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 االقرتان وأثره يف جرمية القتل العمد
 م.م صادق يوسـف خمـف الياسري

 فرع ذي قار -تدريسي في جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( األىمية

sadeq.yousif.khalaf@gmail.com  

 المستخمص:

اتضح مف خالؿ البحث اف ظرؼ االقتراف يعد أحد الظروؼ المشددة لجريمة القتؿ العمد 
التي نصت عمييا التشريع الجنائي المصري والعراقي والتي يرفع العقوبة فييا االعداـ, واف 

التي يرتكبيا الجاني مف خالؿ ىذا االقتراف ما ىو في األصؿ اال تعدد حقيقي لمجرائـ 
ارتكابو عدة افعاؿ متعددة مستقمة بعضيا عف بعض وال يوجد ارتباط او تجزئة بينيا, واف 
عدـ خضوعيا لممبادئ العامة في تعدد الجرائـ ىو النص القانوني الذي جعؿ مف تمؾ 

ال يكوف اال الجرائـ جريمة واحدة وذلؾ بسبب الخطورة االجرامية الكامنة لدى الجاني, لكف 
بشروط يجب توافرىا والمتمثمة بارتكاب الجاني جريمة قتؿ تامة , ويقترف بيا جناية التي لـ 
يحدد المشرع المصري نوعيا بخالؼ المشرع العراقي الذي حدد نوع تمؾ الجريمة بأف 
تكوف قتؿ عمد او شروع فييا, ثـ انيينا البحث بخاتمة تضمنت أىـ االستنتاجات 

 والتوصيات.

 لكممات المفتاحية: )االقتران، القتل العمد، تعدد الجرائم،  فترة زمنية، اإلعدام(.ا
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Conjunction and its impact on the crime of 

premeditated murder 

M. Sadiq Youssef Khalaf Al-Yasiri 

I teach at Imam Jaafar Al-Sadiq (Peace be upon him) 

University - Dhi Qar branch 

Abstract: 

      Through the research it became clear that the conjugation 

circumstance is one of the aggravating circumstances for the crime 

of premeditated murder stipulated in the Egyptian and Iraqi criminal 

legislation, in which the death penalty is lifted, and that this 

conjunction is essentially nothing but a real multiplicity of crimes 

committed by the perpetrator through committing several acts that 

are independent of each other. There is no connection or division 

between them, and their non-compliance with general principles in 

the multiplicity of crimes is the legal text that made these crimes a 

single crime due to the criminal danger inherent in the perpetrator, 

but it is only under conditions that must be met, represented by the 

perpetrator committing a complete murder, and associated with it A 

felony that the Egyptian legislator did not specify its type, unlike the 

Iraqi legislator who specified the type of that crime to be 

premeditated murder or attempted murder. Then we ended the 

research with a conclusion that included the most important 

conclusions and recommendations.    

Kay word: (Conjugation, Murder, Multiple crimes, Period of time, 

Execution).
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 الــمقـدمة

إف البحث يدور حوؿ االقتراف في جريمة القتؿ العمد  الذي يتحقؽ ابتداء عندما       
يرتكب الجاني أفعااًل عدة منفصمة تكوف جرائـ متعددة مستقمة عف بعضيا دوف تطمب 
ارتباط الجريمتيف ارتباطًا ال يقبؿ التجزئة أو اشتراؾ في وحدة الغرض, مما يعني أف 

لكف المشرع الجنائي   وف مف الناحية الواقعية  تعددا حقيقياىذه الجرائـ المتعددة تك
جعؿ مف ىذه الجرائـ المتعددة في مجموعيا جريمة واحدة فإذف ىي محكومة بالنص 

واف خروج المشرع الجنائي عف القواعد العامة في تعدد الجرائـ والعقوبات, كاف القانوني 
ًا, وترجع عمة التشديد ىو كوف الغرض منو اعتبار حالة ظرؼ االقتراف ظرفًا مشدد

الجاني شديد الخطورة لكونو ال يتورع عف ارتكاب جنايتيف خطيرتيف إحدى تمؾ الجرائـ 
 ىي القتؿ العمد ويكوف ذلؾ خالؿ فترة زمنية قصيرة.

تتمثؿ اىمية بحث موضوع االقتراف وأثره في جريمة القتؿ العمد  -أواًل/ أىمية البحث:
تظير صعوبة موضوع االقتراف بسبب ما يثيره مف مشاكؿ مف عدة مواضع , األولى 

عند القضاء في تحديد التكييؼ القانوني الصحيح لمواقعة وىذا األمر بسبب 
المصطمحات االخرى القريبة منو  مما يثير المبس عف التطبيؽ القضائي, والثانية العمة 

صورة ظرؼ  التي دفعت المشرع الجنائي في جعؿ بعض الجرائـ جريمة واحدة تحت
 االقتراف رغـ توفر نصوص خاصة تعالج التعدد الحقيقي لمجرائـ   

يثير موضوع االقتراف وأثره في جريمة القتؿ العمد تساؤالت  -ثانيًا/ إشكالية البحث:
ما المقصود باالقتراف؟ وماىي خصائص االقتراف التي يستقؿ بيا عف غيره؟  عدة منيا

قتراف والمفاىيـ والمصطمحات االخرى التي تتشابو ما ىي أوجو االختالؼ بيف ظرؼ اال
بو في بعض الجوانب؟ ما ىي االحكاـ العامة الرئيسة التي وضعيا كؿ مف المشرع 
الجنائي العراقي والمصري لتحقؽ ظرؼ االقتراف في جريمة القتؿ العمد؟ ما ىي االثار 

فييا؟ وستكوف المترتبة عمى تحقؽ الظرؼ مف ناحية العقوبة االصمية والمساىميف 
 االجابة عمى ىذه التساؤالت محور اشكالية البحث.
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عمى مستوى منيجية البحث سنعتمد عمى المنيج  -ثالثًا/ منيجية البحث ونطاقيا:
التحميمي والمنيج المقارف الذي يقوـ عمى تقصي جوانب الموضوع وحيثياتو في الفقو 

وؿ التشريعية المناسبة , أما نطاؽ والقانوف والقضاء , ليتسنى بعد ذلؾ تقديـ افضؿ الحم
البحث فيتحدد في دراسة نصوص الواردة في قانوف العقوبات العراقي والمتعمقة بظرؼ 
اقتراف القتؿ العمد بجريمة قتؿ عمد او شروع فييا مع مقارنتيا في قانوف العقوبات 

 المصري.

لمبحث األوؿ سنقسـ ىذا البحث الى مبحثيف, نتناوؿ في ا -رابعًا/ ىيكمية البحث:
مفيوـ االقتراف, وسنخصص المبحث الثاني لألحكاـ العامة لظرؼ االقتراف وآثاره, ثـ 

 انيينا البحث بخاتمة تضمنت أىـ ما توصمنا إليو مف نتائج وتوصيات

 المبحث األول

 مفيوم االقتران

االقتراف ىو أف يرتكب الجاني عدة افعاؿ تدخؿ في نطاؽ التجريـ وكؿ واحد مف ىذه 
فعاؿ يشكؿ لوحده جريمة مستقمة , إال اف المشرع ولرابطة زمنية خاصة بيف ىذه اال

الجرائـ يجعؿ منيا جريمة واحدة تختمؼ عف الجرائـ المكونة ليا مف حيث االركاف 
 المكونة ليا ومف حيث العقاب.

