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}وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّوُ عَلَيْوِ 

 وَلَعَنَوُ وَأَعَدَّ لَوُ عَذَابًا عَظِيمًا{

[93]النساء:








 

 رحميما اهلل تعالى:  – الشافعي قال المزني صاحب

ثمانين مرة، فما من مرة إال وكان يقف عمى خطأ،  الشافعي قرأت كتاب "الرسالة" عمى"
 أبى اهلل أنَّ يكون كتاب صحيح غير كتابو" !ىيو :الشافعي فقال

 (33، بيروث، ص2009انكخب انعانًيت،  )عًر بٍ يسعود انحذوشي، اخبار انًُخوى بحقيقت يٍ روى، دار

 

 

 



 

 

 ب

 

 إِن كان من إهداء هلذا اجلفد املتواضع فإّني أهدوه...اإلىداء

 إىل قائدنا ومعؾم البشروة مـبع العؾم دقدنا حمؿد صّؾى اهلل عؾقه ودؾم،،،

والوقار ومن عؾؿين العطاء بدون انتظار... إىل َمِن أمحل  إىل من كؾؾه اهلل باهلقبةو

 .. والدي العزوز،،،امسه وبافتخار.

إىل معـى احلب و معـى احلـان والتػاني... إىل بسؿة احلقاة ودر الوجود الثاني... إىل 

 أمي احلبقبة،،، جناحي وحـانفا بؾسم جراحي... َمِن كان دعاؤها درُّ

إىل رفقؼة دربي َمِن ذاركتين السعادة واحلزن وذاررتين حلظات الـجاح وقامستين لذة 

ىل اليت كان هلا الدور الؽبري يف تـشجقعي والوقـوف معـي لؾخـروج إاألمل الػرحة ومرارة 

 بفـذا العؿـل املتواضع... زوجيت الغالقة،،،    

 وإىل فؾذة  كبدي وروحي وراحيت وزوـة احلقاة ومجاهلا، إىل برعم احلب واألمل:

 حػظه اهلل من كل دوء،،، "أمحد"  رػؾي احلبقب 

 ؼة إىل رواحني حقاتي إخوتي وأخواتي مجقّعا،،، إىل الؼؾوب الطاهرة الرقق

 وإىل كل رالب العؾم وزمالئي الباحثني عن املعرفة والعؾم يف كل مؽان،،،

 ،،، إىل كل هؤالء أهدي هذا العؿل

 الباحث



 

 

 ج

 وتقديرشكر 

 

 .(1))سالـاُشُؽر ن ال وم اهللُشُؽر و)ال : يقكؿ النبي  

, شكر اهلل عز وجل المستحق لكل شكر وثناءبعد و  ,ان بالفضؿ كردان لمجميؿ لذكيوار قر ا  فإنو ك 
 في  مدني بو مف صبر كعزيمةكما  عميو, كفقنيما  كأعانني عمى, ف نعـمً  بو عمي   ف  عمى ما مى 

إلى , ي ألنتيز ىذه المناسبة ألتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفافننٌ ا  ىذا العمؿ فممو الحمد كالمنة, ك  نجػازإ
زن ابراىيم نور ما الفاضل/ الـدكتورتكجيياتيـ, كأخص بالػذكر الذيف كقفكا إلى جانبي بمساعدتيـ ك 

مقو كعطاء دراستي, كعمي ما حباني بو مف سعة صدره كحسف خي عمى شراؼ لتفضمو باإل الدين
خالؿ المراحؿ , ككاف خير عكف لي في إتماـ ىذه الدراسة لـ يبخؿ عمٌي بكقتو كجيػدهحيث  عممو,

ني أسأؿ المختمفة  يديو كيجعمو سندنا  بيفليات التي ئك يكفقو كيعينو عمى المس أفٍ ا مف إعدادىا, كا 
 كيجزيو عني خير الجزاء. العمـ البخرنا لطذك 

 ,كاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العمياأأساتذتي في  إلى كالتقديركأكصؿ الشكر 
ارئيس األكاديمية, ك الدكتور الفاضل/ محمد إبراىيم المدىون كعمى رأسيـ  مجمس إلى  أيضن

, كاإلخكة زمالء الدراسة جميعنا عمى ما قد مكه لي مف فرصة لالرتقاء فييا إدارتيا كالعامميف
 كالتطكير العممي كالعممي في مجاؿ القانكف كاإلدارة كبناء الشخصية كالقيادة.

 الفاضل/ الدكتورالكبير كعظيـ اإلمتناف إلى أعضاء لجنة المناقشة  كما أتقدـ بالشكر
ن و لفخر كبير أف  رسالتي  ,عدلي عبد الفتاح نصار/ ر الفاضلوالدكتو حمد الديراوي، طارق م كا 

 ميـ ككيؼ ال كىـ فقياء كعمماء كأعالـ القانكف الجنائي في فمسطيف.بى ثريت مف قً قد أي 

 كالتقدير الشكر أنسى مىٍف ساىـ مف قريب أك بعيد في إخراج ىذه الثمرة إلى النكر, كال كلكؿ  
خكاف,  أصدقاء مف بكنفيـ الحياة عشت لمىف افكالعرف رددت مف كممات  كفي الحقيقة؛ فإنني ميماكا 

 .بحؽ مىٍف ساعدني في ىذا اإلنجاز الشكر كالتقدير كالعرفاف ال أستطيع أف أفػي

 .الجزاء ن سبق ذكرىم، وجـزاىم اهلل عنـي خيـرىذا العمل يعد ثمرة لتعاون كل م   إنَّ 

                                                           
( 218, رقـ الحديث )85البخارم, صحيح األدب المفرد لإلماـ البخارم, باب مف لـ يشكر الناس, ص (1)
 صححو األلباني""
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 خلصت  س  م  ال

ا تعتبر ذات دراستي ذا فإف  جريمة القتؿ العمد مف أبشع الجرائـ التي عرفتيا البشرية, ل تعد  
, السميـ لجريمة القتؿ العمدالتكييؼ القانكني كتسعى الدراسة الحالية إلى تحديد  بالغة,أىمية 

ىذه الدراسة  نحك تفريد العقكبة المالئمة ليا, كما تسعى بيدؼ تكجيو السمطة التقديرية لمقاضي
القصد الجنائي لجريمة القتؿ التي عالجت القانكنية مدل كضكح كصحة النصكص إبراز لى إ

 .ـ1936لسنة  (74)رقـ العمد في التشريع 

مف خالؿ  اجريمة القتؿ العمد كأركاني ماىٌيةراسة بدكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث 
 التشريع الفمسطيني, كفي مبحثو  جريمة القتؿ في ماىٌيةأكؿ  فصؿ تمييدم تناكؿ فيو في مبحثو 

القصد  ماىٌيةة القتؿ العمد, كفي الفصؿ األكؿ الذم جاء بعنكاف تطرؽ إلى أركاف جريم ثافو 
شرح الباحث في المبحث األكؿ ك مكت القتؿ الخطأ كالضرب المفضي إلى الالجنائي كتمييزه عف 

كفي المبحث الثاني تحدث عف القتؿ الخطأ كالضرب  ,القصد الجنائي كعناصره كأقسامو ماىٌية
ا في الفصؿ الثاني تناكؿ الباحث عناصر ؿ العمد, كأخيرن المفضي لممكت كتمييزىما عف القت

العقاب عمى جريمة القتؿ العمد مف خالؿ التطرؽ لمظركؼ المشددة كاألعذار المخففة لمعقكبة في 
لى ضكابط السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد مبحثو    .عقكبة القتؿ العمد في مبحثو ثاني أكؿ كا 

التحميمي كالمقارف, بحيث تناكؿ شرح النصكص  كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي
المتعمقة بالقصد الجنائي كتحميميا ـ؛ 1936لسنة  (74)القانكنية في قانكف العقكبات رقـ 

 كمقارنتيا بالتشريعات الجنائية المقارنة كالمصرم كاألردني.

ت رقـ في قانكف العقكباع المشر  أٌف  ؛كاف أبرزىا ,عدة كقد تكصمت الدراسة إلى نتائجو 
 كالقتؿ قصدنالى القتؿ إـ أنكاع القتؿ قسٌ قد المطبؽ في المحافظات الجنكبية  ـ1936لسنة  (74)

, كقد قرر عقكبة المؤبد لمقتؿ عف غير قصد, كتطرؽ الى جريمة القتؿ الخطأ في غير قصد عف
 .ي الى المكتلـ يتناكؿ جريمة الضرب المفضلكنو  بشكؿ غير مباشر 218المادة 

ـ أنكاع يقسضركرة العمؿ عمى ت ؛كاف مف أىمياعدة الدراسة إلى تكصيات  تصى مي كخى  
العمؿ عمى إدراج جريمة الضرب الخطأ ك كالقتؿ  عف عمد القتؿ ما:كى ,قسميف رئيسييفلى إالقتؿ 

عمى العمؿ  ك بؽ في المحافظات الجنكبيةنصكص قانكف العقكبات المطل المفضي إلى المكت
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ا ضركرة إعادة صياغة جميع كأخيرن  ,ضمف نصكص القانكفخطأ الالقتؿ تحديد معنى جريمة 
شرعية الجرائـ  مبدأكجريمة القتؿ الخطأ لممحافظة عمى  قصدناالنصكص المتعمقة بجريمة القتؿ 

 بشكؿ صحيح مف قبؿ القضاء. وكالعقكبات كتطبيؽ جكانب
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Abstract 

Intentional homicide is one of the most heinous crimes known to 
mankind, so its study is of paramount importance. The current study 
seeks to determine the proper legal adaptation of intentional homicide, 
with the aim of directing the discretionary discretion of the judge. And 
the validity of the legal texts that dealt with the criminal intent of 
intentional homicide in Law No. 74 of 1936. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher 
studied the nature of the intentional homicide and its elements through a 
preliminary chapter in which he dealt with the first topic of the intentional 
homicide in the Palestinian legislation. In the second section, he 
discussed the elements of the intentional homicide. In the first chapter, 
And the beating leading to death explained the researcher in the first 
section what the criminal intent and its components and sections, and in 
the second section talked about the manslaughter and beatings leading 
to death and distinguish them from intentional homicide, and finally in 
the second chapter dealt with the elements of punishment for the 
intentional homicide by intent to address the circumstances excuses and 
mitigating the study of the first to controls the discretion of the judge in 
determining the penalty for intentional homicide in the study of the 
second chapter.   

The researcher followed the analytical and comparative descriptive 
approach, addressing the explanation of the legal texts in the Penal 
Code No. 74 of 1936 regarding criminal intent, analyzing it and 
comparing it with the comparative criminal legislation such as Egyptian 
and Jordanian legislation. 

The law has reached several conclusions, the most prominent of 
which is that the legislator in the Penal Code No. (74) of 1936 applied 
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in the southern governorates of Palestine has divided the types of 
intentional homicide into intentional killing and unintentional intentional 
homicide. He has decided to life imprisonment for unintentional 
intentional homicide, The error in Article 218 indirectly from the did not 
address the crime of beatings leading to death. 

 The study concluded several recommendations, the most 
important of which is the need to work on dividing the types of 
intentional homicide into two main categories: deliberate intentional 
homicide and manslaughter, and working to include the crime of 
beatings leading to death to the provisions of the Penal Code in the 
southern governorates of Palestine. The law, and finally the need to 
rephrase all texts relating to the crime of intentional intentional homicide 
and manslaughter to preserve the principle of legality of crimes and 
penalties and the application of its aspects correctly by the judiciary. 
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  مقدمةال

جريمة القتؿ ظاىرة مف أقدـ الظكاىر السمبية في سمكؾ اإلنساف كىي تقع في مقدمة  عد  تي 
يا كصكنيا كمف قبميا الشرائع السماكية, المصالح التي تسعى كافة التشريعات اإلنسانية لحمايت
 كالتي أقٌرت ليا أشد العقكبات أاٌل كىي عقكبة اإلعداـ. 

التشريعات الجنائية جريمة القتؿ العمد مف حيث قكاعد التجريـ كالجزاء التي مت نظ  ك 
 تضمف تحقيؽ سياسة الردع العاـ كالخاص بما يكفؿ الحفاظ عمى حياة الفرد.

 بقكلو تعالى:  ا بالقتؿ كالقصاص عمالن ة اإلسالمية القاتؿ عمدن كلقد عاقبت الشريع
ـٍ ًفييىا أىف  الن ٍفسى ًبالن ٍفسً ﴿ مىٍيًي كىتىٍبنىا عى ـي : ﴿كقكلو تعالى ,(1)﴾كى مىٍيكي يىاأىي يىا ال ًذيفى آمىنيكا كيًتبى عى

اصي ًفي اٍلقىٍتمىى  .(2)﴾اٍلًقصى
ا لظركؼ ارتكاب قتؿ بأشكاؿ مختمفة تبعن أما القكانيف الكضعية فقد كاجيت جريمة ال

 كقد تقترف بظرؼ مشدد أك بعذر مف األعذار المخففة. ,فقد ترتكب في صكرتيا العادية ,الجريمة
لسنة  (16)القانكف األردني رقـ كؿ مف كلقد تناكؿ جريمة القتؿ العمد في فمسطيف 

الثامف في المكاد مف  البابالفصؿ األكؿ مف المطبؽ في المحافظات الشمالية في  ـ1960
المطبؽ في المحافظات الجنكبية في القسـ  ـ1936لسنة  (74)(, كالقانكف رقـ 332إلى  326)

" القتؿ  :الرابع منو بعنكاف الجرائـ التي تقع عمى أفراد الناس في الفصؿ الثاني كالعشريف بعنكاف
 (.122إلى  212" في المكاد مف ) امع سبؽ اإلصرار كالقتؿ قصدن 

 (74)لرجكع إلى النصكص التي عالجت جريمة القتؿ العمد في قانكف العقكبات رقـ كبا
مما حذا بنا الختيار ىذا المكضكع لمدراسة  ,كتحميميا فقد كاجيت إشكاليات كثيرة ـ1936لسنة 

في تطبيقيا  فاعمةه  ,كالتحميؿ كالمقارنة لمكصكؿ إلى قكاعد كاضحة في صياغتيا كمضمكنيا
ية الجرائـ كالعقكبات كخاصة فيما يتعمؽ بقاعدة كضكح النصكص كعدـ شرع مبدأكخاضعة ل

ذلؾ يترؾ سمطة تقديرية كاسعة لمقاضي غير مبررة كغير خاضعة لرقابة القضاء,  غمكضيا, ألف  
ا ستتقيد بما كرد في النصكص ا عمى مرحمة التحقيؽ االبتدائي التي حتمن كما ينعكس ذلؾ سمبن 

سيؤدم إلى نتائج سمبية عمى مضمكف التحقيؽ كالتكييؼ  بدكره, كىذا التجريمية مف ألفاظ كمعاني
 يا مقيدة بما يرد في النصكص مف قكاعد.ألن   ؛القانكني مف قبؿ سمطة النيابة

                                                           
 .45سكرة المائدة: آية  (1)
 .178سكرة البقرة: آية  (2)
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 لقانكف العقكباتا لذلؾ سيعمؿ الباحث عمي دراسة القصد الجنائي في جرائـ القتؿ كفقن 
كنة لو, المكد الجنائي, كأركانو, كالعناصر لقصأنكاع ا ىكسيتطرؽ إل ـ,1936لسنة  (74)رقـ 

كؿ مف العمـ كاإلرادة مشددة كانت أـ مخففة, كضكابط كقيكد سمطة  كالظركؼ المؤثرة عمى
القاضي في جريمة القتؿ العمد, كالتمييز بيف القتؿ العمد كالقتؿ الخطأ كالضرب المفضي إلي 

 مكت.

 :مشكمة الدراسة

جي عمى عكس شخصية غير مممكسة في العالـ الخار الجنائي ىك حالة معنكية  القصدي 
 اتحديد العقكبة في جرائـ القتؿ العمد مرتبط ارتباطن  كمف ناحية أخرل فإف  الركف المادم لمجريمة, 

في األلفاظ المستعممة ف المعنكم بشكؿ كاضح دكف غمكض بتحديد تكافر عناصر الرك اجكىرين 
يمة القتؿ العمد, كتتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ تعدد لمداللة عمى الركف المعنكم كعناصره في جر 

النصكص التي تشير إلى جريمة القتؿ العمد كالغمكض في صياغتيا مف ناحية, كمف ناحية 
 .يز بيف القتؿ العمد كالقتؿ الخطأأخرل عدـ رسـ حدكد كاضحة فاصمة لمتمي

 كتتمحكر مشكمة الدراسة حكؿ السؤاؿ الرئيس اآلتي:  
النصوص التي عالجت القصد الجنائي لجريمة القتل العمد في التشريع  كفايةما مدى 

 الفمسطيني؟
 مجموعة من التساؤالت الفرعية كاألتي: ييتفرع عن ىذا السؤال الرئيسو 
 ما مفيـك جريمة القتؿ؟ كما أنكاعيا؟  .1
 ما معايير التمييز بيف جريمة القتؿ العمد كالقتؿ الخطأ التي أخذ بيا المشرع؟  .2
 كجريمة الضرب المفضي إلى المكت؟  قصدنارؽ بيف جريمة القتؿ ما الف  .3
 شرعية الجرائـ كالعقكبات عمى صياغة مفيـك القصد الجنائي ككضكحو؟ مبدأما أىمية  .4
 القصد الجنائي؟ ماىٌيةما   .5
ما العقكبات المقررة ألنكاع القصد الجنائي في ك  ؟ما صكر القصد الجنائي كما عناصره  .6

 التشريع الفمسطيني؟
ما ضكابط سمطة القاضي التقديرية  ك ما الظركؼ المشددة كالمخففة في جريمة القتؿ العمد؟  .7

 ؟نكع جريمة القتؿفي تحديد 



 

 

 م

 :أىداف الدراسة

 :لى تحقيؽ األىداؼ التاليةإتسعى الدراسة 

 معرفة مفيكـ جريمة القتؿ العمد. .1
 معرفة أنكاع جريمة القتؿ.  .2
 كجريمة الضرب المفضي إلى المكت.  قصدنامعرفة الفرؽ بيف جريمة القتؿ  .3
 تحديد معايير التمييز بيف جريمة القتؿ العمد كالقتؿ الخطأ.  .4
شرعية الجرائـ كالعقكبات كانعكاسو عمى صياغة مفيكـ القصد الجنائي  مبدأإبراز أىمية  .5

 ككضكح مدلكلو.
 معرفة مدلكؿ القصد الجنائي كصكره كعناصره. .6
 اـ الجرائـ العمدية كتحديد العقكبة المقررة لو.بياف دكر القصد االحتمالي في قي  .7
 القصد الجنائي في القانكف الفمسطيني. نكعتحديد   .8
 معرفة الظركؼ المشددة كالمخففة في جريمة القتؿ العمد.  .9

 جريمة القتؿ.نكع تحديد ضكابط سمطة القاضي التقديرية في تحديد  .10
 

 :أىمية الدراسة

فمف ناحية عممية تتطرؽ الدراسة إلى  ,عممية كعمميةعدة  نكاحو تدكر أىمية الدراسة حكؿ  
كتمييزه عف بعض  , كتحديد أنكاعو بدقةأشد الجرائـ جسامة كتحديد عنصر القصد الجنائي فييا

المفاىيـ التي قد تتشابو معو مثؿ جريمة القتؿ الخطأ كجريمة الضرب المفضي إلى المكت, كما 
تطبيؽ مفيكـ القصد الجنائي مف قبؿ العامميف في جياز الدراسة تتطرؽ إلى الناحية العممية ل أفٌ 

 القضاء بمفيكمو الكاسع أم مف قضاة كنيابة كمأمكرم الضبط القضائي. 
 ويمكن تفصيل أىمية الدراسة عمى النحو التالي:

 : األىمية العممية:أواًل 
نكع مف بحاجة ماسة لمثؿ ىذا الككنيا المكتبات العممية  تثرم الدراسة مف المتكقع أفٍ   .1

  .الدراسات المتخصصة



 

 

 ن

تسيـ ىذه الدراسة في تحديد مفيكـ القصد الجنائي كتمييزه عف غيره مف  ع أفٍ مف المتكقٌ  .2
ـ مع يتالءا لمبحث كالتحديث بما المفاىيـ كفقا لمتشريعات الفمسطينية, التي تحتاج دكمن 

 التطكرات المتسارعة.
 د الجنائي المتعددة كعناصره.بياف أىمية معرفة صكر القص إلىتسعى ىذه الدراسة  .3
محاكلة معالجة اإلشكاليات المتعمقة بالنصكص المنظمة لجريمة القتؿ العمد في التشريع  .4

 .الفمسطيني
عادة صياغة النصكص القانكنية المتعمقة بجريمة القتؿ العمد في التشريع  .5 مراجعة كا 

 الفمسطيني.
 األىمية العممية: :اثانيً 

ىذه الدراسة حكؿ استفادة القضاء الفمسطيني مف تحديد مفيـك  تتمحكر األىمية العممية في .1
ا ا صحيحن كتكييؼ الكقائع المتعمقة بجرائـ القتؿ العمد تكييفن  ,القصد الجنائي في جرائـ القتؿ

 ا لمنصكص القانكنية.كفقن 

تحديد السمطة التقديرية لمقاضي كبسط الرقابة عمييا مف خالؿ كضكح النصكص القانكنية  .2
كمدل انعكاس ذلؾ عمى عدالة األحكاـ القضائية  ,المتعمقة بجرائـ القتؿ العمد العقابية

 مما يؤدم إلى استقرار العدؿ بيف نفكس الناس.  ؛الصادرة في مثؿ ىذه الجرائـ الخطيرة

مساىمة ىذه الدراسة في تحقيؽ التطبيؽ العممي الصحيح لمنصكص القانكنية المتعمقة بالقصد  .3
 تؿ لمعامميف في مجاؿ العدالة الجنائية.الجنائي في جريمة الق

 :منيجية الدراسة

استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج المقارف, بحيث اعتمد  
عمي المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ تناكلو النصكص القانكنية في قانكف العقكبات رقـ 

كتحميميا, بيدؼ بياف حقائؽ معالجة القصد المتعمقة بالقصد الجنائي  ـ1936لسنة  (74)
كما كلجأ الباحث إلى األسمكب المقارف بحيث سيتطرؽ إلي  ,الجنائي في جرائـ القتؿ العمد

كمقارنتيا بالتشريع الجنائي  العمد القكانيف المقارنة التي عالجت القصد الجنائي في جرائـ القتؿ
 الفمسطيني.



 

 

 س

 ىيكمية الدراسة:
ككؿ مبحث يحتكم يحتكم كؿ فصؿ منيا عمى مباحث  راسة مف ثالثة فصػكؿ,الدىيكمية تتككف 

 عمى النحك التالي: كىي ,مطالب ىعم

 الفصل التمييدي: جريمة القتل العمد وأركانيا في التشريع الفمسطيني.
 التشريع الفمسطيني. يجريمة القتؿ ف ماىٌيةالمبحث األكؿ:                
 اني: أركاف جريمة القتؿ العمد.المبحث الث              
 األخرى المفاىيم عن وتمييزه العمد القتل جريمة في الجنائي القصد ماىّية : الفصل األول

  القصد الجنائي. ماىٌيةالمبحث األكؿ:                
 مكت إلى ال الخطأ كالضرب المفضيالقتؿ تمييز القتؿ العمد عف المبحث الثاني:                

  الفصل الثاني: عناصر العقاب عمى جريمة القتل العمد في التشريع الفمسطيني.
 المبحث األكؿ: الظركؼ المشددة كاألعذار المخففة لعقكبة جريمة القتؿ.              
 القتؿ العمد. المبحث الثاني: ضكابط السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد عقكبة              
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 الفصل التمييدي
ماىّية جريمة القتل وأركانيا في التشريع الفمسطيني
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 تمييد:

تيعد  جريمة القتؿ مف أشد الجرائـ خطرنا عمى المجتمعات, كذلؾ نظرنا لفظاعة ىذا الفعؿ اإلجرامي 
 .إلجرامية الناتجة عف ىذه الجريمةكالنتيجة ا

ما أم جريمة ال تتـ إال بتكافر أركانيا الثالثة؛ الركف األكؿ ىك الركف كجريمة القتؿ ك  
الشرعي كذلؾ بكجكد نصكص تشريعية تجـر ىذا الفعؿ, أما الركف الثاني فيك الركف المادم كىك 
كجكد سمكؾ إجرامي كتحقؽ النتيجة الجرمية كىي كفاة المجني عميو ككجكد عالقة سببية بيف كفاة 

مكؾ اإلجرامي, كالركف األخير ىك الركف المعنكم كىك ما نعني بو القصد المجني عميو كالس
, كلتكافر الركف المعنكم ال بيد  أٍف يعمـ الجاني أف  سمككو يؤدم إلى كفاة المجني أك الخطأ الجنائي

 عميو, ككذلؾ أف تتجو إرادتو إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية كىي كفاة المجني عميو.

الباحث في ىذا الفصؿ, ماىٌية جريمة القتؿ العمد كأركانيا في لذلؾ سكؼ يتناكؿ 
 تقسيـ ىذا الفصؿ إلى المبحثيف التالييف:التشريع الفمسطيني كذلؾ مف خالؿ 

 المبحث األول: ماىّية جريمة القتل العمد في التشريع الفمسطيني.

 المبحث الثاني: أركان جريمة القتل العمد في التشريع الفمسطيني.
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 المبحث األول
 في التشريع الفمسطيني العمد جريمة القتل ماىّية

 تمييد

جريمة القتؿ مف أفظع الجرائـ التي تمس حؽ اإلنساف في الحياة, لذا فيي محؿ اىتماـ  
كاف أبرزىا القتؿ العمد  عدة لى تصنيفاتذه الجريمة إتصنيؼ ى الباحثيف كفقياء القانكف, كقد تـٌ 

 قتؿ.الذم يعد أفظع أنكاع ال

مفيكمو كسرد تعريفات  إلىنتعرؼ  أفٍ  بيد  جريمة القتؿ العمد فال ماىٌية إلىلمتعرؼ ك   
اأك  لغةن سكاء  جريمة القتؿ,ل ما مسطيني كالقكانيف المقارنة, ك في القانكف الف كذلؾك  ,اصطالحن

 فو فقياء القانكف الجنائي ليذه الجريمة.عرٌ 

تحديد العقكبة التي ستقع عمى عاتؽ الجاني في  ؛االقتؿ لو أنكاع عدة المقصد مني كما أف   
اعتدل  فٍ كمى ليس , بالضرب المبرح عمى شخص بقصد قتموف اعتدل كؿ نكع مف أنكاع القتؿ, فمى 

فاصطدـ بشخص  كاف يقكد سيارتو فٍ مى القتؿ, كليس كى  يذاء فقط كليس بقصدبالضرب بقصد اإل
 . عف غير قصد فأرداه قتيالن 

في ىذا المبحث, مفيكـ كأنكاع جريمة القتؿ في التشريع  يتناكؿ الباحثس ؛الذ
 المطمبيف اآلتييف:تقسيـ ىذا المبحث الى الفمسطيني, كذلؾ مف خالؿ 

 المطمب األول: مفيوم جريمة القتل في التشريع الفمسطيني.
 المطمب الثاني: أنواع جريمة القتل.
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 المطمب األول
 يمفيوم جريمة القتل في التشريع الفمسطين

كقػد يكػكف ىػذا الفعػؿ إيجػابي  لمقػانكف, االجريمة ىػي كػؿ فعػؿ إجرامػي يػتـ ارتكابػو مخالفنػ  
كذلؾ بامتناع الشخص عف أداء فعؿ معيف  ا,سمبين  كقد يككف الفعؿي  ,يقكـ بعمؿ يخؿ بالقانكف كأفٌ 

 .(1) القانكف أداءه في مثؿ ىذه الحالةأكجبو 

مػػػؽ مػػػف جسػػػد كركح, كقػػػد أكدع ا سػػػبحانو اإلنسػػػاف كػػػائف مػػػزدكج فػػػي طبيعتػػػو خي  د  عػػػكيي   
كتعػػالى فيػػو نػػكعيف مػػف القػػكل, نػػكع تأخػػذ بيػػده إلػػى الخيػػر كأخػػرل تدفعػػو إلػػى الشػػر؛ كىػػذه الحقيقػػة 

ػٍف زىك اىىػا  ذكرىا القػرآف الكػريـ, فقػاؿ تعػالى: تىٍقكىاىىػا قىػٍد أىٍفمىػحى مى كرىىىػا كى ػا سىػك اىىا فىأىٍليىمىيىػا فيجي مى نىٍفػسو كى ﴿كى
قىدٍ  ابى مىٍف دىس اىىا﴾ كى  .(2) خى

مفيـك جريمة القتؿ في التشريع الفمسطيني مف  إلىالمطمب سكؼ نتعرؼ ىذا كمف خالؿ   
ا, كمف ثـ لغةن يتـ تعريؼ ىذه الجريمة  مف أفٍ  بيد  جكانب مختمفة, كال كمػف خاللػو نتعػرؼ  اصطالحن

 .ى جريمة القتؿ في التشريع الفمسطينيإل

                                                           
ـ, 2012, جامعة األمة, غزة, 1يف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات الفمسطيني, القسـ العاـ, جمازف نكر الد  (1)

 .22ص
 .10 -7سكرة الشمس: آية   (2)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

5 

 الفرع األول
 لغةً مة القتل تعريف جري

, لغةن كمف ثـ تعريؼ القتؿ  لغةن مف خالؿ ىذا الفرع سيتناكؿ الباحث تعريؼ الجريمة     
 كذلؾ عمى النحك التالي:

  لغةً تعريف الجريمة : أواًل 
 
كرجؿ جاـر كقـك جراـ كثمر  ,الكسب كالذنب, كأصؿ الجـر قطع الثمر مف الشجر 

لكؿ اكتساب مكركه, كال يكاد يقاؿ في عامة كالميـ جريـ. كالجرامة ردمء الثمر, كاستعير ذلؾ 
  .(1) لمكيس المحمكد كمصدر جـر كمعنى جـر أم كسب كجني

عىٍمنىا ﴿منيا قكلو تعالى:  ,بصيغ متعددة ردت مادة جـر في القرآف الكريـكقد ك  ًلؾى جى كىذىَٰ كى
كا ًفييىا ـٍ ًشقىاًقي  ﴿نيا قكلو تعالى: , كم(2)﴾ًفي كيؿ  قىٍريىةو أىكىاًبرى ميٍجًرًمييىا ًليىٍمكيري ن كي يىا قىٍكـً الى يىٍجًرمى كى

اًلحو  ابى قىٍكـى نيكحو أىٍك قىٍكـى ىيكدو أىٍك قىٍكـى صى ٍثؿي مىا أىصى  .(3)﴾أىف ييًصيبىكيـ م 
  

 : لغةً تعريف القتل ثانيا: 
 
ذا أماتو قتمو إ :بمعنى المكت, كالقضاء عمى الحياة, قاؿ ابف منظكر مغةن كرد القتؿ في ال  

قتيؿ , أزىقت ركحو, فيك قتيؿ, كرجؿ قتمتو قتالن  :, كقاؿ الفيكميأك عمةن  سمنابضرب أك حجر أك 
ا كدخمت الياء نحك: ا, فإذا حذؼ المكصكؼ جعؿ اسمن ا إذا كاف كصفن مقتكؿ, كالمرأة قتيؿ أيضن ك 

يكاد صاحبو  رأيت قتيمة فالف, كالجمع فييا قتمى, كالمقتؿ بفتح الميـ, المكضع إذا أصيب ال
 .(4)يسمـ كالصدغ

"قىتىمىوي ًقٍتمىةى" سيك  :قاؿ الرازم   " كى "تىٍقتىاالن رى كى بىابيوي نىصى كؼه كى " مىٍعري . أك الفىتح ءو ًباٍلكىٍسرً ا"اٍلقىٍتؿي
ًؿ بى  " الر جي ٍقتىؿي : "مى ٍنسىاًف اٍلمىكىاًضعي ال ًتي ًإذىا أيًصيبىٍت "قىتىمىٍتوي" ييقىاؿي " اإٍلً قىاًتؿي " الش ٍيءى ك"مى "قىتىؿى ٍيفى فىك ٍيًو. كى

                                                           

 .90المفردات في غريب القرآف الكريـ لمراغب األصفياني, ص (1)

 .123اآلية  :سكرة األنعاـ (2)

 .89اآلية  :سكرة ىكد (3)

 .46ص, 2003, 14ساف العرب, د ط, دار عالـ الكتاب, د ـ, الجزء جماؿ الديف بف منظكر, ل (4)
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ٍبرنا. قىاؿى الم وي تىعىالىى:  مىا قىتىميكهي يىًقيننا﴿خي ـٍ ييًحيطي  (1)﴾كى ا. أىٍم لى كى "اٍلميقىاتىمىةي" اٍلًقتىاؿي كا ًبًو ًعٍممن
". كى "اٍلميقىاًتمىةي" ًبكىٍسًر الت اًء اٍلقىٍكـي ال   " كى "ًقيتىاالن "قىاتىمىوي""ًقتىاالن   .(2)ًذيفى يىٍصميحيكفى ًلٍمًقتىاؿً كى

أك ىك إزىاؽ ركح تقكؿ: قتٍمتيو قٍتالن كقتمةن إذا أماتو بضرب, أك بحجر, أك بسـ, أك بعمة,  
كالمنية قاتمة, كىك في أصمو يدؿ عمى اإلذالؿ كاإلماتة, يقكؿ: قتمتو قتالن كالقتمة: الحاؿ يقتؿ بيا, 

 .(3)كمقاتؿ اإلنساف: المكاضع التي إذا أصيبت قتمتوي يقاؿ قتمة سكء كالقتمة المرة الكاحدة, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

  .157سكرة النساء: اآلية  (1)
زيف الديف أبك عبد ا محمد بف أبي بكر الرازم تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد, المكتبة العصرية , الدار  (2)

 .247ـ, ص1999صيدا الطبعة: الخامسة,  –بيركت  النمكذجية,
د بف فارس بف زكريا, معجـ مقاييس المغةن, بتحقيؽ عبد السالـ ىاركف, مادة قتؿ, دار الفكر أبي الحسف أحم (3)

 .56ـ, الجزء الخامس, ص1979لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت, الجزء الخامس, بيد.ط, 
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 الفرع الثاني
 اصطالًحاجريمة القتل  مفيوم 

امف خالؿ ىذا الفرع سيتناكؿ الباحث تعريؼ جريمة القتؿ  مف خالؿ تعريؼ  ,اصطالحن
االجريمة  اكمف ثـ تعريؼ القتؿ  ,اصطالحن  كذلؾ عمى النحك التالي: ؛اصطالحن

 اصطالًحاالجريمة  يوممفأواًل: 
 

فعؿ أك محاكلة أك  ع الفمسطيني الجريمة بقكلو: "... كتعني لفظة جـر كؿٌ ؼ المشرٌ عر  
 . (1)ترؾ يستكجب العقكبة بحكـ القانكف"

: " الجريمة فعؿ غير مشركع صادر عف إرادة جنائية اكيعرؼ بعض الفقو الجريمة بأني
 .(2)ينا, كلتكضيح ىذا التعريؼ يتعيف استخالص عناصره"يقرر لو القانكف عقكبة أك تدابيرنا احتراز 

ةو عاليةو بدرجأٌم انحراؼ عف مسار المقاييس الجمعٌية التي تتمٌيز ": ابأٌنيتيعٌرؼ الجريمة ك 
و ال ييمكف لمجريمة أٍف تككف إاٌل في حالة كجكد قيمة كمعناه أنٌ  ,مف النكعٌية كالجبرٌية كالكمٌية
ا أٌنيا تكٌجو عدكاني مف ًقبؿ األشخاص الذيف يحترمكف القيمة تحترميا الجماعة فييا, كم

  .(3)"الجمعٌية, تجاه األشخاص الذيف ال يحترمكنيا
ا: عمؿ أك امتناع عف عمؿ شيء ينص  القانكف عميو, بأٌنيكما عٌرفيا محمد جبر األلفي 

 .(4)كييجازم فاعمو بعقكبةو جنائٌية
 عمؿ يقكـ بو اإلنساف البالغ الراشد الذم ارتكب فعالن ىك "ا: بأٌنيفتيا التكيجرم ا عرٌ يضن كأ

 .(5)"نٌص عميو قانكف ميعٌيف, مما تترٌتب عميو عقكبات جنائية ميحٌددة في القانكف ذاتو امؤذين 

                                                           

 ـ.1945( لسنة 9( مف القانكف التفسيرم الفمسطيني رقـ )2المادة ) (1)
، غسة، 1في شرح قاَوٌ انعقوباث انفهسطيُي، انقسى انعاو، انجسء األول، ط يازٌ َور انذيٍ،  انوجيس (2)

 .15، ص2012

  إيناس محمد راضي, الجريمة, كمية القانكف, جامعة بابؿ, العراؽ: (3)
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=6434 ,

 .2018-8-16اٌطمع عميو بتاريخ 
/, اٌطمع http://www.alukah.net/sharia/0/108745 : محمد جبر األلفي, ماىية الجريمة الجنائية (4)

 .2018-8-16عميو بتاريخ 
, جامعة نايؼ 1أسماء بنت عبدا التكيجرم, الخصائص االجتماعية كاالقتصادية لمعائدات لمجريمة, ط (5)

 .36ص -35, ص2011العربية لمعمـك األمنية, الرياض, 
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"سمكؾ  ا:بأٌنيفيا بعضيـ فعرٌ  ,فقياء القانكف الجنائي في فمسطيفتعددت تعريفات ككذلؾ 
الجزائي يترتب عميو المساس بمصمحة يحمييا الشارع,  بقكاعد القانكف إنساني يرتكب إخالالن 

 .(1)كيكقع القضاء عمى مرتكبو الجزاء الجنائي المناسب"

 اصطالًحاالقتل  مفيوم :اثانيً 
ن   ,لمقتؿ امحددن  تعريفنالـ يضع القانكف    نتطرؽ  كقبؿ أفٍ  ,عدة ما كضع لو تعريفاتكا 

امعرفة التعريؼ الخاص بجريمة القتؿ ل مف معرفة تعريؼ ىذا المصطمح لدل  بيد   ال اصطالحن
ف الفمسطينية كالتشريعات المقارنة ككذلؾ لدل فقياء ينكافقياء الشريعة اإلسالمية كتعريفو في الق

 كذلؾ عمى النحك التالي: ؛القانكف الجنائي

 :ف التشريع اإلسالمي لجريمة القتلتعري .1

 :ومنيا ،سالميةذكر فقياء الشريعة العديد من تعريفات الشريعة اإل

 .(2)"فعؿ مف العباد تزكؿ بو الحياة بأٌنو" :فو الحنفيةعرى 

 .(3)"الفعؿ المزىؽ أم القاتؿ لمنفس بأٌنو" :فو الشافعيةعرى 

 .(4)"فبدفعؿ ما يككف سببا لزىكؽ النفس كىك مفارقة الركح ال "بأٌنو فو الحنابمة:عرى 

عريفاتيـ لمقتؿ متقاربة المعنى ف تنجد أات ألئمة المذاىب اإلسالمية بعد ذكر ىذه التعريف 
المعنى يدكر حكؿ إزىاؽ النفس كزكاليا مف الحياة, لذا فإنو لـ  ف  , حيث إاختمفت ألفاظيـ فٍ كا  

 ا ذكره الفقياء.يبعد شراح القكانيف الكضعية في تعريفيـ لمقتؿ عمٌ 

 تعريف التشريع الفمسطيني والتشريعات المقارنة لجريمة القتل: .2

                                                           

 .132, ص2012, 2عبد القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مكتبة آفاؽ, غزة ط (1)
, 8شمس الديف المعركؼ بقاضي زاده, نتائج األفكار كشؼ الرمكز كاألسرار, د ط, دار عالـ الكتاب, ج (2)

 .37, ص.2003بيد.ط, 
 .477, ص1987لمنككم, دار الجيؿ, بيركت,  الغمراكم محمد الزىرم, السراج الكىاج عمى متف المنياج (3) 
إبراىيـ أحمد عبد الحميد, دار عالـ الكتاب,    منصكر بف يكنس البيكتي, كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع, ت: (4)

 .285ـ, ص2001, بيد.ط, 18الجزء,  45مجمد 
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يقاع عقكبة القتؿ ىك جريمة كجب إ تختمؼ التشريعات الفمسطينية كالمقارنة عمى أف  ال   
إال أف , خاصة بجريمة القتؿعمى فاعميا, لذا ال تخمك التشريعات الجنائية مف تنظيـ لألحكاـ ال

ـ لـ يعرؼ القتؿ بشكؿ كاضح كلكف يفيـ مف نص المادة 1936( لسنة 74قانكف العقكبات رقـ )
, أما قانكف (1)غير مشركع" أك ترؾو  "التسبب في مكت شخص آخر بفعؿو  :القتؿ ىك( أف 212)

المطبؽ في المحافظات الشمالية فقد خمت مكاده مف أم  ـ1960لسنة  (16)العقكبات رقـ 
 المصرم. عى المشرٌ  , ككذلؾ فعؿى (2)تعريؼ إال أنو نٌظـ األحكاـ المتعمقة بجريمة القتؿ

 القتل:لجريمة  الفقييتعريف ال .4

 :الجنائي, عمى النحك اآلتي تعددت تعريفات جريمة القتؿ لدل فقياء القانكف

ما قانكف العقكبات المطبؽ في المحافظات الشمالية كقانكني غالب التشريعات السيٌ  
الجتياد الفقياء في كضع  امما كاف ذلؾ دافعن  ؛عرفكا جريمة القتؿالعقكبات األردنية كالمصرية لـ يي 

 التعريفات.

ؼ بعض عرٌ ك  ,(3)"سمب انساف حؽ الحياة" بأٌنو:فكا القتؿ بعض فقياء القانكف الجنائي عرٌ  
 اعتداء عمى حياةً  بأٌنوفو آخركف , كعرٌ (4): "إزىاؽ ركح انساف آخر دكف كجو حؽ"بأٌنوالفقو القتؿ 

                                                           

 ـ.1936( لسنة 74مف قانكف العقكبات رقـ ) 212المادة  (1)
, 1986شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, دارالنيضة العربية, القاىرة, بيد.ط,  عمر السعيد, رمضاف (2)

 .214ص
حسيف عبيد, الكجيز في قانكف العقكبات, القسـ الخاص, جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ, دار  (3)

 .11, ص1988, 1النيضة العربية, القاىرة, ط
لقسـ الخاص, الدار الجامعية لمطباعة, بيركت, د.ط , بيد كف سنة, محمد زكي أبك عامر, قانكف العقكبات, ا (4)

 .225ص
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نساف فعؿ, أك ترؾ مف إ صدكرعف طريؽ  ركحو  إزىاؽي  بأٌنوكقيؿ  ,(1)تترتب عميو كفاتو" الغير
 .(2)حياة إنساف بغير حؽ, كيؤدم ذلؾ إلى كفاتو بقصد إزالة

اقع عمى حياة جريمة مادية كصكرة مف صكر االعتداء الك " :بأٌنوا أيضن  و آخركففعرٌ ك   
  .(3)"عداد المكتيفتصبح مف  ,لمحياة فاقدة ىامدةن  يث يصبح جثةن بح ركحو اإلنساف, فتزىؽي 

 لتالي:مما سبق من تعريفات فإننا نستنتج ا

  كقد يرجع ذلؾ ككف تعريؼ القتؿ ال  ,لى تعريؼ جريمة القتؿلـ تتطرؽ العديد مف القكانيف إ  -1
 شكاليات.يثير أم إ

 نساف حي.الحي, لذا فإنو يترتب عمى القتؿ إعداـ ركح إنساف محؿ جريمة القتؿ ىك اإل -2
 .كف الشرعي(تكاد ال تخمك التشريعات الجنائية مف تنظيـ لجريمة القتؿ )الر  -3
ال تقكـ جريمة القتؿ إال بكجكد سمكؾ مف شخص أدل إلزىاؽ ركح شخص آخر )الركف  -4

 .المادم لجريمة القتؿ(
 .ب حؽ المقتكؿ بالحياة )الركف المعنكم لجريمة القتؿ(مرادة القاتؿ لساتجاه إ -5
 

                                                           

بيد كف في شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, دار النيضة العربية, القاىرة,  لكجيزمحمكد نجيب حسني, ا (1)
شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص, دار , عمر السعيد رمضافالمعنى  , كبنفس255, ص1993طباعة, 

 .21ص, 1989بيد.ط,  لنيضة العربية, القاىرة,ا
قانكف العقكبات المصرم, جرائـ االعتداء عمى األشخاص, كجرائـ التزكير, مكتبة  ,محمكد إبراىيـ إسماعيؿ (2)

 .60ص ,1950بيد.ط,  ,االنجمك مصرية, القاىرة

, مطبعة التكفيؽ, 1مد , مج1طردني, اإل قانكف العقكباتفي شرح القسـ الخاص  كفيؽ كآخركف,الرحمف ت عبد (3)
 .167ص, 1983 ,عماف
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 المطمب الثاني
 أنواع جريمة القتل

القتؿ العمد  :كىي ,جريمة القتؿ ثالثة أنكاع أفٌ  عمىجمع فقياء الشريعة كالقانكف يكاد ي 
يقسمو حسب  كالمصرم األردنيكالعديد مف التشريعات كمنيا , (1)كالقتؿ الخطأ كالقتؿ شبو العمد

( 74بينما القانكف رقـ ) ؛لى المكت كقتؿ غير مقصكدلى قتؿ مقصكد كقتؿ مفضي إالقصد إ
لذلؾ أكلت  كالقتؿ عف غير قصد كالقتؿ الخطأ,ـ قسـ جريمة القتؿ الى القتؿ قصدنا 1936لسنة 

 األمر الذم دفع الباحث إلى تناكؿ ؛أنكاع جريمة القتؿ القكانيف الكضعية أىمية خاصة بتصنيؼ
 ىذه األنكاع, مف خالؿ الفركع التالية:

 لفرع األول:  القتل العمد.ا
 الفرع الثاني: القتل شبو العمد.

 الفرع الثالث: القتل الخطأ.