ولبياف مفيوـ االقتراف سنقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف , نتناوؿ في المطمب األوؿ 
االقتراف وخصائصو وسيخصص المطمب الثاني لتمييز االقتراف عما يشتبو بو تعريؼ 

 وعمى النحو اآلتي:
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 المطمب األول

 تعريف االقتران وخصائصو

لبياف تعريؼ االقتراف وخصائصو سنقسـ ىذا المطمب الى فرعيف, نتناوؿ في الفرع 
االقتراف وعمى النحو األوؿ تعريؼ االقتراف , وسيخصص الفرع الثاني لبياف خصائص 

 اآلتي:

 الفرع األول

 تعريف االقتران

شده بو ووصمو إليو,  –قرنا / الشيء بالشيء  -يتحدد المعنى المغوي لالقتراف مف قرف
)قرف( فالف: جمع بيف شيئيف أو عمميف, ) اقترف( الشيء بغيره: اتصؿ بو وصاحبو, 

يتضح لنا أف االقتراف يدؿ عمى . وعمى ضوء المعنى المغوي (1)ويقاؿ : اقترنا: تالزما
 االتصاؿ أو ارتباط أكثر مف شيء.

أما بالنسبة لتعريؼ االقتراف اصطالحًا  فنجد  أف موقؼ التشريعات الجنائية التي 
نظمت احكاـ االقتراف بيف بعض الجرائـ لـ تضع تعريفًا محددًا لو, ومف ثـ قد ترؾ 

ي فنجد انو انقسـ الى اتجاىيف , فاالتجاه تعريفو لمفقو والقضاء, وبالنسبة  لمفقو الجنائ
األوؿ لـ يتطرؽ الى تعريؼ االقتراف بوجو عاـ إنما تطرؽ إليو بصدد التطبيقات التي 
ورد فييا االقتراف ومنيا جريمة القتؿ المقترنة بجريمة أخرى, لذلؾ عرفت بأنيا " صمة 

أيضًا " إف يرتكب القتؿ . كما عرفت (2)زمنية تربط بيف القتؿ العمدي والجريمة األخرى"
 . (3)والجناية األخرى خالؿ فترة زمنية واحدة"

بينما اتجاه آخر مف الفقو الجنائي وضع تعريؼ عاـ لالقتراف بيف الجرائـ , فقد ذىب 
, كما عرفت أيضًا " الصمة (4)بعضيـ إلى تعريفو باختصار بأنو " المصاحبة الزمنية"

 .(5)المتمثمة في االرتباط الزمني"
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ما موقؼ القضاء ايضًا لـ يتبفَّ اتجاىا موحدا لبياف المقصود باالقتراف, إذ نجد في أ
بعض القرارات القضائية لـ تضع تعريفا لالقتراف بوجو عاـ, إنما اشارت الى بياف 
المقصود بو في بعض التطبيقات الواردة لبعض الجرائـ ومنيا اقتراف القتؿ بجناية , فقد 

أف يثبت الحكـ استقالؿ الجريمة  ية في قرار ليا " ...قضت محكمة النقض المصر 
المقترنة عف جناية القتؿ وتميزىا عنيا وقياـ المصاحبة الزمنية بينيما بأف تكوف 

. وكذلؾ (6)قد ارتكبت في وقت واحد أو فترة زمنية قصيرة...( -أو أكثر  -الجنايتيف 
بينت محكمة التمييز االتحادية في أحد قراراتيا " حالة اإلقتراف تتحقؽ إذا سبقت جريمة 
القتؿ العمد او الشروع بالقتؿ جريمة القتؿ العمد أو عاصرتيا أو تمتيا وبشرط تحقؽ 

 . (7)المصاحبة الزمانية والمكانية وتكوف ىذه المصاحبة منتجة"

ضائية اتجيت نحو بياف المقصود باالقتراف بوجو عاـ , بينما قسـ آخر مف القرارات الق
فقد قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا عمى أنو " ... فظير اف  معنى 
االقتراف ىو المصاحبة الزمنية وىي ال تتطمب اف يكوف بيف الجنايتيف أي فارؽ زمني 

بيف الجرائـ التي . كما قضت في قرار آخر " توافر الرابطة الزمنية (8)عمى االطالؽ"
ارتكبيا المتيماف , واستقالؿ كؿ منيا بذاتيتيا وأركانيا وعناصرىا القانونية عف 

 . (9)األخرى.."

وبعد استعراض الموقؼ الفقيي والقضائي لتحديد المقصود باالقتراف نجد أغمب ىذه 
 التعريفات ركزت عمى العنصر الزمني الذيف يربط بيف الجريمتيف التي يرتكبيا شخص
واحد, ومف الممكف اف يعاونو مجموعة مف المساىميف في كؿ مف الجريمتيف أو في 

 إحداىما.

ومساىمًة منا إلى جانب الجيود الفقيية والقضائية السابقة فإنو يمكف تعريؼ االقتراف " 
ىي التي تتكوف في حقيقتيا مف أكثر مف جريمة ارتكبيا شخص واحد خالؿ فترة زمنية 

 شرع  عمى سبيؿ االستثناء جريمة واخدة مقرونة بظرؼ مشدد "محددة اعتبرىا الم
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ويستند ىذا التعريؼ عمى العنصر الزمني الذي يمثؿ الصمة التي تربط بيف الجريمتيف , 
باإلضافة الى تدخؿ المشرع الجنائي بجعؿ تمؾ الجريمتيف جريمة واحدة بنصوص 

 طة.خاصة ووضع ليا عقوبة أشد مف عقوبة كؿ مف الجرائـ البسي

 الفرع الثاني

 خصائص االقتران

 يتمتع االقتراف بجممة خصائص نورد بعضيا عمى النحو اآلتي:

: إف االقتراف بيف الجرائـ ال يمكف أف يتحقؽ بوصفو مفيـو / مشروعية االقتران 1
قانوني مستقؿ عف غيره مف المفاىيـ إال عندما تتحقؽ الجرائـ التي حددىا المشرع 

االقتراف, بمعنى أف ليس كؿ ارتكاب ألكثر مف جريمة يتحقؽ  مسبقًا قبؿ تحقؽ وصؼ
نما ال بد أف تحقؽ ذات الجرائـ التي أراد المشرع ليا أف تحقؽ,  بو وصؼ االقتراف وا 
كاالقتراف بيف جرائـ القتؿ والشروع في القتؿ أو االقتراف بيف جرائـ الخطؼ , وىذه 

اف عف تعدد الجرائـ والذي يتحقؽ الخاصية تعد غاية في األىمية كونيا تميز االقتر 
 . (10)عندما ترتكب أكثر مف جريمة بغض النظر عف نوعيا

يتضح لنا مف ىذه الخاصية أف ىناؾ تعددًا لمجرائـ وىي قائمة ولكف الذي جعؿ ىذه 
الجرائـ في مجموعيا جريمة واحدة قائمة بذاتيا تختمؼ عف الجرائـ المكونة ليا ىو 

ليذا الوضع الجديد ولواله لكنا في حالة تعدد لمجرائـ , وىذه المشرع الجنائي الذي خمؽ 
الجرائـ المتعددة التي تكونت في مجموعيا جريمة واحدة جديدة بنص القانوف معناىا اف 
األخير حدد نوعية تمؾ الجرائـ المقترنة بنص قانوني صريح ألنيا تعد استثناء عمى 

ة القتؿ العمد المقترف بجناية كوف األصؿ العاـ وىو تعدد الجرائـ , فنجد في جريم
 القانوف مف مجموع الجريمتيف جريمة واحدة وذلؾ بحكـ القانوف وبنصو الصريح. 

لما كانت الجريمة المركبة ىي التي تتكوف / االقتران سبب لتكوين الجريمة المركبة: 2
مف أكثر مف جريمة واحدة, وتشكؿ احداىا عنصرًا مف عناصر التكويف القانوني لجريمة 
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أخرى, أو تكوف أحداىا ظرفًا مشددًا لألخرى, فالركف المادي ليذه الجريمة يتكوف مف 
ستقمة ولكف أكثر مف فعؿ مادي , كؿ فعؿ مف ىذه االفعاؿ المختمفة تشكؿ جريمة م

المشرع الجنائي دمج ىذا النوع مف الجرائـ معتبرًا إياىا جريمة واحدة, فمثاًل جناية 
السرقة عمى المساكف بطريؽ االكراه أو التيديد باستعماؿ السالح التي ورد النص عمييا 

( مف قانوف العقوبات العراقي , فيذه الجريمة تتكوف في حقيقة األمر 441/3في المادة )
ة جرائـ ىي: جريمة انتياؾ حرمة المساكف, وجريمة التيديد بإشيار السالح, مف عد

وجريمة االيذاء العمد, وجريمة السرقة, وقد جمع المشرع بيف ىذه الجرائـ وجعؿ منيا 
.  كذلؾ الحاؿ بالنسبة لجريمة القتؿ (11)جريمة جديدة تشتمؿ عناصرىا عمى عدة جرائـ

/ ز( مف 406/1التي ورد النص عمييا في المادة )  المقترنة بجريمة قتؿ أو شروع فييا
قانوف العقوبات العراقي, فيذه الجريمة ايضًا تتكوف مف عدة جرائـ وىي جريمة القتؿ 
العمد , وجريمة القتؿ العمد األخرى او الشروع فييا , فينا كانت جناية القتؿ او الشروع 

 التي ارتكب مف اجميا القتؿ ظرفًا مشددًا لمجريمة.

تتصؼ الجرائـ المقترنة بشدة العقوبة والتي تكوف / االقتران سبب لتشديد العقوبة: 3
أشد مف عقوبة الجرائـ المكونة ليا, ويعني ذلؾ اف المشرع الجنائي خرج عف القواعد 
العامة في تعدد الجرائـ والعقوبات, بالنظر إلى حالة االقتراف التي اعتبرىا ظرفًا مشددًا, 

نو إذا انعدـ االقتراف في بعض الجرائـ كجريمة القتؿ العمد, امتنع ويترتب عمى ىذا أ
اعتبار الجناية األخرى ظرفًا مشددًا لمقتؿ , ووجب النظر إلييا عمى أنيا جريمة مستقمة 
تتعدد مع جريمة القتؿ, وفي ىذه الحالة تطبؽ القواعد العامة في تعدد الجرائـ, فإذا 

حدة الغرض واالرتباط الذي ال يقبؿ التجزئة , جمعت بيف القتؿ والجريمة األخرى و 
وقعت الجريمة المقررة ألشدىا, إما إذا انعدـ االرتباط , تعددت العقوبات بتعدد 

. ومع ذلؾ يالحظ اف ىذا االقتراف يوحد العقوبة لكي تصدر عقوبة واحدة (12)الجرائـ
 مقرونة بظرؼ مشدد دوف اف يؤثر عمى وجود الجرائـ.

اف النصوص التشريعية التي  القتران عمى االحكام االجرائية:/ عدم خصوصية ا4
تعالج المفيوـ الخاص باالقتراف ال يشير الى أي خصوصية تذكر لألقتراف بيف الجرائـ 
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في المجاؿ االجرائي , وىذا األمر ال يمنع قياـ المشرع بتعديؿ تمؾ النصوص لكي 
ئـ, كرفع الدعوى العامة واالحالة عمى تحدث أثرًا إجرائيًا ناشئًا عف االقتراف بيف الجرا

المحكمة المختصة وتوجيو التيمة والمحاكمة. وبالتالي في الجرائـ المقترنة توجو لممتيـ 
تيمة واحدة لكؿ جريمة يحاكـ عنيا المتيـ في الدعوى الواحدة, وذلؾ وفؽ ماورد في 

توجو -ف: "أ/أ( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية التي نصت عمى ا188المادة )
 تيمة واحدة عف كؿ جريمة أسندت الى شخص معيف".

 المطمب الثاني

 تمييز االقتران عما يشتبو بو

لبياف التفرقة بيف االقتراف عما يشتبو بو مف مفاىيـ سنقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف 
نتناوؿ في الفرع األوؿ تمييز االقتراف عف تعدد الجرائـ وسيخصص الفرع الثاني لتمييزه 

 ف ارتباط الجرائـ وعمى النحو اآلتي:ع

 الفرع األول

 تمييز االقتران عن تعدد الجرائم

ويقصد بتعدد الجرائـ "حالة ارتكاب الشخص لعده جرائـ قبؿ أف يحكـ عميو حكمًا باتًا 
. وتعدد الجرائـ مف نوعيف: تعدد صوري أو معنوي , وتعدد حقيقي (13)في واحدة منيا"

أو مادي. وعمى ىذا األساس سوؼ نمييز االقتراف عف التعدد بنوعيو وعمى النحو 
 اآلتي: 

يعد التعدد صوريًا إذا ما ارتكب  -أواًل/ تمييز االقتران عن التعدد الصوري)المعنوي(:
مف نص في القانوف, فتعدد االوصاؼ االجرامية المجـر فعاًل واحدًا ينطبؽ عميو أكثر 

ليذا الفعؿ بعدد النصوص التي تطالو, وبذلؾ يتضح اف التعدد الصوري أو المعنوي 
. كمف يطمؽ عدة أعيرة نارية (14)يقوـ عمى عنصريف: وحده الفعؿ وتعدد االوصاؼ

نتيؾ فتقتؿ شخصًا وتصيب شخصًا آخر بجروح, فينا نمحظ أف الجاني بفعمو الواحد ا
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( مف 405نصيف قانونييف ىما: النص الذي يعاقب عمى جريمة القتؿ وفؽ المادة )
( مف 412قانوف العقوبات العراقي, كذلؾ النص الذي يعاقب عمى االيذاء وفؽ المادة )

قانوف العقوبات, كذلؾ حالة مف ينتيؾ عرض أنثى في الطريؽ العاـ, فينطبؽ عمى ىذا 
(, والفعؿ الفاضح 397ريمة ىتؾ العرض وفؽ المادة )الفعؿ النص الذي يعاقب عمى ج

  ( مف ذات القانوف.401العمني المخؿ بالحياء وفؽ المادة )

وفيما يتعمؽ بتمييز االقتراف عف التعدد الصوري فال بد أواًل أف نبيف أوجو التشابو بينيما 
ري وعمى النحو وبعد ذلؾ نتطرؽ الى أوجو التفرقة أو التمييز بيف االقتراف والتعدد الصو 

 اآلتي: 

إف مناط التشابو بيف االقتراف والتعدد الصوري تتمثؿ مف خالؿ  -أوجو التشابو:-ا
 أوجو عدة:

ينتج عف االقتراف والتعدد الصوري جرائـ متعددة سواء كاف ذلؾ مف خالؿ قياـ  -أ
, أـ  الجاني بارتكابو تمؾ الجرائـ مف عدة أفعاؿ جرمية وىو ما يدخؿ في مجاؿ االقتراف

كاف ناتج ذلؾ مف فعؿ واحد لكف نتج عنو اكثر مف جريمة وىو ما يدخؿ في مجاؿ 
( مف قانوف العقوبات المصري عمى أنو ) إذ 32التعدد الصوري, فقد نصت المادة )

( مف 141, كذلؾ ما نصت عميو المادة ) (15)كوف الفعؿ الواحد جرائـ متعددة ...(
 . (16)ذا كوف الفعؿ الواحد جرائـ متعددة .....(قانوف العقوبات العراقي عمى أنو )ا

يتماثؿ االقتراف والتعدد الصوري مف ناحية وحده العقوبة , فحكـ التعدد الصوري  -ب
ىو اعتبار الجريمة التي عقوبتيا أشد والحكـ بعقوبتيا دوف غيرىا , ويعني ذلؾ اف 

ـ األخؼ فال تطبؽ سواء المشرع قد أخذ بوحده العقوبة , واما العقوبات المقررة لمجرائ
( مف قانوف العقوبات 32أكانت أصمية أـ تبعية أـ تكميمية, وىذا ما نصت عميو المادة )