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

, دار الثقافة 4عبد القادر عكدة, التشريع الجنائي اإلسالمي مقارننا بالقانكف الكضعي, المجمد الثاني, ط (1)
 .8, ص2015لمنشر, األردف, 
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 الفرع األول
 القتل العمد  

 عقكبات قانكف يكجد لجريمة القتؿ العمد, كيكاد ال اكبيرن  ااىتمامن  تكلي القكانيف كافة إفٌ   
 مف فتحرمو اإلنساف نفس عمى تقع الجريمة ىذه ألف انظرن  كذلؾ ؛يخمك مف تنظيـ جريمة القتؿ

 كالدساتير. كاألديافالشرائع  جميع كفمتو كالذم الحياة, الحؽ في كىك حقكقو أبسط

القتؿ  فالحنفية يركف أف   ؛في تعريؼ القتؿ العمدفقياء الشريعة اإلسالمية  كتعددت أقكاؿ  
ىك: "ما تعمد ضربوي بسالحو كنحكه في تفريؽ األجزاء كالمحدد مف الحجر كالخشب العمد 
 .(2)كالنار" (1)كالميطة

ككاف مما يقتؿ غالبنا مف  ,فيو إتالؼ النفس دى صً أما عند المالكية فالقتؿ العمد ىك: "ما قي    
 .(3)"تؿ كعصر االنثييف أك شدةو كضغطةو محدد أك مثقؿ أك بإصابة المقا

يككف عامدنا في فعمو بما يقتؿ  كما كيرل الماكردم مف الشافعية بأف  القتؿ العمد ىك: "أفٍ  
ثقؿ عامدنا في الفعؿ قاصدنا مثمو, قاصدنا لقتمو, كذلؾ أٍف يضربو بسيؼ أك بما يقتؿ مثمو مف الم

 . (4)"لمنفس

كضربو  و يقتمو أما الحنابمة فيعرفو المقدسي: "أٍف يقتمو بجرح أك فعؿ يغمب عمى ظف أن   
بمثقؿ كبير أك يكرره بصغير أك إلقائو مف شاىؽ أك خنقو أك تحريقو أك سقيو بماء أك الشيادة 

 .(1)"عميو زكرنا بما يكجب قتمو أك الحكـ عميو بو

                                                           
ب باب الطاء فصؿ الميطة: قشرة القصبة كالقكس كالقناة ككؿ شيء لو متانو, كالجمع ليط, انظر: لساف العر  (1)

 .2/603الالـ )ليط( 
تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ لمعالمة فخر الديف عثماف الزيمعي, الطبعة األكلى, المطبعة الكبرل األميرية,  (2)

 .99-98ق(ػ, ص1313, )1, ط6بكالؽ, ج
عراب, الطبعة األكلى,  شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي, الذخيرة , المجمد الثاني, تحقيؽ األستاذ سعيد (3)

 .225ـ, ص1994, 1دار الغرب اإلسالمي, ط
فعي, دار , الحاكم الكبير في فقو الشا12, الجزء أبك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم البصرم (4)

 .210ـ, ص1999ىػ / 1419الكتب العممية, 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=6834&idto=6842&bk_no=94&ID=1498
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 ايرجع ذلؾ نظرن ك  ؛اختمفكا في تعريؼ القتؿ العمدسالمية قد فقياء الشريعة اإل فٌ أ يرى الباحثو 
.  لشدة العقكبة المسندة ليذا الجـر

ريفاتيـ لمقتؿ العمد لـ يـ في تعلى تعريفات فقياء الشريعة اإلسالمية يرل أنٌ إكالناظر  
ال  ونٌ ذ إإ ,عتبرمي  العمـ ف  عتبارىـ أال ايككف ذلؾ نظرن  لى عنصر العمـ, كيمكف أفٍ يتطرقكا إ

القتؿ القصد ىك ذاتو القتؿ  عتبرت أف  اة الشريعة اإلسالمي كما أف   يتصكر كجكد قصد دكف العمـ,
ؿ إنساف إزىاؽ ركح إنساف بفع" بأٌنوالجنائي فو بعض فقياء القانكف العمد, كالقتؿ القصد كما عرٌ 

 ,بغير حؽ يككف ىذا اإلزىاؽ قد تـٌ  فٍ التعريؼ بأ ىذا قد أضاؼ البعض عمىك  ,(2)"اخر عمدن آ
كذلؾ الستبعاد حاالت إزىاؽ الركح التي تتـ لتكفر سبب مف أسباب اإلباحة مثؿ حالة القتؿ 

أسباب اإلباحة تعتبر مف األسباب  ف  ؛ كذلؾ ألىذه اإلضافة تعد منتقدة ف  أإال  ,دفاعا عف النفس
م ا تكفر سبب مف أسباب اإلباحة في أفإذ ,كني لمجريمةأك الحاالت الخارجة مف التككيف القان

 فٍ أسباب اإلباحة ال يجب أ فٌ إو ستنفي الفعؿ المجـر كلذلؾ فنٌ جريمة كانت سكاء قتؿ أك غيره فإ
 .(3)تدخؿ في التعريؼ بجريمتو القتؿ

صكرة مف صكر القتؿ القصد, القتؿ العمد ىك  ا أفاعتبر  -األردنياف الفمسطيني ك عالمشرٌ  
في المادة  ـ1936لعاـ  (74)و أشار إليو في قانكف العقكبات رقـ د لو تعريؼ محدد إال أنٌ ـ ير كل
كىي عمى النحك  ,مف ذات القانكف مف خالؿ حصر الحاالت التي يككف فييا قتؿ القصد (214)

 التالي:
 .ا في مكت أبيو أك أمو أك جده أك جدتو بفعؿ أك ترؾ غير مشركعدن ( تسبب قص أ )

 .ا في مكت أم شخص آخربب عمدن )ب( تس
 ا في مكت أم شخص آخر خالؿ تييئتو األسباب الرتكاب جـر أك تسييالن دن )ج( تسبب قص

 .رتكاب ذلؾ الجـرال
 .اخصصنا المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ لتفصيمي ,ثالثة أركاف كلجريمة القتؿ العمد   

                                                                                                                                                                      
عبد ا بف قدامة المقدسي أبك محمد, الكافي في فقو اإلماـ المبجؿ أحمد بف حنبؿ, تحقيؽ, محمد فارس,  (1)

 .256, ص1994, 2دار الكتب العممية, المجمد 
-abinetmairemouas.overمشار إليو لدل بكفميح سالـ, القانكف الجنائي, عمى مكقع إلكتركني (2)

blog.com 29/11/2018ـ12:30ـ س. 
 مشار إليو لدل بكفميح سالـ, القانكف الجنائي, المرجع السابؽ.  (3)
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د, فقد جاء في حكـ لمحكمة التمييز ز القضاء األردني بيف جريمة القتؿ العمد كالقتؿ القصكميٌ 
األردنية أف ما يميز جريمة القتؿ العمد عف جريمة القتؿ القصد ىك النية الجرمية, ككف النية 

ا البيدًّ مف االجرمية في جرائـ القتؿ العمد  ثباتيا بصكرة مستقمة عف باقي عناصر عنصرنا خاصن
قامة األدلة عمى تكافرىا لدل الجاني بشكالجريمة  ؿ كاضح حٌتى يمكف تمييز جريمة القتؿ العمد كا 

عف جريمة القتؿ القصد, كلٌما كانت النية الجرمية مف األمكر الباطنية فإٌنو يستدؿ عمييا مف 
ظركؼ الدعكل كمالبساتيا, ككيفية اقتراؼ الجريمة كالكسائؿ المستخدمة في ذلؾ, فإذا كاف 

ف سابؽ تصكر كتصميـ كىك ىادئ الباؿ اقتراؼ الجريمة ثمرة تخطيط مسبؽ كأتاىا الجاني ع
  .(1)اعتبر القتؿ عمدنا.

أما القتؿ  ,الترصد بالقتؿ العمدك صرار و يطمؽ عمى القتؿ مع سبؽ اإللمحكـ السابؽ فإنٌ  اكفقن  
ع كده المشرٌ كىذا ما أ قصد,القتؿ الاء حياة المجني عميو فيك نيقصد إبسبؽ إصرار كترصد  بدكف

 (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (328)في المادة  حيث نٌص  ,األردني عمى القتؿ القصد
 :في الحاالت التالية او: "يعاقب باإلعداـ عمى القتؿ قصدن عمى أنٌ  ـ1960لسنة 

 إذا ارتكب مع سبؽ اإلصرار, كيقاؿ لو )القتؿ العمد(. -1
ار المحرضيف عمى تمؾ لفر  ليا, أك تسييالن  اأك تنفيذن  لجناية أك تسييالن  ااذا ارتكب تمييدن  -2

 الجناية أك فاعميا أك المتدخميف فييا اك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقاب.
 ."صكلوإذا ارتكبو المجـر عمى أحد أ -3

 
 
 
 
 

                                                           
ـ حكـ منشكر عمى مكقع 2011لسنة  1394حكـ محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية في القضية رقـ  (1)

 :الجامعة األردنية اإللكتركني متاح عمى الرابط
 http://units.ju.edu.jo/ar/communityo/Lists/Decisions/display.aspx?ID=25  تـ زياتو بتاريخ

 ـ.14/9/2018
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 الفرع الثاني
 العمد القتل شبو

و لكال لى قتمو, إال أنٌ كلـ تكف قد اتجيت نيتو إ و قتيالن رديقد يقكـ شخص بضرب آخر فيي   
بعض الفقو ما يطمؽ عميو القتؿ شبو العمد, ك ىك قتؿ ىذا الشخص, كىذا القتؿ ىذا الضرب لما 

 .(1)لى المكتريعات يطمقكف عميو الضرب المفضي إكالتش

ال يكفي لمتعبير عف جريمة القتؿ شبو  "لى المكتالمفضي إالضرب "لفظ  فٌ أ ويرى الباحث
طعاـ شخص طعاـ بقصد ضرب, فإبالالقتؿ شبو العمد قد ال يككف باالعتداء  كذلؾ أفٌ  ؛العمد
 المصطمح األفضؿ ىك القتؿ شبو العمد. ضرار بو كليس بنية قتمو ال يككف فيو ضرب, لذا فإفٌ اإل

صغيرة أك  اصن مقتؿ بع في غير اشخصن  أحده  يضربى  كمف أمثمة القتؿ شبو العمد أفٍ   
 .شبو عمدكىزه بيده كنحك ذلؾ, فالضرب مقصكد, كالقتؿ غير مقصكد, فسمي بسكط, أك ك 

مف قانكف  (236)في المادة  مكتالالضرب المفضي إلى  ع المصرمالمشرٌ  ؼعرٌ ك   
 ضرب أك جرح مف "كؿٌ فجاء فييا أٌف  ,كتعديالتو ـ1937لسنة  (58)العقكبات المصرم رقـ 

 شغاؿباأل يعاقب ,المكت إلى أفضى كلكنو قتالن  ذلؾ مف يقصد كلـ ,ضاره مكاد أعطاه أك اأحدن 
 فتككف ترصد أك إصرار ذلؾ سبؽ إذا كأما ,سنكات سبع إلى سنكات ثثال مف لسجفا أك الشاقة
 .السجف" أك المشدد السجف العقكبة

ع المصرم رٌ ككف أٌف اشتراط المش ؛ما جاء في نص المادة السابقة غير دقيؽ أفٌ  ويرى الباحث
نية الجاني  كانت بيدؼ الضرب أـ القتؿ, فإذا كانت صرار أك الترصد لـ تكضح إفٍ اإلسبؽ 

كانت نيتو متجية نحك  تقرر عقكبة اإلعداـ, كأما إفٍ  متجية نحك قتؿ المجني عميو فاألصؿ أفٍ 
 الضرب فال مبرر لتشديد العقكبة إلى السجف المشدد أك السجف. 

عف جريمة القتؿ العمد )القصد( ىك  )عف غير قصد( ز جريمة القتؿ شبو العمدكما يميٌ   
لى الجاني ال تنصرؼ إرادتو إ ما يميزه عف جريمة القتؿ الخطأ ىك أفٌ  انعداـ نية القتؿ, أما

نما تترتب الكفاة عمى تكجيو إالمساس بحياة المجني عمي  .(1)اخاطئن  ارادتو تكجيين و كا 

                                                           
 .75عبد القادر عكدة, مرجع سابؽ, ص (1)
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 الفرع الثالث
 القتل الخطأ

ـ 1936( لسنة 74ال يعتبر القتؿ الخطأ مف األنكاع التي اشار الييا القانكف رقـ )  
كؿ مف تسبب ( عمى أنو: "218إال أنو أشار لصكر القتؿ الخطأ حيث نصت المادة )صراحةن, 

يبمغ  عمالن في مكت شخص آخر بغير قصد مف جراء عممو بعدـ احتراز أك حيطة أك اكتراث 
ؿ الجرمي, يعتبر أنو ارتكب جنحة كيعاقب بالحبس مدة سنتيف أك بغرامة قدرىا مائة إلىمادرجة ا
 ."جنيو

لسنة  (58)مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (238)المصرم في المادة  عأما المشرٌ  
 اناشئن  ذلؾ كاف بأف خرآ شخص مكت في خطأ تسبب : "مفبأٌنوفقد عرؼ القتؿ الخطأ  ـ1937

 يعاقب كاألنظمة كالمكائح كالقرارات لمقكانيف مراعاتو عدـ أك عدـ احترازه أك رعكنتو أك إىمالو عف
 .العقكبتيف" ىاتيف بإحدل أك جنيو مائتي تجاكز ال كبغرامة ,أشير ستة عف تقؿ ال مدة بالحبس

" إخالؿ الشخص عند تصرفو  بأٌنوؼ القتؿ الخطأ جانب مف فقياء القانكف الجنائي عرٌ ك   
بكاجبات الحيطة كالحذر التي يفرضيا القانكف سكاء اتخذ صكرة اإلىماؿ أك قمة االحتراز أك عدـ 

ة كعدـ حيمكلتو تبعنا لذلؾ دكف أٍف يفضي تصرفو إلى إحداث النتيجة مراعاة الشرائع كاألنظم
كمف كاجبو تكقعيا كلكف حسب  ,يا في حيف ذلؾ أك في استطاعتوعالجرمية إٍف كاف لـ يتكق

 .(2)"غيرحؽ أن و بإمكانو اجتنابيا

 . و قتيالن فأردت اكمف أمثمتو حكادث السير, كقياـ الصياد بإلقاء النار تجاه طريدة فأصابت شخصن 

في الركف المادم كما  الضرب المفضي إلى المكتكتتفؽ جريمة القتؿ الخطأ مع جريمة  
كلكنيما يختمفاف في الركف المعنكم في أف القتؿ الخطأ ال يقصد فيو  ,في جريمة القتؿ العمد

                                                                                                                                                                      
(1) 

مكتبة آفاؽ, غزة في  القادر جرادة الجرائـ الشخصية في التشريع الفمسطيني, عبدلمزيد مف اإليضاح,  
 .129ص, 2010 ,1فمسطيف, ط

ـ, 1978, دار النيضة العربية, القاىرة, د.ط, شرح قانكف العقكبات القسـ الخاصمحمكد نجيب حسني,  (2)
 .342ص
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 الجاني القتؿ أك االعتداء عمى المجني عميو في حيف أف القتؿ عف غير قصد يقصد فيو الجاني
 .االعتداء ككقع القتؿ كنتيجة محتممة لسمككو

لمقتؿ الخطأ فتح  اعندما لـ يضع تعريفن  ـ1936لسنة  (74)في القانكف ع شرٌ المي  أفٌ  ويرى الباحث
بجريمة  اخاصن  ايضع تعريفن  ع أفٍ لذا يييب الباحث بالمشرٌ  ,باب االجتيادات أماـ فقياء القانكف
ميز بشكؿ كاضح بيف جريمة القتؿ العمد كجريمة ي , كأفٍ كفالقتؿ الخطأ في القسـ العاـ مف القان

 .القتؿ الخطأ
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 المبحث الثاني
 أركان جريمة القتل العمد

 تمييد
محؿ االعتداء في جريمة القتؿ شأنو شأف أم جريمة كىك المصمحة  يذىب الفقو إلى أفٌ   

ؽ اإلنساف في الحياة المصمحة في جريمة القتؿ ىي حدكاف عمييا, ك التي يقع بارتكاب الجريمة ع
يجب  ادن كلتحقؽ جريمة القتؿ قص كقت االعتداء, احين  ايككف المجني عميو إنسانن  ترط في أفٍ كيش

 كالركف المعنكم. ,كالركف المادم ,الركف الشرعي :(1)تكافر األركاف التالية

مبحث بتقسيـ ىذا اليتناكؿ الباحث في ىذا المبحث, أركاف جريمة القتؿ العمد, كذلؾ ا سلذ 
 لى المطالب التالية:إ

 .المطمب األول: الركن الشرعي
 .المطمب الثاني: الركن المادي

 .المطمب الثالث: الركن المعنوي
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15ص, , مرجع سابؽالجرائـ الشخصية في التشريع الفمسطيني, القادر جرادة عبد (1)
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 المطمب األول
 الركن الشرعي لجريمة القتل

 فال يعد كال يتكافر سبب إباحة, ـر الفعؿ كيحظرهيتمثؿ الركف الشرعي بكجكد نص يج  
, كيفرض كعدـ كجكد سبب مف أسباب اإلباحة نص مشرع يجرموكاف ىناؾ  ذاإالفعؿ جريمة إال 

ىذه ك , (1)لذا فالقاعدة الدستكرية تنص عمى "ال جريمة كال عقكبة اإل بنص" تيانو؛عقكبة عمى إ
مىا كين ا ميعىذ ًبيفى : ﴿ت عمييا الشريعة اإلسالمية قبؿ الشرائع الكضعية فيقكؿ تعالىالقاعدة نصٌ  كى

ت ىَٰ نى  ال بكجكد نص و ال يصكغ اعتبار الفعؿ جريمة إكخالصة القكؿ فإنٌ  ,(2)﴾ ٍبعىثى رىسيكالن حى
 تشريعي يجـر الفعؿ كيحدد عقكبة لو.

 ايكتقرر ل ياترد نصكص تشريعية تجرم أفٍ  بيد  القتؿ العمد جريمة ال فٌ لذا كحتى نعتبر أ  
مية التي جرمت القتؿ ككذلؾ كمف ىنا سيقكـ الباحث بسرد النصكص التشريعية اإلسال ,عقكبة

 كذلؾ في الفركع التالية: ,التشريع الفمسطيني

 الشريعة اإلسالمية. مة القتل في نصوصالفرع األول: جري
 التشريع الفمسطيني.القتل في جريم تالفرع الثاني: 

 

 

 

 

                                                           
  كتعديالتو. 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني لسنة  15المادة  (1)

 .15اء: آية رقـ سكرة اإلسر  (2)
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 الفرع األول
 الشريعة اإلسالمية القتل في ةجريم

كىالى تىٍقتيميكا الن ٍفسى ال ًتي  ﴿ :قاؿ تعالى في محكـ التنزيؿف ,ـ ا تعالى جريمة القتؿ العمدحرٌ   
ؽ   ـى الم وي ًإال  ًباٍلحى ر   .(1)﴾ حى

ـٍ ًفي  ﴿حيث قاؿ تعالى:  ,كما أجاز ا القصاص في القتؿ كعقاب لمقاتؿ العمد   لىكي كى
ـٍ تىت قيكفى  يىاةه يىا أيكًلي اأٍلىٍلبىاًب لىعىم كي اًص حى  .(2)﴾ اٍلًقصى

مىا كىافى ًلميٍؤًمفو أىٍف يىٍقتيؿى ميٍؤًمننا ًإال  خىطى  ﴿كقاؿ تعالى:    طى  ائكى مىٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا خى فىتىٍحًريري  ائكى
ـٍ كىىي  د قيكا فىًإٍف كىافى ًمٍف قىٍكـو عىديكٍّ لىكي م مىةه ًإلىى أىٍىًمًو ًإال  أىٍف يىص  ًديىةه ميسى قىبىةو ميٍؤًمنىةو كى فه فىتىٍحًريري كى ميٍؤمً رى
تىٍحًريري  م مىةه ًإلىى أىٍىًمًو كى ـٍ ًميثىاؽه فىًديىةه ميسى بىٍينىيي ـٍ كى ٍف كىافى ًمٍف قىٍكـو بىٍينىكي قىبىةو ميٍؤًمنىةو كىاً  قىبىةو ميٍؤًمنىةو فىمىٍف  رى رى

كىافى الم وي عى  ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف تىٍكبىةن ًمفى الم ًو كى ـي شىٍيرى ـٍ يىًجٍد فىًصيىا ًكيمنالى مىٍف يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمننا ميتىعىم دنا  ًميمنا حى كى
لىعىنىوي كىأىعىد  لىوي عىذىابنا عىًظيمنا مىٍيًو كى اًلدنا ًفييىا كىغىًضبى الم وي عى ـي خى يىن  زىاؤيهي جى  ."(3)﴾ فىجى

ًلي ًو سيٍمطىاننا فىالى  ﴿كقاؿ تعالى:   عىٍمنىا ًلكى ا فىقىٍد جى مىٍف قيًتؿى مىٍظميكمن ييٍسًرٍؼ ًفي اٍلقىٍتًؿ ًإن وي كىافى  كى
كرنا  .(4)﴾ مىٍنصي

 -قاؿ: )سأؿ رجؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو  -كفي األحاديث الشريفة فعف أبي ىريرة  
فقاؿ: " ىف تسع "( )قالكا: يا رسكؿ ا  ,فقاؿ: يا رسكؿ ا ما الكبائر؟ -صمى ا عميو كسمـ 

السحر, كفي ركاية: )كتعمـ السحر( كقتؿ النفس التي حـر ا إال كما ىف؟ ,قاؿ: " الشرؾ با, ك 
 .(5)بالحؽ(
: " -صمى ا عميو كسمـ  -قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو  -كعف أبي ىريرة  

ـ كقتؿ النفس بغير حؽ كبيت مؤمف كالفرار يك  -عز كجؿ  -خمس ليس ليف كفارة: الشرؾ با 
 .(6)ماال بغير حؽ "بيا  الزحؼ, كيميف صابرة يقتطع

                                                           
 .33ية اآلسكرة اإلسراء,   (1)

(2)
 

 .179ية اآلسكرة البقرة,  

 .93كاآلية  92اآلية  ,سكرة النساء (3) 
 .33اآلية  ,سكرة اإلسراء (4) 

(5)
, كمسمـ, كتاب 2766متفؽ عميو مف حديث أبي ىريرة رضي ا عنو: البخارم, كتاب الكصايا, برقـ   

 .89أكبرىا, برقـ اإليماف, باب الكبائر ك 

 (.8722، انحذيث )2/316رواِ أحًذ بٍ حُبم، انًسُذ،  (6)
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 الفرع الثاني
 القتل في نصوص التشريع الفمسطيني ةجريم

المحافظات المطبؽ في  ـ1960لسنة  (16)قانكف العقكبات رقـ المشرع في  نٌص   
, عكقب باألشغاؿ الشاقة خمس اقصدن  اف قتؿ إنسانن "مى  و:عمى أنٌ  ومن (326)الشمالية في المادة 

  :امف ذات القانكف "يعاقب باإلعداـ عمى القتؿ قصدن  (328) المادةكنصت , عشرة سنة"
 .عمد(سبؽ اإلصرار, كيقاؿ لو )القتؿ الإذا ارتكب مع  -1
لفرار المحرضيف عمى تمؾ  ليا, أك تسييالن  اأك تنفيذن  لجناية أك تسييالن  اإذا ارتكب تمييدن  -2

 .ف العقابالجناية أك فاعميا أك المتدخميف فييا, أك لمحيمكلة بينيـ كبي
 .إذا ارتكبو المجـر عمى أحد أصكلو" -3

 فٌ , حيث إاجاء قاصرن  (16)معالجة جريمة القتؿ في قانكف العقكبات رقـ  أفٌ  ويرى الباحث
, ثـ عاد كقرر (326)ا في المادة يقتؿ قصدن  فٍ ع قرر عقكبة األشغاؿ الشاقة عمى كؿ مى المشرٌ 

القتؿ, كبالتالي ما الذم جعؿ المشرع أف يقرر عقكبة اإلعداـ لبعض الحاالت المشددة لجريمة 
إصرار كترصد أك  بدكففالقتؿ القصد   عقكبتيف مختمفتيف عمى جريمة قتؿ مكصكفة بالقصد؟

أم إزىاؽ ركح إنساف بغير  ؛اكىي القتؿ قصدن  ,القتؿ القصد بيذيف العنصريف ال يغير مف النتيجة
 ا ما يتفؽ مع ركح شريعتنا الغراء. كجو حؽ, كىذ

ا لمسمطة التقديرية لمقاضي  كاسعن معالجة جريمة القتؿ بيذه الطريقة يترؾ مجاالن  كذلؾ فإفٌ  
مع خطكرة إعماؿ النظرية  (326)في إخضاع الكثير مف جرائـ القتؿ القصد إلى نص المادة 

 مف قبمو. الشخصية
حيث  ,معقاباعتبره جريمة مكجبة لـ القتؿ ك فقد جرٌ  ؛ع في المحافظات الجنكبيةأما المشرٌ   
و: "مع مراعاة عمى أنٌ  ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ  (212)المادة  تنص

أك ترؾ غير تسبب في مكت شخص آخر, بفعؿ  فٍ مف ىذا القانكف, كؿ مى  (214)المادة  أحكاـ
 مشركع يعتبر أنو ارتكب جناية كتعرؼ ىذه الجناية بالقتؿ عف غير قصد".

و: "كؿ مف أديف بارتكاب جناية القتؿ مف نفس القانكف عمى أنٌ  (215)كقد نصت المادة   
 .يعاقب باإلعداـ" اقصدن 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06403_214#A06403_214
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A06403_214#A06403_214
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لعقاب تناكؿ المشرع لجريمة القتؿ في ىذيف النصيف جاءت ىادمة لسياسة ا أفٌ  ويرى الباحث
عمى جريمة القتؿ, كانعكس ذلؾ عمى فشؿ السياسة العقابية كتحقيؽ سياسة الردع الخاص كالعاـ 

... كأنو .تسبب في مكت شخص آخر" فٍ كؿ مى  " ع إلى أفٌ لجريمة القتؿ, فعندما يشير المشرٌ 
كمؿ , ثـ يقصدناع يتحدث عف صكرة جريمة قتؿ مرتكبة شرٌ المي  ارتكب جناية" فال مجاؿ لمشؾ بأفٌ 

 ا تعتبر جناية قتؿ عف غير قصد. بأٌنيع النص كيشير في نيايتو المشرٌ 
عف غير قصد كاضحة  التيك  قصدناالتمييز بيف جريمة القتؿ  أف  كمف ىنا يمكف القكؿ ب 

 كانت عف غير قصد. كره إفٍ صي , كحكؿ الخطأ بً قصدناكانت  كتتمحكر حكؿ اإلرادة كالعمـ إفٍ 
 (74)دة صياغة النصكص المتعمقة بجريمة القتؿ في القانكف رقـ ضركرة إعا لذلك يرى الباحث

 ؛عف غير قصد كجرائـ الخطأكالتي  قصدنامييز بيف جرائـ القتؿ بشكؿ كاضح لمت ـ1936لسنة 
كي ينعكس ذلؾ عمى سياسة جنائية كاضحة تحتـر نص شرعية الجرائـ كالعقكبات التي مف أىـ 

   رتب عميو مف تطبيؽ صحيح لمقانكف. ركائزه كضكح النصكص الجنائية, مما يت
 يقاع عقكبة عمييا.القتؿ يعتبر جريمة كجب إ كافة التشريعات لـ تختمؼ عمى أفن  كما أفن 
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 المطمب الثاني
 الركن المادي لجريمة القتل العمد

, فالقانكف الجنائي ال ييتـ سكل بالظاىر    ال تقع الجريمة دكف سمكؾ يقكـ بو المجـر
تنفذ عمى  ـل تعتبر النكايا جرائـ ما يعتبر ىذا قمة في العدالة, فميس مف العدالة أفٍ المممكس, ك 

 .(1)الشركع بتنفيذ ىذه النكايا بأفعاؿ مادية أرض الكاقع أك حتىٌ 

ك االمتناع عف فعؿ يتسبب في ازىاؽ أتياف سمكؾ إكيقصد بالركف المادم لجريمة القتؿ ىك  
 أكالن  :ادم في جريمة القتؿ العمد مف ثالثة عناصر, كىيكيتككف العنصر الم ,ركح انساف حي

 كثانينا: ,(2)السمكؾ اإلجرامي, كالذم يتمثؿ في االعتداء, أك الترؾ الذم أدل إلى إزىاؽ الركح
العالقة السببية بيف النشاط اإلجرامي  :االنتيجة كىي ثبات إزىاؽ الركح كمكت المجني عميو, كثالثن 

زىاؽ ركحوكالنتيجة الكاقعة كىي مك    .(3)ت المجني عميو كا 

كذلؾ مف خالؿ  ؛دراسة الركف المادم لجريمة القتؿ العمد ا سبؽ سيتناكؿ الباحثكلمى  ؛لذا  
 الفركع التالية:

 .الفرع األول: السموك اإلجرامي
 .الفرع الثاني: النتيجة اإلجرامية

 .الفرع الثالث: الرابطة السببية
 

                                                           
 .470, ص2000سميماف عبد المنعـ, النظرية العامة لقانكف العقكبات, دار الجامعة الجديدة, اإلسكندرية,  (1)
و: " الترؾ الذم ـ الترؾ غير المشركع بأن  1936( لعاـ 74( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )217المادة ) (2)

يبمغ درجة اإلىماؿ الجرمي في القياـ بكاجب سكاء أكاف ذلؾ الترؾ مقركننا بنية إيقاع المكت أك الضرر الجسماني 
 أـ لـ يكف".

عزت حسنيف, كتاب جرائـ القتؿ بيف الشريعة كالقانكف, دراسة مقارنة, الييئة المصرية العامة لمكتاب, مصر,  (3)
حمد, تكفيؽ عبد الرحمف كتاب محاضرات في األحكاـ العامة لقانكف العقكبات, الجزء , أ11, ص1993بيد.ط, 

 .80, ص2009األردف, بيد.ط,  -األكؿ, عٌماف 
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 الفرع األول
 السموك اإلجرامي

, أك فعؿ االعتداء (1)كذلؾ بالنشاط اإلجرامي أك النشاط المادم السمكؾ اإلجرامي يسمى  
, كما ك الفعؿ المكجو لمقضاء عمى حياة إنسافجميعيا مسميات لمعنى كاحد كىك , (2)عمى الحياة

 .(3)جرامي قاسـ مشترؾ بيف الجرائـإال ر السمكؾي بعتيي 

أىـ عناصر الركف المادم, ككما باقي الجرائـ  كيعتبر السمكؾ االجرامي لجريمة القتؿ ىك  
ذا لـ يكجد سمكؾ جرامي, كال تقكـ الجريمة إإلاادم لمجريمة القياـ بالسمكؾ فيمـز إلظيار الركف الم

 .(4)ة )ال جريمة بغير سمكؾ(دلمقاع اتحقيقن 

 أف يتجو السمكؾ اإلجرامي إلى إنساف حي, فال تطمؽ جريمة القتؿ العمد عمى بيد  كال  
أدل إلى قتمو, فإف  ىذا السمكؾ يشكؿ جريمة قائمة بذاتيا ىي , ك ذا كقع عمى حيكاف حيإفحيكاف, 

 .(5)جريمة قتؿ حيكاف

كقد أطمؽ بعض الفقو عمى  ,الجرامي إلنساف ميتإعند اتجاه السمكؾ  د قتالن ع  ككذلؾ ال يي  
عتداء عمى جسد اإلنساف اال ت بالجريمة المستحيمة, كما أف  نساف ميٌ إالقياـ بسمكؾ القتؿ تجاه 

                                                           
محمد صبحي نجـ, شرح قانكف العقكبات الجزائرم القسـ الخاص, ديكاف المطبكعات الجزائرية, الجزائر, بيد.ط,  (1)

 .39, ص2004
, جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ, دار المطبكعات الجامعية, اإلسكندرية, فتكح عبد ا الشاذلي (2)

 .155, ص2002
 .169, ص2, ط2013الفمسطيني, مكتبة آفاؽ, غزة, قانكف العقكبات عبد القادر صابر جرادة, مبادئ  (3)
 .139, صالمرجع السابؽ  (4)
ا معاقبنا  (5) ا خاصن فيو مف يقـ بقتؿ حيكاف, إال أن و تناكؿ جريمة القسكة عمى الميشىٌرع الفمسطيني لـ يفرد نصن

الحيكانات مف ضرب كتعذيب أك تحميمو ما ال يطيؽ كخالؼ ذلؾ مف األفعاؿ التي تضر بالحيكاف ضررنا بالغنا 
 ـ.1936( لعاـ 74/أ/ب/ج( مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ )386/1المادة )
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ال يعد , ك (1)عتداء عمى حرمة األمكاتالمفارؽ لمحياة ىك جريمة تختمؼ عف القتؿ كىي جريمة اال
 .(2)موقتؿ الجنيف في بطف أ قتالن 

السمكؾ اإلجرامي في جريمة القتؿ العمد يككف عمى اإلنساف منذ  لما سبؽ فإف   اككفقن   
 . (3)تنتيي فييا الحياة بالمكتلحيف المحظة التي  ان كالدتو حي

جرامي في كؾ اإلصراحة عمى السم ـ1936لسنة  (74)قانكف العقكبات رقـ  كنٌص   
كؿ مف تسبب في مكت شخص " :وأن   (212)كالمادة ( 214)ت المادة حيث نصٌ  ,جرمية القتؿ

لقياـ بالفعؿ با ايجابين يككف إٍف أالسمكؾ إما  , فنرل ىنا أف  آخر بفعؿ أك ترؾ غير مشركع..."
 المطبؽ ـ1960لسنة  (16)بالترؾ, أما قانكف العقكبات رقـ  اسمبين  ايككف سمككن  الجرمي أك أفٍ 

ـ كلـ يكصؼ اؿ عجرامي في جريمة القتؿ بشكعمى الفعؿ اإل فقد نٌص  ؛في المحافظات الشمالية
 فٍ "كؿ مى  :ون  عمى أ(4) (326)ت المادة , حيث نصٌ ك السمكؾ السمبيأيجابي السمكؾ بالسمكؾ اإل

مف قانكف العقكبات  (230قانكف العقكبات األردني كالمادة ) كالحاؿ نفسو في....", انسانن قتؿ إ
 المصرم.

كالحركة  ,مف خالؿ حركة عضكية اإيجابين  اجرامي سمككن إليككف السمكؾ ا ا سبؽمى ا لً ككفقن   
عمى الزناد أك الطعف , كمف الحركة العضكية الضغط (5)ىي التغير الذم يطرأ عمى كضع قائـ

مف أعضاء اإلنساف كاليد أك الرأس أك  اىذه الحركة عضكن  مصدري  , كيككفي (6)بالسكيف كغيرىا
                                                           

كأكـر عبد الرازؽ , 48ص, 1927بيد.ط,  ى األشخاص كاألمكاؿ, القاىرة,رؤكؼ عبيد, جرائـ االعتداء عم (1) 
 .(16)ص , دار النيضة, القاىرة, بيد كف سنة,شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص ,المشيداني

جريمة اإلجياض حيث نصت المادة  طمؽ عميوكينساف في بطف أمو نظـ القانكف الفمسطيني جريمة قتؿ اإل (2) 
كؿ مف ناكؿ امرأة, حامالن كانت أك غير حامؿ, “ ـ عمى أنو:1936( لسنة 74مف القانكف رقـ ) 175فالمادة 

سمان أك مادة مؤذية أخرل أك استعمؿ الشدة معيا عمى أم كجو كاف أك استعمؿ أية كسيمة أخرل ميما كاف نكعيا 
شدة أك الكسيمة األخرل معيا بقصد إجياضيا, أك تسبب في تناكليا السـ أك المادة المؤذية أك في استعماؿ ال

 ".ألجؿ ىذا الغرض, يعتبر أنو ارتكب جناية كيعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة
ـ عمى بدء حياة اإلنساف الذم يمكف قتمو  حيث 1936( لسنة 74مف قانكف العقكبات رقـ ) 220نصت المادة  (3)

وال عبرة في رنك أحُفس أو نى يخُفس أو  يعخبر انطفم شخصا يًكٍ قخهّ يخي خهض حيا يٍ بطٍ أيّنصت عمى: "

 ."كاَج انذورة انذيويت يسخقهت فيّ أو نى حكٍ أو كاٌ حبم سرحّ يقطوعا أو نى يكٍ

(4)
 ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات رقـ  (326)نص المادة  

 .57, ص200عكض محمد, قانكف العقكبات, القسـ العاـ, دكف دار نشر,  (5)

 .139نعـ, مرجع سابؽ, صالم عبدسميماف  (6)
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تتجو  فٍ ة أر رك , كليس مف الضوالمجني عمي حزىاؽ رك ت ىذه الحركة إ, طالما حقق(1)القدـ كخالفو
كسيمة إلزىاؽ ركح  لى جسـ المجني عميو مباشرة, فقد تتجو ىذه الحركة بتييئةإىذه الحركة 

 .(2)يرغب قتمو فٍ يضع السـ لو في طعامو أك كحفر حفرة ليسقط فييا مى  المجني عميو كأفٍ 

مف عدمو فذىب بعضيـ إلى  كاف قتالن  فٍ الفقو في اعتبار السمكؾ السمبي إ كقد اختمؼ  
بينو كبيف النتيجة تصؿ  لة قانكنية لذلؾ, فال يتصكر أفٍ ؛ لذا فال مساءال قيمة لمترؾ كاالمتناع وأن  

كىك ما  –, كجانب آخر مف الفقو (3)االمتناع عدـ كال يتكلد عف العدـ إال العدـ ألف   ؛رابطة سببية
يجابي, كلكف يشترط لذلؾ معاقب عميو كيستكم مع السمكؾ اإل الترؾ ىك سمكؾ ف  يرل أ - نؤيده

 :(4)كىي عمى النحك التالي ,ثالثة شركط

الذم و امتنع عف ذلؾ, كمنو المنقذ البحرم ن  ب قانكني أك تعاقدم إال أالممتنع كاج عمى ف  أ -1
 امتناع  د قتالن ع  طعاـ السجيف, كال يي نقاذ شخص يستطيع إنقاذه, كاالمتناع عف إيمتنع عف إ

فٍ سبب قتمو حتٌ كقكع في حفرة قد تي عمى ال ؾى شى شخص عف تحذير شخص كفيؼ في الشارع كى   ى كا 
 الكفيؼ سيسبب قتمو.سقكط ىذا  ف  أ ؼى رً عى 
 يجابي.كىي صفة الزمة كما السمكؾ اإل ,اين راديككف االمتناع إ . أفٍ 2
يجابي صادر عف بفعؿ إ امسبكقن  يككف فٍ شرة بيف االمتناع كالنتيجة, دكف أ. تكفر السببية المبا3

رضاع كليدىا فيمكت , كمثاؿ ذلؾ األـ التي تمتنع عف إشخص آخر ال دخؿ فيو إلرادة الممتنع
 .اسأؿ األـ عف جريمة القتؿ قصدن بسبب ذلؾ االمتناع, فتي 

   

                                                           
 .57عكض محمد, مرجع سابؽ, ص (1)

 ..3ـ, ص1983محمكد محمكد مصطفى, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, مطبعة جامعة القاىرة,  (2)

, المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر 2طالمنعـ, قانكف العقكبات الخاص,  عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف  (3)
 .245, ص1999ت لبناف كالتكزيع, بيرك 

القادر القيكجي, فتكح  عبد, ككذلؾ عمى 178, مرجع سابؽ, صـالمنع عبدمحمد ذكي أبك عامر, سميماف (4) 
, كذلؾ ساىر الكليد, األحكاـ 264ا الشاذلي, شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص, دكف دار نشر, ص عبد

, 2011كف دار نشر, بيد  , 2, )الجريمة كالمسؤكلية الجزائية( طالعامة في قانكف العقكبات الفمسطيني, الجزء األكؿ
 .241ص
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, (1)فعؿ القتؿ بكسيمة محددة بذاتيا يقع فٍ ع الفمسطيني في جريمة القتؿ ألمشر  لـ يتطمب اك   
 كذلؾ عمى النحك التالي: ؛لى قسميفتقسيـ كسائؿ ارتكاب جريمة القتؿ إكيمكف 

 : القتل بالوسائل الماديةأواًل 

الخنؽ كالدفع مف  :مثؿ ,كذلؾ بالقتؿ مباشر ؛استخداـ كسائؿ معينة بدكفقتؿ قد يتـ ال  
المسدس كالخنجر  :مثؿ ,كقد يككف باستخداـ أدكات ككسائؿ مممكسة ,أعمى كغيره مف األساليب
فالجريمة ىي القتؿ كال يؤثر اختالؼ األداة في ىذه  حالتيفكفي كال ال ,كالسـ كغيرىا مف األدكات

  خراج حيكاف مفترس مف قفصوباستخداـ حيكاف مثؿ إ يككف القتؿي  لممكف أفٍ الحالة, كمف ا
آخر  انسانن يفترس إ آخر, كقد يككف القتؿ باستخداـ كمب مدرب يأمره صاحبو أفٍ  انسانن ليفترس إ

رادة عديـ اإل اف يعطي مجنكنن نساف حي كمى داة القتؿ ىي إأ , كال غرابة عند القكؿ بأف  تيالن يرديو قفي 
 .(2)لقتؿ غريمو امسدسن 

كمف ذلؾ حكـ  ,كلمحكمة المكضكع في فمسطيف البت في مدل صالحية األداة لمقتؿ  
ا لنية : "أكثر القرائف كالمظاىر الخارجية إظيارن أف   قررتحيث  ,محكمة االستئناؼ الفمسطينية

ة بتكجيو القتؿ لدل المتيـ ىي استخدامو كسيمة قاتمة بطبيعتيا أك بكيفية استخداـ تمؾ الكسيم
ف   تمة )خنجر( كطعنو المجني استعماؿ المتيـ آلة قا الضربات كالطعنات في مقتؿ أك بكمييما, كا 

كدم بحياتو لكال في مكاضع مختمفة كمتعددة كحساسة في جسمو كادت تي عدة طعنات نافذة  عميو
كقد أخطأت يدؿ عمى تكافر نية القتؿ لدل المتيـ كقياـ جريمة محاكلة القتؿ,  ؛إسعافو كعالجو

محكمة الدرجة األكلى عندما عدلت التيمة مف محاكلة القتؿ إلى تيمة إيقاع أذل بميغ مسببة ذلؾ 
 .(3) ت القرائف السابقة عمى تكافرىا"بعدـ تكافر نية القتؿ لدل المتيـ في الكقت الذم دلٌ 

 

                                                           
 مف قانكف العقكبات كالمقررة لجريمة القتؿ عامة دكف اإلشارة إلى كسيمة معينة. 214جاءت المادة  (1)
 .40عبد القادر جرادة, الجرائـ الشخصية, مرجع سابؽ, ص (2) 
ـ, حكـ منشكر عمى  1997 لسنة 13 رقـ الدعكل الجزائية في  غزة المنعقدة في  االستئناؼ حكـ محكمة (3)

مكسكعة المقتفي اإللكتركنية متاحة عمى 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=38586  قع تـ زيارة المك

 ـ.1/10/2018بتاريخ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=38586
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=38586
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 ثانًيا: القتل بالوسائل المعنوية

يتـ تعريض شخص آخر بكسائؿ نفسية تؤدم  قد ال تستخدـ كسائؿ مادية في القتؿ, فقد  
بكفاة  اكذبن  ا لديو عمة قمبية مستعصية فتنبئوشخصن  اترفع سماعة الياتؼ طالبن  إلزىاؽ ركحو, كأفٍ 

أحدىـ ك قد يدخؿ أ فيتكقؼ قمب المجني عميو مف صدمة النبأ فيمكت, ,عائمتو في حادث سير
فتثير الرعب في  ىابيكف ضمف المسجد,كجكد قنبمة كضعيا إر  أعف نب اينشر كذبن إلى مسجد ك 

  .ااصطدامن ك  ار لو منيـ دكسن فيقتؿ ما تيسٌ  ,يبحثكف عف منفذ لميركبقمكب الناس كالمصميف ك 

فبعض الفقو  ؛كقد كاف استخداـ القتؿ بالكسائؿ المعنكية مثار خالؼ بيف فقياء القانكف  
لؾ صعكبة إثبات العالقة السببية بيف رأل بعدـ كفاية تمؾ الكسائؿ لقياـ جريمة القتؿ, كحجتيـ بذ

 .(1)و قصد الكسائؿ الماديةرادة المشرع أن  إلى أنو يفيـ مف إالسمكؾ كالنتيجة, باإلضافة 

الكسائؿ المادية تستكم مع الكسائؿ  أف   -كىك ما يؤيده الباحث –كجانب آخر مف الفقو    
ع عند النص عمى جريمة القتؿ لـ يحدد المشر  كمبررىـ بذلؾ أف   ,المعنكية في قياـ جريمة القتؿ

 .(2)عمى ذلؾ صراحة فمك أراد قصر الكسائؿ المادية دكف المعنكية لنص   ,الكسائؿ

المستعممة في جريمة القتؿ ال تغير مف عناصر الركف المعنكم المتمثمة  الكسيمة أف   ويرى الباحث
مجني عميو بأم كسيمة مف الكسائؿ إزىاؽ ركح ال يمكففي اإلرادة كالعمـ لدل الجاني, كبالتالي 

فالنتيجة اإلجرامية تككف قد تحققت كال تأثير لمكسيمة عمى المساءلة سكاء كانت مادية أـ معنكية, 
 . بكسيمة مادية أك معنكية قصدناعف جريمة قتؿ 

 

 

 

                                                           
محمكد نجيب حسني, االعتداء عمى الحياة في التشريعات الجنائية العربية, معيد البحكث كالدراسات, القاىرة,  (1)

 .124. صـ1979
 .43مشار إليو لدل, عبد القادر جرادة, الجرائـ الشخصية, مرجع سابؽ, ص (2)
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 الفرع الثاني
 النتيجة اإلجرامية

, اأـ تركن كاف  إلجرامي فعالن ترتب عمى السمكؾ ابالنتيجة االجرامية "األثر الذم ييقصد   
 .(1)كىي الضرر المتجسد الذم يقع عمى المصمحة التي يحمييا القانكف"

كتعد مفارقة ركح المجني عميو ىي النتيجة اإلجرامية في جريمة القتؿ, كمف ىنا فيي أحد   
 .(2)عناصر الركف المادم لجريمة القتؿ

زىاؽ إامية كىي لى النتيجة اإلجر إي إذا أدل نساف الحالسمكؾ اإلجرامي تجاه اإل كعميو فإف   
, كقد تككف ىذه النتيجة حالية كقد تظير بعد فترة مف (3)المجني عميو نككف أماـ جريمة القتؿ ركح

 .(4)جرامي الذم صدر مف الجانيالسبب ىك السمكؾ اإل الزمف إال أف  

جرامي تجاه إصدر سمكؾ ـ في تكييؼ الجريمة فإذا حديد النتيجة اإلجرامية لو دكر ميف تإ 
نما نككف أماـ جريمة  المجني عميو كلـ ينتج عنو كفاة المجني عميو, فال نككف أماـ جريمة القتؿ كا 

 .(5)أخرل كىي جريمة الشركع بالقتؿ

نفرؽ بيف القتؿ العمد كالقتؿ  فٍ جرامية نستطيع أالنتيجة اإل إلىؼ و مف خالؿ التعر كما أن   
ىي ما يصبك الجاني لتحقيقو كنا أماـ جريمة  -انعداـ حياة المجني - الخطأ, فإذا كانت النتيجة

 .(1)ا إذا لـ يكف ىدؼ المجني عميو تحقيؽ ىذه النتيجة نككف أماـ قتؿ خطأقتؿ عمد, أمٌ 

                                                           
 .179الفمسطيني, مرجع سابؽ, صعبد القادر صابر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات  (1)
 .49السعيد, شرح قانكف العقكبات, الجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف, صكامؿ  (2)
 .12المشيداني, شرح قانكف العقكبات الخاص, صأكـر عبد الرزاؽ (3) 
, سالـ الكرد, قانكف العقكبات القسـ الخاص, 26محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات الخاص, ص (4)

, فخرم عبد الرازؽ 18, ص2002 , مكتبة القدس, غزة,1ط تاب الثاني, جرائـ االعتداء عمى األشخاص,الك
 .42, ص2009, دار الثقافة, عماف,1الحديثي كخالد حمدم الزعبي, الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, ط

في تنفيذ فعؿ  دء ىك البـ عمى أن و: "الشركع 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )68نٌصت المادة ) (5)
مف األفعاؿ الظاىرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أك جنحة, فإذا لـ يتمكف الفاعؿ مف إتماـ األفعاؿ الالزمة لحصكؿ 

 .تمؾ الجناية أك الجنحة لحيمكلة أسباب ال دخؿ إلرادتو فييا..."
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 عبرة لمنتيجة و الأنٌ  -سكاء في المحافظات الجنكبية أك الشمالية-المشرع الفمسطيني اعتبر  
نية  كرد نص صريح عمى أف   ارتكاب فعؿ أك ترؾ إال إذاسكاء ب ,يؤدم إلييا التي كاف القصد

مف عناصر الجـر الذم يتككف كمو أك بعضو مف ذلؾ  الى تمؾ النتيجة تؤلؼ عنصرن الكصكؿ إ
 .(2)الفعؿ أك الترؾ

لـ ينجح في استعماؿ النتيجة اإلجرامية  ـ1936لسنة  (74)المشرع في القانكف  أف   ويرى الباحث
 ة عقابية رادعة لمجريمة حسب جسامتيا كما فعمت التشريعات الجنائية المقارنة, كلعؿٌ لبناء سياس

 النتيجة اإلجرامية مف أىـ آليات الردع الخاص كالردع العاـ لبعض الجرائـ, فعمى سبيؿ المثاؿ
كال يعاقب عمى  ,كلك لـ ينص القانكف عمى ذلؾ ا حتىٌ الشركع في الجنايات يعاقب عميو دائمن 

و ال عقاب صؿ أنٌ فاأل ـ العقاب, كأما في الجنحالقانكف عمى عد نايات إال إذا نٌص في الج الشركع
عمى الشركع إال إذا نص القانكف عمى ذلؾ, كفي المخالفات ال عقاب عمى الشركع, كبالتالي يرل 

 .معاقب عميو (74)عميو المشرع في القانكف  الشركع في جريمة القتؿ كما نٌص  الباحث أف  

ضركرة العمؿ عمى صياغة نصكص جنائية مستندة إلى قكاعد الشركع في الجريمة  الباحثويرى 
عماالن  ,الة كناجحة في مكافحة الجريمةإلى سياسة جنائية فعٌ  ؿلمكصك   لنص شرعية الجرائـ كا 

 كالعقكبات.

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 عبد, أبك 19, صرجع سابؽم, سالـ الكرد, 162رمسيس بيناـ, القسـ الخاص في قانكف العقكبات, ص (1)

 .194صمرجع سابؽ, المنعـ عامر, 
المطبؽ في المحافظات الشمالية, كالفقرة  ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات رقـ  (65) في المادة ذلؾ (2)
 المطبؽ في المحافظات الجنكبية. ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ ( 11)مف المادة  (2)
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 الفرع الثالث
 العالقة السببية

أـ  الن عؾ اإلجرامي سكاء أكاف فككف السمك ي يقصد بالعالقة السببية في جريمة القتؿ أفٍ   
 .(1)ىك الذم أفضى إلى تحقؽ النتيجة اإلجرامية كىي كفاة المجني عميو اتركن 

ارتكاب الفعؿ ىك  عالقة السببية ىي الصمة التي تربط ما بيف الفعؿ كالنتيجة, كتثبت أف    
البياف, فيي التي  الذم أدل إلى حدكث النتيجة, كاألىمية القانكنية لعالقة السببية في غنى عف

كىي التي تسند النتيجة إلى الفعؿ  ,تربط ما بيف عنصرم الركف المادم فتقيـ بذلؾ كحدتو ككيانو
فتقرر بذلؾ تكافر شرط أساسي لمسئكلية مرتكب الفعؿ عف النتيجة, كىي بذلؾ تساىـ في تحديد 

 .(2)اسببين  اتباطن حيث ال ترتبط النتيجة بالفعؿ ار  ,نطاؽ المسئكلية الجنائية باستبعادىا

العالقة السبيبة أحد العناصر الجكىرية مف عناصر الركف المادم في جرائـ  عد  كتي   
ريمة القتؿ العالقة السببية بيف النشاط اإلجرامي كالنتيجة الكاقعة كىي مكت ج, كفي (3)القتؿ

زىاؽ ركحو  .(4)المجني عميو كا 

جرامية )كفاة المجني تقع النتيجة اإل فٍ دم أال يكفي لتكافر الركف الما نو  ا سبؽ فإمى كلً   
يككف سبب كقكع النتيجة  كلكف يشترط أفٍ  ,جرامي لقياـ جريمة القتؿعميو( أك السمكؾ اإل

 .(5)جرامياالجرامية ىك السمكؾ اإل

                                                           
: "عالقة السببية في المكاد الجنائية عالقة مادية تبيد أ بالفعؿ الضار الذم قارفو قضت محكمة ال  (1) نقض أف 

الجاني كترتبط مف الناحية المعنكية بما يجب أٍف يتكقعو مف النتائج المألكفة لفعمو إذا ما أتاه عمدنا كثبكت ىذه 
فمتى فصؿ في شأنيا اثباتنا أك نفينا فال  العالقة مف المسائؿ المكضكعية التي ينفرد قاضي المكضكع بتقديرىا

رقابة لمحكمة النقض عميو ما داـ قد أقاصـ قضاءه في ذلؾ عمى أسباب تؤدم إلى ما انتيى إليو", نقض جنائي 
ؽ جمسة  64لسنة  4326كرقـ  ,151, ص4ـ س2/2/1997ؽ, جمسة  59( لسنة 30138مصرم رقـ )

 ..77القادر جرادة, الجرائـ الشخصية, مرجع سابؽ, ص, مشار إليو لدل عبد 108, ص47, س21/1/1996
 ..162, مرجع سابؽ, ص1مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ   (2)
 .19نجـ, الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, مرجع سابؽ, صمحمد صبحي   (3)
انكف العقكبات, الجزء األكؿ, عماف, األردف, عبد الرحمف تكفيؽ أحمد, كتاب محاضرات في األحكاـ العامة لق (4)

 .80, ص2009

 .196أبك عامر كعبد المنعـ, قانكف العقكبات الخاص, مرجع سابؽ, ص (5)
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  كتعددت اآلراء حكؿ السبب المؤدم إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية نسردىا كالتالي:
 نظرية تعادل األسباب .1

ساكم ىذه النظرية بيف جميع العكامؿ التي ساىمت في إحداث النتيجة, كيصح إسناد ت
و ما داـ فعؿ الجاني كاف كعمة ذلؾ: أن   النتيجة لكؿ فعؿ مف األفعاؿ أك العكامؿ المتداخمة.

و أعطى ا مف بيف العكامؿ التي ساىمت في إحداث النتيجة اإلجرامية, فيك إذف سببيا ألن  كاحدن 
كيبرر أنصار ىذه النظرية ,  .(1)األخرل التي ساىمت معو صالحية إلحداث النتيجةلمعكامؿ 

مف بيف العكامؿ التي ساىمت في إحداث النتيجة  امكقفيـ بأن و ما داـ فعؿ الجاني كاف كاحدن 
الجرمية, فيك إذف سببيا ألن و أعطى لمعكامؿ األخرل التي ساىمت معو صالحية إلحداث 

 .(2)النتيجة
 سباب المتفاوتةريات األنظ. 2

تقـك ىذه النظريات عمى التمييز بيف العكامؿ التي أدت إلى تحقؽ النتيجة اإلجرامية, 
كبمكجب  السبب األقكلكمف ضمنيا نظرية , (3)كؿ عف النتيجةؤ كتغميب إحداىا باعتباره المس

 ,   (4)اىذه النظرية يسأؿ الفاعؿ عف النتيجة الضارة متى كاف فعمو سببن 
تقكـ ىذه النظرية عمى تحميؿ , نظرية السبب األخيرنظريات األسباب المتفاكتة كمف 

 .(5)العامؿ األقرب في الزمف إلى النتيجة التي حدثت
حيث يطبقيا في جريمة القتؿ,  ,(221) في المادة ـ1936( لسنة 74رقـ )كيأخذ القانكف 

مجني عميو خالؿ عاـ كيكـ مف كقكع يتحقؽ إزىاؽ ركح ال و يشترط لكي تقكـ المسئكلية أفٍ ن  أإال 
 .(6)الجريمة

                                                           
 .297محمكد نجيب حسني, المكجز في شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, مرجع سابؽ , ص (1)
األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني, ساىر إبراىيـ شكرم الكليد, ساىر إبراىيـ شكرم الكليد,  (2)
 .248ـ , ص 2013,الجريمة كالمسؤكلية الجزائية, كمية الحقكؽ, جامعة األزىر ,غزة, 1ج
, 1991أحمد فتحي سركر , الكسيط في قانكف العقكبات , القسـ الخاص , دار النيضة العربية القاىرة ,  (3)

 .476ص 
 .82الشخصية في التشريع الفمسطيني, مرجع سابؽ , ص عبد القادر جرادة, الجرائـ (4)
 نفس المرجع السابؽ  (5)
ـ عمى انو: "ال يعتبر الشخص أنو قتؿ 1936( لسنة 74( مف قانكف العقكبات رقـ )221نصت المادة )  (6)

شخصا آخر إذا لـ تقع كفاة ذلؾ الشخص اآلخر خالؿ سنة كاحدة كيـك كاحد مف حيف كقكع سبب المكت, 
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ا  عندما تتداخؿ كيرل أنصار ىذه النظرية أنو  نظرية السبب المتحرؾكمف النظريات أيضن
كىك االعتداء النظرية بالعامؿ المتحرؾ  ا ليذهمجمكعة مف العكامؿ في إحداث النتيجة فيؤخذ كفقن 

 .(1)فال يعتد بيا رض المجني عميومثؿ م الساكنة أما العكامؿالذم كقع مف الجاني 

 ف  أبحيث يرل أنصارىا  نظرية السبب المالئـ أك السبب الكافيككذلؾ مف النظريات 
لى فعؿ إيا تفرؽ بيف العكامؿ المألكفة كالعكامؿ الشاذة, كتضيؼ ن  أال إ ؛السبب مجمكعة العكامؿ

ؿ المقترف بالعكامؿ المألكفة ينطكم فعؿ الفاع ف  أفإذا ثبت  ,الفاعؿ تأثير العكامؿ المألكفة فقط
ال ا  عمى إمكانية إحداث النتيجة قامت عالقة السببية كتحققت مسؤكلية الفاعؿ عف النتيجة ك 

فيسأؿ عف الشركع فييا, كمع ذلؾ فمـ تخمك ىذه النظرية مف التحكـ كالنقد, كفييا مف المسائؿ 
 .(2)التقديرية التي يختمؼ فييا الكثيركف

و ال تثير عالقة السببية صعكبة في مدل تكافرىا بيف فعؿ الجاني ككفاة المجني أنٌ  ويرى الباحث
ف يطعف آخر طعنات عميو إذا كاف ىذا الفعؿ قد أدل بمفرده كفكر ارتكابو إلى تحقؽ الكفاة, كمى 

 افيككف كاضحن  ,في القمب فيمكت في الحاؿ رصاصةإليو  ى يمفظ أنفاسو, أك يسددمتتالية حتٌ 
ي الكشؼ عف السبب الحقيقي ف, لكف الصعكبة تكمف سمكؾ الجاني ىك سبب الكفاة أف   اكمممكسن 

  .في مسألة سبب الكفاة فصؿه  ة, كلذلؾ يككف لدائرة الطب الشرعي قكؿاالذم أدل إلى الكف
ات الالزمة لمكقكؼ يكمنحيا اإلمكان ,ضركرة االىتماـ بيذه الدائرة غاية في األىمية ويرى الباحث
 ار الحقيقة.اؿ كناجح بما يخدـ القضاء في إظيكفاة لممجني عمييـ بشكؿ فعٌ عمى أسباب ال

                                                                                                                                                                      

ذا كاف المكت مسببنا عف ترؾ القياـ بكاجب فتحسب ىذه المدة اعتبارنا مف اليـك الذم تكقؼ كتش , كا  مؿ ذلؾ اليـك
ا عف ترؾ القياـ  ا عف فعؿ غير مشركع كبعضن ذا كاف المكت مسببا بعضن ا كا  فيو ذلؾ الترؾ كتشمؿ ذلؾ اليـك أيضن

ؿ غير مشركع أك مف اليـك الذم كؼ فيو عف بكاجب فتحسب المدة اعتبارنا مف اليـك الذم كقع فيو آخر فع
ا"  ارتكاب ذلؾ الترؾ, أم اليكميف جاء بعد اآلخر, كتشمؿ ذلؾ اليـك أيضن

ـ , 1984محمكد نجيب حسني , العالقة السببية في قانكف العقكبات , دار النيضة العربية, القاىرة,   (1)
 .72ص

 .272محمكد محمكد مصطفى, القسـ العاـ, مرجع سابؽ ,ص (2)
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 المطمب الثالث
 الركن المعنوي لجريمة القتل

 الجاني طرؼ مف المادية الكاقعة ارتكاب عمى فقط يتكقؼ ال القانكف في الجريمة قياـ  
 .(1)تكابوبار  يقكـ الذم المادم كالفعؿ الجاني بيف تصؿ نفسية رابطة يستمـز إنما

 العنصر المعنكم في جريمة القتؿ العمد ىك القصد الجنائي؛ أم انصراؼ إرادة كنية الجاني 
زىاؽ ركح المجني عميو كىك عالـ بالفعؿ الذم يصدر  بصكرة حرة إلى ارتكاب جريمة القتؿ كا 

 .(2)انيالعمـ كاإلرادة لدل الج :كىما ,ففي القصد الجنائي مف تكافر عنصري بيد  عنو, كبذلؾ ال

 العنصريف في فرعيف كالتالي: في ىذا المطمب سيتناكؿ الباحثلذلؾ 
 .العممالفرع األول: عنصر 
 .اإلرادةالفرع الثاني: عنصر 

 

 

 

 

 

                                                           
سمير عالية, أصكؿ قانكف العقكبات القسـ العاـ )معالمو, نطاؽ تطبيقو, الجريمة, المسؤكلية, الجزاء(, (1) 

 .234, ص1996المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر, بيركت, 
محمد سعيد نمكر, شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص دار الثقافة لمنشر  (2)
, كيعتبر الميشىٌرع األردني النص القانكني عنصرا أساسيا مف عناصر 4, ص2005لتكزيع, عماف, األردف,كا

 جريمة القتؿ العمد.
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 الفرع األول
 العممعنصر 

ى يعد القصد يحيط بيا حتٌ  كاألمكر التي يتعيف أفٍ  دراسة العمـ ىي تحديد لمكقائع 
ا يستكم في نظر القانكف العمـ كالجيؿ بو, كلـ يتضمف القانكف كتمييزىا عمٌ  االجنائي متكافرن 

تحسـ ذلؾ, كمف ثـ لـ يكف مفر مف االحتكاـ إلى القكاعد العامة, كتقضي ىذه القكاعد  انصكصن 
بكجكب إحاطة العمـ بكؿ كاقعة أك تكييؼ ذم أىمية في بنياف الجريمة, كلكف ىذا األصؿ ليس 

الجريمة عف نطاؽ العمـ, كىذا الخركج ىك عمى سبيؿ , فثمة ما يخرج مف عناصر امطمقن 
 .(1) االستثناء البحت, كتبرره اعتبارات خاصة بيذه العناصر

التصكر لحقيقة الشيء عمى نحك يطابؽ يقصد و سقاط العمـ عمى جريمة القتؿ فإن  إكب  
ى جثة فال جرامي ينصب عمى حيكاف أك عماإل وسمكك الجاني بأف  , فإذا كاف يعتقد (2) الكاقع

فٍ  كاف يسأؿ عف قتؿ غير مقصكد في حاؿ تكافر  يسأؿ الجاني عف جريمة القتؿ العمد, كا 
 .(3) شركطيا

القصد  األصؿ العاـ ىك انصراؼ العمـ إلى كؿ كاقعة يقكـ عمييا كياف الجريمة, ذلؾ أف  ك   
لكف القانكف يستثني الجنائي يعني اتجاه اإلرادة الكاعية إلى الجريمة في كؿ أركانيا كعناصرىا, ك 

راسة " نظرية بدمف ىذا األصؿ بعض الكقائع فال يتطمب العمـ بيا, كدراسة العمـ بالكقائع ترتبط 
و إذا تطمب القانكف العمـ بكاقعة لتكافر القصد الجنائي الجيؿ أك الغمط في الكقائع ", ذلؾ أن  

أما إذا لـ يتطمب ذلؾ العمـ فال  ليذا القصد, الجيؿ أك الغمط المتعمؽ بيا ناؼو  فمعنى ذلؾ أف  
أثر لمجيؿ أك الغمط فييا, كمف ثـ كانت القكاعد التي تقرر انتفاء الجيؿ أك الغمط أك تكافره ىي 
بعينيا القكاعد التي تقرر تكافر القصد الجنائي أك انتفاءه, كعمى أساس مف ىذه المالحظة يقكؿ 

 .(4) رية القصد الجنائي في جانبيا السمبي"" نظرية الجيؿ أك الغمط ىي نظ :بعض الفقياء إف  

                                                           

 .464, مرجع سابؽ, ص1مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ (1)
 .297ـ, ص1967ربية, مصر, فكزية عبد الستار, المساىمة األصمية في الجريمة, دار النيضة الع (2)
 .29, الكرد, جرائـ االعتداء عمى األسخاص, ص38طارؽ سركر, جرائـ االعتداء عمى األشخاص: ص (3)
 .465, مرجع سابؽ, ص1مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ (4)
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فال أف يعمـ الجاني بخطكرة فعمو عمى حياة المجني عميو فإف لـ يثبت ذلؾ  بيد  كما أنو ال  
ف كاف يحمؿ سالحو كال يعمـ بكجكد كمى  ؛لمركف المعنكم اساسين أ اعنصرن  عد  العمـ الذم يي يتكافر 

فال  ؛نساف حيلخطأ فأدت إلى إزىاؽ حياة إإلطالؽ فخرجت رصاصة باالرصاص الجاىز ل
 .(1)كنا أماـ قتؿ خطأ فٍ ا  ك  ,نككف ىنا أماـ جريمة قتؿ عمد

الغمط في  يتكقع المتيـ عالقة السببية التي تربط بيف فعمو كالكفاة إال أف   كاألصؿ أفٍ   
ه الكعي كمف ثـ بضربو عمى رأسو إلفقاد ايقتؿ شخصن  ف أراد أفٍ فمى  ,العالقة السببية ال ينفي العمـ

 .(2)ذبحو فإذا بو يمكت مف الضرب فينا ال ينتفي الركف المعنكم

الركف المعنكم في جريمة القتؿ ىك القصد الجنائي لجريمة القتؿ  بأف   اككما أشرنا سابقن   
 .لقتؿ العمد في التشريع الفمسطينياجريمة كمكضكع الدراسة ىك القصد الجنائي في 

ؽ مف عنصر العمـ في جريمة القتؿ العمد مف العناصر غاية في األىمية التحق أف   ويرى الباحث
  .الجاني دراية كعمـع الجريمة عف ك لمتأكد مف كق

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .30ص ,السعيد, شرح قانكف العقكبات الجرائـ الكاقعة عمى اأًلشخاص (1)
 .345محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, ص (2)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

37 

 الثانيالفرع 
 اإلرادةعنصر 

لى ارتكاب فعؿ االعتداء عمى الحياة ة إذا ثبت اتجاه اإلرادإال يتكافر الركف المعنكم إال   
حداث النتيجة االجرامية لى الفعؿ ككف الفعؿ إلـ تكف اإلرادة متجية  فإفٍ  -كفاة المجني عميو– كا 

ف يكره شخص عمى طعف آخر, كمنو فال محؿ لمقكؿ بتكافر الركف المعنكم كمى  ,كاف ثمرة إكراه
ىذه العممية قد تسبب كفاة المريض إال أنو  الطبيب الذم يجرم عممية لمريض كىك يعمـ أف   اأيضن 

 .(1)الطبيب لـ يرد النتيجة اإلجرامية ألف   ؛نككف ىنا أماـ جريمة قتؿ عمد يستمر بالعممية فال

كاإلرادة نشاط نفسي اتجو إلى تحقيؽ غرض عف طريؽ كسيمة معينة, فاإلرادة ظاىرة 
نفسية, كىي قكة يستعيف بيا اإلنساف لمتأثير عمى ما يحيط بو مف أشخاص كأشياء, كىي المحرؾ 

ة مادية تحدث في العالـ الخارجي مف اآلثار المادية ما يشبع بو ألنكاع مف السمكؾ ذات طبيع
دراؾ, فيفترض عممن  بالغرض  ااإلنساف حاجاتو المتعددة, كاإلرادة نشاط نفسي يصدر عف كعي كا 

 .(2)المستيدؼ كبالكسيمة التي يستعاف بيا لبمكغ ىذا الغرض

: ي التمييز بيف نكعيف منوائي تقتضفي القصد الجن اكدراسة " اإلرادة " باعتبارىا عنصرن 
 .يف لقكاعد كاحدةتالقصد المباشر كالقصد االحتمالي, إذ ال تخضع اإلرادة في الحال

 القصد المباشر ماىّية: أواًل 

عتداء العنصر الجكىرم لمقصد المباشر ىك اإلرادة التي اتجيت عمى نحك يقيني إلى اإل
قانكف, كمف ثـ كاف شرة إلى مخالفة العمى الحؽ الذم يحميو القانكف, فيي إرادة اتجيت مبا

 .االقصد مباشرن 

 

                                                           

 نجـ, الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص. (1)
 .488, مرجع سابؽ, ص1مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ (2)
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تاح لإلرادة ىذا االتجاه إال إذا استندت إلى عمـ يقيني ثابت بتكافر عناصر الجريمة, كال يي 
كقت اقترافو فعمو مما إذا  االجاني لـ يكف متأكدن  بالشؾ, بمعنى أف   اا إذا كاف العمـ بيا محكطن أم  

ة أـ غير متكافرة فال سبيؿ إلى تكافر القصد المباشر, كأىـ عناصر كانت ىذه العناصر متكافر 
الجريمة التي يتجو إلييا تفكير الجاني ىك النتيجة اإلجرامية, إذ يتكقعيا كأثر لفعمو, كمجاؿ 
القصد المباشر مقتصر عمى الحاالت التي يتكقع فييا الجاني النتيجة اإلجرامية كأثر حتمي الـز 

 .(1)عيا كأثر ممكف لمفعؿ فميس ىذا مجاؿ القصد المباشرلفعمو, أما إذا تكق

كتحديد مجاؿ القصد المباشر يقتضي كضع معيار لمتمييز بيف حاالت تكقع النتيجة كأثر 
الـز كحاالت تكقعيا كأثر ممكف, ىذا المعيار شخصي بحت قكامو البحث فيما دار في ذىف 

إلى تفكيره احتماؿ كاحد أـ تعددت  الجاني حينما اقترؼ الفعؿ المككف لمجريمة, ىؿ كرد
لـ يرد إلى تفكيره غير احتماؿ تحقؽ االعتداء كأثر لفعمو  االحتماالت التي دارت في ذىنو؟ فإفٍ 

ىذا االعتداء قد ال يحدث كاف معنى ذلؾ أنو يتكقع االعتداء  كلـ يفكر عمى اإلطالؽ في أف  
, فإذا كجو إرادتو إلى ارتكاب الفعؿ كىك ي تكقع االعتداء عمى ىذا النحك اعتبر القصد كأمر الـز

لديو, أما إذا كردت إلى تفكيره احتماالت متعددة فقدر حدكث االعتداء كأثر لفعمو  االمباشر متكفرن 
ع االعتداء كأمر و يتكقٌ ىذا االعتداء قد ال يحدث, كاف معنى ذلؾ أنٌ  كقدر في الكقت نفسو أف  

لديو, كبذلؾ يتضح أنو  اعؿ لـ يكف القصد المباشر متكافرن ممكف, فإذا كجو إرادتو إلى ارتكاب الف
نما تيمنا التفرقة بيف تكق   ع المزكـ كتكقع ال تعنينا التفرقة بيف المزـك كاإلمكاف في ذاتييما, كا 

 .(2)عو اإلمكاف, كيعني ذلؾ أننا نبحث األمكر مف كجية نظر الجاني لتحدد نكع تكقٌ 

 ا: مجال القصد االحتماليثانيً 

قيامو عمى عيف  اقصد االحتمالي نكع مف القصد الجنائي, كمف ثـ كاف المنطؽ مقتضين ال
العناصر التي يقكـ القصد الجنائي عمييا, كىذه العناصر كما قدمنا اثناف: العمـ كاإلرادة, كالعمـ 
في ىذا المعنى ىك العمـ الفعمي, فال يغني عنو إمكاف العمـ كال يحؿ محمو عمـ مفترض, كالعمـ 

 اع ", كمف ثـ كاف القصد االحتمالي مقتضين ذا انصرؼ إلى النتيجة اإلجرامية يعبر عنو " بالتكق  إ

                                                           

 .30, سالـ الكرد, مرجع سابؽ, ص38طارؽ سركر, مرجع سابؽ, ص (1)
 .490, مرجع سابؽ, ص1ف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـمازف نكر الدي (2)
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الجاني لـ يتكقع حيف أتى فعمو ىذه النتيجة كلكف كاف  لمنتيجة اإلجرامية, فإذا ثبت أف   افعمين  اتكقعن 
 يو, كنالحظ أف  ذلؾ في استطاعتو كمف كاجبو, فال محؿ لمقصد االحتمالي, إذ انتفى أحد عنصر 

استطاعة تكقع النتيجة اإلجرامية ككجكب ذلؾ عنصراف في الخطأ غير العمدم, كىما غير 
 افميس ذلؾ كافين  الجاني قد تكقع النتيجة اإلجرامية فعالن  كافييف لقياـ القصد الجنائي, فإذا ثبت أف  
نما يتعيف أفٍ  ية إلييا, فالطبيب حيف يجرم تتكافر لديو اإلرادة المتج لتكافر القصد االحتمالي, كا 

في نجاح الجراحة كشفاء  مالن أكفاتو كلكف  اعممية جراحية لمريض اشتد عميو مرضو متكقعن 
و أغفؿ بعض قكاعد الحذر المريض ال يتكافر لديو القصد االحتمالي إذا حدثت الكفاة كلك ثبت أنٌ 

 .(1)إرادتو لـ تتجو إلى ىذه النتيجة كاالحتياط, ذلؾ أف  

ذا ك  لمدلكلو, إذ  اذلؾ ال يكفي تحديدن  سممنا بقياـ القصد االحتمالي عمى العمـ كاإلرادة فإف  ا 
األكؿ رسـ الحدكد  ؛يتعيف تحديد نكع ىذا العمـ كصكرة ىذه اإلرادة, كيقتضي ذلؾ بياف أمريف

بياف الضابط المميز بيف القصد  :الفاصمة بيف القصد المباشر كالقصد االحتمالي, كالثاني
 تمالي كالخطأ غير العمدم.االح

التمييز بيف القصد المباشر كالقصد االحتمالي ضركرم لمكقكؼ عند  أف   ويرى الباحث
عماؿ السمطة التقديرية بشكؿ صحيح مف قبؿ  ,إرادة الجاني كبالتالي تفريد العقكبة المقررة بحقو كا 

 يرى الباحثدالة, كعميو مما يجعؿ العقكبة المفركضة في مثؿ حاالت القتؿ ىذه أكثر ع ؛القاضي
 يرىة القتؿ لتتضمف أنكاع القصد, كما يمإعادة صياغة النصكص المتعمقة بجر و مف الضركرة أن  

ت ذى األحكاـ العامة كما حى  بضركرة النص عمى تعريؼ القصد الجنائي في القانكف في با الباحث
 بذلؾ التشريعات الجنائية المقارنة.

                                                           

 .491, مرجع سابؽ, ص1مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ  (1)
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 ولالفصل األ 
 المفاىيم األخرىلقصد الجنائي في جريمة القتل العمد وتمييزه عن ا ماىّية
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 : يدتمي

ننظر إلى  أن   بيد  كلتكتمؿ الجريمة ال, كتماؿ الجريمةال يكفي الركف المادم كحده ال
يتكافر سبب مف أسباب  فٍ لجريمة ما دكف أالعامؿ النفسي, فقد تقـك عناصر الركف المادم 

لالمشركعية النيائية لمفعؿ, لكف عند البحث في الركف المعنكم مف كبالتالي تكافر ا ,اإلباحة
تفاء المسؤكلية عف جريمتو لتكافر سبب مف أسباب ان مسؤكالن ال يككف الفاعؿ  المحتمؿ أفٍ 

تقترف  ى نككف أماـ جريمة قائمة مف حيث الركف المادم بشكؿ نيائي أفٍ حتٌ  بيد  الجنائية, لذا ال
 بالركف المعنكم.

 اأساسين  اشرطن  عد  تحديد القصد يي  لذا فإف   ؛قصدو  ال جريمة بغيرً  وبأن  نافمة القكؿ  مف إف  
 لقياـ الجريمة. اكافين  او ال يعتبر شرطن ن  لقياـ الجريمة, كمع ذلؾ فإ اثـ جكىرين  كمف

 و كمف خالؿ ماديات الجريمة يمكننا تحديد صكرة الركف المعنكم, كالتجاه اإلرادةإال أن  
القصد الجرمي كبو نككف أماـ الجريمة المقصكدة, كالخطأ كبو تككف  ف؛صكرتيف رئيسيتي الجرمية

 .(1)ناف الركف المعنكم في الجريمةكٍّ كالجريمة غير مقصكدة, كالقصد كالخطأ يي 
القصد الجنائي في جريمة القتؿ ىك صكرة الركف  القكؿ بأف   فيمكنناعمى ما سبؽ  كبناءن 

 . العمدالمعنكم في جريمة القتؿ 
كالقتؿ  ,القصد الجنائي كعناصره كأقسامو ماىٌيةسيتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ  ؛لذا

تقسيـ ىذا  كذلؾ مف خالؿ ؛كتمييزىما عف القتؿ العمد ,إلى المكت كالضرب المفضي ,الخطأ
 لى مبحثيف عمى النحك التالي:الفصؿ إ

 .يفي التشريع الفمسطين القصد الجنائي ماىّيةالمبحث األول: 
 لموت.  إلى ا القتل الخطأ والضرب المفضي عن تمييز القتل العمدالمبحث الثاني: 

                                                           

 .9, ص3ـ رقـ 1978, دار النيضة العربية, ي, النظرية العامة لمقصد الجنائيمحمد نجيب حسن(1) 
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 المبحث األول
 القصد الجنائي ماىّية

 تمييد وتقسيم: 
يتخذ الركف المعنكم في الجرائـ المقصكدة في القانكف الفمسطيني صكرة القصد 

ستخدمو الفقو االذم  -اإلجرامي, كىك ما نقصده عند استخدامنا مصطمح القصد الجنائي
ى يتسنى لمقضاء بناء . كحتٌ (1)فقد استخدـ مصطمح قصد العصياف ؛أما الفقو اإلسالمي -القانكني

ينظر إلى قصد الجاني عند قيامو بجريمتو, لذا  لو أفٍ  بيد  المسؤكلية الجنائية في جريمة القتؿ ال
 لنا أف نعرؼ ما ىك القصد الجنائي بشكؿ عاـ. بيد  ال

غاب أحدىما فال نككف أماـ قصد جنائي أال  مؿ القصد الجنائي إال بعنصريف إفٍ كال يكت
العمـ ىك شرط أساسي لتككيف كتصٌكر اإلرادة في الجريمة المقصكدة  كىما العمـ كاإلرادة, كما أف  

 .(2)بشكؿ عاـ كبجريمة القتؿ العمد بشكؿ خاص
ائي كعناصره كأقسامو مف تحديد معنى القصد الجن ىذا المبحثكسيتناكؿ الباحث في 

 :عمى النحك التاليخالؿ تقسيمو إلى مطمبيف 
 المطمب األول: تعريف القصد الجنائي.

 ي: عناصر وأقسام القصد الجنائي.المطمب الثان

 
 
 
 

                                                           

 .246مرجع سابؽ, ص ر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني,القاد انظر في ذلؾ عبد (1)
 ,ـ1998مكتبة دار الثقافة, عماف,  نظاـ تكفيؽ المجالي, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, الكتاب األكؿ, (2)

 .411ص
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 المطمب األول
 تعريف القصد الجنائي

و إال أنٌ , القصد الجنائي صراحةن  ,ـ1936لسنة  (74)قانكف العقكبات رقـ  يعرؼلـ 
مف نصكصو, كذلؾ مف خالؿ اشتراط تكافر العمد لدل  العديدإليو بشكؿ ضمني في  ارأش

ترؾ المجاؿ لمفقو لمقياـ بتعريؼ  يككف مقصد المشرع مف ذلؾ الجاني عند ارتكابو الجريمة, كقد
يتمحكر مضمكنيا حكؿ نقطتيف تتمثالف في اتجاه إرادة  قوالف كغالب تعريفاتالقصد الجنائي, 

ذا تكافر كؿ مف عنصرم العمـ  ,ارتكاب الجريمةالجاني إلى  مع ضركرة العمـ بكافة أركانيا, كا 
ذا انتفى أحدىما أك كمييما انتفى قصد الجاني.  كاإلرادة لدل الجاني قاـ القصد الجنائي, كا 

ا لممرادفات المختمفة التي تأخذ بيا تشريعات الدكؿ, كيختمؼ االصطالح في التسمية كفقن 
لجرمي" أك "سكء النية" أك "القصد", غير أف الفقو الجنائي يميؿ إلى إقرار مف مثؿ "القصد ا

الفرنسية  مغةً أك بال intentionnal imi”Cr اإلنجميزية " مغةً اصطالح "القصد الجنائي" كما في ال
"nelle imiCr intention ".(1) 

ناسب مع قاـ بتعريؼ القصد الجنائي بما يتالبعض مف فقياء القانكف  نجد أف   الذ
 .(2)القكاعد العممية القانكنية

, كمف خالؿ و مف الناحية المغكية كالفقيية كالقانكنيةنتناكل أفٍ  وجؿ تعريفيجدر بنا ألك  
 غكم كالفقيي كالتعريؼ القانكني لمقصد الجنائي.ىذا المطمب سنقكـ بالتعريؼ الم  

  لغةً القصد  :أواًل 

  , فيك قاصد, كالقصد إتيافاقصدن  استقامة الطريؽ, قصد يقصد مغةالقصد في ال
الشيء, كأصؿ قصد في كالـ العرب االعتزاـ كالتكجو كالنيكض نحك الشيء, كأقصد السيـ أم 

 .(1)أصاب فقتؿى مكانو

                                                           

 .13, ص1995بيركت, -, دار صادر3, ط3فريد الزغبي, المكسكعة الجنائية, ج (1)
 .74, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ, مرجع سابؽ, صمازف نكر الديف (2)
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دىهي كقصد لو كقصد إإتياف الشيء كبابو ": وبأن  القىٍصدي  كعٌرؼ آخركف ليو ضرب تقكؿ قىصى
دى  كالقىصيدي جمع القىًصيدًة مف الشعر مثؿ سفيف  ,هقصده أم نحا نحك  كمو بمعنى كاحد كقىصى

 ,ينة السير ال تعب فييا كال بطءالقاصدي القريب يقاؿ بيننا كبيف الماء ليمة قاًصدةه أم ى, ك كسفينة
ٍقًصدي بذرعؾ أم ا, ك اٍقًصٍد في مشيؾيقاؿ فالف ميٍقًتصده في النفقة ك القىٍصدي بيف اإلسراؼ كالتقتير ك 

 .(2)"ٍصدي العدؿالقى أربع عمى نفسؾ ك 

كؿ الدقة,  ااصطالح "القصد الجنائي" في لغتنا الفصحى ليس دقيقن  يرل أف   فٍ ىناؾ مى ك 
, عمى عكس (3)منو لمداللة عمى الفكرة بصفة عامة الن بدف األفضؿ استخداـ لفظ "العمد" مً رل كي

  ي".الشريعة اإلسالمية التي كما سنرل تستعمؿ لفظ "العمد" كال تعرؼ "القصد الجنائ

 اصطالًحا ثانيا: القصد

األكؿ منيا ذىب لى قسميف, الجنائي إتعريؼ القصد  دذىبت القكانيف العقابية في صد 
ع قد تعمد ترؾ كؿ ما يتعمؽ بتعريؼ القصد الجنائي لمفقو كالقضاء, كبذلؾ ر  شى المي  إلى القكؿ بأف  

 . (4)اعتنقو المشرع الفرنسي كىذا المذىب الذم ,مف تعريؼ القصد الجنائي اجاء القانكف خالين 

و لـ يفرد لو في القسـ لمقصد الجنائي كما أن   اع المصرم فمـ يضع تعريفن ر  شى المي  ذا حذكهحى ك  
يبرر أصحاب ىذا المذىب اتجاىيـ ك , (5)تنظـ أحكامو كتضبط معالمو االخاص نصكصن 

                                                                                                                                                                      

بكر   محمد بف أبى ,355ص ,1955 بيركت,, المجمد الثالث, دار صادر بف منظكر, لساف العرب,ا (1) 
 .536, ص1981بيركت,, دار الكتاب العربي الرازم, مختار الصحاح,

ـ, 1999ة العصرية, الدار النمكذجية, دكف دار نشر محمد بف أبي بكر الرازم, مختار الصحاح, المكتب( 2)
 .760ص

, 1996, 8, س1عمي أحمد راشد, عف اإلرادة كالخطأ كالسببية, بحث منشكر في مجمة العمـك القانكنية, ع (3)
  .31ص

انظر  .73 -72, ص1978 مصر, مكتبة الجامعية, نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنائي, محمكد ( 4)
 -192ـ, ص1997 مصر, ,3ط النظرية العامة لمقانكف الجنائي, مكتبة اإلسكندرية, رمسيس بيناـ,, "أيضا
193. 

محمد محي الديف عكض, القانكف الجنائي مبادئو األساسية كنظرياتو العامة في التشريعيف المصرم  (5)
ي في القانكف المصرم عبد المييمف بكر, القصد الجنائ .443, ص1963كالسكداني, المطبعة العالمية مصر, 

, كمف القكانيف العربية األخرل التي اعتنقت ىذا المذىب قانكف العقكبات 29كالمقارف, المرجع السابؽ, ص
 التكنسي كالمغربي كالجزائرم.
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ي تختص باألخالؽ أكثر مما القصد الجنائي ىك مف األمكر الت باالستناد إلى الفكرة القائمة بأف  
 .(1)تختص بالقانكف

مقصد الجنائي في صمب القانكف, كقد ظير ىذا المذىب ل فقد آثر إيراد تعريؼ أما القسـ الثاني
العقابي,  التفرد مبدأأثر نشكء النظريات الجنائية الحديثة كالتيارات الفكرية المنادية باعتناؽ 

نفسية في الاستقصاء المقاصد كالنيػات فػي الكامف كبضركرة تحرم ك  كباعتماد شخصية الفاعؿ
 .(2)لشرح كتحميؿ النشاطػات اإلجرامية

 كفي ظؿ اختالؼ كجيات النظر حكؿ تضمينو لنصكص قانكف العقكبات أـ ال, أف   ويرى الباحث
يرد التعريؼ ضمف نصكص قانكف  شرعية الجرائـ كالعقكبات يتطمب أفٍ  مبدأالحفاظ عمى 

ا لذلؾ مف أثر كبير عمى ضبط قكاعد التكييؼ القانكني الصحيح لمكقائع المتعمقة مى لً ؛ العقكبات
 بالقصد الجنائي. 

 :ىما ,تعريفات فقياء القانكف نككف أماـ نظريتيفلو بالنظر بؽ نخمص إلى أن  كمما س
 :نكضح ىذه النظريات عمى النحك التاليك , (3)كنظرية اإلرادة ,العمـ نظرية

 : نظرية العممأواًل 

"إرادة الفعؿ كتصكر النتيجة", فيذه النظرية ال القصد الجنائي ىك  لنظرية العمـ فإف   اكفقن  
رادتو دكف إرادة النتيجة حجج ب ر أنصار ىذه النظرية اتجاىيـ, كيبرٌ (4)تتطمب سكل العمـ بالفعؿ كا 

تيجة فال سيطرة لإلرادة , أما الناأـ تركن  اإلرادة ال تتعمؽ إال بالسمكؾ المادم فعالن  أف   ؛أبرزىاعدة 
لذا يمكف  ة ال سيطرة إلرادة اإلنساف عمييا؛كقكعيا ثمرة لتشريعات طبيعي عمى إيقاعيا, إذ أف  

                                                           
, محمد مصطفى 118, ص 1972بغداد,  -, مطبعة دار السالـ2, ط1عبد الستار الجميمي, جرائـ الدـ, ج (1)

 .79, ص1945ة الجنائية, مطبعة االعتماد, مصر, القممي, في المسؤكلي
, 1956, مطبعة الجامعة السكرية, 2عدناف الخطيب, الكجيز في شرح المبادئ العامة في قانكف العقكبات,ج (2)

 .320ص
 .248عبد القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص (3) 
, دار النيضة العربية, 1الجنائي الخاص )دراسة تحميمية تطبيقية(, طحسنيف إبراىيـ صالح عبيد, القصد  (4) 

 .33, محمكد نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنائي, المرجع السابؽ, ص11, ص1981
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, كقد تعرضت ىذه الحجج إلى عدد مف االنتقادات مف (1)تصكر العمـ بالنسبة ليا دكف اإلرادة
جريمة ال يتضمف مف اإلثـ إال ما العمـ المجرد بعناصر ال أف   ؛كمف أبرزىا ,أنصار نظرية اإلرادة

 .(2)يككف صكرة لمركف المعنكم لمجريمة المقصكدة يرقى بو أفٍ 

مف شأف السمكؾ  كبأف   ,حيالنساف اإل كفي جريمة القتؿ يشمؿ العمـ  محؿ الجريمة كىي
يتكفر عمـ  و ال يشمؿ إرادة الكفاة بحاؿ مف األحكاؿ, كال غنى عف ذلؾ أفٍ إحداث الكفاة, لكن  

غاية األمر ,ك مف شأف سمككو إحداث الكفاة, ككف العمـ اليقيني ال يحؿ محؿ اإلرادة  لجاني بأف  ا
 .(3)اصار احتمالين  اتكقعن مأما إذا كاف ىذا العمـ  اأف القصد يصبح مباشرن 

 : نظرية اإلرادةاثانيً 

رادة نتيجتو(, فإف  ليذه النظرية  اكفقن  ى ذلؾ كعم القصد الجنائي ىك )إرادة الفعؿ كا 
حجة أنصار ىذه النظرية ىي القكؿ . ك (4)فتصكر النتيجة كتكقعيا ال يكفي لتكافر القصد الجنائي

يسبغ صفة العمـ كحده حالة نفسية مجردة عف كؿ صفة إجرامية , فالشارع ال يمكف أف  بأف  
د , كالقصبادئ األساسية في القانكف الحديثذلؾ يناقض الم ألف   ؛اإلجراـ عمى مجرد العمـ

ط نفسي , كمف نشاضد القانكف فيو مف اتجاه بيد  يقكـ عمى مجرد العمـ بؿ ال الجنائي ال يمكف أفٍ 
داث الكقائع كىذا النشاط النفسي ىك اإلرادة حيف تسعى إلى إح ,يرمي إلى غاية غير مشركعة

                                                           
, في تفصيالت ذلؾ: 249 -248عبد القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص (1) 

, رؤكؼ 69, ص1959الجنائي في القانكف المصرم كالمقارف, أطركحة دكتكراة,  عبد المييمف بكر, القصد
, مأمكف محمد سالمة, 226, ص1966, دار الفكر العربي, 3عبيد, مبادئ القسـ العاـ مف التشريع العقابي, ط

, عكض محمد, 278, ص1976مصر,  -, دار غريب لمطباعة2القسـ العاـ )الجريمة(, ط -قانكف العقكبات
, ىاللي عبد ا أحمد, 212, ص1985مصر,  -القسـ العاـ, دار المطبكعات الجامعية -كف العقكباتقان

 .200, ص1987مصر,  -, دار النيضة العربية 1القسـ العاـ, ط -قانكف العقكبات
مطابع لالطالع عمى االنتقادات, جالؿ ثركت, نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانكف المصرم كالمقارف,  (2) 

, محمد فكزاف 14, حسنيف إبراىيـ صالح, المرجع السابؽ, ص226, ص1986اإلسكندرية,  -رؤام لإلعالف
رضا الحساني, القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى المكت, رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية 

 .46, ص1977جامعة بغداد,  -القانكف
 .249كبات الفمسطيني, صعبد القادر جرادة, مبادئ قانكف العق  (3)
 -ماىر عبد شكيش الدرة, النظرية العامة لمخطأ في القانكف الجنائي, أطركحة دكتكراة مقدمة إلى كمية القانكف (4) 

 .43, ص1981جامعة بغداد, 
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اإلرادة  ف أف  العمـ حالة ثابتة مستقرة في حي , فالفرؽ بيف العمـ كاإلرادة أف  التي يجرميا القانكف
اإلرادة يتحرل الشارع اتجاىيا كيسبغ  ف  في حيف أ ,كنشاط, كالعمـ كضع ال يحفؿ بو القانكف اتجاه

 .(1)عمييا كصؼ اإلجراـ إذا انحرفت في ىذا االتجاه

رادة متجية إلى  :وبأن  ا سبؽ يمكف تعريؼ القصد الجنائي مى كلً  "عمـ بعناصر الجريمة كا 
"عمـ بعناصر الجريمة كما ىي  :وبأن  , كبنفس المعنى (2)إلى قبكليا"تحقيؽ ىذه العناصر أك 

رادة متجية الى تحقيقيا أك قبكليا  .(3)"محددة في أنمكذجيا القانكني كا 

ع األردني ا المشرٌ سيمٌ العديد مف التشريعات تذىب إلى ترجيح نظرية اإلرادة ال كبحؽ فإف  
"إرادة ارتكاب الجريمة  :وعمى أن   ـ1960لسنة  مف قانكف العقكبات (63)في المادة  الذم نٌص 
 .(4)فيا القانكف"عمى ما عرٌ 

منو  (36)مف المادة  (1)ت الفقرة حيث نصٌ ع المصرم فقد تبنى نظرية العمـ, شر  ا المأم  
 بحقيقتيا الكاقعية بعناصرىا القانكنية". ا"تككف الجريمة عمدية إذا اقترفيا الفاعؿ عالمن  :عمى أنو  

ف    منطؽ التكفيؽ بيف نظريتي العمـ كاإلرادة يؤدم بنا إلى القكؿ بأف   ما نخمص إليو أف   كا 
القصد الجنائي يقكـ عمى عنصرم العمـ كاإلرادة , كىذاف العنصراف يمتداف ليشمال كؿ الكقائع 

 .(5)الجريمة  المادية التي تتككف منيا
مف  (63)نٌية كعٌرفيا في المادة كلقد أطمؽ المشٌرع األردني عمى القصد الجنائي لفظ ال

ذاتو المطبؽ في المحافظات الشمالية مف  – ـ1960لسنة  (16)قانكف العقكبات األردني رقـ 
 .(6)فيا القانكف": "إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عرٌ وبأن    -فمسطيف

                                                           
  .37محمكد نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنائي, المرجع السابؽ, ص (1) 
 .411ابؽ, ص نظاـ تكفيؽ المجالي, مرجع س (2) 
 كما بعدىا. 602محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, مرجع سابؽ, ص (3) 
 كذلؾ فيمقصد الجنائي المشرع األردني نفس تعريؼ المشرع المبناني ل منيا الميشىٌرع المبناني, حيث عٌرؼ (4) 

لجنائي عمى أن و: "أٍف يككف الجاني , ككذلؾ الميشىٌرع اإليطالي القصد ا( مف قانكف العقكبات المبناني188المادة )
 قد تكقع النتيجة كأرادىا كأثر لفعمو كامتناعو", كالميشىٌرعاف الميبي كالككيتي.

مصر,ى بدكف  -في التشريعات الجنائية العربية, دار غريب لمطباعة محمكد نجيب حسني, االعتداء عمى الحياة (5)
 .65سنة نشر, ص

 ـ.1960( لسنة 16بات األردني رقـ )( مف قانكف العقك 63المادة ) (6)
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د الجرمي, إال اإلرادة تكفي لقياـ القص ف  يرل أف ظاىر نص المادة السابقة أ كبعض الفقو األردني
تمعب دكرىا  اإلرادة ال تتكفر عقالن كال يتاح ليا أفٍ  التحميؿ يظير أف   الحقيقة غير ذلؾ, إذ أف   أف  
 .(1)القصد ما لـ تكف مستندة الى فكرة العمـ بنياففي 

و اشترط كجكد اإلرادة فقط كلـ يشترط كجكد العمـ ما يؤخذ عمى ىذا التعريؼ أن   أف   ويرى الباحث
 اجتماعيما شرطاف ميماف الكتماؿ القصد الجنائي.ك 

و لـ يفرد لو في القسـ الخاص لمقصد الجنائي, كما أن   اع المصرم تعريفن كلـ يضع المشر  
و ترؾ التعريؼ الجتياد الفقو تنظـ أحكامو كتضبط معالمو, مما يكحي ذلؾ أن   انصكصن 
 .(3)عقكبات المطبؽ في المحافظات الجنكبيةع الفمسطيني في قانكف الر  شى مي , ككذلؾ ال(2)كالقضاء

تعريؼ  عندما عدؿ عف تعريؼ القصد الجنائي, حيث إف   االمشرع لـ يكف مكفقن  أف   ويرى الباحث
يغفؿ المشٌرع عف  كليس مف المستساغ أفٍ  لغةالقصد الجنائي كتحديد مضمكنو أمر ذك أىمية با

 تعريفو.