المصري في شطرىا االخير عمى أنو ) ... وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتيا أشد 
والحكـ بعقوبتيا دوف غيرىا(. وأيضا ينطبؽ نفس األمر لدى المشرع العراقي إذا نص 
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( مف قانوف العقوبات العراقي عمى أنو )....وجب اعتبار الجريمة التي 141مادة )في ال
ذا كانت العقوبات متماثمة حكـ بإحداىا(.  عقوبتيا أشد والحكـ بالعقوبة المقررة ليا وا 

ُمقيدة بتطبيؽ أحكاميا في حالة سمطة القاضي في حالتي االقتراف والتعدد الصوري -جػ
 ديرية في عدـ تطبيؽ احكاميا.قياميا وال يممؾ سمطة تق

اف مناط االختالؼ بيف االقتراف والتعدد الصوري تتمثؿ مف خالؿ / أوجو االختالف: 2
 أوجو عدة:

يستند التعدد المعنوي عمى فعؿ مادي واحد , ويكوف الفعؿ واحدا إذا تكوف مف حركة  -أ
كس مف ذلؾ , عمى الع(17)عضمية واحدة أو مف عدة حركات يجمعيا قرار ارادي واحد

 اف االقتراف بيف الجرائـ ينتج تعددًا ماديًا مبنيًا عمى أفعاؿ مادية جرمية متعددة.

إف التعدد المعنوي يتكوف مف جرائـ متعددة مترتبة عمى فعؿ واحد دوف ذكر لتمؾ -ب
 .(18)الجرائـ, اما االقتراف فإف المشرع قد خصيا في نماذج محددة

ر فقرة حكمية واحدة عف أشد الجرائـ عقوبة وعدـ يترتب عمى التعدد الصوري صدو  -جػ
, عمى العكس مف ذلؾ (19)االشارة إلى األوصاؼ القانونية األخرى ذات العقوبة األخؼ

يترتب عمى االقتراف بيف الجرائـ صدور فقرة حكمية عف كؿ جريمة, إال أنو في النياية 
 ال ينفذ سوى الفقرة الحكمية ذات العقوبة األشد.

/ب( مف 188يمة واحدة في التعدد الصوري وىذا ما نصت عميو المادة )توجيو ت -د
قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي بقوليا ) توجو تيمة واحدة في الجرائـ 

(.بينما في االقتراف بيف الجرائـ فتوجو 132/1المتعددة المنصوص عمييا في المادة 
  تيمة عف كؿ جريمة .

يعد االقتراف ظرؼ مشدد وجوبي لمعقوبة, أما في التعدد الصوري فالمشرع لـ يشدد  -ىػ
نما تطبؽ العقوبات وفؽ ضوابطيا القانونية دوف تشديد, وذلؾ  العقاب عمى الجاني, وا 

 . (20)عمى اساس اف الجاني لـ يتـ إنذاره بحكـ نيائي في جريمة إرتكبيا مسبقاً 
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ويقصد بالتعدد المادي لمجرائـ تعدد المادي) الحقيقي(: ثانيًا/ تمييز االقتران عن ال
ارتكاب الجاني عدة جرائـ تستقؿ كؿ منيا تماـ االستقالؿ عف الجرائـ األخرى ودوف أف 

سواء أكانت ىذه الجرائـ , (21)يكوف الجاني قد حكـ عميو نيائيًا مف أجؿ واحده منيا
مختمفة كارتكاب جرائـ قتؿ  كميا مف نوع واحد كأف تكوف كميا سرقات أو مف أنواع

وضرب وسرقة واحتياؿ...الخ, فكؿ فعؿ مف ىذه األفعاؿ مستقؿ عف اآلخر ويكّوف 
.وفيما يتعمؽ بتمييز االقتراف عف التعدد المادي فال بد أواًل أف نبيف (22)جريمة لوحده

لتعدد أوجو التشابو بينيما وبعد ذلؾ نتطرؽ الى أوجو التفرقة أو التمييز بيف االقتراف وا
 المادي وعمى النحو اآلتي:

اف مناط التشابو بيف االقتراف والتعدد المادي تتمثؿ مف خالؿ أوجو أوجو التشابو: -1
  عدة:

إف كال مف االقتراف والتعدد المادي تتكوف مف أفعاؿ مادية متعددة, يستقؿ كؿ فعؿ / -أ
المكتممة  عف اآلخر بعنصره الشخصي الذي يعطي لمفعؿ الخارجي وصفًا الجريمة

 .(23)العناصر

يشترط لقياـ التعدد المادي أال يكوف قد صدر حكـ قطعي في إحدى الجرائـ التي  -ب
ارتكبيا الجاني، وال ييـ طوؿ أو قصر المدة الزمنية التي تفصؿ بيف جريمة وأخرى 
طالما لـ يصدر بشأف أحدىا حكـ, أما اذا صدر حكـ قطعي في إحدى الجرائـ فإننا 

, وىذا الشرط ينطبؽ ايضا عمى حالة (24)حالة مجـر عائد وليس تعددسنكوف أماـ 
االقتراف بيف الجرائـ التي يشترط فييا عدـ صدور حكـ في احداىما قبؿ ارتكاب 

 الجريمة األخرى.

سمطة القاضي في حالتي االقتراف والتعدد المادي ُمقيدة  كذلؾ بتطبيؽ االحكاـ  -جػ
ا وليس لدى القاضي في ذلؾ السمطة التقديرية بعدـ الواردة في حالة توفر شروط قيامي

 التطبيؽ ليا.
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اف مناط االختالؼ بيف االقتراف والتعدد المادي تتمثؿ مف خالؿ  /أوجو االختالف:2
 أوجو عدة:

أ/ ال يشترط لتوافر التعدد المادي لمجرائـ اف تكوف الجرائـ المتعددة متشابية فيما بينيا, 
ي لمجرائـ صورتاف األولى صورة تتنوع االوصاؼ الجرمية وعميو فإف لالجتماع الماد

لألفعاؿ المتعددة إذ تجتمع عندئذ جرائـ متنوعة, ومثاؿ ذلؾ الشخص الذي يرتكب 
جريمة تزوير, وبعد فترة يُقدـ عمى ارتكاب جريمة ضرب مفضي إلى موت,  والصورة 

ىذه الصورة جرائـ  الثانية حيث تتعدد فييا أوصاؼ الجرمية المتماثمة, إذ تجتمع في
عديدة متماثمة, ومثاؿ  عمى ذلؾ مف يقدـ عمى ارتكاب جنحة سرقة بطريؽ النشؿ, ثـ 

. وعمى العكس مف ذلؾ في جرائـ (25)يرتكب سرقة أخرى مماثمة مف مجني عميو آخر
االقتراف فيي محددة مف قبؿ المشرع الجنائي بنماذج معينة , ولكف التشريعات الجنائية 

تحديد جرائـ االقتراف انقسمت الى قسميف , فالقسـ األوؿ قد حدد الجريمة فيما يخص 
, اما القسـ الثاني مف التشريعات قد حدد الجريمة األولى ولـ يحدد (26)األولى والثانية

 . (27)الثانية

ب/  في حالة تعدد الجرائـ ال توجد أىمية لممدة الزمنية التي تفصؿ بيف جريمة وأخرى 
. وعمى (28)ذلؾ في القوانيف التي ال تأخذ بالتقادـ في المواد الجنائيةطالت أـ قصرت, و 

العكس مف ذلؾ يعد العامؿ الزمني إحدى مستمزمات االقتراف بيف الجرائـ وعميو يعتمد 
 قياـ المعنى األخير.

جػ/ إف أساس وجود ظرؼ االقتراف واعتباره ظرفا مشددا ىو اعتماده عمى اعتبارات  
ي، حيث يستدؿ منيا عمى مدى خطورة الجاني وعدـ خشيتو مف نفسية خاصة بالجان

العقاب , الذي ال يتردد في ارتكاب جريمتيف كؿ منيما جناية في خالؿ فترة زمنية 
قصيرة, وىذا االعتبار ىو الذي دعا المشرع إلى استبعاد القواعد العامة في التعدد , 

مف بيف عقوبات الجرائـ المتعددة ألف تطبيقيا يمكف أف يؤدي إلى توقيع العقوبة األشد 
, وقد تكوف ىذه العقوبة أقؿ مف جسامتيا مف عقوبة االعداـ التي قررىا في حالة 
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,. أما التعدد سواء كاف مادي او (29)االقتراف, لذلؾ يعد ظرؼ مشدد وجوبي لمعقوبة
معنوي فالعقاب عميو ال دخؿ لو بشخصية الجاني وميمو الرتكاب االجراـ. فما ييـ 

عقاب عميو ىو إرتكاب أكثر مف جريمة وقبؿ صدور حكـ نيائي في أي منيا. فيو ال لم
 .(30)ييتـ بخطورة الجاني

 الفرع الثاني

 تمييز االقتران عن ارتباط الجرائم

ويقصد بارتباط الجرائـ أو الجرائـ المرتبطة  بوجو عاـ "عبارة عف تمؾ الجرائـ التي 
جرائـ أخرى بحيث يتعذر ارتكاب الجريمة الثانية ) يتوقؼ ارتكابيا سمفًا عمى ارتكاب 

الالحقة( إال بعد ارتكاب الجريمة األولى ) السابقة( كقياـ الطبيب بسرقة بعض 
. وقد عد المشرع الجنائي ارتباط (31)األعضاء البشرية ألحد المرضى عف طريؽ قتمو"

المشرع المصري عمى الجرائـ كأحد الظروؼ المشددة لجريمة القتؿ العمد , فقد نص 
مف قانوف  234ىذا الظرؼ المشدد في الشؽ الثاني مف الفقرة الثانية مف المادة 

العقوبات المصري بقولو " ..أما إذا كاف القصد منيا التأىب لفعؿ جنحة أو تسييميا أو 
ارتكابيا بالفعؿ أو مساعدة مرتكبييا أو شركائيـ عمى اليرب أو التخمص مف العقوبة 

إلعداـ أو بالسجف المؤبد". ونص عمى ىذا الظرؼ المشدد ايضا المشرع فيحكـ با
مف قانوف العقوبات العراقي والتي تنص " اذا  406/ ح مف المادة 1العراقي في الفقرة 

ارتكب القتؿ تمييدا الرتكاب جناية او جنحة معاقب عمييا بالحبس مدة ال تقؿ عمى 
و تمكينا لمرتكبيا او شريكو عمى الفرار او سنة او تسييال الرتكابيا او تنفيذا ليا ا

 التخمص مف العقاب".

وترجع عمة تشديد العقوبة بحيث تصؿ إلى االعداـ, ىو أف الجاني اتخذ القتؿ وسيمة 
الرتكاب جريمة أقؿ منو خطورة , فيو يكشؼ بذلؾ عف شخصية خطيرة, إذ ال يبالي 

في ذاتيا قميمة األىمية, ومف أمثمة بازىاؽ الروح في سبيؿ تحقيؽ غاية اجرامية قد تكوف 
الحاالت التي يتوافر فييا ىذا التشديد اف يقتؿ الجاني حارس منزؿ لكي يسرؽ أمتعة 
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فيو, أو يقتؿ المجني عميو في السرقة ليتمكف مف الفرار بالمسروقات, أو يقتؿ مف 
. وفيما يتعمؽ بتمييز (32)شاىده يرتكب السرقة كي يتخمص مف شاىد اثبات ضده

القتراف عف ارتباط الجرائـ فال بد أواًل أف نبيف أوجو التشابو بينيما وبعد ذلؾ نتطرؽ ا
 الى أوجو التفرقة أو التمييز بيف االقتراف ارتباط الجرائـ وعمى النحو اآلتي:

اف مناط التشابو بيف االقتراف وارتباط الجرائـ تتمثؿ مف خالؿ أوجو أوجو التشابو: -1
 عدة:

تباط القتؿ بجناية او جنحة خروجًا عمى القواعد العامة في تعدد أ/ يتمثؿ ظرؼ ار 
الجرائـ والعقوبات, فالمشرع يعتبر الجريمتيف جريمة واحدة وىي القتؿ, ويقرر ليما 
عقوبة واحدة مشددة عمى القاتؿ , وىنا يمتقي االرتباط مع ظرؼ االقتراف مف ىذه 

 .(33)الوجية

فيف مشدديف وجوبيف لمعقوبة , فسمطة القاضي ب/ يعد كؿ مف االقتراف واالرتباط ظر 
ىنا ىي مقيدة بتطبيؽ ىذه الظروؼ في حالة توفر الشروط التي تطمبيا المشرع الجنائي 

 في كؿ منيما.

جػ/ إف اساس وجود ظرفي االقتراف واالرتباط واعتباره ظرفا مشددا تتمثؿ بشخصية 
تؿ العمد خالؿ فترة زمنية الجاني الذي ال يتورع عف ارتكاب جريمتيف إحداىما الق

محددة او  ارتكابو جريمة القتؿ تسيياًل الرتكاب جريمة أقؿ منو جسامة , أو تخمصًا 
مف المسؤولية الناشئة عنيا , فينا يعد الجاني في ىذه الحالة شخصا شديد الخطورة 

 .جديرا باالستئصاؿ

وىذا ما نصت  د/ توجيو التيمة في ظرؼ االرتباط ىي تيمة واحدة عف كؿ جريمة ,
/ج( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية التي تنص ) توجو تيمة 188عميو المادة )

( وىنا ايضا 2/ 132عف كؿ جريمة مف الجرائـ المرتبطة المنصوص عمييا في المادة 
 يمتقي ظرؼ االرتباط مع ظرؼ االقتراف مف ىذه الوجية.
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ف واالرتباط تتمثؿ مف خالؿ أوجو اف مناط االختالؼ بيف االقترا /أوجو االختالف:2
 عدة:

أ/ إف ظرؼ االرتباط ىو ظرؼ شخصي التصالو بباعث الجاني عمى القتؿ, وعمى ذلؾ 
فإف العقوبة ال تشدد إال عمى  -فاعميف أو شركاء–فإنو إذا تعدد المساىموف في القتؿ 

, بمعنى (34)مف يثبت منيـ أنو قد توافر لديو أحد المقاصد المبينة في النص دوف غيره
آخر إنو تعدد المساىموف في الجريمة , فال يسري إال بالنسبة لممساىـ الذي توافر لديو 

. عمى العكس مف ظرؼ االقتراف الذي يعد ظرؼ (35) العمـ دوف غيره مف المساىميف
فاعميف أو شركاء, فال يتعيف  -عيني , فإذا تعدد الجناة وساىموا في الجريمتيف معا

بالنسبة لكؿ منيـ عمى حده , إذ يسري عمييـ الظرؼ المشدد فحص ظرؼ االقتراف 
 دوف البحث في توافر المقصد السيء لدى المساىميف مف عدمو.