القصد الجنائي أمر داخمي يرجع تقدير تكافره إلى  بحثى  كترل محكمة النقض الفمسطينية أف  
 .(4)محكمة المكضكع كفؽ ظركؼ كمالبسات الجريمة

القصد  كالتي بمجمميا ترتكز عمى أف   ,كتعددت تعريفات الفقو الجنائي لمقصد الجنائي
 .عنصر اإلرادة كعنصر العمـ :كىما ,الجنائي يقـك عمى عنصريف متكامميف

 

                                                           
(1)

 .279ْـ، ص1430كايم انسعيذ، شرح األحكاو انعايت في قاَوٌ انعقوباث، دار انثقافت نهُشر وانخوزيع،  
محمد محي الديف عكض, القانكف الجنائي مبادئو األساسية كنظرياتو العامة في التشريعيف المصرم  (2)

, عبد المييمف بكر, القصد الجنائي في القانكف 443, ص1963 مصر, -كالسكداني, المطبعة العالمية 
 .29المصرم كالمقارف, المرجع السابؽ, ص

 .91عبد القادر جرادة, مرجع سابؽ, ص (3)
ـ, جمسة يـك 2002 لسنة 13 رقـ الدعكل الجزائية في  غزة  المنعقدة في  النقض حكـ محكمة(4)

 إللكتركنية, مرجع سابؽ.ـ, حكـ منشكر في مكسكعة المقتفي ا14/4/2003
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 المطمب الثاني
 ر وأقسام القصد الجنائيعناص

 حيث تتككف الجريمة العمـ كاإلرادة, :كىما ,تتككف عناصر القصد الجنائي مف عنصريف
فيمكف تقسيمو إلى قصد عاـ كقصد  ,كتتعدد تصنيفات القصد الجنائي  ,مف خالؿ فعؿ الجاني

 إلى قصد مباشر كقصد غير مباشر. اكيمكف تقسيمو أيضن  ,خاص

  إلى الفركع التالية: كعميو نقسـ ىذا المطمب

 الفرع األول: عناصر القصد الجنائي في التشريع الفمسطيني.
 الفرع الثاني: أقسام القصد الجنائي.
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 الفرع األول
 عناصر القصد الجنائي في التشريع الفمسطيني

حتى يتكافر القصد الجنائي في الجريمة البيد  أٍف يتكافر عنصرم القصد الجنائي, كىما: 
 , كىما عمى النحك التالي:(1)عنصر العمـ كعنصر اإلرادة

 أواًل: عنصر العمم

العمـ ىك الحالة الذىنية التي يككف عمييا الجاني كقت ارتكاب الجريمة, أم أٍف يمتمؾ 
الجاني قدرنا كافينا مف المعمكمات عف العناصر التي تتككف منيا الجريمة, عمى الكجو المحدد 

ذا لـ يتمم  .(2)ؾ ىذا القدر الكافي مف المعمكمات انتفى القصد الجنائيقانكننا كا 

كتظير أىمية العمـ باعتباره أساسى القصد الجنائي, فبدكنو يتجرد الفعؿ الجرمي كحتى 
 .(3)مع تكافر االرادة مف الصفة العمدية, كيقتصر كجكده عمى المظير المادم فقط

و: "إف  ىذه المحكمة باطالعيا عمى كقد قضت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية بأن  
إخراج القيد المرفؽ عمى أقكاؿ الشيكد, فقد باف ليا أف  محكر النزاع ىك الخالؼ عمى ممكية 
األرض, كأف  دخكؿ المستأنؼ ألرض النزاع في المرة األكلى كاف العتقاده بأف  لو حقنا فييا , كأف  

فييا ال بقصد السرقة كبانتفاء القصد الجزائي تنتفي  دخكلو في المرة الثانية كاف يقصد تثبيت حقو
 .(4)الجريمة المسندة لو"

فمثالن لك قاـ الجاني بدس السـ في طعاـ إنساف قاصدنا قتمو, كجب عميو أٍف يككف عالمنا 
بأف  ىذه المادة قد تككف سببنا بإزىاؽ ركح إنساف حي,  في حيف إذا اعتقد الجاني أف  المادة التي 

ىي مف مكٌمالت الطعاـ كالممح مثالن كال يعمـ أني ا تؤدم إلى ازىاؽ ركح إنساف, فينا ال كضعيا 

                                                           
 .250عبد القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص (1) 
 الجنائي )مقارننا بكؿ مف القصد االحتمالي كالقصد المتعدم كالقصد الخاص نبيو صالح, النظرية العامة القصد (2)
 .28, ص2004 مكتبة دار الثقافة لممنشركالت, األردف, )
 .1995, دار صادر, بيركت, 3قاضي فريد الزغبي, المكسكعة الجنائية, المجمداف الثاني كالثالث, طال (3)
ـ, مشار إليو لدل د. عبد القادر جرادة, 26/4/1975ـ جمسة 1975لسنة  24استئناؼ عميا جزاء رقـ  (4) 

 .251مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

51 

ا لك قاـ طبيب بتشريح جثة  يتكافر القصد الجنائي, كيعتبر ىذا الفعؿ مف قبيؿ الخطأ, كمنو أيضن
شخص قد عمـ أنو ميت كثبت أنو حي كلكف مات بسبب التشريح, فينا تقكـ المسؤكلية الجنائية 

 مى أساس الخطأ.ع

كبحؽ فقد جاءت النصكص التشريعية خالية مف تحديد مستكل العمـ المطمكب مف 
 .(1)الناحية الجنائية, لذا فقد كانت محؿ خالؼ بيف فقياء القانكف الجنائي

يقع عمـ الجاني عمى كافة الكقائع التي  أفٍ  بيد  ال ,كحتى يقكـ القصد الجنائي في الجريمة
 , كنفصميا عمى النحك التالي:(2)مـ بيايتطمب القانكف الع

 العمم بموضوع الحق المعتدى عميو .1

, كلمحؽ مكضكعو الذم (3)عادة ما يقـك السمكؾ اإلجرامي باالعتداء عمى حؽ مف الحقكؽ
ا لالعتداء الذم لمحؽ كمكضكعن  يككف محالن  تتكافر لو خصائص معينة كي يصمح أفٍ  يتعيف أفٍ 

 . (4)عندما جٌرـ القتؿ, أراد الحفاظ عمى الحؽ في الحياة عر  شى المي  ينالو, لذا فإف  

, (5)جيؿ ذلؾ انتفى القصد لديو عمـ بيذا الحؽ مكضكع الحماية الجنائية, فإفٍ الكيتعيف 
يككف ىذا  كأفٍ  ,عمى جسد إنساف فعمو ينصبي  فال يتكافر القصد في القتؿ إال إذا عمـ مرتكبو أف  

 .ااإلنساف حين 

 :اب الفعلالعمم بمكان ارتك .2

ـر الفعؿ دكف اعتبار لمكاف ارتكابو, فالحؽ أينما كجد لزمت جالشارع ي القاعدة أف  
 .(1)حمايتو

                                                           

ار الكتاب القسـ الخاص, د -ح السيد جاد, الكجيز في شرح قانكف العقكباتساملمزيد مف التفاصيؿ  (1)
 .119المييمف بكر, مرجع سابؽ, ص, 28, ص1977الجامعي, 

أحمد أبك الركس, القصد الجنائي كالمساىمة كالمسؤكلية الجنائية كالدفاع الشرعي كعالقة السببية, الكتاب  (2)
 54 .ص مرجع سابؽ, صالح, نبيو ,34ـ, ص2001, األكؿ, المكتب الجامعي الحديث, القاىرة

 .56نبيو صالح, مرجع سابؽ, ص (3)
 .252القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص عبد (4)
القادر جرادة, مبادئ قانكف  عبد, 63محمكد نجيب حسني, النظرة العامة لمقصد الجنائي, مرجع سابؽ, ص (5)

 .57ني, مرجع سابؽ, صالعقكبات الفمسطي
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ككنو اعتدل عمى  مو بالجريمة؛يعمـ الجاني في جريمة القتؿ مكاف قيا فال يشترط أفٍ  
 حؽ إنساف حي بالحياة كىك عمة التجريـ.

, فقياـ الجاني بالسمكؾ اإلجرامي في اانن ع قد يخرج عف ىذه القاعدة أحير  شى كلكف المي 
بعض األماكف يككف جريمة, كلكف قيامو في غير ىذه األماكف المحددة ال يككف جريمة, كمثاؿ 

تككف في مكاف  لمحياء أفٍ  يني لقياـ جريمة ارتكاب فعؿ مناؼو ذلؾ فقد اشترط المشرع الفمسط
 .(2)لفعؿ في مكاف عاـو يقكـ بيذا ايعمـ الجاني أن   أفٍ  بيد  عاـ, لذا ال

الفعؿ  ذلؾ تقديره أف   عمةإذا اقترؼ في مكاف معيف, ك  فال يقرر لمفعؿ صفة إجرامية إال  
الت يتعيف عمـ ىذه الحا مثؿ فيك ىذا المكاف,  إذا ارتكب في ا عمى الحؽ إال  ف خطرن ال يكك 

 الجاني بمكاف فعمو.

 العمم بزمن ارتكاب الفعل .3

 تيقرر لمفعؿ صفتو اإلجرامية فيك ال يعتد بالزمف الذم ارتكبالشارع حيف  القاعدة أف  
فيو, فجريمة القتؿ العمد ىي جريمة سكاء ارتكبت في الميؿ أك في النيار كفي أم يكـ مف أياـ 

 .(3)السنة

قد يخرج عف ىذه القاعدة, فيتطمب العقاب عمى بعض الجرائـ بثبكت ارتكاب الفعؿ ك  
 .(4)في زمف معيف

كمنو فال يقع  , كقت الحرببعض األفعاؿ التي ال تعتبر جرائـ إالٌ  ف  كمثاؿ ذلؾ أ 
ع األردني في ر  شى المي  و في حالة حرب, كفي ىذا نص  إذا عمـ الجاني أن   خالليا القصد الجنائي إالٌ 

ـ عمى أنو: "عمى الرغـ 2002لسنة  (30)مف قانكف العقكبات األردني المؤقت رقـ  (44)المادة 

                                                                                                                                                                      

 .57نبيو صالح, مرجع سابؽ, ص (1)
مف قانكف  160, انظر المادة 255القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص عبد (2)

 .ـ1936لسنة  (74)العقكبات الفمسطيني رقـ 
القادر جرادة, مبادئ قانكف  دعب, 68محمكد نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنائي, مرجع سابؽ, ص (3)

 .255العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص
 .59نبيو صالح, مرجع سابؽ, ص (4)
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مف ىذا  (43)ك  (42)ك ( 41)مف ىذا القانكف تطبؽ أحكاـ المكاد  (3)المادة مما كرد في 
 مف جرائـ الحرب". االقانكف عمى المدنييف الذيف يرتكبكف أين 

 ع النتيجة الجرمية. توق  4

يتكقع الجاني حيف يأتي بالنتيجة اإلجرامية كأحد عناصر  يتطمب القصد الجنائي أفٍ  
ع جة ىك األساس النفسي الذم تقكـ عميو إرادتو, فحيث ال يككف التكق  الركف المادم, كتكٌقع النتي

يتكقعيا الجاني ىي النتيجة بعناصرىا التي يحددىا  اإلرادة, كالنتيجة التي يجب أفٍ  ال تتصكر
يتجو التكقع إلى عناصر أك حدكد أك آثار ال  القانكف كفي النطاؽ الذم يرسمو ليا فال يشترط أفٍ 

 .(1)ا مف التحديدتعطييا مزيدن  ي فكرة النتيجة, كلك كاف مف شأنيا أفٍ يدخميا الشارع ف

يتكقع  يتكقع الجاني كفاة إنساف حي, كال يشترط أفٍ  ف أفٍ تعي   فإذا كانت الجريمة قتالن  
في النتيجة اإلجرامية لمقتؿ,  اتحديد الكفاة بشخص معيف ليس عنصرن  كفاة إنساف معيف, ذلؾ أف  

 .قانكف سكاء كجميعيـ ليـ الحؽ في الحياةإذ كؿ الناس عند ال

 توّقع العالقة السببية .5

تكٌقع النتيجة اإلجرامية كأثر لمفعؿ يعني تكٌقع عالقة السببية التي تربط بينيا كبيف  إف  
ثمة تصكر لمنتيجة, كثمة تصكر لكسيمة  الفعؿ أك االمتناع عف الفعؿ, كىذا التكٌقع يعني أف  

دما يتكٌقع الجاني كفاة المجني عميو في جريمة القتؿ المقصكد يتكٌقع السمكؾ المؤدية ليا, فعن
يفضي إلييا, كيتكٌقع التسمؿ السببي  اىة كيفية تحققيا, فيتصكر الفعؿ أك االمتناع عف الفعؿ أفٍ بد

الذم يربط بينو كبينيا, كال يشترط مع ذلؾ أف يتكٌقع الجاني التسمؿ السببي المتقدـ في كافة 
 .(2)تفاصيمو كجميع مراحمو كأطكاره جزئياتو كأدؽ

                                                           

 .415نظاـ تكفيؽ المجالي, مرجع سابؽ, ص (1)
 .416نظاـ تكفيؽ المجالي, مرجع سابؽ, ص (2)
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 : عنصر اإلرادةاثانيً 

و "صفة تخصص الممكف كىي يمكف تعريؼ عنصر اإلرادة في القصد الجنائي عمى أن  
نشاط نفسي يعكؿ عميو اإلنساف في الجانب النفسي كالجانب العضكم أك المظير الخارجي 

 .(1)"اعف حرية متعمقة بالجانب النفسي كالعضكم معن  فضالن 

كتعتبر اإلرادة العنصر الثاني لمقصد الجنائي, كىي "عبارة عف قكة نفسية تكجو كؿ 
تككف  , كيشترط في اإلرادة أفٍ (2)مشركع"الغير جسـ, أك بعضيا نحك تحقيؽ الغرض أعضاء ال

لدييا القدرة عمى المفاضمة بيف دكافع السمكؾ بيف اإلقداـ عمى ما ىك مباح, كاإلحجاـ عما ىك 
 . (3)محظكر

, كقد (4)كتظير أىمية عنصر اإلرادة باعتباره جكىر القصد الجنائي كأبرز عناصره
القصد ىك تكجيو اإلرادة لتحقيؽ أمر معيف, فإذا كاف األمر  درجت العادة لدل عامة الناس أف  

, ككما تظير أىمية اإلرادة جمية في دكرىا في بناء النظرية العامة اكاف القصد جنائين  اإجرامين 
القصد المباشر كالقصد جريمة مف خالؿ التفرقة بيف الجرائـ العمدية كغير العمدية كالتمييز بيف لم

 .(5)رادةسيما االختالؼ في كيفية اتجاه اإلمقيا حيث إفٌ  ,رغير المباش

                                                           

 .59, ص1959صر السببية في القانكف الجنائي )دراسة تحميمية مقارنة(, مطبعة نيضة م ,رؤكؼ عبيد (1)
ك مصمحة يحمييا القانكف, كقد قضت محكمة النقض المصرية أف أمشركع ىك المساس بحؽ الغير الغرض  (2)

افر كمما ارتكب الجاني الفعؿ عف كىك يتك  ,ال تتطمب غير القصد الجنائي العاـ احداث الجركح عمدن إ"جريمة 
مة جسـ المجني عميو أك صحتو, كلما كانت المحكمة قد بسال ٌس مىذا الفعؿ يترتب عميو ال رادة, كعف عمـ بأف  إ

لى المكت, كعمى نحك ما سمؼ بيانو فميس عمييا مف إالجنائي لجريمة الضرب المفضي عرضت لتكافر القصد 
عف لـ يقصد اإليذاء العمدم عندما أطمؽ العيار النارم عمى طابعد اف تناقش ما تمسؾ بو الدفاع مف أف ال

لى أدلة الثبكت التي أكردتيا, كينحؿ جدؿ الطاعف في تكافر نية إاطمأنت  صيب خطأ بعد أفٍ المجني عميو الذم أ
 قضائية, 62لسنة  5100لى جدؿ مكضكعي في تقدير أدلة الدعكل" نقض جنائي مصرم رقـ إيذاء العمدم اإل

مرجع سابؽ, القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني,  عبد ـ, مشار إليو لدل13/2/1994جمسة 
 .272ص

 .633محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, مرجع سابؽ, ص (3)
 .150نبيو صالح, مرجع سابؽ, ص (4)
 .202محمكد نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنائي, مرجع سابؽ, ص (5)
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محؿ اإلرادة في قصد القتؿ ىك السمكؾ  , لذا فإفٌ (1)كمحؿ اإلرادة ىك السمكؾ كالنتيجة
زىاؽ ادائمن   ي:نساف حي, كنفصؿ ذلؾ فيما يماة إركح ككف كا 

كىذه اإلرادة تككف مكجكدة سكاء في الجرائـ العمدية أـ غير العمدية, كاتجاه  إرادة السموك: . أ
الحؽ الذم يحميو  سمككو كمدل خطكرتو عمى ماىٌيةاإلرادة إلى السمكؾ يفترض عمـ الجاني ب

 . (2) ا ذلؾ السمكؾأعضاء جسمو إلى إتياف الحركة التي يتطمبي القانكف ثـ دفع

كفي جريمة القتؿ العمد تنعقد اإلرادة عمى إنياء حياة المجني عميو, كقد تستقر عمى 
ر األمر لألعضاء في حركتيا حتى تفرغ مف ميمتيا, داختيار كسيمة ما لتحقيؽ ىذا الغرض فتص

كبيف مباشرة السمكؾ  الفترة التي تمضي بيف انعقادىا لقياـ القصد, فافٌ  ارادة الزمن كاف اتجاه اإل إذا
 . (3) ليا أثرىا في تحديد نكع القصد, كلكنيا ال تؤثر عمى أصؿ القصد ككجكده

ن   إرادة النتيجة:. ب ة إراد اما ينبغي أيضن ال تكفي إرادة السمكؾ كحدىا لتحقؽ القصد الجنائي, كا 
بيف القصد جرامية ىي الفيصؿ في التفرقة النتيجة اإل الجاني النتيجة اإلجرامية, كذلؾ بأفٌ 

 .(4)الجنائي كالخطأ غير العمدم

تككف  مف أفٍ  بيد  جرامي الذم قاـ بو فالتؿ بجانب إرادة الجاني لمسمكؾ اإلففي جريمة الق
 جرامية لجريمة القتؿ. كفاة المجني عميو كىي النتيجة اإلتحقيؽ نحك إرادتو اتجيت 

عمدية, حينيا ال يتكافر ذا ثبت عدـ تكفر إرادتو عند قيامو في الجريمة الفالمجـر إ
ا كانت الجريمة و: "لمٌ القصد الجنائي في الجريمة, كقد قضت محكمة االستئناؼ الفمسطينية أنٌ 

و ال دخؿ المسندة لممتيـ عمدية تتطمب تداخؿ إرادة المتيـ في ارتكابيا, كقد ثبت لممحكمة أنٌ 

                                                           

 .273القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص عبد(1)
 .151لح, مرجع سابؽ صنبيو صا (2)
حميد  ,148, صالمكتبة القانكنية, بغدادقسـ الخاص, ال-, شرح قانكف العقكباتالدرة شكيش عبدماىر  (3)

 .249شرح قانكف العقكبات الجديد, النظرية العامة, المرجع السابؽ, ص السعدم,
 .68, ص2002ف دار نشر, , دك 1القسـ العاـ, ط -ضارم خميؿ محمكد, البسيط في شرح قانكف العقكبات (4)
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ا لذلؾ لصكاب, كيتعيف تبعٌ إلرادتو فييا, فيككف الحكـ المستأنؼ إذ قضى باإلدانة قد جانب ا
 .(1)ه كالقضاء لممتيـ بالبراءة"ءإلغا

و قد ينتفي القصد الجنائي, كلكف السمكؾ اإلجرامي قد ينطكم عمى كتجدر اإلشارة إلى أنٌ 
 .(2)خطأ يترتب عميو مسؤكلية فاعمو عف جريمة غير مقصكدة, كمثمو القتؿ الخطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

القادر  عبد ـ, مشار إليو لدل15/6/1963ـ, جمسة 1963لسنة  9استئناؼ عميا جزاء فمسطيني, رقـ  (1)
 .274جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص

 .274سابؽ, صالمرجع الالقادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني,  عبد (2)
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 الفرع الثاني
 ئيأقسام القصد الجنا

لى قصد خاصيمكف تقسيـ القصد الجنائي إ لى , ككذلؾ يمكف تقسيمو إلى قصد عاـ كا 
 كذلؾ عمى النحك التالي: ,قصد مباشر كقصد غير مباشر

 العام والقصد الجنائي الخاصالقصد الجنائي  .1

 ,ىك القصد الجنائي العاـ :القسـ األكؿ ف؛ينقسـ القصد الجنائي إلى قسميف رئيسيي
 كسيتناكؿ الباحث مفيكميما عمى النحك التالي: ,ىك القصد الجنائي الخاص :كالقسـ الثاني

 القصد الجنائي العام  . أ

"إرادة ارتكاب الجريمة عمى ما عٌرفيا  بأٌنوعٌرؼ المشٌرع األردني القصد العاـ 
 ,القصد العاـ يقكـ عمى ذات العناصر المتطمبة في فكرة القصد الجرمي , لذا فإفٌ (1)القانكف"

 العمـ كاإلرادة. :كىما

ىك القصد  فإذا أحيط العمـ بعناصر الجريمة كاتجيت اإلرادة إلى السمكؾ كنتيجتو, فيذا
, كىك القصد العادم الذم يتعيف تكافره (2), كيطمؽ عميو القصد العاـاإلجرامي في أبسط صكره
اإلجرامي  كيكتفي القانكف بو في أغمب الجرائـ كىك إرادة السمكؾ ,في كافة الجرائـ العمدية

 .(3)كنتيجتو كالعمـ بيما

, كمنو في (4)كالقصد العاـ أمر ضركرم مطمكب في جميع الجرائـ العمدية بشكؿ عاـ
 القصد العاـ لمجاني ىك إزىاؽ ركح المجني عميو. جريمة القتؿ العمد فإفٌ 

                                                           

 .ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  63المادة  (1)
 .286القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص عبد (2)
مطابع الرسالة, الككيت,  القادر الشاكم, المبادئ العامة في قانكف العقكبات, عبدعمي حسيف خمؼ, سمطاف  (3)

 .542ص ـ,1982
سراء, غزة, الكجيز في شرح قانكف العقكبات الفمسطيني, الجزء األكؿ, جامعة اإل طارؽ محمد الديراكم, (4)

 .139ص ,2016
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يتحد معيما شيء آخر, كما لك  فقط دكف أفٍ لقصد العاـ باتحاد العمـ كالمعرفة كيتحقؽ ا
 .(1)أراد الفاعؿ القياـ بعمؿ معيف مع عممو مخالفتو لمقانكف

 القصد الخاص . ب

يقصد بالقصد الخاص "انصراؼ نية الجاني إلى تحقيؽ غاية معينة أك باعث خاص 
فاألصؿ ىك االكتفاء  ,كلكي نككف أماـ جريمة قصدية. (2)باإلضافة إلى تكافر القصد العاـ"

االت قد يشترط إلثبات القصد الجنائي كجكد قصد خاص و كفي بعض الحإال أنٌ بالقصد العاـ, 
 .(3)القصد العاـ بدكف, كبيذه الحاالت فالقصد الخاص ال يقكـ اأيضن 

 كالقصد الجنائي الخاص ال يككف إاٌل في الجرائـ العمدية كالذم يتطمب تكافر القصد
ص في ىذا النكع مف تكافر القصد الجنائي الخا ذلؾ أفٌ  ؛إلى جانب القصد الجنائي العاـ الخاص

في حيف أٌف تكافر القصد الجنائي العاـ ال  ,ا تكافر القصد الجنائي العاـالجرائـ يفترض حتمن 
(4) تكافر القصد الجنائي الخاص ايفترض دائمن 

.  

ى يقكـ القصد الخاص يتطمب إضافة إلى ارتكاب الجريمة عف إرادة كعمـ بعناصرىا كحتٌ 
كمثاؿ ذلؾ  ارتكاب جريمة  ,نتيجة معينة تخرج عف عناصر الفعؿاتجاه إرادة الجاني إلى تحقيؽ 
 فالقصد العاـ ىك تكافر العمـ كاإلرادة لجريمة القتؿ. ؛القتؿ بيدؼ الفرار مف السجف

العمـ  –د الجنائي القصد الخاص باإلضافة إلى ضركرة تكفر عنصرم القص كعميو فإفٌ 
, يقترف ذلؾ بعنصر ثالث ك  أفٍ  بيد  فال -كاإلرادة ىك الغاية مف تحقيؽ نتيجة ما مف القياـ بيذا الجـر

اشتراط ك (5)القصد الخاص ىك ذاتو القصد العاـ كلكنو ييدؼ إلى نتيجة كمف ىنا يمكف القكؿ بأفٌ 
 .باإلضافة إلى القصد العاـ فييا -القصد الخاص –نية التممؾ لقياـ جريمة السرقة 

                                                           

 .520محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, مرجع سابؽ, ص (1)
 .542صالقادر الشاكم, المبادئ العامة في قانكف العقكبات,  عبدعمي حسيف خمؼ, سمطاف  (2)
, نظاـ المجالي, مرجع 26, ـ2006ئي العاـ, مركز النشر الجامعي, الجزائر, فرج القصير, القانكف الجنا (3)

 .443سابؽ, ص
محمكد نجيب حسني, المساىمة , 570ف العقكبات, مرجع سابؽ, صحمد فتحي سركر, أصكؿ قانك أ (4)

 .324الجنائية, مرجع سابؽ, ص
 .520محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, مرجع سابؽ, ص (5)
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 ابو قانكنن  ميز جرائـ القتؿ العمد كالشركع"تت :وكقد ذىبت محكمة النقض المصرية إلى أنٌ 
زىاؽ الركح..."بنية خاصة ىي نية   . (1)القتؿ كا 

خالؼ رأم محكمة النقض سابؽ الذكر   -كىك ما يميؿ إليو الباحث –كجانب مف الفقو 
تككف  نية إزىاؽ الركح التي تقيـ عمييا المحكمة القصد الخاص ال تعدك أفٍ  كمكقفو مف ذلؾ أفٌ 

المتجية إلى إحداث الكفاة أم إحداث النتيجة التي ىي إحدل عناصر الركف المادم في اإلرادة 
رادة النتيجة عنصر يقك   .(2)اخاصن  اتجعؿ منو قصدن  ـ بو القصد العاـ كىي ال تكفي كيالقتؿ كا 

 القصد الجنائي المباشر والقصد الجنائي غير المباشر )االحتمالي( .2

كالقصد  ,إلى قسميف: القصد الجنائي المباشر ايمكننا تقسيـ القصد الجنائي أيضن 
 .الجنائي غير المباشر

 القصد الجنائي المباشر  . أ

يسميو بالقصد األصيؿ, كيفترض القصد  فٍ كىناؾ مى  ,ىك الصكرة العاديػة لمقصد الجنائي
يني إلى االعتداء عمى الحؽ الذم اني اتجيت عمى نحك أكيد كيقإرادة الج الجنائي المباشر أفٌ 

 .(3)الشارع يحميو

يعٌبر عف قصد مباشر مف الدرجة األكلى  :النكع األكؿ ؛كالقصد المباشر نكعاف 
فييا كيريد  اكبذلؾ يككف االعتداء كاقعة مرغكبن  ؛فالجاني يرتكب الفعؿ مف أجؿ تحقيؽ االعتداء

 . (4)الجاني حدكثيا

                                                           

ا الطعف رقـ  25/3/1973ؽ جمسة  43لسنة  90طعف رقـ ال (1) ؽ جمسة  39لسنة  843كأيضن
ـ, مشار إلييما لدل مصطفى مجدم ىرجة, القتؿ كالضرب كاإلصابة الخطأ, مرجع سابؽ, 20/10/1969
 17ص

 لتكزيع, عماف األردف,محمد صبحي نجـ, الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, مكتبة دار الثقافة لمنشر كا (2)
 عبد, جميؿ 282محمكد نجيب حسني, المكجز في شرح قانكف العقكبات, مرجع سابؽ, ص ,25, ص1994

 .33ـ ص1997القاىرة,  ,النيضة العربية, قانكف العقكبات "جرائـ الدـ" دار ي الصغيرالباق
 .893محمد محي الديف عكض, مرجع سابؽ, ص (3)
 .213ئي, مرجع سابؽ, صمحمكد نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنا (4)
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جة محددة يطمؽ النار عمى شخص في مكاف قاتؿ بيدؼ قتمو, يتكقع نتي فٍ كمثالو مى  
 زىاؽ الركح.إىي 

كفيو االعتداء  ,فيدكر حكؿ القصد المباشر مف الدرجة الثانية :كأما النكع الثاني 
الجاني  يرتبط عمى نحك الـز بالغرض الذم يستيدفو الجاني بارتكاب الفعؿ, كتكضيح ذلؾ أف  

ة غرضو بارتكاب كيتمثؿ في ىذه الكاقع ,حينما يقترؼ الفعؿ فيك يسعى إلى تحقيؽ كاقعة معينة
الفعؿ كقصده بالنسبة ليا ىك قصد مباشر مف الدرجة األكلى, كلكف ىذه الكاقعة قد ترتبط بيا 

تتحقؽ ىذه  يبمغ الجاني غرضو دكف أفٍ  ا بحيث ال يتصكر أفٍ الزمن  اكقائع أخرل ارتباطن 
 .(1)الكقائع

يدمر الحافمة عند  يقكـ مالؾ حافمة بإحداث عطؿ في الفرامؿ حتى يؤدم لحادث كمثالو أفٍ  
 تحريكيا بقصد الحصكؿ عمى مبمغ التأميف فيحصؿ حادث يؤدم لكفاة سائؽ الحافمة كالركاب.

ىك تقسيـ فقيي ال  -التقسيـ سابؽ الذكر -تقسيـ القصد المباشر  كالجدير بالذكر أفٌ 
 .(2)أثر لو عمى قياـ المسؤكلية القصدية في الحالتيف

 حتمالي(القصد غير المباشر )القصد اال  . ب

القصد االحتمالي في المادة  ـ1960لسنة  (16)يعٌرؼ قانكف العقكبات األردني رقـ 
فٍ  :ومنو عمى أنٌ  (64) تجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ أك  "تعد الجريمة مقصكدة كا 

 ."ؿ إذا كاف قد تكقع حصكليا فقبؿ المخاطرةعد الفاصقتجاكزت عدـ الفعؿ 

"النتيجة الجرمية الناشئة عف  :بأٌنومييز األردنية القصد االحتمالي كقد عٌرفت محكمة الت
 .(3)الفعؿ تجاكزت قصد الفاعؿ إذا كاف قد تكقع حصكليا فقبؿ بالمخاطرة"

شٌرع األردني اعتبر قبكؿ المي  نرل أفٌ  -سابؽ الذكر-كبتحميؿ تعريؼ القصد االحتمالي 
يككف لو كجكد مستقؿ عف  قصد االحتمالي, دكف أفٍ يقكـ عميو ال االجاني بالنتيجة اإلجرامية أساسن 

                                                           

 .215محمكد نجيب حسني, النظرية العامة لمقصد الجنائي, مرجع سابؽ, ص (1)
 .280القادر جرادة, مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص عبد (2)
 .5/2/2009)ىيئة خماسية( تاريخ  113/2009ردف( رقـ )األ, قرار محكمة التمييز)جزائية( (3)
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المشٌرع األردني ساكل بيف القصد الجنائي كبيف القصد اليقيني  القصد الجنائي المباشر, أم أفٌ 
 أك المباشر. 

: بأٌنوإلى القصد االحتمالي فقد قضت  المنعقدة في راـ اكقد ذىبت محكمة االستئناؼ 
الباحثة عف القصد الجنائي  ـ1960لسنة  (16رقـ ) العقكبات مف قانكف (66)"بمراجعة المادة 

ص عمى ما يمي ) إذا كقعت الجريمة عمى غير المقصكد بيا عكقب الفاعؿ كما لك كاف ننجدىا ت
 امعينن  االفاعؿ كاف ينكم شخصن  اقترؼ الفعؿ بحؽ مف كاف يقصد(. كيفيـ مف ىذا النص أفٌ 

غيره, األمر الذم يستكجب مساءلتو عف تعدم فعمو  آخر ابذاتو إال أنو لـ يصبو كأصاب شخصن 
 .(1)"الغرض المنكم عميو بالذات إلى غرض آخر لـ ينكه مف قبؿ أصالن 

القصد االحتمالي,  -كبحؽ – ـ1937كلـ يعٌرؼ قانكف العقكبات المصرم الصادر سنة 
 شر. مباالغير مييز بيف القصد المباشر كالقصد كبيذا فمـ ييتـ المشٌرع المصرم بالت

القصد االحتمالي يقكـ مقاـ القصد األصيؿ  كقد اعتبرت محكمة النقض المصرية أف  
"القصد  :كذلؾ في حكـ ليا قصدت فيو لتعريؼ القصد االحتمالي, كقضت في شأنو بقكليا

نية  بأٌنواالحتمالي يقكـ مقاـ القصد األصيؿ في تككيف ركف العمد, كىك ال يمكف تعريفو إال 
و قد يتعدل فعمو الغرض المنكم عميو كدة تختمج بيا نفس الجاني الذل يتكقع أنٌ ثانكية غير مؤ 

, فيمضى مع ذلؾ في تنفيذ الفعؿ فيصيب بو بالذات إلى غرض آخر لـ ينكه مف قبؿ أصالن 
الغرض غير المقصكد, كمظنة كجكد تمؾ النية ىي استكاء حصكؿ تمؾ النتيجة أك عدـ حصكليا 

يعرؼ بو كجكد القصد االحتمالي أك عدـ كجكده ىك كضع السؤاؿ  لذما لديو... كالضابط العممي
تنفيذىا كلك  اريدن اآلتي كاإلجابة عميو: ىؿ كاف الجاني عند ارتكاب فعمتو المقصكدة بالذات مي 

لو في األصؿ أـ  اكلـ يكف مقصكدن  تعدل فعمو غرضو إلى األمر اإلجرامي اآلخر الذل كقع فعالن 
ا إذا كاف بالسمب فيناؾ ال يجاب تحقؽ كجكد القصد االحتمالي, أمٌ ال؟ فإف كاف الجكاب باإل

يككف في األمر سكل خطأ يعاقب عميو أك ال يعاقب بحسب تكفر شركط جرائـ الخطأ أك عدـ 
 .(2)" تكافرىا

                                                           

ـ, في جمسة يـك 1997لسنة  (54)ة االستئناؼ المنعقدة في راـ ا في القضية رقـ حكـ محكم (1)
 .http://muqtafi.birzeit.eduلكتركنية عمى الرابط حكـ منشكر في مكسكعة المقتفي اإل ـ,8/3/1997
ة ـ مشار إليو لدل محمد نجيب حسني, النظرية العام25/12/1930ؽ, جمسة  47لسنة  1835الطعف رقـ  (2)

 .292لمقصد الجنائي, مرجع سابؽ, ص
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غير يقيني بعناصر الجريمة,  اكفي القصد غير المباشر أك االحتمالي فيك يفترض عممن 
 .(1)يا قد تحدث كقد ال تحدثيتكقع النتيجة عمى أن  فالجاني يقكـ بسمككو كىك 

 شر, فبعض الفقو يرل كجكبكقد اختمؼ الفقو في القيمة القانكنية لمقصد غير المبا
, كبعضيـ يرفض المساكاة كينزؿ بالقصد غير (2)المساكاة بينو كبيف القصد اليقيني أك المباشر

 .(3)المباشر إلى درجة الخطأ غير المقصكد

القصد االحتمالي مرحمة متكسطة بيف  ما ذىب إليو بعض الفقو بأف   لباحثويؤيد ا
 و أقرب لمقصد المباشر منو إلى اإلىماؿ. القصد كاإلىماؿ إال أن  

 القصد المحدد والقصد غير المحدد:   .3
اتجيت فيو إرادة الجاني إلى تحقيؽ النتيجة اإلجرامية في مكضكع أك أكثر : القصد المحدد . أ

مثاؿ: إذا أطمؽ الجاني النار عمى شخص أك أشخاص محدديف بالذات  ,(4)تيامعينة بذكا
 مريدان إزىاؽ ركحيـ ىـ بالذات.

 .اك يحرؽ منزؿ معيف كالسرقة لماؿ محدد)سرقة ماؿ شخص بعينو( 
 فيك ما اتجيت فيو اإلرادة إلى تحقيؽ النتيجة دكف تحديدالقصد غير المحدد:  . ب

 .(5)مكضكع عند الجاني مكضكعيا, أم كاف تحققيا في أمل
 .القاء قنبمة في السكؽ ليصيب كؿ مف في السكؽ دكف تحديد ألحدىـ :ؿامث 

ال فرؽ بينيـ و التفريؽ بيف ىاذيف النكعيف ال يمثؿ أىمية قانكنية, ألن   كمف الجدير بالذكر أف  
فر لديو , كمف تك ـ غير محددأكد سكاء كاف مكضكع النتيجة محدد قانكنا فالقصد الجنائي مكج

 سأؿ عف جريمتو عمدان.أحدىما يي 

                                                           

ـ, 1981أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف العقكبات, القسـ العاـ, دار النيضة العربية, القاىرة,  (1)
 .533ص

ـ, 1993ـ, بيركت, 1993كي أبك عامر, قانكف العقكبات, القسـ العاـ, الدار الجامعية, بيركت, ز محمد  (2)
 .231ؽ. ص, نبيو صالح, مرجع ساب200ص

 .282مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص ,القادر جرادة دبمشار إليو لدل ع (3)
 .509مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, الجزء األكؿ, مرجع سابؽ, ص (4)
 .نفس المرجع السابؽ (5)
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 المبحث الثاني
 لموت.إلى االقتل الخطأ والضرب المفضي  عن تمييز القتل العمد

 تمييد

ىك إال معيار استعاف بو المشٌرع لمتمييز بيف الجريمة العمدية  القصد الجنائي ما
القضاة كتبعيـ في ذلؾ الكثير مف بيف شٌراح القانكف ك  اكبيرن  كالجريمة غير العمدية, كقد أثار جدالن 

و يشٌكؿ الركف المعنكم أك الركف الثاني مف المشٌرعيف في العديد مف الدكؿ, عمى الرغـ مف أنٌ 
 .(1)أركاف الجريمة إلى جانب الركف المادم

ككذلؾ يختمؼ عف الضرب المفضي إلى المكت  ,فالقتؿ العمد يختمؼ عف القتؿ الخطأ
 ى مطمبيف كاآلتي:كعميو نقٌسـ ىذا المبحث إل

 القتل الخطأ وأنواعو.  ماىّيةالمطمب األول: 

 لموت.إلى ا الضرب المفضي ماىّيةالمطمب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ,2016ريـ كالعقاب, مركز الدراسات العربية لمنشر, مصر, سعيد عمي القططي, االتجاىات الحديثة في التج (1)
 .59ص, 1ط
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 المطمب األول
 القتل الخطأ وأنواعو ماىّية

مف الجرائـ  العديد يعتبر الخطأ الركف المعنكم لمجرائـ غير العمدية, كمف ىنا فإفٌ 
 .(1)الخطأ كمنيا جريمة القتؿ الخطأرتكاب ال ايعاقب عمييا نظرن 

ف ذكر بعض الصكر لو  المشٌرع المصرم لـ يتصدل لتعريؼ الخطأ أك بياف ماىيتو كا 
في بيانو لمجرائـ غير العمدية ال سيما القتؿ الخطأ حيث ذكر اإلىماؿ كالرعكنة كعدـ االحتراز 

جاالت الفقو كالقضاء أسيبكا في , إال أف ر (2)كعدـ مراعاة القكانيف كالقرارات كالمكائح كاألنظمة
 .كضع تعريؼ لمخطأ

كقد حذا حذكه المشرع األردني, ككذلؾ التشريعات المطبقة في فمسطيف لـ تستخدـ تعبير 
(, ـ1960لعاـ ) (16)( كقانكف العقكبات رقـ ـ1936لعاـ ) (74)الخطأ في قانكف العقكبات رقـ 

نما أكرد لو صكرنا كأمثمة محددة عالجت ككضحت   .(3)أحكاموكا 

"ىك تصرؼ إرادم خاطئ يفضي إلى نتيجة ضارة  :بأٌنوفقد عٌرفو القضاء المصرم 
 .(4)يتكٌقعيا كلكف لـ يقصد إحداثيا كلـ يقبؿ كقكعيا" تكٌقعيا الفاعؿ أك كاف عميو أفٍ 

                                                           

بمعافو عٌدة: منيا الخطأ ضد الصكاب, انظر مختار الصحاح لمحمد بف أبي بكر  مغةن كرد الخطأ في ال (1)
ا أىٍخطىٍأتـي ًبًو { سكرة األحزا179الرازم, ص نىاحه ًفيمى ـٍ جي مىٍيكي لىٍيسى عى (, 5ب, اآلية ), كما في قكلو تعالى: } كى

ٍف تعمد لما ال ينبغي, ٍف أراد الصكاب فصار إلى غيره, كالخاطئ مى انظر لساف العرب البف منظكر/  كالمخطئ مى
 .7/498مادة الخطأ 

عطاء المكاد الضارة مف الكجية القانكنية كال (2) فنية, المكتب أحمد أبك الركس, جرائـ القتؿ كالجرح كالضرب كا 
 .123, ص1997ندرية, سكالجامعي الحديث, اإل

, ـ2010, غزة,1الجزء الثاني, طساىر إبراىيـ شكرم الكليد, األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني,  (3)
( مف قانكف 343كالمادة ) ـ1937لعاـ  (58) ( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ238المادة ) ا, أيضن 386ص

 .ـ1960 العقكبات األردني
أشار إليو مجيد  1157ص 229ـ, مجمكعة أحكاـ النقض رقـ 27/10/1969م في نقض جنائي مصر  (4)

, المركز القكمي لإلصدارات القانكنية, 1خضر السبعاكم, نظرية السببية في القانكف الجنائي, دراسة مقارنة, ط
 .99ـ, ص2014القاىرة, 
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"تقصير يتمثؿ في اتجاه اإلرادة إلى القياـ  بأٌنوكقد عٌرؼ بعض الفقو الخطأ الجنائي 
لمقانكف الجنائي بنية اإلضرار أك إحداث النتيجة اإلجرامية التي حصمت الشيء بسمكؾ مخالؼ 

 .(1)قصد" بدكفالذم يجعؿ النتيجة في ىذه الحالة 

كيرل جانب آخر مف الفقو بأف الخطأ ىك "إخالؿ المتيـ عند تصرؼ بكاجبات الحيطة 
تصرفو إلى حدكث النتيجة لذلؾ دكف أف يفضي  اكالحذر التي يفرضيا القانكف, كعدـ حيمكلتو تبعن 

 .(2)اإلجرامية في حيف كاف في استطاعتو كمف كاجبو"

كجريمة القتؿ تعتبر مف الجرائـ التي يمكف ارتكابيا عمى كجو الخطأ, كقد أطمؽ المشرع 
 الفمسطيني عمى ىذه الجريمة جريمة القتؿ الخطأ.

 لقياميا أفٍ  بيد  كف, لذا اليمة يعاقب عمييا القانع جر القتؿ الخطأ اعتبره المشرٌ  ما أف  كب
لى إعمى ما سبؽ سيتـ تقسيـ ىذا المطمب  بناءن تتكافر في الجريمة األركاف العامة لمجريمة, ك 

 :ةالفركع التالي

 الفرع األول: مفيوم القتل الخطأ ـ

 الفرع الثاني: أركان القتل الخطأ. 

 الفرع الثالث: صور الخطأ في جريمة القتل.

 

 

 

 

                                                           

 .133فرج القصير, مرجع سابؽ, ص (1)
كبات, القسـ الخاص, مطبعة جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي, محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العق (2)

 .402, ص1988
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 الفرع األول
 وم القتل الخطأمفي

لى أركاف إتعريؼ القتؿ الخطأ كمف ثـ سيتـ التعرؼ ب ف خالؿ ىذا الفرع سنقكـ أكالن م
 كذلؾ عمى النحك التالي: ؛القتؿ الخطأ

 في التشريعات المقارنةالخطأ تعريف القتل  .1

المصرم  أ نذكر منيا التعريؼ في التشريعفت العديد مف التشريعات جريمة القتؿ الخطعرٌ 
 عمى النحك التالي: , نكضحيايكاألردن

 القتل الخطأ في التشريع المصري .أ 

في المادة  التشريعات العقابية جريمة القتؿ الخطأ, فالمشرع المصرم نٌص نظٌمت  
 و:ـ عمى أن  1962لسنة  (120)مف قانكف العقكبات المعدؿ بالقانكف رقـ  (238)

ىماؿ أك رعكنة أك عدـ عف إ اكاف ذلؾ ناشئن  تسبب خطأ في مكت شخص آخر بأفٍ  فٍ مى  -1" 
احترازه أك عدـ مراعاتو لمقكانيف كالقرارات كالمكائح كاألنظمة يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ 

 عف ستة أشير كبغرامة ال تتجاكز مائتي جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

ف خمس سنيف كغرامة ال تقؿ ع س مدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عمىتككف العقكبة الحب -2 
مائة كال تجاكز خمسمائة جنيو أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف إذا كقعت الجريمة نتيجة اخالؿ 

 اك مينتو أك حرفتو اك كاف متعاطين أ صكؿ كظيفتوبما تفرضو عميو أ اجسيمن  الجاني اخالالن 
ا عند ارتكابو الخطأ الذم نجـ عنو الحادث أك نكؿ كقت الحادث عف ا أك مخدرن مسكرن 

 .ت عميو الجريمة أك عف طمب المساعدة لو مع تمكنو مف ذلؾمساعدة مف كقع

سبع سنيف إذا نشأ عف الفعؿ كفاة  ؿ عف سنة كال تزيد عمىكتككف العقكبة الحبس مدة ال تق -3
أكثر مف ثالثة أشخاص فإذا تكافر ظرؼ آخر مف الظركؼ الكاردة في الفقرة السابقة 

 .عشر سنيف" تزيد عمىس مدة ال تقؿ عف سنة كال كانت العقكبة بالحب
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ـ بعض الفقو المصرم جريمة القتؿ فقد قسٌ  ,ع المصرمشرٌ عميو المي  لى ما نٌص بالنظر إ
الخطأ إلى قسميف: القتؿ الخطأ البسيط كىك ما تضمنتو الفقرة األكلى مف المادة سابقة الذكر, 

 .(1)السابقةكالقتؿ الخطأ المشٌدد كىك ما تضمنتو الفقرتاف الثانية كالثالثة مف المادة 

لـ يحدد الحد  (238)و في الفقرة األكلى مف المادة ع المصرم أن  ر  كيؤخذ عمى المشى 
كلـ يتطرؽ لمحد األقصى, كما فعؿ  ,أشير (6)األقصى لمعقكبة, حيث حددىا بالحد األدنى كىك 

 أ.في الفقرة التي تمييا, مما يجعؿ سمطة القضاء مفتكحة بشكؿ كبير أماـ جريمة القتؿ الخط

 القتل الخطأ في التشريع األردني .ب 

 ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات رقـ  (343)ـ المشرع األردني في المادة ظٌ ن
ب مكت أحد عف إىماؿ أك قمة احتراز أك سبٌ  فٍ ت عمى أنو: " مى حيث نصٌ  ,جريمة القتؿ الخطأ

  .سنكات"عف عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة عكقب بالحبس مف ستة أشير إلى ثالث 

 القتل الخطأ في التشريع الفمسطيني .ج 

 فٍ " كؿ مى عمى أٌنو:  ـ1936لعاـ  (74)مف قانكف العقكبات رقـ (218)ت المادة نصٌ 
تسبب في مكت شخص آخر بغير قصد مف جراء عممو بعدـ احتراز أك حيطة أك اكتراث عمالن 

حبس مدة سنتيف أك بغرامة و ارتكب جنحة كيعاقب بالال يبمغ درجة اإلىماؿ الجرمي, يعتبر أنٌ 
 قدرىا مائة جنيو".