ب/ يختمؼ ظرؼ االقتراف عف ظرؼ االرتباط في اف األوؿ الذي يجمع بيف الجريمتيف 
جمع ىو فقط الرابطة الزمنية بأف تكوف خالؿ فترة زمنية محددة, أما الثاني فالذي ي

بينيما ىو فقط االرتباط السببي بأنو لـ يكف القصد مف ارتكاب الجريمة القتؿ األولى اال 
 .(36)تمييدا الرتكاب الجريمة الثانية, وال يشترط توفر الرابط الزمني مف عدـ توفره

تحقؽ حالة االقتراف أف تكوف جريمة القتؿ العمد سابقة عمى الجريمة القتؿ  / لـ يشترط 3
( لـ 406/1في نص الفقرة )ز( مف المادة ) (37)فييا  اذ إف المشرع العراقي أو الشروع

المتوالي ولـ يشترط أف تكوف جريمة القتؿ أو الشروع بالقتؿ  يتطرؽ لمتعاقب الزمني 
مرحمة تالية لجريمة القتؿ العمد حتى تقترف بيا بحيث تكوف جريمة القتؿ العمد ىي 

ثمما عميو الحاؿ عندما عالج احكاـ ارتكاب الجاني جريمة الشروع بالقتؿ م االسبؽ عمى 
المادة أعاله  جريمة القتؿ عمدا ابتداًء الرتكاب جناية او جنحو في الفقرة )ح( مف ذات 

اذا ارتكب القتؿ تمييدًا الرتكاب  -التي اعتبرت ايضا ظرفا مشددًا والتي جاء فييا )ح
ع بالتعاقب الزمني وأوجب أف تكوف المشر  جناية أو جنحة ...الخ( ففي ىذه الفقرة أخذ 

 .(38)جريمة القتؿ ىي االسبؽ لمجريمة االخرى مف جناية أو جنحو بنص قانوف صريح
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 المبحث الثاني

 االحكام العامة لظرف االقتران وآثاره

إف ظرؼ االقتراف في جريمة القتؿ العمد لتحققو ال بد مف توافر المتطمبات الموضوعية 
وجود تمؾ المتطمبات ال نكوف أماـ تحقؽ ليذا الظرؼ المشدد, كما والزمنية لو, وبدوف 

انو يترتب عمى اقتراف جرائـ القتؿ العمد او الشروع فيو بعد تحقؽ االحكاـ العامة لو 
األثر مف ناحية العقوبة سواء ما يتعمؽ بمرتكب ىذه الجرائـ المتعددة أـ عمى 

سنتناوؿ في ىذا المبحث عمى  فاعميف أـ شركاء. لذلؾ–المساىميف في ارتكابيا 
مطمبيف, نتناوؿ في المطمب األوؿ االحكاـ العامة لظرؼ االقتراف , وسيخصص 

 -المطمب الثاني اآلثار المترتبة عمى تحقؽ ظرؼ االقتراف, وعمى النحو اآلتي:

 المطمب األول

 االحكام العامة لظرف االقتران

لمطمب عمى فرعيف نتناوؿ في الفرع لبياف االحكاـ العامة لظرؼ االقتراف سنقسـ ىذا ا
األوؿ المتطمبات الموضوعية لتحقؽ ظرؼ االقتراف, وسيخصص الفرع الثاني 

 -لممتطمبات الزمنية لتحقؽ ىذا الظرؼ, وعمى النحو اآلتي:

 الفرع األول

 المتطمبات الموضوعية لتحقق ظرف االقتران

 ؿ العمد باآلتي:تتمثؿ المتطمبات الموضوعية لظرؼ االقتراف في جريمة القت

( مف 234ىذا الشرط يستخمص مف سياؽ نص المادة )أواًل/ إن تقع جريمة قتل تامة: 
قانوف العقوبات المصري التي تكممت في فقرتيا األولى عف عقوبة جناية القتؿ العمد 

ثـ أشارت إلى جناية القتؿ في فقرتيا الثانية التي تضمنت التشديد محؿ  (39)البسيط
) ومع ذلؾ يحكـ عمى فاعؿ ىذه الجناية ..( فالتشديد لدى المشرع البحث بقوليا 
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الجنائي المصري يفترض ابتداء تحقؽ جناية القتؿ. كما اف ىذا الشرط متطمب لدى 
المشرع الجنائي العراقي فقد اشار بصورة صريحة وواضحة عمى ارتكاب جريمة القتؿ 

وف العقوبات العراقي التي تنص /ز( مف قان406/1العمد إبتداءًا, إذ نص في المادة ) 
) إذا اقترف القتؿ عمدا بجريمة أو اكثر ...( .إذف فإف ىذه الجريمة الزمة وضرورية 
ألنطباؽ النص المذكور , وبالتالي إذا لـ تحقؽ الوفاة , أي لـ يتحقؽ جريمة القتؿ 

نما تحقؽ الشروع في جريمة القتؿ فينا ال يتحقؽ ىذا الظرؼ المشدد حتى لو  إبتداء , وا 
إقترف ىذا الشروع بجريمة قتؿ عمد , وكذلؾ ال ينطبؽ النص ومف ثـ ال تشدد العقوبة 
إذا اقترنت جريمة القتؿ العمد بجريمة أخرى غير القتؿ العمد ) السرقة ( أو االحتياؿ أو 
غيرىا, وفي ىذا الصدد قضت محكمة تمييز العراؽ في قرار ليا ) إف ىذه الفقرة تطبؽ 

القتؿ عمدا بقتؿ عمد آخر أو الشروع فيو, وال تطبؽ عند عدـ وقوع  عندما يقترف
. ومما يعني إنو إذا لـ تتحقؽ جريمة القتؿ العمد التاـ ووقؼ األمر عند حد (40)القتؿ(

الشروع في القتؿ ينحسر الظرؼ المشدد ويعود الحكـ خاضعا لمقواعد العامة في ما 
 يتعمؽ بالتعدد.

اختمفت التشريعات الجنائية في تحديد مفيـو  -ناية أخرى:ثانيًا/ إن يرتكب الجاني ج
الجناية األخرى , فالمشرع الجنائي المصري لـ يحدد نوع الجناية المرتكبة, وىذا ما 

( مف قانوف العقوبات المصري التي تنص ) .. إذا تقدمتيا أو 234أشارت إليو المادة )
ز اف تكوف الجناية األخرى  ضرب اقترنت بيا أو تمتيا جناية أخرى..(. وبالتالي يجو 

افضى إلى الموت أو جناية مف جنايات السرقة, أو ىتؾ عرض بالقوة أو اغتصابًا, أو 
حتى جناية قتؿ أخرى, وسواء أكانت جريمة تامة أـ مجرد شروع ما داـ الشروع يعتبر 

 . (41)جناية

إذ نص في المادة )  اما بالنسبة لممشرع الجنائي العراقي فقد حدد نوع الجريمة المرتكبة
/ز( مف قانوف العقوبات العراقي عمى ) إذا اقترف القتؿ عمدا بجريمة أو أكثر 406/1

 مف جرائـ القتؿ عمدا أو الشروع فيو(.
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فمف خالؿ النص المتقدـ ينبغي اف ترتكب إلى جانب جريمة القتؿ األصمية جريمة  
الثانية جناية قتؿ عمد أو  اخرى أو أكثر مف نوع معيف, ومعنى ذلؾ اف تكوف الجريمة

الشروع فيو فإف لـ تكف كذلؾ كما لو كانت جناية ضرب أفضى إلى موت أو إلى عاىة 
مستديمة أو جناية اغتصاب أو سرقة باكراه أو االيذاء العمد فال ينطبؽ النص العراقي 
بخالؼ النص المصري الذي يسري حكمو بمجرد أف تتحقؽ جريمة قتؿ عمد وتقترف 

. وفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز (42)ة اخرى أيًا كاف وصفيا أو نوعيابيا جناي
االتحادية في قرار ليا ) قتؿ المجنى عميو نتيجة مشاجرة آنية وجرح شقيقتو في يدىا 

/ز عقوبات كوف أف اصابة المجنى عمييا 406/1واقعة ال تنطبؽ عمييا أحكاـ المادة )
ى درجة الشروع في جريمة القتؿ , والتكييؼ في يدىا ولـ تكف في مكاف خطير يصؿ إل
عقوبات عف جريمة قتؿ المجنى عميو  405القانوني لمواقعة يكوف وفؽ احكاـ المادة 

. كما قضت في (43)مف نفس القانوف عف جريمة ايذاء المصابة( 413/1ووفؽ المادة 
في  1/2011/ج431قرار آخر ) ..وجد أف محكمة جنايات االنبار وبالدعوى 