 (219)ت المادة كقد حصر المشرع الحاالت التي تندرج ضمف ىذه الجريمة حيث نصٌ 
تسبب في مكت  بأٌنوو: "يعتبر الشخص عمى أنٌ  ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ 

فٍ  س السبب المباشر أك كاف فعمو أك تركو لي شخص آخر في كؿ حالة مف الحاالت التالية, كا 
 :الكحيد الذم أفضى إلى المكت

بشخص آخر استكجب إجراء عممية جراحية لو أك معالجتو معالجة  اجسمانين  اأ( إذا أكقع ضررن 
طبية أفضت إلى مكتو, كال عبرة في ىذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أك غير صائبة ما 

أما إذا لـ تتكفر سالمة النية في المعالجة دامت قد جرت بسالمة نية كبخبرة كحذؽ عادييف, 
                                                           

 .57أحمد أبك الركس, مرجع سابؽ, ص (1) 
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جريت المعالجة دكف خبرة كحذؽ شر الذم أفضى إلى المكت أك إذا أالتي كانت السبب المبا
 .و تسبب في المكتعادييف فال يعتبر الشخص الذم أكقع الضرر أنٌ 

جرل يفضي إلى المكت فيما لك أ ليس مف شأنو أفٍ  اجسمانين  اب( إذا أكقع بشخص آخر ضررن 
الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أك الطبية الالزمة أك اتخذ االحتياطات المقتضاة فيما 

 .يتعمؽ بأسمكب معيشتو

آخر عمى ارتكاب فعؿ يفضي إلى مكتو باستعماؿ العنؼ مع ذلؾ الشخص  اج( اذا حمؿ شخصن 
ى إلى مكتو الفعؿ الذم أفض ككاف قد تراءل لمشخص المتضرر بأف   ,أك بتيديده باستعمالو

 .ىك كسيمة طبيعية الجتناب العنؼ أك التيديد في تمؾ الظركؼ

د( إذا كاف بفعمو أك تركو قد عجؿ في مكت أم شخص مصاب بمرض أك بضرر جسماني مف 
 .شأنو أف يفضي إلى مكتو دكف ذلؾ الفعؿ أك الترؾ

ؾ مف قبؿ الشخص ىػ( إذا كاف الفعؿ أك الترؾ ال يفضي إلى المكت إال إذا اقترف بفعؿ أك تر 
 .المقتكؿ أك أشخاص آخريف

عتبركا القتؿ عف غير قصد, ا ,(1)ـ1936لسنة  (74)رقـ بعض شراح قانكف العقكبات ك 
أحد أنكاع القتؿ  بأٌنو ـ1936لسنة  (74)( مف قانكف العقكبات رقـ 212الكارد في المادة )

( مف ىذا القانكف, كؿ مف 214الخطأ, حيث نصت المادة عمى أن و: "مع مراعاة أحكاـ المادة )
تسبب في مكت شخص آخر, بفعؿ أك ترؾ غير مشركع يعتبر أن و ارتكب جناية كتعرؼ ىذه 

 . (2)"الجناية بالقتؿ عف غير قصد

                                                           

 .21-20قكبات الفمسطيني, القسـ الخاص, صالقادر جرادة, شرح قانكف الع دبع (1)
 :فٍ "كؿ مى  عمى أنو: ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  (214)ت المادة نصٌ  (2)
 , أكفي مكت أبيو أك أمو أك جده أك جدتو بفعؿ أك ترؾ غير مشركع اتسبب قصدن .أ 
 في مكت أم شخص آخر, أك اتسبب عمدن .ب 
 .ك تسييالن الرتكاب ذلؾ الجـرفي مكت أم شخص آخر خالؿ تييئتو األسباب الرتكاب جـر أ اتسبب قصدن .ج 
التممص أك النجاة مف العقكبة المترتبة عمى يؤمف  تسبب عند كقكع جـر في مكت شخص قاصدنا بذلؾ أفٍ .د 

 :ذلؾ الجـر إما لنفسو أك ألم شخص آخر اشترؾ معو كفاعؿ أصمي أك كشريؾ في ارتكاب ذلؾ الجـر
 .و ارتكب جناية كتعرؼ ىذه الجناية بالقتؿ قصدنايعتبر أنٌ 
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لى جريمة قتؿ خطأ, كال يرتقي إ ويكصؼ عمى أنٌ ال  (212)ما كرد في المادة  أف   ويرى الباحث
 الدرجة الثانيةمف قتؿ  بأٌنو, كيمكف القكؿ (216)ك (214) عمى المادتيف بناءن  درجة القتؿ العمد

, المؤبدع قرر ليا عقكبة السجف شرٌ المي  التي ال يتكافر فييا عنصرم اإلصرار كالترصد ككف أف  
, كقد قرر ليا يتكافر عنصرا العمـ كاإلرادة لتحقيؽ نتيجة القتؿعمى خالؼ القتؿ الخطأ التي لـ 

 رىا جنحة.المشرع عقكبة سنتيف كاعتب

 تعريف القتل الخطأ في القضاء .2

المقصكد بجريمة القتؿ الخطأ الكاردة في المادة  المنعقدة في غزةعٌرفت محكمة النقض 
الباحثة بالتسبب بالكفاة عف غير قصد ىك "الفعؿ الناتج عف عدـ  ـ1936عقكبات لسنة  (218)

 .(1)"احتراز أك حيطة أك اكتراث

القتؿ الخطأ ىك الفعؿ  و: "نجد أف  منعقدة في راـ ا أنٌ كقد قضت محكمة االستئناؼ ال
نٌ  ما تترتب الكفاة الذم ال تنصرؼ فيو إرادة الجاني المساس بحياة المجني عميو كسالمة جسمو, كا 

فتحصؿ الكفاة بسبب اإلىماؿ كقمة االحتراز كعدـ مراعاة  اخاطئن  اعمى تكجيو اإلرادة تكجيين 
 .(2)"القكانيف كاألنظمة

 يف القتل الخطأ لدى فقياء القانونتعر  .3

يقصد  "ىك القتؿ الذم يرتكبو الجاني بغير أفٍ  :بأٌنوعٌرؼ بعض الفقو القتؿ الخطأ 
كبيف  فالفرؽ بينو ,حتياط كحذرابتصرؼ  تصرؼ و يككف في كسعو تجنبو إذاإحداث المكت كلكنٌ 

 ا القتؿ الخطأ فال يستخدـأمٌ القاتؿ يستخدـ إرادتو في إحداث المكت,  ف  ا ينحصر في أعمدن القتؿ 
 .(3) ٌف الفعؿ المسبب لممكت فعؿ إرادم في الحالتيف "رادتو في تجنب المكت, كيجمعيا أإ

                                                           

ـ, 004/6/24جمسة يـك  ,2004 لسنة 18 رقـ الدعكل الجزائية في  غزة المنعقدة في النقض محكمة حكـ (1)
 .الحكـ منشكر عمى مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ

جمسة يـك  ,1998لسنة 1280 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في االستئناؼ حكـ محكمة (2)
 .ـ, الحكـ منشكر عمى مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ25/1/1999
ػػػا فػػػػي كتػػػاب135ابؽ, صع سػػػمصػػػطفى ىرجػػػو, مرجػػػػ (3)   محمػػػػد أبػػػك عػػػػامر, قػػػانكف العقكبػػػػات,, , انظػػػػر أيضن

 .329ص ,1992,, بيد.ط مصر لمدراسات كالنشر,
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"الجريمة التي يرتكب الفاعؿ فييا فعؿ االعتداء رغـ عدـ  :بأٌنوككرد تعريؼ القتؿ الخطأ 
 .(1)رغبتو في النتيجة السيئة كالمتمثمة بالكفاة"

: "انعداـ العمـ لدل الشخص عف النتيجة المعاقب عمييا مع قدرة ٌنوبأكعر فو آخركف 
الشخص العادم مف فئتو كفي  الظركؼ نفسيا عمى تكقعيا حقيقةن أك حكمنا, كمف ثـ عمى تفادييا 

 .(2)بالتزامو الكاجب مف الحذر كاليقظة في السمكؾ"

أك قمة احتراز :" تسبب شخص بمكت شخص آخر عف إىماؿ بأٌنو كما عر فو اتجاه آخر
 .(3)أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة"

 

 

 

 

 

 

                                                           

حميد السعدم, شرح قانكف العقكبات, جرائـ االعتداء عمى األشخاص, الجزء الثالث, مطبعة المعارؼ,  (1) 
 .388ص ,ـ1976الطبعو األكلى,  بغداد,

, القسـ الخاص في قانكف العقكبات, دار النيضة العربية, القاىرة, الطبعة السابعة, المييمف بكر عبد (2) 
 .633, ص1977

قانكف العقكبات المبناني, القسـ الخاص, جرائـ االعتداء عمى اإلنساف كالماؿ , القيكجي عبد القادر عمي (3) 
 .151ص ,2006 ,, د.طكالمصمحة العامة, الدار الجامعية, بيركت
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 الفرع الثاني
 الخطأأركان القتل 

 أركاف الجريمةمف تكافر  بيد  و لقياـ جريمة القتؿ الخطأ الاستقر الفقو كالقضاء عمى أن  
عف  يككف ىذا القتؿ كىك أفٍ  ,الركف الثاني الركف المعنكمكيتمثؿ بقتؿ الجاني المجني عميو, ك 

 غير قصد أم نتيجة لمخطأ, كىي عمى النحك التالي:

 يكتمؿ عناصره كعميو فإف   أفٍ  بيد  لقياـ الركف المادم لجريمة القتؿ الخطأ ال. الركن المادي: 1
 عناصر الركف المادم لمقتؿ الخطأ تتمثؿ بالتالي:

لى إالترؾ الذم يؤدم  عتداء عمى الحياة, أككيتمثؿ السمكؾ االجرامي باإل  أ. السموك اإلجرامي:
 , بغض النظر عف األداة المستخدمة في القتؿ. (1)إزىاؽ الركح

الفعؿ كالترؾ في جريمة القتؿ الخطأ ال أىمية لو كال عقاب عميو إذا لـ  كتجدر اإلشارة إلى أفٌ 
يسفر عف نتيجة جرمية, كمع ذلؾ فقط يككف الخطأ كحده جريمة مستقمة يعاقب عمييا القانكف 

 .(2)لمقانكف المركر مثالن  كمخالفة

 ,(3)تتمثؿ النتيجة اإلجرامية في جريمة القتؿ الخطأ بكفاة المجني عميو ب. النتيجة اإلجرامية:
ف لـ تتحقؽ كفاة المجني عميو فال نككف ىنا أما القتؿ الخطأ, فقد ال نككف أماـ جريمة في  ـكا 

, كيسأؿ لى كفاة المجنيلسمكؾ إد نككف أماـ جريمة في حاؿ لـ يفًض احاؿ عدـ كقكع ضرر, كق
 صابة التي تحققت بفعؿ بكصفو خطأ.الجاني عف اإل

                                                           

الترؾ الذم يبمغ درجة : "الترؾ غير المشركع بأن و ـ1936لعاـ  (74) مف قانكف العقكبات رقـ (217ادة )الم (1) 
اإلىماؿ الجرمي في القياـ بكاجب سكاء أكاف ذلؾ الترؾ مقركننا بنية إيقاع المكت أك الضرر الجسماني أـ لـ 

 يكف".
 ,1, دكف دار نشر, عماف, طلكاقعة عمى اإلنسافالجرائـ ا شرح قانكف العقكبات األردني,كامؿ السعيد,  (2)

 .317ص ـ,1988
دراسة مقارنة, الييئة المصرية العامة لمكتاب,  ,1طعزت حسنيف, كتاب جرائـ القتؿ بيف الشريعة كالقانكف, (3) 

 .11ص ـ,1993 مصر,
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الرابطة السببية بيف الخطأ كالنتيجة يقكـ عمى عدـ تصكر كقكع النتيجة  ج. الرابطة السببية:
 . (1)باستعداد الخطأ المرتكب كلغايات المسؤكلية الجزائية

كما أطمؽ عميو  أك القتؿ عف غير قصد, القتؿ الخطأكألجؿ مسؤكلية المتيـ عف جريمة 
مف قياـ عالقة السببية بيف الفعؿ الخاطئ كالنتيجة الجرمية كىي  بيد  المشرع الفمسطيني كاألردني ال

 .(2)في ىذا المقاـ الكفاة

يتمثؿ الركف المعنكم في جريمة القتؿ الخطأ, بعدـ كجكد القصد الجنائي أك  الركن المعنوي: -2
 تنصرؼ في جريمة القتؿ الخطأ إرادة الجاني المساس بحياة المجني عميو بكجكد الخطأ, ال

نما تترتب الكفاة عمى تكجيو اإلرادة تكجيين   .(3)فتحصؿ الكفاة اخاطئن  اكسالمة جسمو, كا 

                                                           

جمسة يـك  ,1998لسنة 1280 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في  االستئناؼ محكمة حكـ (1)
 ـ, الحكـ منشكر عمى مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ.25/1/1999
ـ مشار إليو لدل كامؿ السعيد, مرجع 1985لسنة  (74)حكـ محكمة التمييز األردنية في القضية رقـ  (2)

 .318ص سابؽ,
, جمسة يـك 1998 لسنة 1280 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في  االستئناؼ حكـ محكمة (3)

 ـ, الحكـ منشكر عمى مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ.25/1/1999
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 الفرع الثالث

 الخطأ صور الخطأ في جريمة القتل

لجريمة  رحصمحددة عمى سبيؿ ال اغالب التشريعات أكردت صكرن  عمى الرغـ مف أف  
ككنيا متداخمة مع بعضيا  ,(1)يا في الحقيقة تخضع لمتفسير المكسع كالمرفالقتؿ الخطأ, إال أنٌ 

بيف صكرة كأخرل, ككضع حدكد فاصمة حاسمة بينيا, فيذه الصكر  ابحيث يصعب التمييز أحيانن 
 ما تتداخؿ فيما بينيا كيحؿ بعضيا محؿ بعض. اكثيرن 

ماؿ مرده قمة االحتراز, أك عف قمة احتراز مصدرىا اإلىماؿ, عف إى فقد تنشأ الكفاة مثالن 
ىماؿ أك قمة احتراز كليست الغاية التي القكانيف كاألنظمة بحد ذاتو عمى إكقد ينطكم عدـ مراعاة 

ابتغاىا المشرع مف ىذا التعداد سكل الغاية التي ابتغاىا المشرع مف ىذا التعداد سكل اإلحاطة 
 مكف تصكرىا.كمع ذلؾ سنحاكؿ تكضيح كؿ صكرة عمى حدة:بكؿ أنكاع الخطأ التي ي

 يتمثؿ اإلىماؿ الجرمي في ترؾ أمر كاجب أك االمتناع عف فعؿ يجب أفٍ  اإلىمال الجرمي: .أ 
يضع ما يشير إلييا, فيقع  . كمف أمثمتو, الشخص الذم يحفر حفرة قرب بيتو كييمؿ أفٍ (2)يتـ

قياـ رجؿ أمف بإطالؽ الرصاص ليفض  ا, كمف أمثمتو أيضن (3)بيا أحد األشخاص كيمكت
, فيك رصاصة أصابت المجني عميو في مقتمومشكمة فاألمر ما مف شدة الزحاـ انطمقت 

ليذا الخالؼ كرجؿ أمف فرفع أحد المتكاجديف يده جعؿ  كضع حدو  ابإطالؽ النار كاف قاصدن 
قد أىمؿ في  مفدث فينا كالحاؿ, كمف ىنا فرجؿ األاتجاه تكجيو الرصاص يختمؼ فحدث ما ح

أخذ الحيطة عند استعمالو السالح كىك كرجؿ أمف يجكز لو في ىذه الحالة استعماؿ 
 .(4)السالح

                                                           

 .421محمكد نجيب حسني, القسـ العاـ, مرجع سابؽ, ص (1)
 .136القادر جرادة, الجرائـ الشخصية, مرجع سابؽ, ص دبع (2)
 .(330, 246, 195, 141, 138, 75) المكاد ىماؿ في قانكف العقكبات الفمسطينيجرائـ اإل (3)
 جمسة يـك ,1999 لسنة 42 رقـ الجزائية الدعكل في  غزة  المنعقدة في  االستئناؼ محكمة حكـ (4)

 .ـ, الحكـ منشكر في مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ2001/11/3



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

74 

إذا كاف اإلىماؿ ينصرؼ الى الحاالت التي يقع فييا الخطأ عف : عدم االحتراز والحذر .ب 
ع لى الحاالت التي يقفإٌف عدـ االحتراز كالحذر ينصرؼ إ طريؽ السمكؾ السمبي أك االمتناع

 .(1)فيو الخطأ عف طريؽ النشاط اإليجابي

عدـ االحتراز سائؽ السيارة الذم يسير في طريؽ مزدحـ كىك يمازح  اكمف أمثمة أيضن 
أ بيدـ بدمعو فال ينتبو إلى أحد المارة فيصيب أحدىـ كيسبب كفاتو, كصاحب البناء الذم ي فٍ مى 

 .(2)يتخذ اإلجراءات الكقائية لحماية المارة بناءه دكف أفٍ 

عدـ مراعاة التشريعات كالمكاح كالقرارات عدم مراعاة التشريعات والموائح والقرارات واألنظمة:  .ج 
فٍ  ,لقياـ المخالفة اكافين  اكاألنظمة في غالب األحياف يشكؿ سببن  لـ يترتب عمييا ضرر,  كا 

 عف الحد المسمكح بو, فيؤدم ذلؾ إلى اصطداـ كمثاؿ ذلؾ السائؽ الذم يقكد مركبتو بسرعة
 ,ىي القتؿ الخطأ :األكلى ؛نساف حي, فتسبب كفاتو, كىنا يسأؿ عف جريمتيفالسيارة في إ

 . (3)قيادة المركبة بسرعة أكثر عف الحد المسكح :كالثانية

 القتؿ الخطأ كالقتؿ العمد بأنو كؿ منيما جريمتي مف الن تتشابو كي فإنو  وخالصة القول
ي عميو, كىذه النتيجة تترتب عمى الفعؿ الذم قاـ ليا نتيجة كاحدة كىي الكفاة أم كفاة المجن

ذا لـ تتحقؽ النتيجة فإف  الركف المادم لمجريمة ال يتحقؽ كعندئذ ال يككف ىناؾ  الجاني بإتيانو, كا 
 .(4)جريمة قتؿ

                                                           

 .433محمكد نجيب حسني, القسـ العاـ, مرجع سابؽ, ص (1)
اندفاع الجاني جعؿ مف الرعكنة صكرة خاصة لمخطأ كيراد بيا في القانكف المصرم المصرم  الميشىٌرع (2) 

مف  ازاء مكقع معيف يتطمب منو نكعن إنساف العادم ى نتائج مؤثمة, فإذا كاف تصرؼ اإللإبنشاطو بشكؿ يؤدم 
ؿ خاطر يجكؿ فع عند أك الركية كالتفكير كالحذر لتقدير نتائج ذات التصرؼ نجد الجاني في حالة الرعكنة يند

يعـز عمى عمؿ غير مقدر خطكرتو كغير مدرؾ ما يحتمؿ ما يترتب  بمعنى أفٍ  ,عماؿ ذلؾ التقديرإبذىنو دكف 
ف في الطريؽ ككمى  امارن  اذا بو يصيب شخصن إ ايصيب أحدن  مف بناء غير متكقع أفٍ  اعميو مف آثار كمف يمقي حجرن 

 ه الصكرة عف قمة االحتراز في أف الفاعؿ ال يقدر خطكرةيقكد سيارتو كىك غير ممـ بأصكؿ القيادة كتتميز ىذ
مرجع  شرح قانكف العقكبات األردني, يضاح انظر كامؿ السعيد,لممزيد مف اإل عممو كغير متكقع نتائج فعمو,

 .329سابؽ ص
 .673ص ,محمكد حسني, مرجع سابؽ ,385مرجع سابؽ ص ,ساىر الكليدلمزيد مف اإليضاح راجع,  (3)
 .23الرحمف تكفيؽ, مرجع سابؽ, ص عبدحي نجـ ك محمد صب (4)
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األكؿ ىك قتؿ  , أفٌ في القانكف األردني كمعيار التمييز بيف القتؿ العمد كالقتؿ الخطأ
الكفاة نتيجة راجحة  أك مصحكب بالقصد االحتمالي في صكرة العمـ بأفٌ مصحكب بالقصد اليقيني 

الثانية الفاعؿ يريد الفعؿ دكف تتجو إرادتو إلى النتيجة  ال مجرد نتيجة محتممة لمفعؿ, في حيف أفٌ 
الفاعؿ  نما إلى نتيجة أخرل مشركعة, كبالرغـ عف ذلؾ تقع النتيجة الجرمية, إما ألفٌ الجرمية كا ٌ 
بإمكانو  لمحقيقة أفٌ  او تكقعيا كحسب خالفن عميو, أك ألنٌ  اذلؾ كاف بإمكانو كاجبن  ا مع أفٌ لـ يتكقعي
 .(1)اجتنابيا

                                                           

 .331كامؿ السعيد, مرجع سابؽ, ص (1)
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 المطمب الثاني
 لموتإلى االضرب المفضي جريمة  ماىّية

 الضرب المفضي الى المكت عمى الرغـ مف أف  جريمة القتؿ العمد عف  جريمة ختمؼت
الضرب جريمة ى ؼ إل, كعميو مف خالؿ ىذا المطمب سنتعرٌ زىاؽ ركح إنساف حيكمييما نتيجتو إ

 كذلؾ في كاآلتي: ؛القتؿ العمدجريمة لى الفرؽ بينو كبيف ؼ إكمف ثـ نتعرٌ  ,المفضي إلى المكت

 لموت.إلى ا الضرب المفضيجريمة الفرع األول: مفيوم 

 .القتل العمدجريمة موت عن إلى ال الضرب المفضيجريمة الفرع الثاني: تمييز 
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 الفرع األول
 لموتإلى ا الضرب المفضيجريمة مفيوم 

جريمة الضرب أك الجرح المفضي إلى المكت في القانكف الكضعي تقابؿ جريمة  إف  
 .(1)سالميةالقتؿ شبو العمد في الشريعة اإل

عمى جريمة  صنيلـ  ـ1936لسنة  (74)في قانكف العقكبات رقـ المشرع كيالحظ أٌف 
 .لى المكتضي إالضرب المف

لسنة  (16)( مف قانكف العقكبات األردني رقـ 330المادة ) المشرع في نٌص كأشار 
ضرب أك جرح  فٍ مى  -1نصت عمى: " حيث ,إلى جريمة الضرب المفضي إلى المكت ـ1960

 ضارة كلـ يقصد مف ذلؾ قتالن  اتفضي إلى المكت أك أعطاه مكادن  ا بأداة ليس مف شأنيا أفٍ أحدن 
ا مما كقع عميو, عكقب الفاعؿ باألشغاؿ الشاقة مدة ال عتدل عميو تكفي متأثرن المي  قنط, كلكفٌ 

 .تنقص عف  خمس سنكات"

و: عمى أن   (236)في قانكف العقكبات المصرم في المادة  ع المصرم فقد نص  ر  شى أما المي 
لكف أفضى ك  لـ يقصد مف ذلؾ قتالن أك إعطاء مكاد ضارة ك  اعمدن  اجرح أك ضرب أحدن  فٍ "كؿ مى 

, كأما إذا سبؽ لى سبع سنكاتالشاقة أك السجف مف ثالث سنكات إ لى المكت يعاقب باألشغاؿإ
 صرار أك ترصد فتككف العقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة أك السجف". ذلؾ إ

رب الذم ال يتجو ا الضيبأن  كقد اعتبر بعض الفقو جريمة الضرب المفضي إلى المكت, 
ال كانت الجريمة قتالن فيو القصد إلى إحداث  نما يقتصر اتجاه القصد عمى اعمدين  الكفاة, كا  , كا 

 .(2)مجرد المساس بسالمة الجسـ ثـ تحدث الكفاة دكف أف ينصرؼ القصد إلييا

 

 

                                                           

سالمية كالقانكف الكضعي, المكتبة العصرية, الخالؽ النكاكم, جرائـ الجرح كالضرب في الشريعة اإل عبد (1)
 .13سنة طبع, ص كفصيدا, بيد   -بيركت

 .277عاـ, الجزء األكؿ, مرجع سابؽ, صمازف نكر الديف, شرح قانكف العقكبات القسـ ال (2)
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 التالي: يستنتج الباحثومما سبق 

يصدر عف الجاني فعؿ مف األفعاؿ التي  . يمـز لقياـ جريمة الضرب المفضي إلى المكت أفٍ 1
 بسالمة الجسـ أك صحتو كالضرب أك الجرح أك إعطاء المكاد الضارة.تمس 

ال يككف الجاني قد قصد قتؿ المجني  . يشترط في جريمة الضرب المفضي إلى المكت أفٍ 2
 كلكف قصد إيذاء المجني عميو. ,عميو

 فٍ كا   ,تككف النتيجة ىي كفاة المجني عميو . يمـز لقياـ جريمة الضرب المفضي إلى المكت أفٍ 3
لـ يردىا الجاني, فإذا لـ تتحقؽ تمؾ النتيجة فال قياـ لتمؾ الجريمة ال في صكرتيا التامة كال 

 في صكرتيا الناقصة.

كال يتطمب المشرع في جريمة الضرب المفضي إلى المكت درجة معينة مف الجسامة  
الضرب  تككف كافية لمكت الشخص المعتاد, بؿ العبرة بككف المكت جاء نتيجة مباشرة لفعؿ

بصرؼ النظر عف حالة المجني عميو الصحية أك بساطة الضرب أك جسامتو أك تدخؿ عكامؿ 
تقع نتيجة الضرب المفضي إلى  أخرل ساكنة لـ تتحرؾ اال نتيجة لفعؿ لضرب, كيستكم أفٍ 

ا طاؿ أـ قصر ما دامت رابطة يا زمنن قالمكت عمى أثر الفعؿ كفي أعقابو أـ أف يتراخى تحقي
 .(1)ئمة بينيماالسببية قا

غير  اإطالؽ المشرع األردني لفظ )الضرب المفضي إلى المكت( يعتبر كصفن  أف   ويرى الباحث
 يوصي الباحثلذا  عمى الضرب دكف سكاه مف الكسائؿ, و ال ينطبؽ سكلأنٌ  مما يكحي ,مناسب

 إلى المكت(.  فعؿ غير مشركع أفضىيطمؽ عمى ىذه الجريمة اسـ ) أفٍ 

كىي  ,مة الضرب المفضي إلى المكت تكافر األركاف العامة لمجريمةكيتطمب قياـ جري
 كىي: ,يمـز تكافر عناصره الثالثةحيث  ،الركن المادي

جرامي صكرة الجرح أك الضرب أك إعطاء المكاد الضارة سمكؾ اإليتخذ ال أ. السموك اإلجرامي:
 ما المشرع األردني.كقد حصرتو بعض القكانيف عمى ذلؾ ال سيٌ 

                                                           

 .84أحمد أبك الركس, مرجع سابؽ, ص (1)
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يتعيف لقياـ جريمة الضرب المفضي إلى المكت أك القتؿ غير المقصكد  تيجة اإلجرامية:ب. الن
  .(1)كفاة المجني عميو كنتيجة إجرامية

 و قاـ شخص باالعتداء عمى شخص آخر فأرداه طريحى كىنا يثار إشكالية في حاؿ أن  
عميو بسبب  الفراش فحككـ بتيمة غير الضرب المفضي إلى المكت, كبعد زمف تكفى المجني

 ؟أـ جريمة قتؿ عمد االعتداء الذم تعرض فيؿ يسأؿ عف جريمة الضرب المفضي إلى المكت

لظيكر  انظرن  الجاني مف جديد؛ محاكمة يتعيف إعادة وبأن   يرل (2)بعض الفقو كىنا فإف  
 نتيجة جديدة لـ تكف محؿ نظر عند المحاكمة األكلى.

( 21)في المادة  نٌص  ـ1936لسنة  (74)قكبات رقـ ع في قانكف العر  شى المي  كره فإف  بدى ك 
, سكاء أكاف ذلؾ بمقتضى ا مرتيف عف نفس الفعؿ أك الترؾ"ال يؤاخذ اإلنساف جزائين منو عمى 

حكاـ ىذا القانكف أك أحكاـ أم قانكف آخر, أما في األحكاؿ التي يسفر فييا الفعؿ أك الترؾ عف أ
فٍ  ,جـر الذم سبب الكفاةكفاة إنساف آخر, فيجكز إدانة الفاعؿ بال ديف بجـر آخر كاف قد أي  كا 

 ".ناشئ عف ذلؾ الفعؿ أك الترؾ

لـ يترؾ باب المدة التي  ـ1936لسنة  (74)في قانكف العقكبات رقـ المشرع  كما أف  
حيث حدد مدة محددة لمعاقبة الجاني عمى  ,عمى مصراعيو اتمحؽ الفعؿ غير مشركع مفتكحن 

آخر إذا لـ  او قتؿ شخصن و: "ال يعتبر الشخص أن  عمى أن   ومن( 221)دة ت المانصٌ ف ,جريمة القتؿ
تقع كفاة ذلؾ الشخص اآلخر خالؿ سنة كاحدة كيكـ كاحد مف حيف كقكع سبب المكت, كتحسب 

ؿ ذلؾ , كتشممف اليكـ الذم كقع فيو آخر فعؿ غير مشركع أفضى إلى المكت اىذه المدة اعتبارن 
ذا كاف المكت مسب, اليكـ مف اليكـ الذم  اعف ترؾ القياـ بكاجب فتحسب ىذه المدة اعتبارن  ابن كا 

 .اكتشمؿ ذلؾ اليكـ أيضن  ,تكقؼ فيو ذلؾ الترؾ

                                                           
مما  -قضت محكمة النقض المصرية بأنو: "إذا كاف مفاد ما أكرده الحكـ أنو ثبت مف تقرير الصفة التشريحية  (1)

لمجتمعة التى أف كفاة المجنى عميو نشأت مف اإلصابات ا -ال ينازع الطاعناف فى صحة إسناد الحكـ بشأنو 
أكقعيا بو الطاعناف ك أف كالن منيما ضربو عمى األقؿ ضربة ساىمت فى إحداث الكفاة فإف ما إنتيى إليو مف 

ؽ, جمسة يـك  42لسنة  268مساءلتيما معان عف جناية الضرب المفضى إلى المكت" الطعف رقـ 
 ـ.30/4/1972

 .302ابؽ, صكامؿ السعيد, شرح قانكف العقكبات األردني, مرجع س (2)
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ذا كاف المكت مسببن  عف ترؾ القياـ بكاجب  اعف فعؿ غير مشركع كبعضن  ابعضن  اكا 
فيو  كؼٌ مف اليكـ الذم كقع فيو آخر فعؿ غير مشركع أك مف اليكـ الذم  افتحسب المدة اعتبارن 

 ."اعف ارتكاب ذلؾ الترؾ, أم اليكميف جاء بعد اآلخر, كتشمؿ ذلؾ اليكـ أيضن 

في  نٌص  ـ1960لسنة  (16)في قانكف العقكبات رقـ  االمشرع األردني أيضن  كما أف  
 قابالن و إذا تفاقمت نتائج الفعؿ الجرمية بعد المالحقة األكلى فأصبح عمى: "غير أنٌ  (85)المادة 

العقكبة المضي بيا , كأكقع العقكبة األشد دكف سكاىا, فإذا كانت حظ بيذا الكصؼلكصؼ أشد لك 
 , أسقطت مف العقكبة الجديدة".قد نفت اسابقن 

يحذك حذك المشرع األردني في  و كاف مف المفترض عمى المشرع الفمسطيني أفٍ أن   ويرى الباحث
ال فإف  إف عقكبة في المحاكمة األكلى عند النص عمى احتساب ما نفذ م  يقاع الحكـ الجديد, كا 

 يفعمو. ى يككف قد حككـ عمى جـر لـالجاني في المحاكمة األكل

 كيمـز لتكافر الركف المادم في جريمة الضرب المفضي إلى المكت أفٍ  ج. الرابطة السببية:
. فيككف فعؿ الجاني ىك سبب كفاة المجني عميو, كال (1)ترتبط النتيجة بالفعؿ برابطة السببية

المتيـ يسأؿ عف الكفاة  يككف الفعؿ ىك العامؿ الكحيد الذم أحدث الكفاة بؿ أف   يشترط أفٍ 
كلك كجدت إلى جانب فعؿ المتيـ عكامؿ أخرل تعاكنت مع الفعؿ بطريقة مباشرة أك غير 

العكامؿ  المتيـ أحدى  يككف فعؿي  مباشرة عمى إحداث الكفاة, فيككف لتكافر رابطة السببية أفٍ 
 مت في إحداث الكفاة.التي أسي

                                                           

عف جميع النتائج المحتمؿ حصكليا عف  المتيـ يككف مسئكالن  و: "األصؿ أف  أن  قضت محكمة التمييز ب (1)
في العالج أك اإلىماؿ فيو ما لـ يثبت أنو كاف  اإلصابة التي أحدثيا كلك كانت عف طريؽ غير مباشر كالتراخي

عميو ىك مف األمكر  يمرض المجن و الطاعف, كما أف  لـ يقؿ ب ماألمر الذ ؛ذلؾ لتجسيـ المسئكلية امتعمدن 
أمر المجنى عميو  انتيى إلييا القانكنية التي ال تقطع رابطة السببية بيف الفعؿ المسند إلى المتيـ ك النتيجة التي

ا عمى رأسو فحدثت بو الطاعف ضرب المجنى عميو بعصن  ا كاف ما قالو الحكـ مف أف  لمٌ بسبب إصابتو, ك 
عميو ارتباط السبب  يا ارتبط بكفاة المجنعمدين  التي أكدت بحياتو يكفر في حؽ الطاعف ارتكابو فعالن  اإلصابات
 (34)ما حدثت تمؾ اإلصابة التي أكدت بحياتو" الطعف رقـ و لكال ىذه الضربة بالعصا عمى رأسو لى ألنٌ  ؛بالمسبب
 عبدمشار إليو لدل إيياب  ,1965-03-08بتاريخ  (215)صفحة رقـ  (16)مكتب فنى  (1903)لسنة 

 .84, ص2015 ,1ط , المركز القكمي لمدراسات, القاىرة,, جرائـ القتؿ كالجرح كالضربالمطمب
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 أفٍ كما يتطمب القانون قيام الركن المعنوي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت 
 عاـ, كىك قصد إيقاع أذل يمس بسالمة جسد المجني عميو, كأفٍ  اجنائين  ايككف لدل الجاني قصدن 

, اأـ جسيمن  اسكاء كاف ىذا األذل يسيرن  ,تتجو إرادة الفاعؿ إلى إيقاع األذل بجسـ المعتدل عميو
كمف باب أكلى يتحقؽ القصد الجنائي إذا كاف لدل الجاني سبؽ إصرار في االعتداء عمى 

زىاؽ ركح المجني عميو تغيير الكصؼ لى حد إالمجني عميو, فإذا تخطى قصده ذلؾ كصؿ إ
 .(1)القانكني لمكاقعة كأصبحت جريمة قتؿ ال ضرب مفضي إلى المكت

                                                           

 .304كامؿ السعيد, مرجع سابؽ, ص (1)
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 الفرع الثاني
 موت عن القتل العمدإلى المفضي تمييز الضرب ال

الجريمتيف ىك تتشابو جريمتي الضرب المفضي إلى المكت كالقتؿ العمد بأف  محٌؿ 
قبؿ كقكع  اميتن  اأك إنسانن  ا, كليس حيكانن اعميو إنسانن  مف أٍف يككف المجنيي  بيد  اإلنساف الحي , فال

 .(1)الجريمة

جة كاحدة كىي الكفاة أم كفاة المجني عميو,  مف الجريمتيف ليا نتيالن كما تتشابو بأف  كي 
ذا لـ تتحقؽ النتيجة فإف  الركف المادم  كىذه النتيجة تترتب عمى الفعؿ الذم قاـ الجاني بإتيانو, كا 

 .(2)لمجريمة ال يتحقؽ كعندئذ ال يككف ىناؾ جريمة قتؿ

القتؿ عف غير قصد كما أطمؽ عمييا  جريمة الضرب المفضي إلى المكت أك إف  
المشرع الفمسطيني, ىي صكرة مف صكر الجرائـ التي تعدل الحدث فييا حدكد القصد ليستقر 

 .(3)عند نتيجة أشد جسامة لـ يقصدىا الجاني

كتختمؼ جريمة الضرب المفضي إلى المكت عف القتؿ العمد, إذ فييا يقصد الجاني إلى 
ي سالمة جسمو, لكف عطاء مادة ضارة إليذاء المجنى عميو فضرب أك الجرح أك إمجرد ال

عمى خالؼ –صالن كىي نتيجة ما كاف الجاني يقصدىا أالنتيجة تتجاكز قصده فتحدث الكفاة, 
يذاء مكت المجني فيترتب عمى ذلؾ اإل -زىاؽ ركح إنساف حيإ فالجاني قصد ابتداءن  ؛القتؿ العمد

نيا الفاعؿ رغـ أنو لـ الكفاة التي يسأؿ ع , كمفاد ذلؾ أف  ايككف ىذا المكت مقصكدن  عميو بغير أفٍ 
 .(4)و كاف يتضمف خطرىاألن   ؛سمككو كاف ىك السبب القانكني ليا يقصدىا مفركض فييا أف  

                                                           

, 1981القادر عكدة, التشريع الجنائي اإلسالمي مقارننا بالقانكف الكضعي, دار الكتاب العربي, بيركت,  عبد (1)
 .200ص ,الجزء الثاني

 .23الرحمف تكفيؽ, مرجع سابؽ, ص عبدمحمد صبحي نجـ ك  (2)
الطبعو  جالؿ ثركت, نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانكف المصرم كالمقارف, دار المعارؼ, القاىرة, (3)

 .8, ص1964 األكلى,
لخاص, دار الثقافة لمنشر, الرزاؽ الحديثي, المكسكعة الجنائية الثانية, شرح قانكف العقكبات ا عبدفخرم  (4)

 .172ص ,2010 الطبعة األكلى, عماف,
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جرائـ  : "القصد الجنائي فيوبأن  حيث قضت  ,كقد بينت ذلؾ محكمة النقض في مصر
ف الفعؿ ع يتحقؽ متى ارتكب الجاني -منيا جريمة الضرب المفضي إلى المكت الضرب عامة ك 

ىذا الفعؿ يترتب عميو المساس بسالمة المجنى عميو أك صحتو, كال يمـز تحد ث  عمـ بأف  إرادة ك 
 .(1)مف كقائع الدعكل كما أكردىا الحكـ" ايككف مفيكمن  أفٍ  , بؿ يكفيالحكـ صراحة عنو

و: "ال يشترط لتكافر القصد الجرمي في ككذلؾ قضت محكمة االستئناؼ في فمسطيف أن  
يككف قد قصد  يككف الجاني قد قصد إزىاؽ ركح المجني عميو, بؿ يكفي أفٍ  تؿ أفٍ جريمة الق

فٍ  ,الجريمة تعتبر مقصكدة ضربو بقطع النظر عف النتيجة التي قد تنشأ عف الضرب, ذلؾ أف    كا 
تجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ, قصد الفاعؿ إذا كاف قد تكقع حصكليا فقبؿ 

 .(2)بالمخاطرة"

ريمة الضرب المفضي إلى المكت نجدىا تقكـ عمى األركاف العامة ذاتيا التي تقـك كج
ىذه  كعمى الرغـ مف أف   إلييا كفاة المجني عميو اعمييا جرائـ االعتداءعمى سالمة الجسـ مضافن 

الجريمة تشترؾ مع جريمتي القتؿ المقصكد كغير المقصكد في النتيجة الجرمية فيي تتميز عنيا 
لمقصكد, ا ىك الحاؿ بالنسبة لمقتؿ امى لً  اكنيا المعنكم, إذ ينعدـ فييا قصد القتؿ خالفن مف حيث ر 

مجني لى الإيا تنشأ عف فعؿ جنائي مقصكد مكجو غير المقصكد, فيي أن  ا ما يميزىا عف القتؿ أمٌ 
 لى المساس بسالمة جسـ المجني عميو, أما في القتؿ الخطأ فإف  عميو, يتجو فيو قصد الجاني إ

نما تترتب عميو  قصد الجاني ال ينصرؼ إلى المساس بحياة المجني عميو أك سالمة جسمو كا 

 .(3)اخاطئن  االكفاة عمى تكجيو إرادتو تكجيين 

                                                           

 .1983-03-09بتاريخ  335صفحة رقـ  34 يمكتب فن 52لسنة  5125الطعف رقـ  (1)
جمسة تاريخ  ,1998 لسنة 756 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في االستئناؼ حكـ محكمة (2)

 عة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ.حكـ منشكر عمى مكسك , ـ21/10/1998
 .300مرجع سابؽ, ص شرح قانكف العقكبات األردني,كامؿ السعيد,  (3)
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 الفصل الثاني
 العقاب عمى جريمة القتل العمد في التشريع الفمسطينيعناصر 
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 تمييد: 
ما ىي مف األمكر حالة طارئة فيو, إن   العقكبة ليست أمرنا مستحدثنا في حياة اإلنساف أك

 التي رافقت اإلنساف منذ كالدتو, فيمكف القكؿ بأف  العقكبة مما جبمت بو فطرة اإلنساف.

فاإلنساف ال يندفع نحك العقكبة كال ينقادي كراءىا إال بدافع مف تمؾ الغرائز القابعة في 
 نفسو, كتحديدنا تمبية لنداء غريزة حب البقاء.

المرجك مف إيقاع العقكبة عمى المجني عميو ىك تحقيؽ العدالة, باإلضافة إلى كالغرض  
الردع بشكؿ عاـ كرد الجاني بشكؿ خاص, كما تيدؼ إلى إصالح كتأىيؿ الجاني ليككف مكاطننا 
ا, إال أف  العقكبة قد تحقؽ أىدافنا سمبية غير تمؾ األغراض المرجكة, كمنيا أٍف يتعمـ المجـر  صالحن

 إجرامية جديدة إضافة إلى تبادؿ الخبرات اإلجرامية.أساليب 
كمف ىنا تنبيت القكانيف إلى ذلؾ, كمنحت القاضي سمطة تقديرية يمكنو مف خالليا تقدير  

 الظركؼ المحيطة بالجريمة, إال أن و حددىا بضكابط محددة.
ا أك كما أف  المشرع حدد حاالت التي إذا اقترنت أك ارتبطت بجناية تسبب تخفيفي 

 تشديدىا؛ لذا فإف  إعطاء القاضي الجاني سمطة تقديرية ييساعد القضاء بالعمؿ بركح التشريع.
 كًلمىا سبؽ سيتـ دراسة عناصر العقاب؛ كذلؾ مف خالؿ المباحث  التالية:

 المبحث األول: الظروف المشددة واألعذار المخففة لعقوبة جريمة القتل.

 قديرية لمقاضي الجنائي في جريمة القتل العمد.المبحث الثاني: ضوابط السمطة الت
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 المبحث األول
 عذار المخففة لعقوبة جريمة القتلالظروف المشددة واأل

 
 تمييد:

مى الجريمة ىي مجمكعة مف الكقائع المعٌدلة لألثر القانكني المترتب ع ظركؼ الجريمة
كالظركؼ مف حيث  .)1( ايفن أك تخف ا, فيي تؤثر في مقدار العقاب تشديدن بالتشديد أك بالتخفيؼ

ىي عبارة عف عناصر أك كقائع حددىا  لمعقكبة مخففة, فالظركؼ المشددة كأي مشددة تأثيرىا ى
تضاعؼ مف جسامة الجريمة كشٌدتيا بسبب خطكرة ك القانكف ليا صمة بالجريمة أك الجاني, 

حٌدىا األعمى المحدد في األمر الذم يستتبع تشديد العقكبة المقررة لمجريمة إلى أكثر مف  ,فاعميا
فيي عناصر أك كقائع عرضية كتبعية, تضعؼ مف  أما الظركؼ المخففة لمعقكبة .(2)القانكف
األمر الذم يستتبع تخفيؼ العقكبة المقررة لمجريمة  الجريمة بسبب ضآلة خطكرة فاعميا؛ جسامة

 .(3)إلى أقؿ مف حدىا األدنى, أك الحكـ بتدبير يناسب تمؾ الخطكرة

ظركؼ الجريمة ىي كؿ ما يحيط بيا فيي عناصر تبعية تفترض كجكد الكاقعة  تعتبر
 فٌ , إذ إيختمؼ ظرؼ الجريمة عف ركنياالتككينية, ك  األساسية المككنة لمجريمة بكامؿ عناصرىا

كجكده  جريمة, أما الظرؼ فإف   بأٌنو عنو تخمؼ ىذا األخير يعني أال يكصؼ الفعؿ أك االمتناع
في الكجكد القانكني لمجريمة كيترتب عمى تحققو زيادة أك نقص في جسامة أك عدمو ال يؤثر 

 .(4)الجريمة مما يستكجب تشديد المسؤكلية الجنائية أك تخفيفيا

قانكف يما في كاألردني, نجد أنٌ  الفمسطيني يفعالمشر  و كؿ مف كبالرجكع إلى ما اتبع 
 ,امعينن  اأعمى أك عقكبة ال تتجاكز حدن  ف لكؿ جريمة عقكبة ثابتة بحد أدنى كحدعيٌ قد العقكبات 

                                                           

 ,كمية الحقكؽ جامعة القاىرة إلىدكتكراه مقدمة  أطركحة ,النظرية العامة في ظركؼ الجريمة ,عازر عادؿ (1)
 .29ص ,1969

 -المكصؿ, دار الحكمة لمطباعة كالنشر, العقكبات األحكاـ العامة في قانكف, الدره شكيش عبدماىر  (2) 
 .484ص ,1990 بيد.ط, ,العراؽ

, الجريمة الدكلية, القسـ الثاني, مكسكعة القضاء كالفقو لمدكؿ العربية, براىيـ صالح عبيدإحسنيف  (3)
 .144ص , 1980 الطبعة األكلى,,القاىرة, الدار العربية لممكسكعات, 61الجزء/

 الطبعة األكلى, ئة المصرية لمكتاب, القاىرة,اليي تكح, النظرية العامة لمظركؼ المشددة,ىشاـ أبك الف (4)
 .128, ص1982
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كلـ يرد في القانكف نص عمى اعتبار العقكبة المحددة ىي الحد األقصى مع تخكيؿ المحكمة حؽ 
فرض عقكبة ضمف ىذا الحد, كالمحكمة مقيدة بنص القانكف كال تممؾ حؽ انتقاصيا أك تجاكزىا 

 .(1)نيا القانكفإال في المكاضع التي عيٌ 

ىيتيما كؿ مف الظركؼ المشددة كالمخففة لمعقكبة كما احث في المبحث الحاليسيتناكؿ البك 
 يما في مطمبيف كالتالي:ضكابطك 

 الظروف المشددة في جريمة القتل العمد.المطمب األول: 

 األعذار المخففة لعقوبة القتل العمد.المطمب الثاني: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2010/9/28 لسنة 47 رقـ الدعكل الجزائية في القدس المنعقدة في اإلستئناؼ حكـ محكمة (1)
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 المطمب األول
 العمد الظروف المشددة في جريمة القتل

 "الحاالت التي يجب فييا عمى القاضي )أك يجكز لو( أفٍ  :ابأٌنييقصد بالظركؼ المشددة 
يحكـ بعقكبة مف نكع أشد مما يقرره القانكف لمجريمة أك يجاكز الحد األقصى الذم كضعو القانكف 

سمطتو  كالتشديد القضائي لمعقاب يعتمد عمى فطنة القاضي, فالقاضي يستعمؿ .(1)لعقكبة "اليذه 
عتبارات تتعمؽ بالجريمة ال ار التشديد عمى الجاني استنادن ذا رأل ما يبر التقديرية لتشديد العقكبة إ

الظركؼ المشددة ىي ظركؼ قانكنية مما أضفى عمييا  كمف ىنا فإفٌ  .(2)كبشخصية مرتكبيا
 .(3)إغفالوصفة اإللزاـ, فالقاضي عند نظره في جريمة كتحقؽ ظرؼ يمـز تشديد العقكبة فميس لو 

 المؤبدمف عقكبة القتؿ مف الحبس الحاالت التي تشدد  ـ1936لسنة  (74)رقـ كقد حدد المشرع 
 , كأطمؽ عمييا لفظ القتؿ قصدنا, كىي عمى النحك التالي:(4)لى اإلعداـإ

 في مكت أبيو أك أمو أك جده أك جدتو بفعؿ أك ترؾ غير مشركع,. االتسبب قصدن  .أ 
 شخص آخر.في مكت أم  االتسبب عمدن  .ب 
 في مكت أم شخص آخر خالؿ تييئتو األسباب الرتكاب جـر أك تسييالن  االتسبب قصدن  .ج 

.  الرتكاب ذلؾ الجـر
ص أك النجاة مف العقكبة يؤمف التممٌ  بذلؾ أفٍ  االتسبب عند كقكع جـر في مكت شخص قاصدن  .د 

شريؾ المترتبة عمى ذلؾ الجـر إما لنفسو أك ألم شخص آخر اشترؾ معو كفاعؿ أصمي أك ك
.  في ارتكاب ذلؾ الجـر

 

                                                           

 .804 , القسـ العاـ, مرجع سابؽ, صد نجيب حسني, شرح قانكف العقكباتمحمك (1) 
ـ, 2010, 1ط اىر الكليد, األحكاـ العامة لقانكف العقكبات الفمسطيني, الجزء الثاني, دكف دار نشر, غزة,س(2) 

 .166ص 
 .150ـ, ص2012, 1ط , جامعة األمة, غزة,2 عاـ في القانكف العاـ, قسـ ز(مازف نكر الديف, الكجي3) 
ديف بارتكاب جناية أي  فٍ "كؿ مى  :وأن   عمى ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ  215ت المادة نصٌ  (4)

دينت بارتكاب القتؿ امرأة أي  و إذا ثبت لممحكمة ببينة مقنعة أفٌ يعاقب باإلعداـ, كيشترط في ذلؾ أنٌ  االقتؿ قصدن 
 ".بيد  ىي حبمى فيحكـ عمى تمؾ المرأة بالحبس المؤ  اقصدن 
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ويعتبرىا كالعديد مف التشريعات أضافت أسبابنا أخرل لتشديد العقكبة كمنيا القتؿ بالسـ, 
امف القتؿ المصحكب بالترصد ككذلؾ سبؽ اإلصرار,  يا جزءه أنٌ  الباحث قتؿ المكظؼ  كمنيا أيضن
 كالقتؿ المصحكب بالتعذيب.العاـ, 

ككذلؾ ارتباط جريمة  ,ة اقتراف جريمة القتؿ بجنايةمف خالؿ ىذا المطمب سيتـ دراسك 
كذلؾ مف خالؿ  ؛قتؿ األصكؿ اكأخيرن  ,القتؿ بجنحة أك جناية كمف ثـ سبؽ اإلصرار كيميو الترصد

 الفركع التالية:

 الفرع األول: إقتران القتل بجناية.

 الفرع الثاني: ارتباط جريمة القتل العمد بجناية أو جنحة.

 ق اإلصرار في جريمة القتل العمدالفرع الثالث: سب

 الفرع الرابع: الترصد في جريمة القتل العمد

 بالجانيأفراد تربطيم صمة قرابة الفرع الخامس: قتل 
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 الفرع األول
 اقتران القتل بجناية

ب ارتكاو أقدـ عمى , أن  بيا رتكب جناية القتؿ كلـ يكتؼً نقصد باالقتراف أف الجاني الذم ا
 كرغـ ككف جريمة القتؿ مستقمة عف الجريمة اإلضافية المقترنة, (1)افة إليياباإلض جناية أخرل

لـ يتطرؽ المشرع ك  .(2)الجريمتيف مدة زمنية لصيقةو تفصؿ أنٌ إال  ,ؿ جريمة قائمة بذاتياكتشكٌ 
ما المشرع ة القتؿ العمدم المقترف بجريمة, أالمشرع األردني لتشديد جريمكذلؾ الفمسطيني ك 
 (58)المصرم رقـ  مف قانكف العقكبات (234)الفقرة الثانية مف المادة  في نٌص المصرم فقد 

. كمع ذلؾ يحكـ عمى فاعؿ ىذه الجناية باإلعداـ إذا : " ..وعمى أن  كتعديالتو  ـ1937لسنة 
 ."تقدمتيا أك اقترنت بيا أك تمتيا جناية أخرل

 لنحك التالي:كىي عمى ا ,كيشترط في جريمة القتؿ المقترف بجناية أخرل شركط

 .جريمة القتل العمد الجانيارتكاب  . 1

يككف الجاني قد ارتكب جناية قتؿ, في صكرتيا التامة.  يفترض ىذا الظرؼ المشدد, أفٍ 
كعمى ذلؾ, ال يتكافر ىذا الظرؼ إذا كانت جناية القتؿ قد كقفت عند حد الشركع كاقتراف ىذا 

 .ة في تعدد العقكباتالشركع بجناية أخرل, كتطبؽ ىنا القكاعد العام

لمتشديد, فال يعتبر جميع أنكاع القتؿ المقترف  اجريمة القتؿ بجناية كال يعد سببن  تقترفقد 
, فال نككف أماـ اعمدين  يككف القتؿي  أفٍ  بيد  حتى نككف أماـ ظرؼ مشدد الك بجناية سببنا لمتشديد, 

لشرؼ فال نككف أماـ ظرؼ ا بدافع, أك قتؿ اقترنت الجناية بجريمة قتؿ خطأ سبب مشدد إذا
 .(3)مشدد

 

                                                           

تتجاكز الثالث سنكات دكنما حاجة الحبس مدة  عداـ أكاية" الجـر الذم يستكجب عقكبة اإليراد بمفظة "الجن (1)
 .ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ  (5)دانة المجـر في السابؽ, المادة إثبات إلى إ
سنة  الجزائر, الطبعة األكلي, حسيف فريجة, شرح قانكف العقكبات الجزائرم, ديكاف المطبكعات الجامعية, (2)

 .53, صـ2006
 .265المنعـ, مرجع سابؽ, ص عبدمر, سميماف بك عاأمحمد زكي  (3)
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 :استقالل الجناية األخرى عن جريمة القتل العمد . 2

كمتميزة عنو,  العمد القتؿجريمة الجناية األخرل مستقمة عف  أف   كيقصد بيذا الشرط  
بحيث يتكافر ليا جميع أركانيا, كلك لـ يكف القتؿ قد ارتكب فال يتكفر الظرؼ المشدد إذا حدثت 

شخصيف أك قاـ فييا ف قتؿ متجزئ, كما لك أطمؽ الجاني رصاصتيتاف بفعؿ كاحد غير الجريم
حدل , فكحدة الفعؿ ىنا تككف دكف كصؼ إا مف األشخاصالجاني بإلقاء قنبمة فقتمت عددن 

ن  بأٌنيالنتيجتيف  ا إذا تعددت األفعاؿ ككؿ ما يتعمؽ األمر بجناية قتؿ كاحدة, أمٌ ا جناية أخرل, كا 
, كما لك اعمدن  حدل ىذه الجرائـ قتالن تكافر الشرط المشدد, متى كانت إ؛ ةريمة مستقمفعؿ يككف ج

عمى آخر  اثانين  اثـ أطمؽ بعد كقت عيارن  ايقصد القتؿ فقتؿ بو شخصن  انارين  اأطمؽ الجاني عيارن 
 وحيث أشارت إلى أنٌ  ,كبيذا قضت محكمة النقض المصريةبقصد قتمو فأصابو بجركح بميغة, 

 ممف قانكف العقكبات كقكع أ( 234)طبيؽ الشطر األكؿ مف الفقرة الثانية مف المادة يكفي لت"
ف بذاتو لجناية مف أم نكع ككٌ فعؿ مستقؿ عف الفعؿ المككف لجناية القتؿ العمد متميز عنو كمي 

 .(1)"كاف

مدة زمنية محددة بيف جناية  المشرع لـ يشترط يجد أف   ةلى النصكص التشريعير إكالناظ 
تؿ العمد كالجناية األخرل التي اقترنت بيا, فقد تككف ىذه الجناية قبؿ كاقعة جريمة القتؿ العمد الق

تتقارب المسافة الزمنية بيف  كقد تككف معاصرة ليا كقد تقع بعدىا, كالمقصكد بالرابطة الزمنية أفٍ 
 ارتكاب القتؿ كارتكاب الجناية األخرل. 

لتحكـ القضاء  و يفتقد الكضكح كيدع مجاالن ألنٌ  ىذا القكؿ محؿ انتقاد لبعض الفقو؛ك  
اشترط االقتراف بمعنى المصاحبة الزمنية ال أساس  القكؿ بأف   كالمغايرة بيف أقدار المتيميف, ألف  

و يريد تشديد المشرع أسقط كؿ اعتبار لعامؿ الزمف في تمؾ الفقرة ككأنٌ  ألف   ؛لو في القانكف
كعمى  ,ناية أخرل غير القتؿ سكاء سبقتو أك عاصرتو أك تمتوما ارتكب جالعقاب عمى الجاني كمٌ 

ما ثبت ارتكاب المتيـ لمجنايتيف سكاء طاؿ الزمف بيف ىذا يتحقؽ مكجب الحكـ باإلعداـ كمٌ 
 .(2)الجنايتيف أك قصر

                                                           

مكتب , 1959-4-13تاريخ الجمسة , قضائية 29لسنة  453المصرية بالطعف رقـ  ضمحكمة النق حكـ (1)
 .422رقـ الصفحة , 2رقـ الجزء , 10فني 

 .268المنعـ, مرجع سابؽ, ص عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف  ,يضاحإللمزيد مف ا (2)
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مفيكـ االقتراف يقصد بو تزامف ارتكاب الجريمة األخرل بجريمة القتؿ  أف   ويرى الباحث 
يرتكبيا الجاني بنفس الكقت الذم يرتكب بو جريمة القتؿ العمد كي ينطبؽ عميو  العمد, بمعنى أفٍ 

 ظرؼ التشديد في العقكبة.
 تكون الجناية األخرى معاقب عمييا: .  أن  3

تككف ىذه  الجناية األخرل كظرؼ مشدد لعقاب القتؿ العمد الذم اقترنت بو أفٍ  فييجب  
الجاني أضاؼ إليو  عقكبة القتؿ العمد باعتبار أف  انكف القيشدد  بالتاليالجناية معاقب عمييا, ك 

فإذا كانت  .(1)عقكبة إضافية عف الجريمة المقترنة ة أخرل, بحيث يككف التشديد بمنزلةجناي
كانت مبررة ال عقاب  كما لكف ىناؾ محؿ لمتشديد, ك يك الالجناية األخرل ال يمكف العقاب عمييا 
تككف الجناية بمعنى آخر  كأأك ممارسة الدفاع الشرعي, عمييا كما في حالة استعماؿ الحؽ 

 .(2)األخرل غير معاقب عمييا إذا تكافر لمفعؿ سبب إباحة أك مانع عقاب
الجاني الذم  د قرر أف  المشرع ق ف  مة القتؿ العمدم المقترف بجناية أكالعمة مف تشديد جري 

مى نفسية إنما يدؿ ذلؾ ع ,أخرل جناية معياجرامو عند جناية القتؿ بؿ يرتكب ال يقؼ في إ
 .(3)مف التخمص منو لـ يرتدع فال مفرٌ  ى يرتدع فإفٍ عداـ حتٌ ييدد باإل خطرة ينبغي أفٍ 

نسب الجنايتيف تي  في جناية القتؿ العمد المقترف بجناية, يشترط أفٍ  كفي حاؿ تعدد الجناة 
 .(4)اأك شريكن  لتو عنيا, سكاء بكصفو فاعالن لذات الجاني لمساء امعن 

ع الفمسطيني لـ يكفؽ عندما لـ يشدد جريمة القتؿ العمد المقترف ر  شى المي  أف   ويرى الباحث 
 ألف   ؛لمتشديد امف حصر الجنايات التي يعتبر اقترانيا بجريمة القتؿ العمد سببن  بيد  بجناية, كلكف ال

ع عمة م تتماشىال  -كجناية التزكير مثالن – ذا اقترنت بجريمة القتؿ العمدبعض الجنايات إ
 التشديد التي قصدىا المشرع.

                                                           

 .268المنعـ, مرجع سابؽ, ص عبد. محمد زكي أبك عامر, سميماف 62, مرجع سابؽ, صحسيف فريجة (1)
منشأة المعارؼ, , 1طمصرم,القادر الكيالني, عقكبة اإلعداـ في الشريعة اإلسالمية كالقانكف ال عبدا  (عبد2)

 .186ص ـ,1996اإلسكندرية, 
, المؤسسة الجامعية لمدراسات 1ت الخاص, طالمنعـ, قانكف العقكبا عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف (3) 

 .264ـ, ص1998كالنشر, بيركت, 
 .240المنعـ, مرجع سابؽ, ص عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف (4) 
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 الفرع الثاني
 القتل العمد بجناية أو جنحةجريمة ارتباط 

بتنفيذه الجاني عمى التك, فيقع القتؿ  أبدإٌف تسييؿ ارتكاب الجريمة يفترض أف ثمة جـر 
ثالو قياـ القتؿ في ىذا الحالة يقع في المراحؿ األكلى مف الشركع, كم ليا, بمعنى أف   تسييالن 

. كعمة (1)ءه بالتنفيذ عندما حاكؿ صاحب البيت مقاكمتوبدالسارؽ بالقتؿ عند دخكلو البيت ك 
األشخاص الذيف تدفعيـ إلى القتؿ رغبتيـ في تنفيذ فعؿ إجرامي آخر أك  التشديد تتمثؿ في أف  

في طمس معالمو كالتخمص مف مسؤكليتو ىـ أشخاص شديدك الخطكرة جديركف بتغميظ العقكبة 
عمييـ, كقد أراد المشرع مف كراء ىذا التشديد الضرب عمى أيدم ىؤالء األشخاص الذم ييدركف 

يف المصرم عى ر  شى ة لدل المي كىي في ىذا المقاـ جنح ,خرلحياة اآلخريف مف أجؿ جريمة أ
 .(2)كاألردني

.. : ".وعمى أن   ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ  (214)ت المادة نصٌ فقد 
 في مكت أم شخص آخر خالؿ تييئتو األسباب الرتكاب جـر أك تسييالن  ا)ج( تسبب قصدن 

, يعتبر أن   ت المادة ", كنصٌ اناية كتعرؼ ىذه الجناية بالقتؿ قصدن و ارتكب جالرتكاب ذلؾ الجـر
 يعاقب باإلعداـ". اديف بارتكاب جناية القتؿ قصدن أي  فٍ و: "كؿ مى مف نفس القانكف عمى أن   (215)

 :وكتعديالتو عمى أنٌ  ـ1937لسنة  (58)مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (234)ت المادة كنصٌ 
كمع ذلؾ يحكـ , أك المشدد المؤبدكترصد يعاقب بالسجف  مف غير سبؽ إصرار اقتؿ نفسن  "مفٍ 

عمى فاعؿ ىذه الجناية باإلعداـ إذا تقدمتيا أك اقترنت بيا أك تمتيا جناية أخرل, كأما إذا كاف 
القصد منيا التأىب لفعؿ جنحة أك تسييميا أك ارتكابيا بالفعؿ أك مساعدة مرتكبييا أك شركائيـ 

, كتككف العقكبة اإلعداـ المؤبدكبة فيحكـ باإلعداـ أك بالسجف عمى اليرب أك التخمص مف العق
 ".لغرض إرىابي اتنفيذن  (234) إذا ارتكبت الجريمة المنصكص عمييا فى المادة

                                                           

شتراؾ الجرمي في قانكف العقكبات, دراسة مقارنة, مؤسسة المجدالكم اـ المشتركة لالكامؿ السعيد, األحك(1) 
 .84ـ, ص1938 ى,الطبعة األكل اف,يع, عمٌ ز لمتك 
القادر جرادة, شرح قانكف العقكبات  عبدك , 242, مرجع سابؽ, صالمنعـ عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف  (2)

 .49الفمسطيني, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, ص
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و: عمى أنٌ  ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (327)ت المادة كنصٌ 
ليا  اأك تنفيذن  ارتكب تنفيذا لجنحة أك تسييالن  إذا اة عمى القتؿ قصدن المؤبدعاقب باألشغاؿ الشاقة "يي 

لفرار المحرضيف عمى تمؾ الجنحة أك فاعميا أك المتدخميف فييا أك لمحيمكلة بينيـ كبيف  أك تسييالن 
عاقب باإلعداـ و: " يي عمى أن   (328)مف المادة (2)المشرع األردني في البند  اأيضن  العقاب", كنٌص 

لفرار  ليا, أك تسييالن  اأك تنفيذن  لجناية أك تسييالن  اتكب تمييدن إذا ار -2...... -1مف:  ؿو كي 
 .(1)المحرضيف عمى تمؾ الجنحة أك فاعميا المتدخميف فييا, أك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقاب"

 كيشترط لتشديد جريمة القتؿ المرتبط بجنحة أك جناية الشركط التالية: 

 عمديرتكب الجانى جريمة القتل ال ن  أ - أ

 بيد  الجناية بجريمة قتؿ غير عمد, كالمف أسباب التشديد إذا ارتبطت  اعد ذلؾ سببن ال يي  ا لذلؾكفقن 
الجريمة األصمية المعاقب عمييا  تككف جريمة القتؿ العمد مكتممة األركاف, كمف ىنا فإف   أفٍ 

 .(2)جريمة القتؿ, كالجنحة أك الجناية المرتبطة بيا ما ىي إال سبب لتشديد الجريمة

 بجريمة تعد جناية أو جنحة القتل العمد ارتباط جريمة - ب

بو المشرع  جنحة, كىذا ما اعتد   بجريمة تعد جناية أك مف ارتباط جريمة القتؿ العمد بيد  ال
 ف المصرم كاألردني.عيشرٌ كقد خالؼ بذلؾ المي  ,الفمسطيني

ؽ اإلعداـ كعقاب كلكف المشرع األردني اعتبر ارتباط جريمة القتؿ بجناية جريمة تستح
 (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (328)ت المادة أصمي كليس سبب لمتشديد, حيث نصٌ 

لجناية أك  اإذا ارتكب تمييدن  ..…او: "يعاقب باإلعداـ عمى القتؿ قصدن عمى أن   ـ1960لسنة 
ا أك المتدخميف فييا, لفرار المحرضيف عمى تمؾ الجناية أك فاعمي ليا, أك تسييالن  اأك  تنفيذن  تسييالن 

ع الفمسطيني كالتشريعات المقارنة ال ر  شى المي  .. ", كيمكف القكؿ بأف  .أك لمحيمكلة بينيـ كبيف العقاب
د التشديد إذا و استبعمخالفة سبب لتشديد العقكبة إذ ال عبرة بذلؾ, كما أن  بتعتبر القتؿ المرتبط 

                                                           

 .ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  327المادة (1) 
 ,1, دكف دار نشر, عماف, طالجرائـ الكاقعة عمى اإلنساف يد, شرح قانكف العقكبات األردني,كامؿ السع(2) 

 .65ص ـ,1988
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مكانع  أحدمرتكبو مف  باب اإلباحة أك استفادلسبب مف أسعميو  عمى فعؿ ال يحاسب اكاف معاقبن 
 .(1)المسؤكلية

 توافر رابطة السببية بين الجريمتين - ج

كىذه الرابطة ذات طبيعة نفسية كليست مادية, كتعنى كجكب تكافر باعث أك ىدؼ معيف 
المشرع عمى الرابطة السببية بيف القتؿ كالجريمة  لدل مرتكب القتؿ مف ارتكابو, كقد نٌص 

ييدؼ القاتؿ إلى تييئة األسباب الرتكاب جناية أك جنحة أك تسييميا أك  رل, كىي أفٍ األخ
 . (2)عميو ليتمكف مف إتماـ السرقة يقتؿ الجانى المجني ارتكابيا بالفعؿ, كمثاؿ ذلؾ أفٍ 

كىي مساعدة مرتكبيو  ,يقكـ المشرع بإضافة رابطة سببية أخرل ضركرة أفٍ  ويرى الباحث
الذم يقتؿ رجؿ الشرطة  حالة الجاني يرب أك التخمص مف العقكبة, كما فيأك شركائيـ عمى ال

شيد جريمتو ليتخمص مف  فٍ حاكؿ القبض عميو بعد ارتكابو لمجريمة األخرل, أك يقتؿ مى  الذم
 شاىد اإلثبات ضده.

ىذا  فإف   ؛كما دامت الرابطة السببية قائمة عمى ىذا النحك بيف القتؿ كالجريمة األخرل
, كال عبرة بعد ذلؾ بالفترة الزمنية التى فصمت بينيما أك بمكاف اقائمن  عد  لمشدد يي الظرؼ ا

 .(3) اكاحدن  ايككف مرتكب جناية القتؿ العمد كالجريمة األخرل شخصن  ارتكابيما, كال يشترط أفٍ 

يرتكب شخص القتؿ العمدل مف أجؿ تمكيف شخص آخر مف ارتكاب  فمف المتصكر أفٍ 
ينو مف اليرب, كىنا يتكافر فى حؽ القاتؿ ظرؼ ارتباط القتؿ بجناية أك جريمة أخرل أك لتمك

يرتكب نفس الجانى  جنحة, ىذا بعكس ظرؼ اقتراف القتؿ بجناية, الذل يفترض كما قدمنا أفٍ 
 .(4)جناية أخرل

                                                           

 .90 , صـ2001, 1طائـ القتؿ العمدم, دار الكتب القانكنية, مصر, ر الكجيز في جعمرك الفقي, (1) 
 .272المنعـ, مرجع سابؽ, ص عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف (2) 
 .89مرجع سابؽ, ص عمرك عيسى الفقي, (3)
 .274المنعـ, مرجع سابؽ, ص عبديد مف اإليضاح محمد زكي أبك عامر, سميماف لمز  (4)
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كيعاقب المشرع المصرم مقترؼ جريمة القتؿ العمد المرتبط بجريمة أك جناية باإلعداـ 
الفمسطيني فقد عاقب عمى القياـ بيذا الجـر  عى ر  شى , أما المي (1)ؿ الشاقة المؤقتةأك األشغا اشنقن 

 .(2)ةالمؤبدبعقكبة اإلعداـ, كالمشرع األردني عاقب عمى ىذا الجـر بعقكبة األشغاؿ الشاقة 

المشرع في ط ااشتر  مف النصكص السابقة يمكننا استخالص أف  و أن   يرى الباحثو 
 يدؼيككف القتؿ القصد ب بؿ اكتفى أفٍ  الجريمة المقترنة بجريمة القتؿفمسطيف لـ يكضح درجة 

, إليقاع عقكبة اإلعداـ عمى الفاعؿ الرتكاب ذلؾ الجـر تييئتو األسباب الرتكاب جـر أك تسييالن 
رعيف المصرم كاألردني مف العقكبة في حالة اقتراف جريمة القتؿ بجناية شى مف المي  ؿه كما شدد كي 

لتشديد الجريمة  السابقة ثالث صكر كما أكردت التشريعات .ع عقكبة اإلعداـا عمى إيقاكنصٌ 
الغاية مف القتؿ التمييد لجنحة أك تسييميا أك  رتبطة بجنحة أك جناية, تفترض األكلى أف  الم
كىذه المرحمة في خط سير  عداد أك التييئة أك التحضير.نفيذىا كالتمييد أك التأىب أك اإلت

ء بالتنفيذ كال تبمغيا, فيي بدمة العـز كالتصميـ كتتجاكزىا لكنيا تسبؽ مرحمة الالجريمة تعقب مرح
 .(3)ء بتنفيذ الجنحة المستيدفةبدإذف منزلة بيف المنزلتيف, كتفترض ىذه المرحمة كقكع القتؿ قبؿ ال

ارس بقتؿ صاحب المبنى ض سرقة أمكالو بعد مدة, أك قياـ حكمثاؿ ذلؾ الخادـ يقتؿ سيده لغر 
 إلىبيا الجاني  ىك الجريمة التي يسعى ىنا و مف السرقة, فالقتؿحرسو بقصد تمكيف شركائي الذم

 .ارتكاب الجـر اآلخر

 

 

 

                                                           

 .ـ1937لسنة  (58)مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  234المادة  (1)
 .ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  327المادة  (2)
 .72كامؿ السعيد, شرح قانكف العقكبات األردني, مرجع سابؽ, ص (3) 
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 الفرع الثالث
 في جريمة القتل العمد سبق اإلصرار

يشيد  حالة ذىنية تقكـ بنفس الجاني ال يستطيع أحد أفٍ  عفسبؽ اإلصرار تعٌبر حالة 
نما تستفاد مف ف  كقائع خارجية يستخمصيا القاضي استخالصن  بيا مباشرة, كا   مناطيا أفٍ  ا, كا 

العبرة في تكافر ظرؼ سبؽ  يرتكب الجاني القتؿ كىك ىادئ الباؿ بعد إعماؿ فكر كركية, كما أف  
في ذلؾ اإلصرار ليست بمضي الزمف لذاتو بيف التصميـ عمى الجريمة ككقكعيا بؿ بما يقع 

 .(1)الزمف مف التفكير كالتدبير

 " و:ن  أ عمى صرارمف قانكف العقكبات األردني سبؽ اإل (329)المادة فت قد عرٌ ك 
جناية يككف غرض  اإلصرار السابؽ ىك القصد المصمـ عميو قبؿ الفعؿ الرتكاب جنحة أك

كاف ذلؾ القصد  كلك أك أم شخص غير معيف كجده أك صادفوالميًصٌر منيا إيذاء شخص معيف 
المشرع األردني اعتبر القتؿ مع سبؽ  كمف ىنا فإف   ."عمى شرط اقكفن عمى حدكث أمر أك مك  امعمقن 

 .(2)كيستحؽ فاعمو اإلعداـ "القتؿ المعمد" وبأن  اإلصرار 

اإلصػػػػرار السػػػػابؽ ىػػػػك القصػػػػد  و: "السػػػػابؽ عمػػػػى أن ػػػػ ؼ المشػػػػرع المصػػػػرم اإلصػػػػرارعػػػػرٌ ك 
م   منيػا إيػذاء شػخص معػيف  الميًصػرٌ ك جناية يككف غػرض ـ عميو قبؿ الفعؿ الرتكاب جنحة أالميصى
ك ا عمػػى حػػدكث أمػػر أء كػػاف ذلػػؾ القصػػد معمقنػػسػػكا ,ك صػػادفوشػػخص غيػػر معػػيف كجػػده أ أك أم
 .(3)"ا عمى شرطمكقكفن 

                                                           

ـ جمسة يـك 1999لسنة  815حكـ محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ ا في الدعكل الجزائية رقـ  (1)
متاح عمى  الرابط  ,ر في مكسكعة المقتفي اإللكتركنيةالحكـ منشك , ـ9/11/1999

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=15959,  تـ زيارتو
 .15/9/2018 بتاريخ

 .ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  215المادة  (2)
 و.كتعديالت ـ1937لسنة  (58)مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  231المادة  (3)
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اإلصرار بشكؿ لـ يعٌرؼ  ـ1936لسنة  (74)في القانكف رقـ ع ر  شى المي  أف   يرى الباحثو 
لفظ  (74)في القانكف المشرع  كاضح كما فعؿ كؿ مف المشرع المصرم كاألردني, بؿ ذكر

 .(1)يحيؿ المفظ إلى اصطالح اإلصرار "صمـ" دكف أفٍ 

حالة المشرع الفمسطيني بيف القتؿ العمد كالقتؿ المقصكد, فاعتبر العمد  مٌيزكمف ىنا فقد 
و عاقب عمى القتؿ مع سبؽ اإلصرار باإلعداـ, إال إذا كاف الجاني نٌ , لذا فإ(2)القصد حاالتمف 

 .(3) المؤبدقب بالحبس امرأة حبمى, فتعا

"القصد المصمـ  بأٌنوفت محكمة االستئناؼ العميا الفمسطينية اإلصرار السابؽ كقد عرٌ 
تسبؽ الجريمة فترة مف  كىك عمى ىذا الحاؿ يستمـز أفٍ  ,جريمة القتؿ الرتكابعميو قبؿ الفعؿ 

عقد العـز عميو,  يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في ىدكء كركية, كيقمب فيما ألفٍ التفكير 
 .(4)عكاقبو" ناظرنا إلىخطكرتو  امقدرن 

 من توفر العناصر التالية: ُبدَّ سبق إصرار كظرف لتشديد جريمة القتل ال مى نكون أماوحتّ 

 بؽ اإلقداـ عمى تنفيذىا بكقت كاؼو يككف التفكير في الجريمة قد س يقتضي أفٍ عنصر زمنى:  - أ
.(5)طاؿ أك قصر  

                                                           

 :ـ1936لسنة  (74)مف القانكف ( 216)المادة  (1)
مف أفراد العنصر الذم متى صمـ عمى قتؿ ذلؾ الشخص أك عمى قتؿ أم فرد مف أفراد عائمتو أك أم فرد  أ. 

بشرط أف ال يككف مف الضركرم إقامة الدليؿ عمى أنو صمـ عمى قتؿ فرد معيف مف أفراد تمؾ العائمة  ,ينتمي إليو
  .أك العنصر

  .بارد دكف استثارة آنية في ظركؼ كاف يستطيع فييا التفكير كتقدير نتيجة أعمالو بدـمتى قتؿ ذلؾ الشخص ب. 
بعد أف أعد بذاتو العدة لقتمو أك قتؿ أم فرد مف أفراد عائمتو أكالعنصر الذم ينتمي  متى قتؿ ذلؾ الشخصج. 

 إليو أك بعد أف أعد اآللة التي استعممت في قتؿ ذلؾ الشخص, إف كاف قد أعد آلة كيذه.
في  اتسبب عمدن  ..)ب(.مفو: كؿ عمى أن   ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ ( 214)ت المادةنصى  (2)

 ".او ارتكب جناية تعرؼ ىذه الجناية بالقتؿ قصدن أن   يعتبر ...آخرمكت أم شخص 
 .ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ  (215)المادة (3)
ـ, مشار إليو لدل 25/10/1965جمسة  65/ 46ستئناؼ العميا في غزة في القضية رقـ حكـ محكمة اال (4)

 .43الفمسطيني, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, ص القادر جرادة, شرح قانكف العقكبات عبد
 .404, ص2002 ,مة الكبرل, مصرحالم ,1ط,كعمالن  الي خميؿ, جرائـ القتؿ العمد عممن عبد (5)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

99 

ف   صرار يظير فيو عنصر الزمف مف تعريؼ لسبؽ اإل -المصرم كاألردني –ع ر  شى ما أكرده المي  كا 
لى الجريمة دكف كقت إ االجاني ال يككف مندفعن  أم أف   ,مف خالؿ استخداـ لفظ "قبؿ الفعؿ" اجمين 
عادة التفكير فيو بيدكء كاؼو    .لمتركم كا 

كاب الفعؿ المؤثـ, فقد تككف النصكص ذاتيا لـ تحدد المدة الكاجب تكافرىا قبؿ ارت إال أف  
تحديد ىذه المدة يخضع  قد يستنبط مف ذلؾ أف  أك أقؿ أك أكثر مف ذلؾ, ك  مثالن  ىذه الفترة ساعة

 و كاؼو لتركم كالتفكير اليادئ؛كترل المحكمة أن   التقدير قاضي المكضكع, فقد يككف الكقت قصيرن 
 اميؿ, كأحيانن جر عمى قتؿ قبؿ كقكعو بقيؤ  فٍ مى  ؾكمثاؿ ذل ,الجاني لـ يكف في ثكرة نفسية ألف  

الجاني خالؿ  ألف   ؛لمتركم كالتفكير اليادئ او لـ يكف كافين , كترل المحكمة أنٌ يككف الكقت طكيالن 
لألخذ بثأره كلكف  اف يعمـ بقتؿ كالديو فيقكـ فكرن , كمى كرة غضبسفي  اكاف ىائجن عدة ساعات 

ـ تتح لو فرصة التفكير اليادئ حتى خالؿ تمؾ , فينا لعدة اإلعداد لتنفيذ يستغرؽ ساعات
في البحث عف السالح, ثـ في البحث عف مكاف تكاجد  الساعات الطكيمة التي قضاىا, أكالن 

  .(1)ضحيتو لقتمو

كقد تستكشؼ المحكمة تكافر ىذا العنصر مف كقائع مادية سابقة عمى ارتكاب الجريمة  
مع بعض أقراف السكء, كتشاكر معيـ في  ااجتماعن يككف الجاني قبؿ ارتكاب الجريمة عقد  كأفٍ 

  .(2)كيفية ارتكاب الجريمة

ر فيما اعتزمو يككف الجاني قد فكٌ  سبؽ اإلصرار بطبيعة الحاؿ أفٍ  ـيستمز  عنصر نفسى: - ب
نفسيتو مستقرة, فإذا لـ يتيسر لو التدبر كالتفكير كارتكب  أم أف   ؛كتدبر عكاقبو كىك ىادئ الباؿ

.(3)احت تأثير عامؿ الغضب كاليياج فال يككف سبؽ اإلصرار متكافرن الجـر كىك ت  

                                                           
(1)

,  ٥ط العراؽ, الخاص, شخاص, القسـالكاقعة عمى األ الجرائـ العقكبات قانكف شرح نمكر, سعيد محمد
  .٤٥ص    ٤٦ص ,َُُِ

(2)
نصكر, شرح قانكف العقكبات الجزائرم الجنائي الخاص, ديكاف المطبكعات الجامعية, إسحاؽ إبراىيـ م 

 33ـ , ص1988بيد.ط, الجزائر, 

ـ, الحكـ مشار إليو 19/1/2003ؽ جمسة  71لسنة  11373حكـ محكمة النقض المصرية بالطعف رقـ  (3)
 ,1ط ر محمكد لمنشر, القاىرة,, دا1لدل مجدم مصطفى ىرجة, الدفكع الجنائية في جريمة القتؿ العمد, ط

 .37ـ ص2019
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لى اعتبارات متعمقة عمة التشديد ترجع إ ألف   ؛صر الزمنيكالعنصر النفسي أىـ مف العن
نما ىك متطمب مف  إف  الحقيقة أف  العنصر الزمني ليسبالعنصر النفسي, بؿ  لو أىمية ذاتية, كا 
, فيك غير متصكر إذا صمـ الجاني االتفكير اليادئ يستغرؽ زمنن  ف  , كذلؾ أأجؿ العنصر النفسي

خطرت لو فكرتيا, كالعنصر الزمني غير كاؼ في ذاتو, فإذا ثبت  عمى الجريمة كنفذىا بمجرد أفٍ 
 فٍ إي فترة مف الزمف بيف التفكير في الجريمة كالتصميـ عمييا كتنفيذىا, كلكف لـ يثبت كذلؾ ضً مي 

سبؽ اإلصرار ال  الؿ ىذا الكقت اليدكء في التفكير كالسيطرة عمى النفس فإف  لـ يتكافر لمجاني خ
 .(1)ايعد متكافرن 

يرتكب الجاني جريمتو كىك ىادئ الباؿ بعد إعماؿ  ط قياـ سبؽ اإلصرار ىك أفٍ كمنك 
 .(2)فكر كركية

لقتؿ لجريمة ا امرتكبن  عد  يي  كاالنفعاؿبعامؿ الغضب  االجاني الذم يقارؼ القتؿ مدفكعن ك 
زاؿ  بخالؼ ما إذا كاف قد أقدـ عمى القتؿ كىك ىادئ الباؿ بعد أفٍ  ,مف غير سبؽ إصرار اعمدن 

 .(3)مع سبؽ اإلصرار الجريمة القتؿ عمدن  او يعد مرتكبن عنو تأثير الغضب فإن  

ا يدؿ عمى خطكرة مى ا لً نظرن  ؛اإلصرارعقكبة القتؿ مع سبؽ  فيترجع عمة التشديد و
قدـ عمى كأ ,الجريمة بيدكء كترٌكم ارتكاب فيحيث قاـ بالتفكير  ,الجانيجرامية فى شخصية إ

 .(4)عف تنفيذىا يردعوكجكد تمؾ العقكبة لـ  ف  ال أ, إبكجكد العقكبة المشددة وارتكابيا مع عمم

غير محسكس ال  داخميمر فيك أ الجانيما ىك حالة ذىنية تثكر لدل ن  اإلصرار إسبؽ ك 
عف طريؽ  الجانيصرار لدل القضاء يستند إلى تكافر سبؽ اإل ف  فإ كمف ثـ ,التنبؤ بو يمكف

مالبسات الجريمة, كمتى لى األدلة المادية المحسكسة الظاىرة مف كقائع كظركؼ ك إ االستناد
يجب  ولمتدليؿ عمى تكافر سبؽ اإلصرار فإن   القاضيلييا كاستند إ لظركؼ الماديةا تكافرت تمؾ

                                                           

 .405لي خميؿ, مرجع سابؽ, صعبد (1)
جمسة يـك , 1998 لسنة (74)13 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في  ستئناؼاال حكـ محكمة (2)

 .كعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ, حكـ منشكر عمى مكس1999/4/6
http://abubakr-متاح عمى الرابط اإللكتركني  ,ؽ ,13سنة  ,1502طعف رقـ  (3) 

post_-dawa.blogspot.com/2015/01/blog 4.html,  ـ.14/11/2018تـ زيارتو بتاريخ 
 .139المييمف بكر, مرجع سابؽ, ص عبد (4) 

http://abubakr-dawa.blogspot.com/2015/01/blog-post_
http://abubakr-dawa.blogspot.com/2015/01/blog-post_
http://abubakr-dawa.blogspot.com/2015/01/blog-post_
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لذلؾ  اكتطبيقن , يستكجب البطالف امعيبن  وال كاف حكم, كا  حكمو فييبيف تمؾ الظركؼ  فٍ أ وعمي
إلى تكافر سبؽ حكميا  فيذا ما ذىبت لمتيـ عمى حكـ المحكمة غير صحيح إا ييككف نع

حيث  ,صرارمف الكقائع المادية تكافر سبؽ اإلذا ما تبيف إ جريمتو في صرار لدل الجانياإل
برصد حركات  وكذلؾ لقيام ؛صرارقتؿ مع سبؽ اإلة المتيـ عف جريمة حكميا بمعاقب فيقضت 

عدادهي ك  ,المجنى عمييا كتتبع خطكاتيا الدائمة ىاؽ ركحيا في الكقت الذل ز إ في الستعمالو اسكينن  ا 
حتى ظفر بيا  فٍ إي, كما ممالع وف قضت عمى مستقبمردىا بعد أالبيت بمف تككف في ىي في

 (1).كدت بحياتياأ التيصابات ك اث اإلحددل معو إلى إأ األمر الذم ؛فييا وعمؿ سكينأ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يككف لدل الجاني  ظرؼ سبؽ اإلصرار يستمـز أفٍ  و: "إف  ة النفض المصرية بأن  كمف ىنا فقد قضت محكم (1) 
زعج كأ اكطغيانن  افمف أكذم كاىتيج ظممن  .مف الفرصة ما يسمح لو بالترٌكم كالتفكير المطمئف فيما ىك مقدـ عميو

ا الغرض اإلجرامي فيك فيما اتجو إليو مف ىذ, مف كقع تجديد إيقاع األذل بو, فاتجيت نفسو إلى قتؿ معذبو
ال سبيؿ لو إلى التصبر كالترٌكم كاألناة, فال يعتبر ظرؼ سبؽ  امندفعن  الشقائو يككف ثائرن  االذم يتخيمو قاطعن 

ديسمبر  5جمسة  في 2 سنة 2421الطعف رقـ .لديو إذا ىك قارؼ القتؿ الذم اتجيت إليو إرادتو" ااإلصرار متكفرن 
-http://abubakrلكتركني ـ الحكـ متاح عمى الرابط اإل1932سنة 

dawa.blogspot.com/2015/01/blog-post_4.html  ـ.14/11/2018تـ زيارتو بتاريخ 
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 الفرع الرابع
 في جريمة القتل العمد الترصد

ك اف لشخص في جية أنسالترصد ىك تربص اإل" :بأٌنوع المصرم الترصد ؼ المشرٌ عرٌ 
يذائو إلى قتؿ ذلؾ الشخص أك إلى إك قصيرة ليتكصؿ كثيرة مدة مف الزمف طكيمة كانت أ جيات

 عنصريف: ستكجب الترصد تكافركي بالضرب كنحكه",

ظر الجاني ضحيتو فترة مف الزمف قبيؿ تنفيذ الجريمة, كلـ نتي كمقتضاه أفٍ  العنصر الزمني: . أ
 .(1)يحدد المشرع تمؾ مقدار الفترة الزمنية فتقيدرىا مف اختصاص قاضي المكضكع

 ف  أل عدة, أمكنةكمؤداه أٍف يتحقؽ ذلؾ االنتظار إما في مكاف كاحد, أك  العنصر المكاني: . ب
ني عميو عمى مرأل مف فالجاني الذم ينتظر المج ,لمترصد اختفاء عف األعيف ليس شرطن اال

 .(2)اف ينتظره في طريؽ عاـى لك كلو حتٌ  او بالعدكاف يعتبر مترصدن ئفاجً الناس كيي 

ا لما يدؿ عمى نظرن  ؛والذم يترصد المجني عمي كترجع عمة التشديد فى عقكبة المتيـ
يدؿ عمى تكافر الجبف كالخسة كالنذالة فى  لى ما, باإلضافة إية فى شخصية الجانىجرامخطكرة إ

عف  والتي قد تعكق وبقكة المجنى عمي وحساسكا   ومف مكاجية المجنى عمي وكخكف شخصية الجانى
 وحركت فيشؿٌ  و,جأة بالنسبة لممجنى عمينصر المفاع والتربص يتكافر في كما أف   و,متتماـ جريإ

 .(3)وجريمت التفكير فى المقاكمة مما يسيؿ عمى الجانىمف  وكيمنع

لـ يتناكؿ ظرؼ الترصد ال  ـ1936لسنة  (74)ع في القانكف رقـ ر  شى المي  أف   ويرى الباحث
ا لـ القانكف األردني أيضن  و في القانكف, كما أف  عمى سبيؿ تشديد العقكبة كال مف خالؿ تعريف

مف قانكف العقكبات  (232)المصرم في المادة رقـ يعرؼ الترصد, بينما فعؿ ذلؾ المشرع 
المشرع المصرم اتبع سياسة عقابية سميمة في تشديد العقكبة بسبب ظرؼ  المصرم, كرغـ أف  

و جانبو الصكاب في اإلشارة إلى ظرؼ الترصد في القسـ الخاص مف قانكف الترصد إال أن  
اـ العامة في مادة التعريفات لبعض يحيؿ ذلؾ إلى باب األحك ككاف أحرل بو أفٍ  ,العقكبات

 المصطمحات.

                                                           

 .57القادر جرادة, شرح قانكف العقكبات الفمسطيني, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, ص عبد (1)
 .352محمد زكي أبك عامر, قانكف العقكبات القسـ الخاص/ مرجع سابؽ, ص (2)
 .57لقادر جرادة, شرح قانكف العقكبات الفمسطيني, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, صا عبد (3) 
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 الخامسالفرع 
 بالجانيفراد تربطيم صمة قرابة أقتل 

و: عمى أن   ـ1936لسنة  (74)مف قانكف العقكبات رقـ  (214)المادة  المشرع في نٌص 
 في مكت أبيو أك أمو أك جده أك جدتو بفعؿ أك ترؾ غير مشركع, ا)أ( تسبب قصدن  كؿ مف:"

 "او ارتكب جناية كتعرؼ ىذه الجناية بالقتؿ قصدن بر أن  أك...يعت

( 16ردني رقـ )مف قانكف العقكبات األ (328)في المادة  مشرع األردني نٌص ككذلؾ ال 
إذا ارتكبو المجـر عمى أحد  - 3...ا:يعاقب باإلعداـ عمى القتؿ قصدن "و: عمى أن   ـ1960لسنة 
 ".أصكلو

تتضمف نصكصو تشديدنا لعقكبة قتؿ أفراد تربطيـ عمى خالؼ المشرع المصرم الذم لـ 
 , كىذا مف المآخذ عميو.بالجانيصمة قرابة 

يا الحاالت التي يتـ في حصرقد  (74)في القانكف رقـ ع ر  شى المي  ا سبؽ نستنتج أف  مى لً  اكفقن 
الؼ خ باألب كاألـ كالجد كالجدة, عمى , احيث يعد قتميـ مشددن  أقارب الجاني تشديد العقكبة في

زكجة كلذا ال يسرم عمى غيرىـ  باألصكؿ بشكؿ عاـ دكف حصر, المشرع األردني الذم حددىـ
  .(1)األب أك األخكة كاألخكات كاألبناء كال عمى األعماـ كالخاالت

 العقوبة في جريمة القتل القتل األقارب ال بد أن تتوفر الشروط التالية:ولتشديد 

يجكز تشديد العقكبة في حاؿ القتؿ الخطأ ألحد . أف يككف القتؿ متعمدنا: لذا ال 1
 األصكؿ, كما ال يجكز التشديد في حاؿ أف الجريمة غير مكتممة.

. أف يككف القتؿ ألحد األصكؿ: كيقصد باألصكؿ األب كالجد كما عمكف كاألـ كالجدة 2
 كما عمكف, لذا فيك ال يسرم في ىذه الحالة عمى اإلخكة كعمى األقارب اآلخريف.

                                                           

 .45القادر جرادة, شرح قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص عبد (1)
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قتؿ كالدتو لقياميا بسمكؾ قبمت تخفيؼ العقكبة إلبف محكمة النقض في راـ ا ف إال أ
 .(1)مشيف كعمى الرغـ مف أف القتؿ جاء بعد تفكير كتأني

يقتؿ أحد أصكلو  فٍ مى  الحكمة مف تشديد العقكبة عمى الجاني ىنا أف  ويرى الباحث أّن 
بؿ افقد عانكا مف أجؿ كالدتو كتربيتو, كىك يق تؤخذ فيو رأفة, كال يستحؽ أفٍ  ,يعتبر عاقنا لكالديو

 .في كجكده في الحياة ابعدما كانكا سببن  حساف باإلساءة بأف قتميـاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

ستئناؼ المنعقدة في راـ ا عمى أنو "....ن  خمص مف ىذا كمو الى اف المستانؼ عميو بالرغـ قضت محكمة اإلو
كيدة بسكء سمكؾ كالدتو كتصرفيا المشيف قد اقداـ عمى ارتكاب جريمتو كىك ىادئ الباؿ بعد اعماؿ مف معرفتو اال

غير اننا نجد مف  . 60ع لسنة  98فكر كركية بذلؾ ال يستفيد مف العذر المخفؼ / المنصكص عميو في المادة 
بر سببا تخفيفيا تقديريا ) تمييز جزاء ناحية اخرل اف الفقو كالقضاء قد استقرا عمى اف مثؿ ىذا السمكؾ الشائف يعت

  ."57سنة  192صفحة  5/57كتمييز جزاء رقـ  1954لسنة  871صفحة  54/ 112رقـ 
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 المطمب الثاني
 األعذار المخففة لعقوبة القتل العمد

األعذار المخففة ىي تمؾ الحاالت التي حددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر يمتـز فييا 
. كبيذا حٌتى يأخذ القاضي (1)يبط بالعقكبة المقررة كفقنا لقكاعد معينة في القانكفالقاضي بأٍف ي
بيد  لو أٍف يستند إلى حاالت محددة حددىا خفؼ فييا العقكبة عمى الجاني, البعذر مخفؼ ي

كتقدير كجكد السبب المخفؼ مف عدمو يعكد لمحكمة المكضكع بناء عمى ما المشرع في القانكف. 
كما أف  تعدد األسباب التقديرية المخففة ال يعني تكرار . (2)كقائع الدعكل كظركفياتستخمصو مف 

نما تخفض العقكبة باالستناد إلى تمؾ األسباب  تخفيض العقكبة استنادنا إلى كؿ سبب منيا, كا 
 .(3)مجتمعة عمى أٍف يراعي في ذلؾ عدـ النزكؿ في العقكبة عف الحد المبيف في القانكف

 احث األعذار المخففة في الفركع التالية كاآلتي:كسيتناكؿ الب

 الفرع األول: قتل األم لوليدىا.
 الفرع الثاني: القتل المرتكب نتيجة استفزاز.

 الفرع الثالث: القتل بدافع الشرف.