/ز مف 406/1أصدرت حكما يقضي بادانة المتيـ )ع( وفؽ المادة  27/6/2011
قانوف العقوبات والحكـ عميو باالعداـ شنقا حتى الموت وعف جريمة قتؿ المجنى عميو 
)ع ع( والشروع بقتؿ )ـ( مف خالؿ وقائع الدعوى اتضح اف المتيـ ع ذىب الى محؿ 

الديف اال انو رفض تسجيميا مما دفعو الى المشتكي ـ لبيع المواد الغذائية بقصد الشراء ب
تركيا والخروج مف المحؿ وفي اليوـ الثاني حصمت مشادة كالمية والضرب بااليدي 
بينيما وبعد فض النزاع قاـ بمالحقتو بسيارتو وتمكف مف انزالو مف الدراجة النارية التي 

وضرب ـ وعندما كاف يستقميا وتجدد النزاع بينيما وعمى إثر ذلؾ قاـ بسحب الحربة 
حاوؿ المجنى عميو ع ع االمساؾ بو حصؿ أف طعنو بالحربة وىنا صحيح اف جريمة 
القتؿ العمد تحققت ولكف فيما يتعمؽ بجريمة الشروع فاف الجريمة تتحقؽ مف خالؿ 
مكاف االصابة وشدتيا ومف خالؿ التقارير الطبية لممشتكي ـ اتضح وجود جرح في 

 1,5افة منتظمة مع جرح اخر في الورؾ االيسر بطوؿ سـ بح 1الزند االيسر بطوؿ 
سـ وقد اكتسب الشفاء التاـ بالتقرير الطبي وعمى ضوء التقرير الطبي فاف جريمة 
الشروع بالقتؿ غير منطبقة واف فعؿ المتيـ باعتداءه عمى المشتكي وجرح باستعماؿ الو 
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انوف العقوبات وبذلؾ مف ق 413/3جارحة معدة لغرض االيذاء يكوف وفؽ احكاـ المادة 
 .(44)تكوف محكمة الجنايات قد اخطات في تطبيؽ احكاـ القانوف تطبيقا سميما ..(

وعمى وفؽ ما تقدـ  يتضح انو يعد تضييقا مف نطاؽ الحماية الجنائية لممجني عميو في 
تمؾ الجرائـ , فمف يغتصب المجني عمييا ثـ قتميا ال ينطبؽ عمى الجاني ىذا الظرؼ 

بالرغـ مف الجاني كشؼ عف شخصية اجرامية خطيرة مف خالؿ ارتكابو المشدد 
 جريمتيف خطيرتيف خالؿ فترة محدودة.

ويقتضي في الجناية األخرى توافر شرطاف: األوؿ أف تكوف الجناية معاقبا عمييا, 
 والثاني استقالؿ الجناية األخرى عف القتؿ.

الجناية األخرى حتي تتحقؽ  يشترط في -إن تكون الجناية األخرى معاقب عمييا:-أ
المتطمبات الموضوعية لظرؼ االقتراف ىو اف  تكوف معاقبًا عمييا, ألف القانوف في 
تشديده العقاب قدر اف الجاني قد ارتكب في فترة مف الزمف قصيرة جنايتيف لكؿ منيما 
 عقوبتيا, فقرر ليما عقوبة واحدة مشددة يدخؿ في نطاقيا عقابو عف الجرميتيف, وعمى
ذلؾ فإذا كانت الجناية األخرى ال عقاب عمييا لتوافر سبب إباحة أو مانع مسؤولية أو 
مانع عقاب, أو كانت الجناية األخرى مما يعمؽ القانوف تحريؾ الدعوى الجزائية الناشئة 

في جميع ىذه األحواؿ  فال تتوافر , عف الجناية عمى تقديـ الشكوى مف المجني عميو
 .(45)ذا الظرؼالشروط الموضوعية لي

ويطرح التساؤؿ في حالة اقترف قتؿ الجاني بجريمة قتؿ اخرى أو شروع فييا فيؿ 
 يتحقؽ ظرؼ االقتراف إذا توافر العذر القانوني المخفؼ لمجريمة الثانية؟.

ىنا نرى اف المشرع العراقي لـ يعتد بالعذر القانوني المخفؼ أو حتى الظرؼ القضائي 
( مف قانوف العقوبات العراقي 24يمة فقد نصت المادة )المخفؼ في تغيير نوع الجر 

عمى أنو  )ال يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة ليا بعقوبة مف 
وعندئذ يتوفر  (46)نوع أخؼ سواء كاف ذلؾ لعذر مخفؼ او لظرؼ قضائي مخفؼ...(

ة التي تـ فييا تشديد عقوبة ظرؼ االقتراف لدى الجاني, وىذا أمر منتقد ويتنافى مع العم



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
73 

الجاني بظرؼ االقتراف فصحيح اف الجاني ارتكب جريمتيف خالؿ وقت قصير ولكف 
الجريمة الثانية التي ارتكبيا لـ يكف فييا خطورة اجرامية فيو ارتكبيا وىو في حالة 
غضب وىياج نفسي عما شاىده. ولكف ممكف انو ال يتـ تطبيؽ ظرؼ االقتراف في حالة 

( 409جريمة الثانية متعمقة بجريمة تمبس بالزنا  المنصوص عمييا في المادة )كوف ال
 مف قانوف العقوبات العراقي التي سنأتي عمى ذكرىا الحقًا.

إف تكوف الجريمتاف األولى والمقترنة بيا أو استقالل الجناية األخرى عن القتل:  -ب
تقمة , وذلؾ الستقالؿ االفعاؿ المكونة ليما متميزة بعضيا عف البعض اآلخر ومس

فال يكفي أف تقع جريمة قتؿ عمد أساسية ثـ تقترف بجناية اخرى  االفعاؿ التي كونتيا,
نما ينبغي أف تكوف ىذه  كأف تكوف قتؿ عمد أو شروع المتطمبة لدى المشرع العراقي , وا 

ط وأنما الجريمة الثانية التبعية مستقمة عف األولى استقالاًل تامًا ال مف حيث اركانيا فق
مف حيث كيانيا الخاص أيضًا, فإف لـ يتحقؽ ليا ىذا االستقالؿ بأف كونت الجريمة 
األولى ركنا مف اركانيا فال يتوافر ظرؼ التشديد, وبالتالي يجب اف تكوف الجريمتاف 
مستقمتيف بفعميف مادييف, كما لو اطمؽ الجاني رصاصة عمى زيد فقتمو ثـ اطمؽ 

قتمو أيضًا, وكما لو قتؿ الجاني خصميو األوؿ بالسالح  رصاصة ثانية عمى بكر بقصد
ومما يعني اف الظرؼ . (47)والثاني بالخنجر, أو االثنيف بالسالح نفسو ولكف بضربتيف

المشدد ال يتوافر إذا حدثت الجريمتاف بفعؿ واحد غير متجزئ ترتبت عميو نتيجتاف, كما 
قتمت عددًا مف الناس , فوحدة لو أطمؽ الجاني رصاصة قتمت شخصيف, أو ألقى قنبمة 

الفعؿ ىنا تحوؿ دوف وصؼ إحدى النتيجتيف بأنيا جناية أخرى أي جريمة ثانية مستقمة 
. (48)عف جريمة القتؿ العمد األساسية أو االصمية, وأنما يتعمؽ األمر بجناية قتؿ واحدة

 وىناؾ قرارات كثيرة  خصوصا لمحكمة النقض المصرية تؤكد عمى التحقؽ مف توفر
شرط استقاللية الجناية األخرى عف القتؿ فقد قضت في قرار ليا )...فإذا كاف الثابت 
مف وقائع الدعوى، كما أوردىا الحكـ المطعوف فيو، أف الطاعف شرع في قتؿ ... بأف 
أطمؽ عمييا عياريف نارييف قاصدًا قتميا وما أف أسرعت لنجدتيا والدتيا... وشقيقتيا... 