                                                           

 .795محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, مرجع سابؽ, ص (1)
ـ ـ, جمسة يك  2010 لسنة 21 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في  النقض حكـ محكمة (2)

متاح عمى الرابط ـ, حكـ منشكر عمى مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, 30/3/2010
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=61750  تـ زيارتو بتاريخ

 .ـ22/10/2018
ـ جمسة يـك 1994  لسنة 27 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في  ستئناؼاال حكـ محكمة (3)

المنعقدة   ستئناؼاال ـ, حكـ منشكر عمى مكسكعة المقتفي اإللكتركنية, مرجع سابؽ, كحكـ محكمة28/8/1994
, ـ30/4/1995جمسة يـك  1995 لسنة 527 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  في

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=61750  تـ زيارتو بتاريخ
.ـ22/10/2018

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=61750
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=61750
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=61750
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=61750
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 الفرع األول
 قتل األم لوليدىا

, ما ىي جريمة عرفتيا حضارات كشعكب قديمةنٌ يعتبر قتؿ المكلكد جريمة حديثة, إال 
ميا القرآف, كىي مف الجرائـ المنكرة, كلكف قد ككاف كأد البنات عادة جاىمية أنكرىا اإلسالـ كحرٌ 

 مخففنا لمعقكبة. اتحصؿ ىذه الجريمة مف األـ كلكف دكف كعييا, فاعتبر المشرع ذلؾ عذرن 

إذا تسببت (1) و: "عمى أن  (1) المعدؿ ـ1936لسنة  (74)ف العقكبات رقـ قانك  نٌص ك 
المكلكد حديثان, ككانت حيف كقكع ذلؾ الفعؿ أك  يابفعؿ أك ترؾ مقصكد, في مكت طفمامرأة 

لذلؾ الطفؿ بحيث كانت مف جراء ذلؾ في حالة يا الترؾ لـ تبرأ بعد برءان تامان مف تأثير كضع
 ياارتكبت جريمة "قتؿ الطفؿ" كلك كانت الظركؼ التي كقع في نياعقمية غير متزنة, فتعتبر أ

عمى  ياكمعاقبت تياذه المادة. كتجكز محاكمْكجكد أحكاـ كال و مف قبيؿ القتؿ قصدان لتجعمالجـر 
 كما لك كانت قد ارتكبت جـر القتؿ عف غير قصد في ذلؾ الطفؿ. ذلؾ الجـر

بقتؿ طفؿ  تياـة المحكمة عند النظر بناء عمى افحيالمادة ما يؤثر في ص ىذهليس في (2) 
ا ىا مع اعتبار يمة بالقتؿ عف غير قصد أك بإدانتيقرار بإدانة المتمكلكد حديثان قصدان, في إصدار 

 . دةالبإخفاء الك  يامجنكنة, أك بإدانت

اـ ْتسرم في حالة تبرئة المرأة بناء عمى اتالدةا القانكف المتعمقة بإخفاء الك ىذإف أحكاـ ( 3)
 ".دان ا عمى تبرئة امرأة مف جريمة القتؿ قصْبقتؿ الطفؿ بالصكرة التي تسرم في

عمى أنو:  ـ1960لسنة  (16)المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ  نٌص ك 
إذا تسببت امرأة بفعؿ أك ترؾ مقصكد في قتؿ كليدىا الذم لـ يتجاكز السنة مف عمره عمى "

صكرة تستمـز الحكـ عمييا باإلعداـ, كلكف المحكمة اقتنعت بأنيا حينما تسببت في الكفاة لـ تكف 
ستعادت كعييا تمامان مف تأثير كالدة الكلد أك بسبب الرضاعة الناجـ عف كالدتو, تبدؿ عقكبة قد ا

 .(2)"اإلعداـ باالعتقاؿ مدة ال تنقص عف خمس سنكات

                                                           
(1)

 المعدؿ. و1936( نسُت 74يٍ قاَوٌ انعقوباث ) 226المادة   
(2)

 و1960( نسُت 16يٍ قاَوٌ انعقوباث ) 331دة انًا
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 الفمسطيني  ما المشرع األردني كقانكف العقكباتاعتبرت العديد مف التشريعات ال سيٌ ك 
بناني كالسكرم كاألردني كالككيتي كالميبي كالعراقي كالمشرع الم ـ1979لمنظمة التحريرلسنة  الثكرم

 .(1)ر مخفؼ لمعقكبةي قتؿ األـ كليدىا اتقاء العار عذكالجزائرم كالقطرم كالتكنس

الشروط  م1936( لسنة 74في القانون ) ويشترط لمتخفيف في جريمة قتل األم لوليدىا
 التالية:

 مرأة بفعؿ أك ترؾ مقصكد في مكت طفميا.. تسبب ا1

 كالطفؿ مكلكد حديثنا. إقداـ المرأة عمى الفعؿ أك الترؾ الذم أحدث النتيجة 2

 . ارتباط السمكؾ اإلجرامي بالكضع أك الرضاع.3

ف آالـ الكضع أك الرضاع, أك الحالة النفسية غير ف السمكؾ اإلجرامي ناتج عبحيث يكك  
ي تصيبيا نتيجة كضع ذلؾ مف آالـ الت االمتزنة, كأف يككف السبب ىك عدـ شفاءىا شفاءن تامن 

 .  (2)الطفؿ أك بسبب الرضاع الناتج عف كالدتو

ة عندما قامت بذلؾ تككف تحت تأثير المرأ كبة في ىذا الجـر تتمثؿ بأف  عمة تخفيؼ العقك 
العكامؿ النفسية أك باآلالـ التي تعرضت ليا خالؿ الكالدة, مما يسبب مف إنقاص كعييا كعدـ 

                                                           

تعاقب باالعتقاؿ و: " عمى أن    ـ1960لسنة  (16)( مف قانكف العقكبات األردني رقـ 332ت المادة )نصٌ  (1) 
بفعؿ أك ترؾ مقصكد في مكت كليدىا مف  -اتقاء العار -مدة ال تنقص عف خمس سنكات, الكالدة التي تسببت 

رير الفمسطينية, ( مف قانكف العقكبات الثكرم لمنظمة التح380: المادة )ار في ذلؾ أيضن أنظالسفاح عقب كالدتو"
مف قانكف  397( مف قانكف العقكبات المبناني, كالمادة 551( مف قانكف العقكبات الككيتي, المادة )159المادة )ك 

مف قانكف العقكبات الميبي, ( 373( مف قانكف العقكبات السكرم, كالمادة )537العقكبات المغربي, كالمادة )
( مف 211( مف قانكف العقكبات العماني, كالمادة )139( مف قانكف العقكبات العراقي كالمادة )407كالمادة )

( مف قانكف العقكبات 303( مف قانكف العقكبات الجزائرم, كالمادة )261قانكف العقكبات التكنسي, كالمادة )
 القطرم.

, ساىر الكليد, األحكاـ 89ف العقكبات الفمسطيني, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, صالقادر جرادة, قانك  عبد (2)
 .156العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني, مرجع سابؽ, ص
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ىذه اآلالـ قد يككف سببيا الرضاعة عند بعض األميات كليست عند الكالدة , ك لو كامالن  استعادتيا
 .(1)يابحد ذات

اعتبر قياـ المرأة بقتميا  ـ1960لسنة  (16)كالمشرع األردني في قانكف العقكبات رقـ 
عتقاؿ و: "تعاقب باال(  عمى أن  331في المادة ) سبب لمتخفيؼ, حيث نٌص  اابنيا اتقاء العار أيضن 

تنقص عف خمسة سنكات, الكالدة التي تسببت اتقاء العار بفعؿ أك ترؾ مقصكد في مكت  مدة ال
 كليدىا مف السفاح عقب كالدتو".

بتخفيؼ العقكبة في حالة قياـ المرأة بقتؿ ابنيا  اع األردني لـ يكف مكفقن ر  شى المي  أف   ويرى الباحث
كاف برضاىا مف  فٍ ا إقامت بجـر الزن مف تشديد العقكبة عمييا, فيي بيد  اتقاء العار ككاف ال 

فٍ جية, كألحقتو بجـر القتؿ المقصكد بحؽ طفؿ برمء ا بسبب اغتصاب فذلؾ كاف القتؿ أيضن  , كا 
يا لمكلكد ال ذنب لو فيما ارتكب ضدىا مف جريمة, كاألحرل قياـ الدكلة بمعالجة ذلؾ ال يبرر قتم

 .اء جرائـ االغتصابمف خالؿ برامج تكعية كاحتضاف األطفاؿ المكلكديف جر 

 

                                                           

 .130كامؿ السعيد, شرح قانكف العقكبات األردني, الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, مرجع سابؽ, ص (1) 
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 الفرع الثاني
 القتل المرتكب نتيجة استفزاز

"يستفيد  :وعمى أن   ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني  (98)ت المادة نصٌ 
مف العذر المخفؼ فاعؿ الجريمة الذم أقدـ عمييا بصكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ 

لسنة  (74)و", كلـ يرد في قانكف العقكبات رقـ كعمى جانب مف الخطكرة أتاه المجني عمي
ع األردني في المادة ر  شى عميو المي  بشأف االستفزاز بشكؿ عاـ عمى غرار ما نص   نص   أفٍ  ـ1936

المشرع عدد  نجد أف   (74)مف ىذا القانكف ( 216) سابقة الذكر. كلكف بالنظر إلى المادة
, كمتى تـ كىي ق االحاالت التي يككف فييا القتؿ عمدن  تؿ الجاني لممجني عميو بعد التصميـ الجاـز

, كبيذا فقد اعتبر المشرع االستثارة اآلنية بمعنى االستفزاز (1)ـ بارد دكف استثارة آنيةبدالقتؿ 
 الحاضر أحد األسباب الخاصة لمتخفيؼ, فيك ال يسرم إال عمى جريمة القتؿ العمد.

 عذر مخفف الشروط التالية: ا سبق فيشترط العتبار االستفزازم  ل   اوفقً 

 . إتيان المجني عميو بفعل مادي ينطوي عمى جانب من الخطورة.1

و ال يأمر بو القانكف كال يبيحو, فإذا كاف المجني عميو يقصد بالعمؿ غير المحؽ أم أن  
يقـك بعممو فال  اكالدفاع عف نفسو كمالو, أك كاف مكظفن  مثالن و يقـك بعمؿ مشركع كممارسة حؽ ل

 .(2)فزاز كال يتحقؽتسبؽ عذر االيط

ينطكم عمى  يككف العمؿ الذم قاـ بو المجني عميو أفٍ  لتحقؽ العذر المخفؼ أفٍ  بيد  كال
 . (3)كليس مجرد أقكاؿ ككف أفعاالن ت أفٍ  بيد  جانب مف الخطكرة, كما ال

                                                           

 .ـ1936لسنة  (74)ـ مف قانكف العقكبات رق 216المادة  نٌص  (1)
, دار 4, الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, ط1محمد سعيد نمكر, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, ج (2)

 .180ص ,2005 األردف, الثقافة كالتكزيع,
 الرحمف أحمد, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, دار الثقافة, عماف, عبد (3)
 .157ـ, ساىر الكليد األحكاـ العامة في القانكف الفمسطيني, ص2012 ,1ط



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

110 

يككف العنؼ الذم أتاه  ا: "ىك أفٍ يبأن  كقد عرفت محكمة التمييز جانب مف الخطكرة 
 كأفٍ  اجزئين  ارادتو فقدانن عمى نفس المثار يفقد إ ابالغن  اث تأثيرن دً حٍ المجني عميو مف الشدة بحيث يي 

 .(1)أحدثيا الفعؿ كالجريمة الكاقعة متقاربتيف" تككف اإلثارة التي

كقد يككف الفعؿ المادم مقترننا بقكؿ المجني عمييا فيككف الجاني مستفيدنا مف عذر 
 .(2)يا حرة بذلؾتبجح البنت أماـ كالدىا بقياميا بالزنا كأن  مخفؼ كمنو ما جعؿ مف 

قتؿ المتيـ الطاعف  ستئناؼ في راـ ا بقكليا: "كما نجد أف  كقد قضت محكمة اال
لممغدكر كالده بسبب قياـ أكالد المتيـ عمى قطؼ التيف عف األشجار المكجكدة في أرض المغدكر 

بخمع أشجار الزعتر كالميرمية بكاسطة الطكرية كخمع  كقياـ المغدكر ,كتكبيخو ليـ بسبب ذلؾ
كنتيجة  ,كنعت المتيـ لممغدكر كالده بالمجنكف عمى مسمعو كمسمع عمو كابنو )ع( ,شجرة رماف

مما حدا بالمتيـ الطاعف إلى إطالؽ النار  ؛ذلؾ قياـ المغدكر باالعتداء عمى ابنو المتيـ بالضرب
ال يكفر  رداه قتيالن ؿ المسدس الذم كاف بحكزتو فأف خالكعف قرب م ,عمى كالده المغدكر

يستفيد مف العذر المخفؼ بالمعنى  كال يبرر لمقاتؿ أفٍ  مف قانكف العقكبات (98)المادة  شركط
  .المقصكد في ىذه المادة

ء مف جانب المجني يككف االعتدا الستفادة فاعؿ الجريمة مف العذر المخفؼ أفٍ كيشترط 
االعتداء الذم كقع عمى المتيـ الطاعف مف قبؿ كالده  عمى الجاني كأف   عميو يشكؿ خطكرة

المغدكر ال يبرر المقابمة باستعماؿ العيارات النارية كمثؿ ىذه الكقائع تخرج عف تطبيؽ 
لة مكضكعية يعكد تقديرىا لمحكمة , كىي مسأقانكف العقكباتمف  (98)المادة  أحكاـ

 .(3)المكضكع"

                                                           

ـ, مشار إليو 1953ـ ص 1953, مجمة النقابة سنة 54/52حكـ محكمة التمييز األردنية, في القضية رقـ  (1)
 .697ص  مرجع سابؽ,لدل كامؿ السعيد, شرح األحكاـ العاـ في قانكف العقكبات,

, مشار إليو 8(58)ـ, ص1985, مجمة النقابة, سنة 175/84ية في القضية رقـ حكـ محكمة التمييز األردن (2)
الرحمف أحمد, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, مرجع سابؽ,  عبدلدل 
 .72ص
 يـك جمسة ـ,2012 لسنة 13 رقـ الدعكل الجزائية في  راـ ا  المنعقدة في  النقض محكمة حكـ (3)

 ـ.10/6/2012

http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=6581#A06581_98
http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLegForJ.aspx?id=6581#A06581_98
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 رة الغضب شديدة:تكون سو   . أن  2

ا ال يتحقؽ العذر ستفزاز, أف يحدث العمؿ عضبنا شديدنا, لذيشترط المشرع لتحقؽ اال
مكضكع في ؽ الغضب الشديد, كيخضع تقدير ىذا الشرط, لتقدير قاضي التحقالمخفؼ ما لـ ي

 .(1)ستفزازم كعمى شخصية الفاعؿ في كقت كاحدؾ عمى طبيعة العمؿ االذل

ا: "حالة نفسية تتصؼ بنقص قدرة الجاني يبأن  كرة الغضب الشديد أك اإلثارة  سكيقصد ب
 .(2)المثار عمى تكجيو إرادتو كالسيطرة عمييا"

يا التقديرية مخكلة بسمطتمحكمة المكضكع ىي ال لمغضب, لذا فإف   كال يكجد مقياسي محدده 
 .(3)رة الغضب التي كاف عمييا الجاني بناءن عمى مالبسات الكاقعة كظركفياكٍ س ف  بتحديد أ

الشيكد الذيف استمعت  كمف ىنا فقد قضت محكمة التمييز األردنية بقكليا: " كحيث إف  
ضع المتيـ ك  دكا أف  الييـ المحكمة ككانكا متكاجديف في منزؿ كالد المتيـ عند حصكؿ الجريمة أكٌ 

و كاف يقكـ عمى التخديـ عمى الضيكؼ عالمات انفعاؿ كأن   , كلـ يظير عميو أماكاف طبيعين 
كاف المجني عمييا نائمة  أفٍ  ءالمكجكديف في منزليـ كأف الجريمة حصمت في نفس الكقت أثنا

شريف لى منزؿ كالدتيا بعد غياب حكالي عالمجني عمييا عادت إ كقبؿ مغادرة الضيكؼ, كما أف  
عف منزؿ زكجيا في حيف حصمت جريمة القتؿ بعد أربعة أياـ مف كجكدىا في نفس المنزؿ  ايكمن 

 .(4)األمر الذم نفي تكافر حالة الغضب الشديد لدل المتيـ" ؛مع شقيقيا المتيـ

 

 

 

                                                           

 .158 مرجع سابؽ, صالجزء الثاني, ساىر الكليد, األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني, (1) 
الرحمف أحمد, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, دار الثقافة, عماف,  (عبد2) 
 .71ص ,ـ2012 ,1ط
 .180 محمد سعيد نمكر, مرجع سابؽ, ص(3) 
 عبدـ مشار إليو لدل 25/8/2010(, تاريخ 2009/ 1844حكـ محكمة التمييز األردنية في القضية رقـ  (4)

 .186 الرحمف أحمد, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى األشخاص, مرجع سابؽ, ص
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 :. ارتكاب الجريمة أثناء وفور وقوع استفزاز3

الجاني قاـ بجريمتو  دليؿ عمى أف  ستفزاز ىك ارتكاب الجريمة أثناء كفكر كقكع اال إف  
 عمى أف   ستفزاز كارتكاب الجريمة يعد دليالن ي مدة بيف حصكؿ االضً ستفزاز, كمي تحت تأثير اال

 .(1)نتقاـستفزاز, كبغرض االالجريمة لـ ترتكب تحت تأثير اال

بيف  المدة الزمنية التي تككف المشرع الفمسطيني كالتشريعات المقارنة لـ تحدد كبحؽ فإف  
المشرع ترؾ أمر تحديد الزمف كسمطة تقديرية  ستفزاز ككقكع جريمة القتؿ, كىذا قرينة عمى أف  اال

 لمقاضي.

ستفزاز إذا كاف مييز األردنية بعدـ تحقؽ عنصر االفقط قضت محكمة الت ؛لذلؾ اكتطبيقن 
تو مع عشيقيا, أشير بعالقة شقيقالجاني قد أقدـ عمى قتؿ شقيقتو كىك يعمـ منذ أكثر مف  ثالثة 

مركر ىذه المدة بيف عممو بسمكؾ شقيقتو كبيف تنفيذ القتؿ ينفي  رتكابيا فعؿ الزنا, حيث إف  كا
 .(2)سكرة الغضب

لـ يتناكؿ بشكؿ صريح عذر  ـ1936لسنة  (74)المشرع في القانكف رقـ  أف   ويرى الباحث
لنص الشرعية  اتبر ذلؾ مخالفن صريح, كال يع و دكف كجكد نصٍّ االستفزاز مما يترؾ مجاال إلعمال

يقـك  ككف المجكء إلى ظركؼ تخفؼ مف العقكبة مسمكح بيا في الفقو الجنائي, كمف األفضؿ أفٍ 
القياس عمى عذر االستفزاز في المادة رقـ  , كما أف  المشرع بالنص عمى ىذا العذر صراحةن 

 ا ككنو يخفؼ مف العقكبة كال يشدد منيا.يست ممنكعن ( ل216)

                                                           

 .152مرجع سابؽ, ص  الثاني, الجزء ساىر الكليد, األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني, (1)
شرح , مشار إليو لدل كامؿ السعيد, 220, ص 1986, مجمة نقابة المحاميف, 95/85تمييز جزاء أردني (2) 

 .703, صمرجع سابؽ قانكف العقكبات األردني,
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 الثالثالفرع 
 افع الشرفبدالقتل 

نساف كقيمة معنكية, كقد ساد في مجتمعاتنا الشرقية يعتبر الشرؼ مف أىـ ما يممكو اإل
حدل محارمو بعمؿ يمكث سمعتو مما قد يجعمو في حالة غضب قد ـ إالرجؿ ال يقبؿ قيا أف  

 .(1)الشرؼ بدافعيتسبب بقيامو بالقتؿ, كىك ما نقصده عند ذكرنا جريمة القتؿ 

 بدافعلجريمة القتؿ  ـ1936لسنة  (74)لـ يتطرؽ المشرع في قانكف العقكبات رقـ ك 
 .الشرؼ كسبب لتخفيؼ العقكبة

كالجدير بالذكر أف ما يتعمؽ بجرائـ الزنا في المحافظات الجنكبية يقع تحت طائمة 
يخ ( الصادر عف الحاكـ االدارم العاـ لقطاع غزة بتار 260التجريـ كالعقاب بمكجب األمر )

ـ حيث نصت مادتاه األكلى كالثالثة عمى أنو: "تطبؽ عمى جميع األشخاص 11/3/1953
المقيميف بالمناطؽ التي تخضع لرقابة القكات المصرية في فمسطيف عمى اختالؼ جنسياتيـ 

( الخاصة بجرائـ الزنا الكارد ذكرىا بالباب الرابع مف 277( الى المادة )273كرعكياتيـ المكاد )
 ثالث مف قانكف العقكبات المصرم"الكتاب ال

المادة  في نص    ,ـ1937لسنة  (58)رقـ المشرع المصرم في قانكف العقكبات فنجد 
يزني بيا  فٍ فاجأ زكجتو حاؿ تمبسيا بالزنا كقتميا في الحاؿ ىي كمى ...و: "( منو عمى أن  237)

 ".236, 234مف العقكبات المقررة في المادتيف  بدالن يعاقب بالحبس 

الفقرة  (340)نصت المادة  ـ1960لسنة  (16)في قانكف العقكبات األردني رقـ ك 
عمى أنو: "يستفيد مرتكب القتؿ أك الجرح أك اإليذاء مف العذر المخفؼ إذا فاجأ زكجتو أك (2)

 .إحدل أصكلو أك فركعو أك أخكاتو مع آخر عمى فراش غير مشركع"

حيث رتب عمى  (340)عمى المادة  ديالن المشرع األردني أجرل تع كالجديد بالذكر أف  
مفاجأة الشخص زكجتو أك إحدل أصكلو أك فركعو أك أخكاتو حاؿ تمبسيا بجريمة الزنا أك فراش 

                                                           
(1)

, عمى المكقع اإللكتركني 23/9/2018عادؿ عامر, جرائـ قتؿ النساء كشرؼ العائمة, مقاؿ منشكر بتاريخ  
http://www.sanaanews.net/news-62944.htm  ـ23/11/2018تـ زيارة المكقع بتاريخ 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

114 

غير مشركع كقتميا في الحاؿ تخفيؼ العقكبة, كما تستفيد مف العذر المخفؼ المرأة التي تفاجئ 
ي قد جعؿ االستفادة مف العذر المخفؼ رع األردنش, كبذلؾ يككف الم(1)زكجيا حاؿ تمبسو بالزنا

ع المصرم فقد قصر العذر عمى الحالة ر  شى , أما المي فؤجئت بزكجيا بمسكف الزكجية التي ةلمزكج
 فٍ زكجة ال تستفيد مف العذر المخفؼ إالمرأة المت التي يفاجئ فييا الزكج زكجتو, كىك ما يعني أف  

 ت زكجيا.أىي فاج

ؽ في المحافظات الشمالية, لذا فقد جرل مطبٌ الانكف األردني الق ا أف  بٌين أفٍ  كقد سبؽ
بناءن عمى القرار   ـ1960لسنة  (16)( مف قانكف العقكبات رقـ 98عمى نص المادة ) تعديالن 

ـ بشأف التعديؿ عمى قانكف العقكبات, لتصبح: "يستفيد مف العذر 2014لسنة ( 10)بقانكف رقـ 
كرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ كعمى جانب س المخفؼ فاعؿ الجريمة الذم أقدـ عمى

كاعي بدذا كقع الفعؿ عمى أنثى ر المخفؼ إذمف الخطكرة أتاه المجني عميو, كال يستفيد مف الع
 الشرؼ".

حيث  ,افع الشرؼبدو نفسو مف قتؿ فتاة ا لمف تسٌكلالقرار بقانكف قد كضع حدن  أف   ويرى الباحث
 افع الشرؼ ال يستفيد مف عذر بديقتؿ أنثى  فٍ مى  كؿى  ف  مجاؿ لمشؾ أ كٌضح بشكؿ ال يدعي 

المساءلة القانكنية كتطبيؽ قكاعد  مبدأىذه السياسة العقابية تعزز  التخفيؼ, كيرل الباحث أف  
ا يقتؿ مستندن  بأفٍ قانكف العقكبات التي حصرت أسباب اإلباحة كمكانع المسؤكلية, ال يسمح ألحد 

 بنفسو. اإلى قكاعد يضعي

  خالل ما سبق يمكننا استخالص التالي: منو 

 لعقوبة: شروط التخفيف من اأواًل 

 كىي عمى النحك التالي: عدة شركط ؼالشر  بدافع دفيؼ العقكبة في جريمة القتؿ العملتخ

                                                           

 المعدؿ. ـ1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  340مف المادة  2الفقرة  (1)
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 يستفيد من العذر المخفف من حددىم المشرع: أن   ُبدَّ ال  .1

خر, ي حالة الزنا مع شخص آتمبسة كىي فذا ضبط زكجتو مالزكج إيستفيد مف العذر المخفؼ 
أقر فقد  الفمسطينيالقرار بقانكف الصادر عف الرئيس كذلؾ كفؽ قانكف العقكبات المصرم, أما 

كؿ مف الزكج  فقد جعؿردني األالمشرع ع الشرؼ, كأما بداعدـ استفادة أم شخص يقكـ بقتؿ 
 كالزكجة يتسفيدكف مف ىذا العذر.

ىذا العذر, فقد تضبط فيد مف تالزكجة تس عندما جعؿ يكفؽ المشٌرع األردني لـ أفٌ  ويرى الباحث
دكف عمـ زكجتو األكلى, فال يككف ىنا في حالة زنا, كقد  بالسرٌ يا زكجة تزكجيا زكجيا مع إمرأ

 تككف الزكجة تعمـ بذلؾ كتخفي عمميا حتى تستفيد مف العذر المخفؼ.

الجاني  ف  أمحاكـ الفمسطينية بدرج العمؿ في الفقد  كاألردف كبالكاقع القضائي في فمسطيف
نما بناء عمى التخفيؼ الذم بدافعيستفيد مف التخفيؼ ليس لقيامو بالقتؿ  يككف بسبب  الشرؼ, كا 

كىي في حالة تمبس بالزنا  ,ستثارة اآلنية الناتجة عف مشاىدة الزكج لزكجتوستفزاز الشديد كاالاال
تطبيؽ الحبس ك  خفيؼ العقكبة عميو, مما استدعى تأك في حالة مريبة مع شخص أجنبي عنيا

في المادة  مف عقكبة اإلعداـ المنصكص عميو الن بد( 213في المادة ) المنصكص عميو المؤبد
(215)(1). 

ستئناؼ بعد اطالعيا محكمة اال ستئناؼ العميا بقكليا: "كحيث إف  كقد قضت محكمة اال
المتيـ  ليا مف ظركؼ الدعكل أف  تبيف  عمى أكراؽ الدعكل كسماعيا لمرافعة الطرفيف كبعد أفٍ 

عف الشرؼ كلتفريط المغدكرة شقيقتو في عرضيا  اليو دفاعن إالمستأنؼ قد قارؼ جريمتو المنسكبة 
في مقتبؿ  اكلككف المتيـ شابن  ,لما جرل عميو القضاء في مثؿ ىذه الظركؼ اكعميو كطبقن  ,كشرفيا

                                                           

ـ ككيؿ المداف طمب تقدي : كحيث إف  وعمى أن   42/96زة, في القضية رقـ قضت محكمة الجنايات الكبرل بغ (1) 
لى إة كاستمعت لى طمبو كقررت نظر الدعكل بصكرة سريإالبينة عمى الباعث في جمسة سرية, فأجابتو المحكمة 

كاعترفت أنيا  ,ةابنتو المغدكرة مارست الجنس لمدة طكيمة كمتكاصمة في منزؿ الزكجي شيادة كالد المغدكرة بأف  
 ,بمكاقعتو لممغدكرة مرات عديدة اذم اعترؼ ىك أيضن المداف كاف قد فاجأىا مع شريكيا ال ف  أحممت مف عشيقيا ك 

المحكمة رأت تخفيؼ  كلي الدـ عف حقو فإف   كنظرنا لتنازؿ, المغدكرة أصرت عمى عالقتيا بشريكيا.... كأف  
 العقكبة".
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قكبة المقضي بيا عميو لتككف سنتيف مع فقد رأت المحكمة بتعديؿ الع ؛العمر كيعكؿ أسرة كبيرة
 .(1)النفاذ مع احتساب مدة التكقيؼ"

كال يستفيد مف ىذا العذر كؿ مف العـ أك الخاؿ أك األـ أك االبنة, كما أنو ال يستفيد مف 
, كما ال يستفيد مف ىذا (2)ىذا العذر أقارب الرجؿ الذم ارتكب الكاقعة أينا كانت درجة قرابتيـ

 .(3)أك الخميؿالعذر العشيؽ 

 حدى المحارم متمبسة بالزنا:ة الزوجة أو إمفاجأ .2

قد ييدـ العذر المخفؼ ليذا  ييمانحالؿ عف أ؛ االميفا أماـ أمريف ميتحقؽ ىذا الشرط يجعمن ف  إ
 كنفصميا عمى النحك التالي: ,ة كالتمبسالمفاجأ :كىما ,الجـر

 ة:المفاجأ . أ

: "اختالؼ بيف ما كاف عميو الزكج أك افع الشرؼبدة في جريمة القتؿ يقصد بالمفاجأ
ة ا شاىدىا متمبسة بالزنا, فالمفاجأالقريب يعتقده في شأف زكجتو أك قريبتو كما تحقؽ لو حينم

عف سمكؾ  ة تتحقؽ إذا كاف الزكج غافالن المفاجأ في أف   كال شؾ   .(4)اختالؼ بيف العقيدة كالكاقع"
ئ لو لـ يكف متكقع , كقياـ زكجتو بالزنا ىك أمر مفاجً زكجتو التي يثؽ بيا, كال يتكقع منيا خيانتو

ة في الزكج الذم يشؾ في سمكؾ زكجتو فيشاىدىا متمبسة بالزنا, أجكال تتحقؽ المفا .(5)لديو
 .(6)ة عند المشاىدة الفعمية يكازم اليقيف, كال يمنع المفاجأفبمجرد الشؾ ال

                                                           

كسكعة المقتفي اإللكتركنية, ـ, حكـ منشكر عمى م7/12/1996( جمسة 31/96استئناؼ عميا, رقـ ) (1) 
 .سابؽ مرجع

 ,في الشريعة اإلسالميو كالقانكف الجنائي , اإلثبات كخطة البحث في جرائـ القتؿدغيدمالمصطفي محمد  (2)
 .109ص ,2007بيد كف دار النشر, 

 .79القادر جرادة, شرح قانكف العقكبات, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, ص عبد (3)
 .183, صكامؿ السعيد, شرح قانكف العقكبات األردني, مرجع سابؽ (4) 
 .283المنعـ, قانكف العقكبات الخاص, مرجع سابؽ, ص عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف  (5)
 .98ص ,2001 ,2ط طارؽ سركر, جرائـ االعتداء عمى األشخاص, دار النيضة العربية, القاىرة, (6)
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ا أم كانت تمؾ الظ ة سكاءن كتحقؽ المفاجأ ركؼ ىي التي أتاحت لو ذلؾ, أـ راقبيا شاىدىا عرضن
أك استخدـ الحيمة لمتحقؽ مف سمككيا فتيقف مف خيانتيا, فيناؾ اختالؼ بيف ما كاف يعتقده الزكج 

 .(1)كىك الشؾ في سمكؾ زكجتو كما شاىده كىك متيقف بالخيانة

 التمبس بالزنا: . ب

 , كيقصد(2)متمبسة الزناو زكجتو ا ارتكب القتؿ لحظة أك لدل مفاجأتال يعذر الزكج إال إذ
يما ارتكبا لمشؾ في أنٌ  ف تككف الزكجة كشريكيا قد شكىدا في ظرؼ ال يترؾ مجاالن بالتمبس ىنا أ

 .(3)الفعؿ المككف لمزنا, كيكفي مجرد كجكد الزكجة في حالة تمبس حكمي بالجريمة

 عميو المشرع األردني مف اعتبار ضبط كىذه الحالة تقترب بشكؿ كبير مع ما نٌص 
لمعقكبة المقررة لجريمة القتؿ العمد, كبيذا فال يشترط  امخففن  اسببن  (4)الزكجة في فراش غير مشركع

حدل قريباتو في يرل الرجؿ إ ى نككف أماـ عذر مخفؼ كلكف يكفي أفٍ قياـ كاقعة الزنا كاممةن, حتٌ 
 فراش غير مشركع.

ي فراش مشركع يسبب استيالء ضبط الزكجة في كاقعة زنا كاممة أك ضبطيا ف ف  أ ويرى الباحث
لمتفكير كالتركم, كيجعؿ إرادة الجاني متأثرة باالستفزاز  مجاالن  الغضب عمى الجاني بما ال يدعي 

ىذه الحاالت, بحيث مٌيزت عة اإلسالمية قد كضعت ضكابط لمثؿ يفإف الشر  كمع ذلؾكالغضب, 
تتبع الدكلة  الي يتكجب أفٍ بيف المحصف كغير المحصف كتطمبت شركط إلثبات حالة الزنا, كبالت

 الشرؼ لمحد مف حاالت القتؿ. بدافعسياسة رادعة بحؽ الجناة الذيف يرتكبكف جرائـ قتؿ 

 
                                                           

 .397محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات القسـ الخاص, مرجع سابؽ, ص (1)
ـ, 1996, 2ج , مطبعة المقداد, بيد.ط بشير, قانكف العقكبات الخاص, جرائـ األشخاص,بد ا عأحمد  (2)

 .82ص 
 .82بشير, قانكف العقكبات الخاص, صأحمد  (3)
 كأفٍ  ,و: "تمؾ الحالة التي تككف فييا فكرة الخيانة الزكجية ماثمة في الذىفيقصد بالفراش غير المشركع بأن   (4)

لقتؿ أك اإليذاء لـ يشيد مرتكب ا برغـ أف   ,جـر الزنا قد كقع أك عمى سبيؿ الكقكع قاطعة بأف  تككف شكاىد الحاؿ 
انظر في  .مف ىذا القبيؿ قد حدث أك أنو في سبيؿ الحدكث" اشيئن  بأف   ة تقطع عقالن أظركؼ المفاج ال أف  إالزنا, 

 .188ذلؾ كامؿ السعيد, شرح قانكف العقكبات األردني, مرجع سابؽ, ص
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 وقوع القتل بالحال: .3

حدل قتؿ زكجتو كشريكيا أك أحدىما أك إيقـك الزكج ب ككقكع القتؿ في الحاؿ يقصد بو أفٍ 
فالشخص عندما يتفاجأ  .(1)التمبسمحارمو في الحاؿ في نفس الكقت الذم يشاىدىا في حاؿ 

رتكاب و الغضب كاالستفزاز, مما يدفعو الرادترمو في حالة زنا فإن و يسيطر عمى إبإحدل محا
ت آخر يككف خالؿ لـ يقـ بالجـر لحظتيا, كقاـ بو في كق فٍ لمعار لحظتيا, كلكف إ الجـر اتقاءن 

افر الغضب الذم يؤثر عمى اإلرادة, فإف كال يتك  ,لى رشده كحٌكـ إرادتو السميمةىذه الفترة عاد إ
 .(2)كير فال يستفيد مف العذر المخفؼفقاـ بجريمة القتؿ بعد ركية كت

الجاني ال يستفيد مف العذر المخفؼ الذم يرتكب جريمة القتؿ بعد فشمو  كما أف  
بالمفاكضات بينو كبيف عشيؽ زكجتو لمحصكؿ عمى تعكيض مالي أك مقابؿ, أك إذا أجؿ القتؿ 

 .(3)كشؼ أمرهيي  حتى تسنح لو فرصة التخمص منيما دكف أفٍ 

كال ينفي ىذا الشرط مضي الكقت الذم يستغرقو الجاني بحثنا عف أداة يستخدميا في 
ى يسترد كعيو, كالعبرة في تقدير ىذا الشرط مككؿ لقاضي القتؿ أك مركر بعض الكقت حتٌ 

تفاد منو عدكؿ الزكج كلك مؤقتنا عف تنفيذ ال يمضي مف الزمف ما يس , كالميـ ىنا أفٍ (4)المكضكع
 .(5)لزكاؿ حالة الييجاف الفجائي االقتؿ تبعن 

كاف في حالة  المستأنؼ " إف   وبأن  ستئناؼ الفمسطينية في راـ ا كقد ذىبت محكمة اال
ا قتمي يقتميا بممارسة الجنس مع آخريف, كأف   اعترفت لو المغدكرة قبؿ أفٍ  فٍ ىستيرية شديدة بعد أ

كرة سالمستأنؼ قد أقدـ عمى ارتكاب جريمتو تحت  افع الشرؼ, كىذه الكقائع تدؿ عمى أف  بدكاف 

                                                           

 .283 ص المنعـ, قانكف العقكبات الخاص, مرجع سابؽ, عبدمحمد زكي أبك عامر, سميماف  (1)
بيد.ط,  حسف صادؽ المرصفاكم, شرح قانكف الجزاء الككيتي القسـ الخاص, المكتب الشرقي, بيركت, (2)

 .131 ص ,1970
 .285القادر جرادة, الجرائـ الشخصية, مرجع سابؽ, ص  عبد (3) 
 .283المنعـ, قانكف العقكبات الخاص, مرجع سابؽ, ص  عبدكي أبك عامر, سميماف محمد ز  (4)
 .285ـ, ص 1999 ,1, ط,االسكندريةرمسيس بيناـ, قانكف العقكبات جرائـ القسـ الخاص, منشأة المعارؼ (5)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

119 

غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ أتتو المجني عمييا, كعمى جانب مف الخطكرة تستدعي 
 . (1)"ـ1960لسنة  (16)عقكبات رقـ  98تطبيؽ أحكاـ المادة 

قعة يتفاجأ بأحد محارمو كقت قياميا بالكا فٍ يستكم مى  الناحية العممية مف وأن   ويرى الباحث
.خباره كيرسخ إكيشاىدىا بالعمـ, كالذم يتـ إ  لى يقينو قياـ المجني عمييا بالجـر

 : عمة التخفيفاثانيً 

الزكج عند قيامو بيذا الجـر يككف في حالة  عمة التخفيؼ في ىذا الجـر ىك أف  إٌف 
حدل قريباتو متمبسة بحالة زنا, لما في ذلؾ رضو أك إاستفزاز كغضب عندما يرل عاىتياج ك 

ت تأثير ضغط نفسي يؤثر عمى حرية تدنيس لشرفو, كىك عندما يقكـ بيذا الجـر يككف تح
 .(2)رادتوإ

كرة الغضب الشديد كالقتؿ سمف اعتبار ظرؼ التخفيؼ لكقكع الجاني تحت  بيد  و الأن   ويرى الباحث
 شتراكيما بالعمة.ال افع الشرؼ تحت عذر مخفؼ كاحدبد

 : العقوبةاثالثً 

حدل محارمو زكجتو أك إ يفاجأ ىي أفٍ  :لحالة األكلىا ؛المشرع األردني فرؽ بيف حالتيف
يعفيو مف العقاب أك يجعمو تحت تدبير احترازم  مخفؼكىنا يحصؿ عمى عذر  ,في حالة زنا

حد محارمو في فراش اني زكجتو أك أالج يفاجأ فيي أفٍ  :, أما الحالة الثانية(3)كالكفالة االحترازية
ا عمى عذرغير مشركع فيحصؿ الجاني ىنا   مخفؼ يخفؼ العقكبة كال يمغييا, لذا فإف   أيضن
 لى سنة عمى األقؿ.الجاني يعاقب تخفؼ عميو العقكبة إ

                                                           

, ـ23/6/1994, االستئناؼ الصادر بتاريخ 94/261ستئناؼ في راـ ا القضية رقـ (حكـ محكمة اال1) 
 ., مرجع سابؽمكسكعة المقتفي اإللكتركنية

 . 78 القادر جرادة, شرح قانكف العقكبات الفمسطيني, القسـ الخاص, مرجع سابؽ, ص عبد (2)
و: "العذر المحؿ يعفي ( مف قانكف العقكبات األردني المطبؽ في الضفة الغربية عمى أنٌ 96ت المادة )نصٌ  (3)

" كمثمو تنزؿ بو عند االقتضاء تدابير االحتراز كالكفالة االحتياطية مثالن  أفٍ و يجكز المجـر مف كؿ عقاب عمى أن  
( مف قانكف العقكبات 250ـ, كالمادة )1949( لسنة 148( مف قانكف العقكبات السكرم رقـ )240المادة ) اأيضن 

 ـ.1943( لسنة 340المبناني رقـ )
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عميو المشرع األردني, كلكف كما  نٌص  كما اصينفال مشرعاف المصرم كالفمسطيني, أما ال
لمقاضي التخفيؼ عمى تخفيؼ العقكبة لمنصكص التي أجازت  القضاء استقرٌ  ف  أ ابيٌنا سابقن 

الشرؼ جريمة  بدافعقد اعتبر القتؿ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني  بسمطتو التقديرية, كما أف  
 قائمة بذاتيا كحدد عقكبتيا بالحبس.
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 الفرع الرابع
 المقترن بالعذر القانوني المخفف عقوبة القتل العمد

أـ  ؟تخفيؼ العقكبة كاف محؿ خالؼ لمفقو, فيؿ تخفؼ جريمة القتؿ العمد فتصبح جنحة
 لى عقكبة الجنحة؟إؼ عقكبتيا يتخف معتبقى جناية 

عذر التخفيؼ ال يغير مف كصؼ الجريمة بؿ يبقييا  لى أف  إذىب الرأم األكؿ مف الفقو 
لجرائـ التي قد يككف فييا شركع ىذه الجريمة مف ا تبقى جناية, كمبررىـ بذلؾ أف  ف كما ىي

بتفسير النصكص عند ألفاظيا  اكبإمكاف اقترانيا بجناية قتؿ عمدم, كالقكؿ بغير ذلؾ يعتبر كقكفن 
 .(1)دكف فحكاىا

 -ليو غالب الفقو كالقضاء كمحؿ تأييد الباحثإكقد ذىب  –أما الرأم الثاني مف الفقو 
بة عف جريمة معينة فإف كصؼ الجريمة يختمؼ تمامنا عمى تخفيؼ العقك  ع إذا نٌص ر  شى المي  لى أف  إ

اضي غير مخير في تخفيؼ الق بحيث تصبح في ذاتيا جنحة كليس جناية, كمكقفيـ مف ذلؾ أف  
 .(2)ما خففيا تطبيقنا لنص القانكفن  العقكبة كا  

 الي:كىي عمى النحك الت ,كفيما يمي بياف لمعقكبة التي قررتيا بعض القكانيف في حالة التخفيؼ

 و: "إذا نص  ( منو عمى أن  97في المادة ) ـ1960لسنة  (16)المشرع األردني رقـ  قد نص  ف
ة المؤبدإذا كاف الفعؿ جناية تكجب اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة  -1القانكف عمى عذر مخفؼ فإنو:

 ..."إلى الحبس سنة عمى األقؿ.حكلة العقكبة 

                                                           

جرائـ االعتداء عمى األشخاص كاألمكاؿ, دار ز في قانكف العقكبات القسـ الخاص, يحسيف عبيد, الكج (1)
 .85, قانكف العقكبات الخاص, جرائـ األشخاص, ص , بشير843ص, 1988, 1, طيضة العربية, القاىرة الن
, عمر السعيد رمضاف, شرح قانكف العقكبات القسـ 221مرجع سابؽ, ص  صادؽ المرصفاكم,حسف  (2) 

المكسكعة الجنائية الجزء  , كجندم عبد الممؾ,125, ص 1986 بيد.ط, ,الخاص, دار النيضة, القاىرة
 .659, ص 2005مكتبة العمـ لمجميع, بيركت , ,  1ط الخامس, عقكبة قتؿ كجرح كضرب,
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الكصؼ القانكني ال يتغير  عمى أف  ينص  ـ1979لسنة  لمنظمة التحرير كقانكف العقكبات الثكرم
نما تخفض العقكبة ,ذا اقترف بعذر مخفؼإ كبالتالي فإذا تكافرت شركط التخفيؼ المذككرة  ,كا 

 .(1)لى سنة عمى األقؿالعقكبة تخفض إ فإف   اسابقن 

أ فاج فٍ : "مى عمى أف   فقد نص   ,ـ1937لسنة  (58)أما قانكف العقكبات المصرم رقـ 
 ."(236, 234)مف العقكبة المقررة في المادتيف الن بدزكجتو في حالة تمبس بالزنا فيعاقب بالحبس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( مف قانكف 251المادة ) ايضن أـ. 1979( مف قانكف العقكبات الثكرم الفمسطيني لسنة 384,367) المكاد (1)
 ـ.1943( لسنة 340العقكبات المبناني رقـ )
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 المبحث الثاني
 ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي في تحديد عقوبة القتل العمد

 تمييد:
 تدكر فسمفة التجريـ كالعقاب في عصرنا الراىف مف حيث مفيكميا كطبيعتيا حػكؿ محػكر

القػػانكف الجنػػائي قػػد تحػػكؿ عػػف طبيعتػػو بكصػػفو مجػػرد نصػػكص  رئػػيس ىػػك المجتمػػع, إذ نجػػد أف  
جامدة تبيف ما يعد مف األفعاؿ جرائـ كالعقكبات التي تفػرض مػف أجميػا إلػى سياسػة جنائيػة ىػدفيا 
الػػدفاع عػػف المجتمػػع ضػػد ظػػاىرة الجريمػػة. كلػػذلؾ فقػػد أصػػبح لمقػػانكف الجنػػائي كظيفػػة اجتماعيػػة 

خالليػػا إلػػى مكافحػػة الظػػاىرة الجرميػػة, كذلػػؾ مػػف خػػالؿ الكسػػائؿ التػػي ىيأىػػا المشػػرع  يسػػعى مػػف
 لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

لذلؾ اصطبغت ميمة القاضي الجنائي بصيغة اجتماعية, بحيث أصبح يشػارؾ مشػاركة  
كذلػػػؾ مػػػف  ؛إيجابيػػة فػػػي سياسػػػة الػػدفاع االجتمػػػاعي عػػػف طريػػؽ التقػػػدير العممػػػي كالػػكاقعي لمعقكبػػػة

مطة التقديريػػة التػػي منحػػو إياىػػا المشػػرع, ممػػا كسػػع مػػف نطػػاؽ كظيفتػػو, بحيػػث أصػػبحت خػػالؿ السػػ
ميمتػػػو اجتماعيػػػة إنسػػػانية قكاميػػػا دراسػػػة شخصػػػية مرتكػػػب السػػػمكؾ اإلجرامػػػي دراسػػػة مكضػػػكعية, 
كمعرفة ظركفو كأحكالػو, لكػي يتكصػؿ إلػى األسػباب التػي دفعتػو إلػى ارتكػاب الجريمػة, ممػا يمكنػو 

ف  مػػف اختيػػار مػػا ىػػك مال  ئػػـ مػػف عقكبػػة أك تػػدبير بالشػػكؿ الػػذم يػػؤدم إلػػى تحقيػػؽ العدالػػة, ىػػذا كا 
تنظيـ السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي يختمؼ بحسب القيكد التي يضعيا المشرع كالمجاؿ الػذم 

فقد يترؾ المشرع لمقاضي حرية التصرؼ مع تنظيـ ىذه السمطة بقيكد  يتركو ألعماؿ ىذه السمطة.
تعمؽ بكيفية ممارسة ىػذه السػمطة لتحديػد العقػاب بشػكؿ عػاـ كلتحديػد العقػاب كشركط أك ضكابط ت

في جريمة القتؿ العمد بشكؿ خاص, كقد يحدد المشرع ىذه السػمطة بقيػكد يضػعيا بحيػث ال يتػرؾ 
 ؛لمتقػدير. كمػف أجػؿ اإلحاطػة بيػذا المكضػكع كمػا يتمتػع بػو مػف أىميػة كبيػرة اكبيػرن  لمقاضي مجػاالن 

 :النحك التالي عمىلى مطمبيف فقد قسمو الباحث إ

 مفيوم السمطة التقديرية لتحديد العقاب. :المطمب األول

 بط منح القاضي السمطة التقديرية.ضوا :نيالمطمب الثا
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 المطمب االول
 مفيوم السمطة التقديرية لتحديد العقاب

 سبابأل كذلؾمطة تقديرية في تحديد العقكبة, لقد منحت العديد مف التشريعات الجنائية القاضي س
 بشكؿ عاـ.كالمجـر تعكد في الغالب لمظركؼ المحيطة بالجريمة  عدة

لى لتقديرية لمقاضي مف خالؿ التطرؽ إمفيكـ السمطة اكمف خالؿ ىذا المطمب سيتناكؿ الباحث 
 ع التالية:كذلؾ مف خالؿ الفرك  ؛مطة التقديريةكمف ثـ دراسة مسكغات منح القاضي الس ؛تعريفيا

 تعريف السمطة التقديرية لتحديد العقاب. الفرع األول:
 الفرع الثاني: مسوغات منح القاضي السمطة التقديرية.
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 األولالفرع 
 تعريف السمطة التقديرية لتحديد العقاب

مة بيف الظركؼ الكاقعية لمحالة التقديرية لمقاضي يتضح في المالء (1)جكىر السمطةإٌف 
 .(2)لتي يجب عميو تطبيقياالمفركضة عميو كبيف العقكبة ا

السياسػة الجنائيػة الحديثػة لتفريػد العقػاب تحػتـ مػنح  إلػى أف   عػدة مػؤتمرات دكليػة كقد أشارت
كخاصػة فيمػا يتعمػؽ بتقػدير القاضي سمطة كاسػعة فػي تقػدير العناصػر المختمفػة لمػدعكل الجزائيػة, 

شػػػػرعية الجػػػػرائـ  مبػػػػدأ مػػػػـ أف  ثبػػػػات اإلدانػػػػة كمػػػػف ثػػػػـ تحديػػػػد العقكبػػػػات كالتػػػػدابير, مػػػػع العاألدلػػػػة كا  
ىػذه السػمطة ال تعػد سػمطة تحكميػة, إذ  كالعقكبات ال يتعارض مع منح القاضي ىػذه السػمطة, ألف  

 .(3)تمارس في نطاؽ القانكف يجب أفٍ 

كالنظاـ العقابي الذم يحدد مقدار العقكبة بصكرة مطمقة, أم يكػكف لكػؿ جريمػة مقػدار كاحػد 
يقضػي بػو متػى مػا ثبتػت لػو إدانػة المػتيـ, ىػك نظػاـ قػد  إال أفٍ  كمحدد مف العقػاب كلػيس لمقاضػي

 العقكبػة مػف بػيف ادقيقنػ او ال يستجيب لمقتضيات العدالة التي تقتضي تناسػبن ألن  , (4)عفا عميو الزمف

 ,(5)سمكب تنفيذىا مف ناحيػة, كظػركؼ الجػاني كالجريمػة مػف ناحيػة أخػرلحيث نكعيا كمقدارىا كأ
أعمى  االعقكبات المرنة التي تحدد ضمف إطار معيف يككف لكؿ منيا حدن  لذلؾ فقد حؿ محمو نظاـ

                                                           

السمطة تعني القدرة كالغمبة, كتعني في الشريعة اإلسالمية الكالية عمى الغير أك الشيء, كالسمطة في القانكف  (1)
يا تمثؿ كالية الشعب عمى نفسو كىي كالية ذاتية, أما كالية تممؾ أك تمنح, فكالية الدكلة مممككة ليا قائمة بيا ألن  

فيي إنابة قانكنية لجية أك فرد بممارسة السمطة, كفي الشريعة األصؿ أنو ال الكزارات كالجيات اإلدارية األخرل, 
أحمد جماؿ الديف, : مف رسمو ,كالية ألحد عمى األخر إال كالية ا عمى خمقو, أك مف فكض إليو كالية الناس

عصرية, بيركت, منشكرات المكتبة ال ,1ط المصطمحات القانكنية الجزائية في األحكاـ كاإلجراءات كالمحاكمات,
 .59-(58), ص1965

 .128 مازف نكر الديف, الكجيز في شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ, مرجع سابؽ, ص (2)
, 1ط ,-دراسة مقارنة - أكـر نشأت إبراىيـ, الحدكد القانكنية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقكبة (3)

 .57-56, ص 1965, مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع
, ـ1937, 7, س1جراـ كتطكره في مصر, مجمة القانكف كاالقتصاد, ع( محمد مصطفى القممي, عمـ اإل4)

 .115ص
 .71, ص, بيد.ط1967محمكد نجيب حسني, عمـ العقاب, دار النيضة العربية, القاىرة,  (5)
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يمارس سمطتو التقديريػة فػي تحديػد العقكبػة بػيف ىػذيف الحػديف بالقػدر  كيمكف لمقاضي أفٍ ,(1)كأدنى
ػػ الػذم يػػراهي  مػػف أجػؿ تحقيػػؽ الغايػػة مػػف العقكبػة, أك قػػد يتجػػاكز ىػػذه الحػدكد فػػي حالػػة كجػػكد  امالئمن

لضػػكابط يحػػددىا المشػػرع, فالقاضػػي حػػيف يمػػارس السػػمطة  اخففػػة لمجريمػػة كفقنػػظػػركؼ مشػػددة أك م
ػػ  أفٍ  االتقديريػػة, قػػد يػػرل فػػرض العقكبػػة فػػي إطػػار حػػدىا األدنػػى أك األقصػػى, كلكنػػو قػػد يػػرل أيضن

كأنو في ىذه الحالة يستند  ,يتجاكز ىذا اإلطار بفرض عقكبة أخؼ أك أشد مما نص عميو القانكف
ا لو المشرع فػي النػزكؿ بالعقكبػة إلػى مػا دكف حػدىا األدنػى أك بتشػديد ىػذه إلى السمطة التي منحي

 الضكابط كحدكد يكػكف المشػرع قػد حػددىا سػمفن  االعقكبة إلى ما يزيد عف حدىا األقصى, كذلؾ كفقن 

 . (2)كالتـز بيا القاضي

ػػ , افالعمػػؿ التشػػريعي كالعمػػؿ القضػػائي فػػي تحديػػد العقكبػػة مرتبطػػاف كمكمػػالف بعضػػيما بعضن
فػػإذا كػػاف العمػػؿ القضػػائي ال يتصػػكر بغيػػر عمػػؿ تشػػريعي سػػابؽ يسػػتند إليػػو كيسػػتمد منػػو حػػدكده 

العمػػػؿ التشػػػريعي الػػػذم ال يكممػػػو عمػػػؿ قضػػػائي ىػػػك جيػػػد نظػػػرم عاطػػػؿ ال يحقػػػؽ  ف  فػػػإ كقكاعػػػده,
 .(3)المنفعة االجتماعية

دؿ بػيف يحقػؽ التناسػب العػا و ال يسػتطيع مػف خػالؿ العمػؿ التشػريعي أفٍ فالمشرع يدرؾ أن ػ
 و ال يعػرؼ المجػرميف بأشخاصػيـ, كيسػتحيؿ عميػو أفٍ العقكبة كبيف ظركؼ الجػاني كالجريمػة, ألن ػ

مػف المناسػب  ف  لذلؾ فػإ يتنبأ بكؿ االعتبارات التي تحقؽ العدالة الجنائية, يحصر ظركفيـ, أك أفٍ 
لمالبسػػات التػػي و كمػػف خػػالؿ بحثػػو فػػي الكقػػائع كالظػػركؼ كاألن ػػ ؛يمػػنح القاضػػي سػػمطة تقديريػػة أفٍ 

, يكػكف كحػده القػادر عمػى تحديػد نػكع العقكبػة المناسػبة كمقػدارىا سػاعين   اأحاطػت بالجريمػة كالمجػـر
مػػة بػػيف نكعيػػا كمقػػدارىا مػػف جيػػة, مػػف كراء ذلػػؾ إلػػى تحقيػػؽ أغػػراض العقكبػػة, فيجتيػػد فػػي المالءى 

ثػػـ المجػػـر مػػ . (4)ف جيػػة أخػػرلكبػػيف االعتبػػارات العامػػة أك الخاصػػة التػػي تحػػدد جسػػامة الجريمػػة كا 
                                                           

 .437, ص1963كلى, الطبعة األحمكدم الجاسـ, شرح قانكف العقكبات البغدادم, مطبعة اإلرشاد, بغداد,  (1)
الطبعة  , القسـ العاـ, دار النيضة العربية, القاىرة,1أحمد فتحي سركر, الكسيط في قانكف العقكبات, ج (2)

 .773 , ص1981 األكلى,
, 2ط محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات المبناني, القسـ العاـ, دار النقرم لمطباعة, بيركت, (3)

 .766 , ص1975
, 1974 ,2, القانكف الجنائي, المدخؿ كأصكؿ النظرية العامة, دار النيضة العربية, القاىرة, طعمي راشد (4)

 .701 ص
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التشػريعي  التطبيؽ القضائي لمعقكبة بيػذه الصػكرة ىػك مػف جػنس التحديػد ف  كعمى ىذا األساس فإ
 . (1)الفارؽ بينيما, أف التحديد التشريعي عاـ مجرد, كالتطبيؽ القضائي خاص كاقعي ليا, إال أف  

مثػؿ ىػذا الفيػـ  ألف  فالقانكف الجنائي ليس مجرد قكاعد تتحدد بمكجبيا الجرائـ كالعقكبات, 
قؿ مف فيـ بعض فقياء القانكف الذيف ال يركف في القانكف كلكنو ليس أ بطبيعة الحاؿ فيـ ناقص,

دا جً أكثر مف السمطة القائمة بتنفيذه, فالقانكف ينبع مف داخؿ الجماعة نفسيا, فالدكلة كالقانكف قد كي 
 . (2)مف أجؿ اإلنساف كليس العكس

قػػدرة القاضػػي عمػػى المالءمػػة بػػيف " :ايػػبأن  التقديريػػة لمقاضػػي ؼ الػػبعض السػػمطة كقػػد عػػرٌ 
الظركؼ الكاقعية لمحالة المعركضة عميو كالعقكبة التي يقررىا فييا, كىي في أبسػط صػكرىا تعنػي 

, (3)"قصػػى لتحديػػدىا بينيمػػا أك عنػػد أحػػدىماالقاضػػي عمػػى التحػػرؾ بػػيف الحػػديف األدنػػى كاألمقػػدرة 
ة تطبيػػؽ النصػػكص القانكنيػػة المجػػردة فػػي مجػػاؿ يتػػرؾ فيػػو المشػػرع عمميػػ" :ايػػبأن  فيػػا الػػبعض كعرٌ 

 .(4)"لمقضاء حرية التقدير في حدكد التنظيـ القانكني

السمطة التقديرية لتحديد العقاب في جريمػة القتػؿ العمػد  ف الباحثيعرّ كمف خالؿ ما تقدـ 
عقكبػة التػي يقررىػا فييػا قدرة القاضي عمػى المالءمػة بػيف ظػركؼ الجػاني كالجريمػة كبػيف ال" :ايبأن  

عند تطبيقو لمنصكص القانكنية المجردة المتعمقة بجريمة القتػؿ العمػد فػي مجػاؿ يتػرؾ فيػو المشػرع 
 . "لمقضاء حرية التقدير في حدكد التنظيـ القانكني

                                                           

 .765محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات المبناني, مصدر سابؽ, ص (1)
 يكجيف جيرىات, كنكز المحاماة, ترجمو إلى العربية حسف الجداكم كمحمد عمر, مكتبة النيضة العربية, (2)

 .111 , ص1967, 1طالقاىرة, 
 , ص1973, دار النيضة العربية, القاىرة, 3محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, ط (3)

849. 
, 1985ظركؼ الجريمة المشددة كالمخففة لمعقاب, بيد.ط, دار المطبكعات الجامعية, الحميد الشكاربي,  عبد (4)

 .83ص
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 الفرع الثاني
 مسوغات منح القاضي السمطة التقديرية

مػػف أبػػرز ىػػذه المسػػكغات ىػػك  فٌ مػػف كجػػكد مسػػكغات تسػػكغ األخػػذ بيػػذه السػػمطة, كا   بيػػد  ال
صػػنع نػػكع مػػف التػػكازف بػػيف سػػمطة التشػػريع كسػػمطة القضػػاء بحيػػث تػػؤدم كػػؿ منيػػا دكرىػػا العقػػابي 

 .(1)عمى أكمؿ كجو

اخػػػتالؼ دكافػػػع كػػػؿ مجػػػـر كظركفػػػو عػػػف غيػػػره مػػػف المجػػػرميف , يسػػػتدعي اخػػػتالؼ  كمػػػا أفٌ 
, كبعبػػارة ؿ بػػالردع الخػػاصراض العقػػاب المتمثػػمعاممتػػو العقابيػػة بمػػا يضػػمف تحقيػػؽ جانػػب مػػف أغػػ

كامنػػة فػػي شخصػػيتو أخػػرل إعػػادة تأىيػػؿ كاصػػالح المجػػـر عػػف طريػػؽ مقاكمػػة الػػدكافع اإلجراميػػة ال
ػػ , (2), كىػػذا مػػا اصػػطمح عمػػى تسػػميتو بتفريػػد العقػػاببػػأخرل مضػػادة ليػػا ؿ مػػع كػػ اأم جعمػػو متالئمن

بعػد قيػاـ حركػة , كقد برزت صػكر التفريػد العقػابي بكضػكح شخصية اجرامية تعرض عمى القاضي
الدفاع االجتماعي الحديثة التي تميزت بالطابع اإلنساني كالتي ركزت عمى كجكب مكافحة ظػاىرة 

 .(3)اإلجراـ عف طريؽ إزالة أسبابيا في المجتمع , كيعد ذلؾ مف أىـ كاجبات الدكلة 

فٌ  تفريػػد الػػنص الجنػػائي بحسػػب الظػػركؼ الخاصػػة بالجريمػػة كمرتكبييػػا يسػػتتبع بالضػػركرة  كا 
 ,تقميػػؿ القيػػكد المفركضػػة عمػػى حريػػة القاضػػي فػػي التقػػدير لتمكينػػو مػػف مالءمػػة الكاقػػع مػػع القػػانكف

ػػػ اخػػػتالؼ الحكػػػـ بػػػاختالؼ الصػػػكرة التػػػي تقػػػع فييػػػا الجريمػػػة فػػػي الكاقػػػع  اكىػػػذا يترتػػػب عميػػػو حتمن
و . كمما يدعـ منح القاضي السمطة التقديرية الثقة التػي يفترضػيا المشػرع فيػ(4)كباختالؼ مرتكبييا

 .(5)كىي ثقة يستحقيا القاضي لما يفترض فيو مف عمـ كخبرة كتخصص

                                                           

 .129 , مرجع سابؽ, ص2قانكف العقكبات الفمسطيني, القسـ العاـمازف نكر الديف, شرح (1) 
خر آا كاحدنا كلكف يختمؼ مف فرد إلى اقترؼ جرمن  فٍ لكؿ مى  امكحدن  ايقصد بتفريد العقاب أال يككف العقاب عامن  (2)

, ـ خارجيةالجريمة داخمية كانت أ لالختالفات في الشخصية كالدكافع كسائر الظركؼ التي تدفع إلى ارتكاب اكفقن 
الكتاب لمطباعة كالنشر كالتكزيع,  , دارجراـ كاالجتماع القانكني كالعقاب, المعجـ في عمـ اإلحمكد أبك زيدم

 .303 , ص1987 الطبعة األكلى, القاىرة,
الطبعة , مطبعة الزىراء, بغداد,1عمي حسيف الخمؼ, الكسيط في شرح قانكف العقكبات, النظرية العامة, ج (3)

 .754 , ص1968 األكلى,
 . 263, ص1964 ,1ط قانكف عقابي مكحد لمبالد العربية, القاىرة,, نحك ( حسيف جميؿ4)
 .849, صسابؽ جع( محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, مر 5)
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كىذا يقتضي حػرص المشػرع عمػى  ,رضي شعكر األفراد بالعدالةيي  الجزاء يجب أفٍ  كما أفٌ 
تناسب العقكبة مع جسامة الجريمة , لذلؾ انصرفت عناية التشريعات الجنائيػة تحػت تػأثير مفيػـك 

سػػػائؿ التفريػػػد القػػػانكني كالقضػػػائي كالتنفيػػػذم لمعقػػػاب , بمػػػا يكفػػػؿ السياسػػػة الجنائيػػػة الحديثػػػة إلػػػى ك 
ذف مػػػػف مػػػػنح القاضػػػػي سػػػػمطة مػػػػع الجريمػػػػة كمرتكبيػػػػا, فػػػػال منػػػػاص إ تناسػػػػب رد فعػػػػؿ المجتمػػػػع

 .(1)تقديرية

سػػمطة تقديريػػة لمقاضػػي كعمػػى الػػرغـ مػػف المسػػكغات التػػي يسػػتند إلييػػا المنػػادكف بإعطػػاء 
سػػمطة ال يخمػػك مػػف العيػػكب , فػػاالعتراؼ بيػػا عمػػى نطػػاؽ إعطػػاء القاضػػي ىػػذه ال ف  الجنػػائي , فػػإ

كاسع يؤدم إلى عدـ االستقرار القانكني , فالمتيـ ال يعرؼ قبؿ الحكـ مػا سػكؼ يحكػـ بػو عميػو , 
ىػػذه السػػمطة قػػد  كقػػد يفاجػػأ بػػاختالؼ كبيػػر بػػيف مػػا كػػاف يتكقػػع كبػػيف مػػا يحكػػـ بػػو عميػػو , كمػػا أف  

المتيمػػػيف , فقػػػد تختمػػػؼ حظػػػكظ أشػػػخاص ارتكبػػػكا جػػػرائـ تػػػؤدم إلػػػى عػػػدـ المسػػػاكاة الكاقعيػػػة بػػػيف 
لالختالؼ في تقدير القضاة الذيف يحالكف إلييـ , كلكف يمكػف الحػد مػف ىػذه العيػكب  امتماثمة تبعن 

في طرؽ الطعف  عف طريؽ اىتماـ المشرع بتحديد ضكابط استعماؿ ىذه السمطة التقديرية , ثـ إفٌ 
  .(2)ف عيكبما يسمح بإصالح ما يشكب حكـ القاضي م

 

 

 

 

                                                           

 .12, ص1976, 1ط, ( محمكد محمكد مصطفى, نمكذج لقانكف العقكبات, القاىرة1)

(2)
فؿ عمي الصفك, السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي, مجمة الرافديف لمحقكؽ مجمد محمد حسيف الحمداني, نك  
 .254[, ص273ص-245( ]ص2003سنة ) (16)/السنة الثامنة( عدد 1)
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 المطمب الثاني
 ضوابط السمطة التقديرية لتحديد عقوبة جريمة القتل

ضػػػكابط ال تسػػػمح بفػػػػركض  السػػػمطة التقديريػػػة لمقاضػػػي الجنػػػػائي تمػػػارس عػػػف طريػػػػؽ إفٌ 
نما ينصب عمى  التحكـ, إذ إف   مكضكع السمطة التقديرية لمقاضي الجنائية ليس القاعدة القانكنية كا 

القاضي الجنائي حينما يعمؿ  كعمى األثر القانكني الذم تنظمو, كىذا يعني أف  مفترضات تطبيقيا 
تقديره سكاء في مفترضات القاعدة أك آثارىػا القانكنيػة إنمػا يطبػؽ فػي الكقػت ذاتػو القاعػدة الجنائيػة 

 .(1)في مضمكنيا كما تيدؼ إليو

العقكبػة, كمػع ذلػؾ ا ىػي العناصػر الضػركرية لتكػكيف يػبأن  كيقصد بضػكابط تقػدير العقكبػة 
تػؤثر فػػي الجريمػة ككػػؿ, بطريػؽ مباشػػر إذا تعمػؽ األمػػر باألركػاف أك العناصػػر الداخمػة فػػي تكػػكيف 

غيػػػر مباشػػػر, إذا تعمقػػػت ىػػػذه الضػػػكابط بعناصػػػر ذات صػػػمة  االجريمػػػة, كتػػػؤثر فػػػي الجريمػػػة تػػػأثيرن 
 .(2)بشخص الجاني

زاء كػػؿ مجػػـر عمػػى إ العمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ العقكبػػة كتسػػتمد ىػػذه الضػػكابط مػػف كجػػكد
أىػػـ اعتبػػار يضػػعو المشػػرع فػػي تقػػديره عنػػد تحديػػد  النحػػك الػػذم تقتضػػيو ظػػركؼ شخصػػيتو , كأف  

مقػدار األىميػة  :أكليمػا ؛العقكبة ىك مدل جسامة الماديات اإلجرامية كتتحدد ىذه الجسامة بأمريف
العقكبة , فعمػى سػبيؿ االجتماعية لمحؽ المعتدل عميو , فكمما ازدادت أىمية ىذا الحؽ زادت شدة 

حػؽ الحيػاة  عقكبة جريمة القتػؿ العمػد أشػد مػف عقكبػة جريمػة خيانػة األمانػة , ذلػؾ ألف   المثاؿ إف  
مدل جسامة االعتداء عمى الحؽ , كمف الممكف تحديػده مػف  ىك أىـ مف حؽ الممكية. كثانييما :

تػػؿ باسػػتخداـ مػػادة سػػامة خػػالؿ خطػػكرة الكسػػيمة التػػي اسػػتخدميا الجػػاني , كمثػػاؿ ذلػػؾ جريمػػة الق
فعقكبتيػا أشػد ممػػا إذا ارتكػب القتػؿ بكسػػيمة أخػرل , كمػا يمكػػف تحديػد جسػامة االعتػػداء مػف خػػالؿ 
مقػػػدار العقبػػػات التػػػي يتعػػػيف عمػػػى الجػػػاني اجتيازىػػػا الرتكػػػاب جريمتػػػو , إذ كممػػػا ازدادت العقبػػػات 

قػاب الع ب , كمثػاؿ ذلػؾ أف  لػذلؾ العقػا اكازداد المجيكد كاالصػرار عمػى ارتكػاب الجريمػة اشػتد تبعنػ
                                                           

 بدكف.ط, حدكد سمطة القاضي الجنائي في تطبيؽ القانكف, دار الفكر العربي, القاىرة, سالمةمحمد (مأمكف 1) 
 .90, ص1975

, 1966جامعة القاىرة, كمية الحقكؽ, , ةالدكتكراأطركحة ية العامة في ظركؼ الجريمة, لنظر عادؿ عازر, ا (2)
 .448ص



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

131 

شػػد ممػػا إذا كػػاف مػػف مكػػاف غيػػر مسػػكر , كيضػػع المشػػرع فػػي عمػػى السػػرقة مػػف مكػػاف مسػػكر ىػػك أ
اتحػػػدت  فٍ , كا  ىػػػك مػػػدل اإلثػػػـ كالخطػػػكرة المػػػذيف تتميػػػز بيمػػػا فئػػػات المجػػػرميف اثانينػػػ اتقػػػديره اعتبػػػارن 

 الماديات اإلجرامية , كىذا الجانب مستمد مف شخصية الجاني.

سيـ الضكابط التي تحدد كيفية استعماؿ القاضي الجنائي لسمطتو التقديرية إلى كيمكف تق
 منيا في فرعو مستقؿ. ضكابط مكضكعية , كأخرل شخصية , سنتناكؿ كالن ؛ قسميف

 الضوابط الموضوعية. :الفرع األول
 الفرع الثاني: الضوابط الشخصية.
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 الفرع األول
 الضوابط الموضوعية

حيػػػػث ضػػػػررىا  , كالماديػػػػات اإلجراميػػػػة مػػػػفمكضػػػػكعي لمجريمػػػػة ىػػػػك مادياتيػػػػانػػػػب الالجا
, كيقابؿ تدرجيا تدرج في مقدار عدـ المشركعية بالنظر إلى أف الضػرر أك كخطكرتيا تقبؿ التدرج

 كيتعػػيف بعػػد ذلػػؾ أفٍ  ,لػػدرجتيا ايكػػكف مقػػداره مقياسنػػ أفٍ  , فينبغػػيةالخطػػر ىػػك عمػػة عػػدـ المشػػركعي
, لػػذلؾ تقػػاس بقػػدره ألنػػو عمتيػػا فينبغػػي أفٍ لتحديػػد العقكبػػة  اعية ضػػابطن يكػػكف مقػػدار عػػدـ المشػػرك 

يجعػؿ مقػدار عػدـ  يتعيف عمى القاضي حيف يستعمؿ سمطتو التقديرية إزاء متيـ بجريمة معينػة أفٍ 
ابط قيػاس عػدـ . كيمكف تحديد ضك (1)المشركعية الذم يكمف في مادياتيا أحد أسس تحديد العقكبة

 :المشركعية بما يأتي

 جسامة المساس بالمصمحة المحمية: أواًل 

الجريمة فػي جكىرىػا اعتػداء عمػى حػؽ أك مصػمحة قػدر المشػرع جػدارتيا بالحمايػة الجنائيػة, 
 كاالعتػػداء الػػػذم تحدثػػػو جريمػػة معينػػػة قػػػد تختمػػػؼ درجػػة جسػػػامتو مػػػف حالػػة الػػػى أخػػػرل , كمػػػا أف  

 مػا يقتضػي مػف القاضػي أفٍ لػى أخػرل , ممييا تختمؼ درجة جسامتو مف حالة إالضرر المترتب ع
يحػػدد مقػػدار العقػػاب عمػػى أساسػػو. فيكػػكف التػػدرج فػػي  ايجعػػؿ مػػف درجػػة جسػػامة االعتػػداء مقياسنػػ

 .(2)عمى أساس التفاكت في درجة جسامة االعتداء االعقاب قائمن 

المصػػػمحة المحميػػػة مػػػف أسػػػمى مػػػا عمػػػدت التشػػػريعات عمػػػى  كفػػػي جريمػػػة القتػػػؿ العمػػػد فػػػإف  
 ؽ بالحياة.حمايتو كىك حماية الح

 ثانًيا: كيفية تنفيذ السموك اإلجرامي

يأخػػػذ القاضػػػي بنظػػػر االعتبػػػار عنػػػد تقػػػدير العقكبػػػة األسػػػمكب الػػػذم اعتمػػػده الجػػػاني لتنفيػػػذ 
اعتدائو, مثاؿ ذلؾ مدل القسكة التي اتصؼ بيا فعؿ الضرب أك الجرح كمقدار العنؼ الذم تميز 

                                                           

 .852 , صسابؽ جع( محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, مر 1)
 , المجمةؿ الجنح كالجنايات المشددة, تقييد السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في مجا( محمد ىشاـ أبك الفتكح2)

 .47, ص1979, 22, مجمد 3الجنائية القكمية, ع
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ترشػد القاضػي عنػد اسػتعماؿ سػمطتو التقديريػة فػي بو تنفيذ السرقة بػاإلكراه , فكػؿ ىػذه االعتبػارات 
 .(1)مةتحديد العقكبة المالئً 

لػك كػاف  فمػثالن  ,عتبػاراتلسػمكؾ المتبػع فػي القتػؿ يكػكف محػؿ اا كفي جريمة القتػؿ العمػد فػإف  
خػالؿ عتداء جنسي, أك بأسمكب كحشػي, فيػك لػيس كمثػؿ القتػؿ الػذم يكػكف مػف القتؿ مصحكبنا با

 خر كقتمو.ى شخص آإطالؽ النار بسالح عم

 لرابطة بين الجاني والمجنى عميو ا ثالثًا:

يأخػػػذ القاضػػػي كػػػذلؾ بنظػػػر االعتبػػػار مكقػػػؼ المجنػػػى عميػػػو كعالقتػػػو بالجػػػاني , فػػػإذا كانػػػت 
 الجريمػػة قػػد تضػػمنت إخػػالؿ الجػػاني بثقػػة كضػػعت فيػػو لصػػيانة مصػػالح المجنػػى عميػػو , كمػػا لػػك

اسػتفزاز المجنػى  بالعقكبػة إلػى التشػديد , كمػا أف  ذلؾ يميػؿ  ف  ارتكبت الجريمة مف كصي أك قيـ فإ
عميو لمجاني دكنمػا حػؽ يػؤدم إلػى تخفيػؼ العقكبػة , كىػك اتجػاه تػذىب إليػو كثيػر مػف التشػريعات 

 .(2)الجنائية

مكقػػػؼ المجنػػػى عميػػػو كعالقتػػػو بالجػػػاني لػػػو تػػػأثير كبيػػػر فػػػي  كبػػذلؾ يكػػػكف مػػػف الكاضػػػح أف   
يػا قػد تػؤدم إلػى تشػديد لمتقدير باعتبار أن   ايجعؿ منيا معيارن  عمى القضاء أفٍ  تحديد العقكبة , كأف  

 .(3)العقكبة أك تخفيفيا

كفي جريمة القتؿ العمد فإنو يؤخذ بالحسباف عالقة الجاني بالمجني عميو, فقدد شدد المشرع 
األـ لكليػػدىا لمػػا تعرضػػعت لػػو مػػف  الفمسػػطيني العقكبػػة فػػي جريمػػة قتػػؿ األصػػكؿ, كمػػا اعتبػػر قتػػؿ

 كالرضاع سببنا في تخفيؼ الجريمة.الكضع ثار آ

                                                           

 .854 - 853 , ص( محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, مصدر سابؽ1)
( عقكبات عراقي عمى ىذا العذر المخفؼ بقكليا: )أك بناءن عمى استفزاز خطير مف 128كقد نصت المادة ) (2)

( مف 242ت عميو المادة ), إذ نصٌ ذر العديد مف التشريعات الجنائيةىذا العت عمى المجني بغير حؽ(. كما نصٌ 
ت األردني المرقـ ( مف قانكف العقكبا98, كالمادة )1949( الصادر سنة 148رم المرقـ )قانكف العقكبات السك 

 .1953( مف قانكف العقكبات الميبي الصادر سنة 375, كالمادة )ـ1960( لسنة 16)
ماجستير مقدمة إلى كمية القانكف, جامعة  , رسالةر, ضكابط التقدير القضائي لمعقكبة( جناف جميؿ سك3)

 .314 - 311, ص1972بغداد, 
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 الفرع الثاني
 الضوابط الشخصية

الضكابط الشخصية متنكعة, منيا ما يتعمؽ بالركف المعنكم لمجريمة فيحدد مقدار ما 
و مف األىمية لممسؤكلية , كمنيا ما يحدد مقدار نصيباإلرادة اإلجرامية لممتيـ مف إثـانطكت عميو 

, كمنيا ما يحدد مقدار تأثر المتيـ ح بو درجة خطكرتو عمى المجتمعتتض, كمنيا ما الجنائية
ألساليب التيذيب كالتأىيؿ فييا. كيتعيف عمى القاضي مالحظة ىذه النكاحي  كاستجابتوبالعقكبة 

 :. كفيما يأتي أىـ الضكابط الشخصية(1)لكي يككف بإمكانو التكصؿ إلى العقكبة المناسبة

  ية المجرم من إثمما تحتويو نفس : مقدارأواًل 

يأخػذ بنظػر االعتبػػار الػركف المعنػكم لمجريمػة كمقػدار مػا ينطػػكم  يتعػيف عمػى القاضػي أفٍ 
صػػكرة القصػػد الجنػػائي,  :األكلػػى ؛عميػػو مػػف إثػػـ, كينطػػكم الػػركف المعنػػكم لمجريمػػة عمػػى صػػكرتيف

مػػػا  كالثانيػػػة صػػػكرة الخطػػػأ غيػػػر العمػػػد, كالػػػركف المعنػػػكم لمجريمػػػة يقبػػػؿ التػػػدرج مػػػف حيػػػث مقػػػدار
مػػف اإلثػػـ يفػػكؽ مػػا يحتكيػػو القصػػد االحتمػػالي,  ايتضػػمنو مػػف إثػػـ, فالقصػػد المباشػػر يتضػػمف مقػػدارن 

مف اإلثـ يفكؽ ما يحتكيو الخطأ مف دكف تكقع, كمػا أف لمباعػث  اكالخطأ مع التكقع يتضمف مقدارن 
شػػريعات العديػػد مػػف الت فػػي تحديػػد مػػدل جسػػامة اإلثػػـ عنػػدما يػػنص القػػانكف عمػػى ذلػػؾ, إذ إف   ادكرن 

ارتكػػػاب  امخففنػػػ االجنائيػػػة أصػػػبحت تعػػػكؿ عمػػػى الباعػػػث فػػػي تقػػػدير الجػػػزاء ألىميتػػػو, فيعتبػػػر ظرفنػػػ
الباعث السيء يسكغ عقكبة أشػد ممػا لػك كػاف  ف  أثير بكاعث أخالقية شريفة, كما أالجريمة تحت ت

 .(2)غير ذلؾ

                                                           

 .854, ص( محمكد نجيب حسني, شرع قانكف العقكبات, القسـ العاـ1)
إلى  ماجستير مقدمة , رسالةدراسة مقارنة -ا الصفك, سمطة القاضي في تخفيؼ العقكبة  عبدنكفؿ عمي  (2)

 .306, صكما بعدىا؛ جناف جميؿ سكر, مصدر سابؽ 132, ص1996كمية القانكف, جامعة المكصؿ, 
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 ر المسؤولية الجزائية لدى المتيممدى توفر عناص ثانًيا:

ف فقدانيما أك ة الجزائية عمى عنصرم اإلدراؾ كحرية االختيار, كمف ثـ فإؤكليتقكـ المس
فقداف أحدىما يترتب عميو عدـ مساءلة الجاني لتكافر مانع مف مكانع المسؤكلية يحكؿ دكف ىذه 

 .(1)المساءلة عند تكافر شركطيا األخرل

لمسػؤكلية, غيػر خػر ال يػؤدم إلػى منػع اتكافر بعض ىذه الشػركط دكف الػبعض اآل ف  لذلؾ فإ
المسػؤكلية الجزائيػة ال  ف  , فػإو باالمكاف تخفيفيػا, فػإذا تػكافرت بعػض شػركط حالػة الضػركرة مػثالن أن  

 .(2)يخفؼ العقكبة تمتنع في ىذه الحالة لعدـ تكافر الشركط كافة, كلكف يمكف لمقاضي أفٍ 

 شخصية المجرم من خطورة إجرامية  مدى ما تحتويو ثالثًا:

ظػػر االعتبػػار عنػػد تقػػدير العقكبػػة مقػػدار مػػا تحتكيػػو شخصػػية الجػػاني مػػف يأخػػذ القاضػػي بن
عمػى اإلجػراـ أـ  اخطكرة إجرامية, كالكسط الذم عاش فيو كسيرتو الماضػية مػف حيػث ككنػو معتػادن 

ثر كبير في تحديد شخصية الجاني كعكامؿ إجرامػو كتكشػؼ عػف مػدل خطكرتػو ال. فكؿ ذلؾ لو أ
الجزاء الذم ينبغي اتخاذه بحؽ الجاني, كاالعتبارات التي تحدد  لقياس اكيصح عدىا مف ثـ معيارن 

الخطكرة اإلجرامية متنكعة, كتساعد عمى بيانيا التصنيفات التي حددىا الباحثكف في عمػـ اإلجػراـ 
كالعقاب, كالتي يبنى عمييا إدراج كؿ مجـر في فئة خاصة يتميز أفرادىا بقدر خاص مف الخطكرة 

 :العتباراتاإلجرامية. كأىـ ىذه ا

 :. سوابق الجاني1

لقيػاس العقكبػة  اتيتـ العديد مف التشريعات الجنائية بالماضي اإلجرامػي لمجػاني كتعػده معيػارن 
ذا دؿٌ  اىتماـ تمػؾ التشػريعات بحيػاة المجػـر  كاضعةن إياه تحت تصرؼ القاضي يحكـ بمقتضاه , كا 

ف تػػأثير فػػي تقػػدير العقكبػػة مػػا يػػدؿ عمػػى مػػا لػػذلؾ كمػػو مػػكسػػيرتو كظػػركؼ حياتػػو عمػػى شػػيء فإن  

                                                           

ا , أك ىي الحاالت التي ينتفي فييييا اإلرادة مف القيمة القانكنية, ىي حاالت تتجرد ف( مكانع المسؤكلية1)
لمبادئ العامة في قانكف , ااكمسمطاف عبد القادر الش عمي حسيف الخمؼ,, ك اإلدراؾ أك االختيار أك كمييما

 .355, ص1982 ,1ط العقكبات, مطابع الرسالة, الككيت,
 .856 - 855, ص( محمكد نجيب حسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, مصدر سابػؽ2)
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 الكؿ حالػة محققنػ ابمعيار كاسع يشمؿ كؿ أحكاؿ المجـر , مما يجعؿ مف تمؾ العقكبة جزاءن صالحن 
 .(1)الغاية مف تكقيعو عمى الكجو األكمؿ

جريمػة  الجنائيػة المقارنػة فػي عقكبػةمب التشػريعات أغكمف ىنا فقد شدد المشرع الفمسطيني ك 
 اية.القتؿ العمد المقترف بجن

 :. مدى إصرار المتيم عمى سموكو اإلجرامي2

مػػػا ازداد إصػػػرار المػػػتيـ عمػػػى ارتكػػػاب جريمتػػػو كتجػػػاكز العقبػػػات فػػػي سػػػبيؿ ذلػػػؾ بغيػػػة إذ كمٌ 
إنجػػاز مشػػركعو اإلجرامػػي , كػػاف أجػػدر بتشػػديد العقػػاب , أمػػا إذا كػػاف المػػتيـ قػػد كشػػؼ عػػف ندمػػو 

عى إلػى الصػمح مػع جػة اإلجراميػة أك سػعف قيامو في جريمة القتؿ كاجتيد في تالفي حصػكؿ النتي
 عمى ضآلة خطكرتو. ذلؾ يعد دليالن  ف  المجني عميو , فإ

 :. ظروف المتيم اإلجتماعية3

كيأخذ القاضي بنظر االعتبار الظركؼ االجتماعية التي تحيط بػالمتيـ سػكاء مػا تعمػؽ منيػا 
تػػػػو الفرديػػػة كالعائميػػػػة بحالتػػػو الصػػػحية أك الثقافيػػػػة أك مركػػػزه االجتمػػػاعي كغيرىػػػػا مػػػف ظػػػركؼ حيا

ػػ كاالجتماعيػػة. فكػػكف المػػتيـي  يمكػػف أخػػذه بنظػػر االعتبػػار عنػػد تشػػديد عقكبتػػو  حػػيف  مػػثالن  امتزكجن
ارتكػػاب الجريمػػة تحػت تػػأثير ظػػركؼ شخصػية أك عائميػػة يعػػد  ارتكابػو لمجػػرائـ األخالقيػػة , كمػا أف  

 .(2)لمعقاب امخففن  اظرفن 

 :من آالم. مقدار تحمل الجاني ما تحدثو العقوبة 4

لمقدرتو  ادرجة اإلحساس باإليالـ الذم تسببو العقكبة تختمؼ مف جاف الى آخر , تبعن  إف  
 امف األلـ الذم يستحقو تبعن  ايحدد القاضي لكؿ شخص مقدارن  عمى التحمؿ. كمف ثـ يتعيف أفٍ 

بالقياس ليذه القدرة , فقدرة احتماؿ الشيخ الكبير أك الرجؿ المريض أك المرأة ىي قدرة ضعيفة 
يأخذ بنظر االعتبار سف الجاني أك  ألقرانيـ. لذلؾ ينبغي عمى القاضي حيف يقدر العقكبة أفٍ 

اتجاه القاضي  ف  دير عند تقديره لمعقكبة , لذلؾ فإلمتق اجنسو أك حالتو الصحية بكصفو ضابطن 
                                                           

 .144 -143 سابؽ, ص جعنكفؿ عمي الصفك, مر  (1)
 .265 -263 , صسابؽ جع, مر جناف جميؿ سكر (2)
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ة يؤدم نحك تخفيؼ العقكبة المفركضة عمى الشيخ الطاعف في السف أك الرجؿ المريض أك المرأ
 . (1) يناليـ قدر مف اإليالـ يعادؿ ما تنزلو عقكبة أشد بشاب قكم البنية شديد االحتماؿ إلى أفٍ 

كاالعتبارات السابقة التي يمكف أف يسترشد بيا القاضي الجنائي عند استعماؿ سمطتو 
ذ بيا , التقديرية في تحديد العقكبة ليس ليا طابع إلزامي عندما ال يكجد نص يمـز القاضي باألخ

ن   ف  كا  ينسؽ بينيا لمكصكؿ إلى  بإمكاف القاضي أفٍ  ما األخذ بيا متركؾ لفطنتو كحسف تقديره , كا 
يرجح بعضيا عمى البعض بالنظر إلى ظركؼ الحالة المعركضة  كلو أفٍ  ,تحديد العقكبة المناسبة

 عميو عمى كجو قد ال يفعمو إذا كاف بصدد حالة أخرل.

 

 

                                                           

 .857سابؽ, ص مرجعحسني, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ, محمكد نجيب  (1)
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 الخاتمة

 لى النتائج كالتكصيات اآلتية:إ خمصت الدراسة

 أواًل: النتائج

كقد يرجع  ,فقياء الشريعة اإلسالمية قد اختمفكا في تعريؼ القتؿ العمد يستنتج مف الدراسة أف   .1
.  ذلؾ نظرنا لشدة العقكبة المسندة ليذا الجـر

يطمؽ بعض فقياء الشريعة عمى جريمة الضرب المفضي إلى المكت اصطالح القتؿ شبو  .2
لعدـ تحقؽ نية القتؿ, بينما يستعمؿ الفقياء لفظ جريمة القتؿ العمد في حالة تكافر نية  العمد

 القتؿ. 
مف قانكف العقكبات رقـ ( 221)إلى  (212) يتضح مف الدراسة أٌف المشرع في المكاد مف .3

 قصدناقد قٌسـ أنكاع القتؿ إلى القتؿ  ,المطبؽ في المحافظات الجنكبية ـ1936لسنة  (74)
 .كحاالت القتؿ الخطأ ؿ عف غير قصدكالقت

طمؽ عمى القتؿ مع أ (74)مف القانكف رقـ  (216)يتبٌيف مف الدراسة أٌف المشرع في المادة  .4
عمى القتؿ عف غير  فقد نٌص  (212)القتؿ العمد, أما في المادة اصطالح سبؽ اإلصرار 

 سبؽ إصرار كترٌصد. بدكفقصد 
ـ لـ يتناكؿ جريمة الضرب 1936( لسنة 74انكف رقـ )المشرع في الق يتبٌيف مف الدراسة أف   .5

 المفضي إلى المكت كما فعمت التشريعات الجنائية المقارنة كالتشريع المصرم كاألردني.
ـ عمى جريمة القتؿ الخطأ 1936( لسنة 74مف القانكف رقـ ) (218) المشرع في المادة نٌص  .6

غير قصد كعٌدد صكر بالمكت بالتسبب بحيث أطمؽ عمييا لفظ جريمة  ؛بشكؿ غير مباشر
 القتؿ الخطأ.

تناكلت العديد مف التشربعات الجنائية المقارنة تعريؼ جريمة القتؿ الخطأ, عمى عكس  .7
 ـ.1936( لسنة 74المشرع في القانكف )

ـ 1960( لسنة 16معالجة جريمة القتؿ في قانكف العقكبات رقـ ) يتضح مف الدراسة أف   .8
المشرع قرر عقكبة األشغاؿ الشاقة  ف  ا بحيث إية, جاء قاصرن المطبؽ في المحافظات الشمال
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, ثـ عاد كقرر عقكبة اإلعداـ لبعض الحاالت (326)ا في المادة يقتؿ قصدن  فٍ عمى كؿ مى 
 المشددة لجريمة القتؿ.

ـ تنفيذ القتؿ بكسيمة معينة كما فعؿ 1936( لسنة 74لـ يتطمب المشرع في القانكف رقـ ) .9
 مصرم في حالة القتؿ بالسـ كتشديد العقكبة بسبب الكسيمة.التشريع الجنائي ال

األداة المستعممة في جريمة القتؿ ال تغير مف عناصر الركف المعنكم  يتضح مف الدراسة أف   .10
المتمثمة في اإلرادة كالعمـ لدل الجاني, كبالتالي في حالة إزىاؽ ركح المجني عميو بأم كسيمة 

تككف قد تحققت كال تأثير لمكسيمة عمى المساءلة عف جريمة مف الكسائؿ فالنتيجة اإلجرامية 
 .قصدناقتؿ ال

ـ لـ ينص عمى نصكص 1936( لسنة 74المشرع في القانكف رقـ ) يستنتج الباحث أف   .11
جنائية مستندة إلى قكاعد الشركع في جريمة لمكصكؿ إلى سياسة جنائية فعالة كناجحة في 

عماالن   جرائـ كالعقكبات. لنص شرعية المكافحة الجريمة كا 
ـ بيف القصد المباشر كالقصد االحتمالي 1936( لسنة 74لـ يمٌيز المشرع في القانكف رقـ ) .12

عماؿ السمطة التقديرية بشكؿ  لمكقكؼ عند إرادة الجاني كبالتالي تفريد العقكبة المقررة بحقو كا 
أكثر صحيح مف قبؿ القاضي مما يجعؿ العقكبة المفركضة في مثؿ حاالت القتؿ ىذه 

 عدالة.
ـ عمى تعريؼ القصد الجنائي في القانكف 1936( لسنة 74لـ ينص المشرع في القانكف رقـ ) .13

 في باب األحكاـ العامة كما حذت بذلؾ التشريعات الجنائية المقارنة.
ـ اإلصرار أك الترصد بشكؿ كاضح كما 1936( لسنة 74لـ يعٌرؼ المشرع في القانكف رقـ ) .14

( لفظ "صمـ" دكف 74رم كاألردني, بؿ ذكر المشرع في القانكف )فعؿ كؿ مف المشرع المص
 يحيؿ المفظ إلى اصطالح اإلصرار. أفٍ 

ـ لـ ينص صراحة عمى ظرؼ قتؿ األـ 1936( لسنة 74يتبيف مف الدراسة أف القانكف رقـ ) .15
 ابنيا اتقاء لمعار كظرؼ مخفؼ لمعقكبة كما نصت التشريعات الجنائية المقارنة عمى ذلؾ.

ـ بشكؿ صريح عذر االستفزاز مما يترؾ 1936( لسنة 74ناكؿ المشرع في القانكف رقـ )لـ يت .16
  إلعمالو دكف كجكد نص.مجاالن 

الشرؼ  بدافعـ لجريمة القتؿ 1936( لسنة 74لـ يتطرؽ المشرع في قانكف العقكبات رقـ ) .17
 ـ.2014لسنة  10كسبب لتخفيؼ العقكبة, بؿ استثني بناءن عمى القرار بقانكف رقـ 
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قد مٌيز بيف جريمة القتؿ  ـ1960لسنة  (16)في القانكف رقـ يتضح مف الدراسة أف المشرع  .18
 كجريمة القتؿ عف عمد, فقرر لألكلى عقكبة اإلعداـ كلمثانية عقكبة السجف.  قصدنا
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 ثانًيا: التوصيات

خطأ كصكرىا نكصي المشرع الفمسطيني بضركرة العمؿ عمى تحديد معنى جريمة القتؿ ال .1
 ضمف نص كاضح في قانكف العقكبات كما فعمت أغمب التشريعات الجنائية المقارنة.  

يكصي الباحث بضركرة العمؿ عمى تقسيـ أنكاع القتؿ إلى قسميف رئيسييف كىما: القتؿ  .2
 , كالقتؿ الخطأ.عمدنا

نكصي بالعمؿ عمى إدراج جريمة الضرب المفضي إلى المكت لنصكص قانكف العقكبات  .3
 المطبؽ في المحافظات الجنكبية. 

نقترح عمى المشرع الفمسطيني ضركرة إعادة صياغة جميع النصكص المتعمقة بجريمة القتؿ  .4
كجريمة القتؿ الخطأ لممحافظة عمى مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات كتطبيؽ جكانبو  قصدنا

 بشكؿ صحيح مف قبؿ القضاء. 
األخذ بنظرية تشديد العقكبة في حالة استعماؿ يقترح الباحث عمى المشرع الفمسطيني بعدـ  .5

كسيمة معينة لجريمة القتؿ كالبقاء عمى المبدأ العاـ الذم يقرر عقكبة اإلعداـ لجريمة القتؿ 
 القصد بغض النظر عف الكسيمة المستعممة. 

يقترح الباحث ضركرة العمؿ عمى قياـ المشرع الفمسطيني بالتمييز بيف القصد المباشر  .6
عماؿ السمطة التقديرية لمقاضي بشكؿ صحيح مما يجعؿ كالقصد اال حتمالي لتفريد العقكبة, كا 

 العقكبة المفركضة في جريمة القتؿ أكثر عدالة.
حسب ك  كفقنا لمقصد الجنائي نكصي المشرع الفمسطيني بالنص عمى عقكبة جريمة القتؿ .7

ي ضمف حدكد صكرتيا لتتماشى مع السياسة العقابية كلضبط السمطة التقديرية لمقاض
 المشركعية. 

يرل الباحث ضركرة العمؿ عمى إدراج نصكص جنائية مستندة إلى قكاعد الشركع في  .8
عماالن لنص  الجريمة لمكصكؿ إلى سياسة جنائية فٌعالة كناجحة في مكافحة جريمة القتؿ كا 

 شرعية الجرائـ كالعقكبات.
القانكف في باب األحكاـ يحٌث الباحث عمى ضركرة العمؿ عمى تعريؼ القصد الجنائي في  .9

 العامة كما حذت بذلؾ أغمب التشريعات الجنائية المقارنة.
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كالبيد  مف ضركرة العمؿ عمى عدـ تخفيؼ العقكبة في حالة قياـ األـ بقتؿ ابنيا اتقاء العار  .10
 ـ.1960( لسنة 16, كذلؾ في قانكني )تشديد العقكبة عمييا

 زاز في القانكف كسبب مخفؼ. يكصي بضركرة األخذ بشكؿ صريح بعذر االستف .11
يكصي الباحث المشرع الفمسطيني بضركرة العمؿ عمى تعريؼ اإلصرار كالترصد بشكؿ  .12

 كاضح كما فعمت التشريعات الجنائية المقارنة.
في كاقعة زنا كاممة أك  أك الزكج يقترح الباحث عمى المشرع في بعدـ اعتبار مفاجئة الزكجة .13

مشددنا إال كفقنا لممعايير التي حددتيا الشريعة اإلسالمية  في فراش غير مشركع سببنا الضبط
 بيذا الخصكص.

 الباحث ضركرة تكحيد التشريعات العقابية المطبقة في المحافظات الشمالية كالجنكبية.  يكصي .14
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