أعيرة نارية قاصدًا قتميما فقضيتا ثـ أردؼ ذلؾ بقتؿ... كؿ  حتى أطمؽ عمييما عدة
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ذلؾ تـ في مسرح واحد، وقد ارتكب كؿ جريمة مف ىذه الجرائـ بفعؿ مستقؿ فكونت كؿ 
منيا جناية قتؿ قائمة بذاتيا، ولما كانت جنايات القتؿ قد تتابعت وكانت جناية الشروع 

الزمنية بما يتحقؽ بو معنى االقتراف  في القتؿ قد تقدمتيا وقد جمعتيا جميعًا رابطة
. كما قضت في قرار (49)عقوبات..( 234المنصوص عنو في الفقرة الثانية مف المادة 

آخر ايضًا ) وحيث إنو وعف االقتراف فإف مناط إعمالو وتغميظ العقاب بشأنو عماًل 
 عقوبات ىو أف يثبت استقالؿ الجريمة المقترنة عف جريمة 2/  234بنص المادة 

القتؿ مع قياـ المصاحبة الزمنية بينيما فأساس االقتراف ىو قياـ المصاحبة الزمنية بأف 
تكوف ىاتاف الجنايتاف قد ارتكبتا في فترة زمنية قصيرة فإذا كاف ذلؾ وكاف الحاصؿ في 
الدعوى أف المتيميف وما إف ىما إلى قتؿ المجني عميو / جماؿ أحمد الدىاف حتى 

" أحمد " فكاف لزامًا التخمص مف األخير بقتمو فاستدرجاه إلى  حضر المجني عمية ولده
حيث سطح المنزؿ وأجيزا عميو ثـ ىرعا إلى حيث يوجد المجني عميو " الوالد " وأجيزا 
عميو قتاًل مما يتعيف معو ويوفر فى حؽ المتيميف اقتراف الجريمتيف كاف بفعؿ مادي 

ـ بو حكـ الفقرة الثانية مف المادة مستقؿ وفى زمف قصير في مكاف واحد وىو ما يقو 
. كما يستشؼ مف قرارات محكمة التمييز االتحادية في بعض  (50)عقوبات ( 2/  234

قراراتيا عمى استقاللية الجريمة األخرى عف جريمة القتؿ , فقد قضت في قرار ليا 
)...وحيث اف الحادث وقع نتيجة نزاع آني ونجـ عنو قتؿ شخصيف والشروع بقتؿ 

ف اي اف جريمة القتؿ عمدًا اقترنت بجريمة او اكثر مف جرائـ القتؿ عمدًا او اخري
ز -406/1الشروع فيو عميو فأف فعؿ المتيميف في حالة ثبوتو ينطبؽ واحكاـ المادة 

 .(51)مف قانوف العقوبات...(

ويالحظ بيذا الصدد إف القضاء العراقي خالؼ في بعض قراراتو القواعد الخاصة التي 
تحكـ ظرؼ االقتراف في جريمة القتؿ العمد مف حيث تطمب أف تكوف الجريمة القتؿ 
الثانية أو بالشروع فييا مستقمة عف جريمة القتؿ األولى ومتميزة عنيا , فقد قضت 

ليا عمى أنو )اذا كاف الفعؿ الواحد ادى الى قتؿ  محكمة التمييز االتحادية في قرار
اشخاص واصابة اخريف التي ادت االسعافات االولية الى عدـ الوفاة فيكوف قد ارتكب 
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. بينما التفت اليو القضاء المصري إذ (52)/ز عقوبات(406/1جريمة واحدة وفؽ المادة 
فقرة  234لمادة قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا )..إف كؿ ما تشترطو ا

ثانية مف قانوف العقوبات ىو أال تكوف الجنايتاف ناشئتيف عف فعؿ واحد كعيار ناري 
يطمؽ عمدًا فيقتؿ شخصيف أو قنبمة تمقى فتصيب أكثر مف شخص، إذ وحدة الفعؿ 
تكوف حينئذ مانعة مف انطباقيا. أما إذا تعدد الفعؿ، كما إذا أطمؽ الجاني قاصدًا القتؿ 

شخصيف فأصاب كاًل منيما بعيار، كانت تمؾ الفقرة الثانية ىي المنطبقة عياريف عمى 
 (53)ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بيف ىاتيف الجنايتيف...(

ونرى أف ىذا التوجو مف قبؿ القضاء العراقي غير سميـ مف الناحية القانونية فالنص 
ف متعددة االفعاؿ وليس الخاص بظرؼ االقتراف يتطمب في الجرائـ المرتكبة أف تكو 

ناتج عف فعؿ واحد, فكما أسمفنا سابقا اف ظرؼ االقتراف يعد خروجًا عف االصؿ العاـ 
في التعدد الحقيقي لمجرائـ ولو اف المشرع العراقي لـ يأخذ ولـ ينص بما جاء بحكـ 

/ز( مف قانوف العقوبات لكاف مف الطبيعي أف يسأؿ الجاني عف كؿ 406/1المادة )
العامة  رتكبيا وذلؾ لتحقؽ حالة التعدد الحقيقي لمجرائـ وفقًا لما تقتضية القواعد جريمة ا

, بينما في الواقعة المشار إلييا اعاله اف المتيـ ارتكب فعاًل واحد وليس عدة افعاؿ , إذ 
اف تعدد الجرائـ ىنا ليس تعدد حقيقيًا وانما تعدد معنوي نشأ في األصؿ مف فعؿ واحد 

( مف قانوف العقوبات 141لمتيـ بعقوبة االشد طبقا لحكـ المادة )ويجب معاقبة ا
 العراقي.

كما يجب االشارة ايضًا الى إف ىذا التوجو مف القضاء العراقي المشار اليو اعاله 
وضعو في التباس اخر ىو توجيو تيمة واحدة فقط في الجرائـ المقترنة , بالرغـ اف 

المحاكمات الجزائية حددت الحاالت التي يجيز  القواعد العامة الواردة في قانوف أصوؿ
القانوف فييا توجيو تيمة واحدة فقط وليس مف ضمنيا الجرائـ المقترنة , ومف القرارات 
القضائية حوؿ ىذا التوجو ما قضت بو محكمة التمييز االتحادية في قرار ليا ) إذا قاـ 

لى قتيمة في الحاؿ بينما المتيـ بأطالؽ النار عمى شقيقتو وعمى عشيقيا فأردى األو 
حالت االسعافات األولية دوف وفاة الثاني فال توجو المحكمة لو تيمتيف وانما توجو تيمة 
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/ز 406/1واحدة القتراف القتؿ عمدًا بجريمة الشروع بالقتؿ عمدًا استنادًا لممادة 
 (54)عقوبات(

 الفرع الثاني

 المتطمبات الزمنية لظرف االقتران

قتراف إال إذا وجدت صمة زمنية بيف جريمة القتؿ العمد والجناية ال يتوافر ظرؼ اال
األخرى التي اقترنت بيا, وىذه الصمة تتمثؿ في االرتباط الزمني بينيما, بأف يمـز 
ارتكاب جريمة القتؿ األولى والجناية األخرى خالؿ مدة زمنية واحدة , بحيث تتقارب 

شرة مف العمة التي دعت المشرع إلى . وىذا الشرط مستفاد مبا(55)الجريمتاف زمنياً 
التشديد, وىي التشدد مف يرتكب جرائـ متعددة خالؿ فترة قصيرة مف الزمف فيكشؼ 
بذلؾ عف شخصية اجرامية خطيرة, وليس المقصود بالفترة الزمنية ات تتعاقب الجريمتاف 

نما قد ترت كب عمى الفور, أي ترتكب احدىما عقب األخرى فورًا أو في يـو واحد, وا 
. وفي ىذا (56)إحداىما في يوـ واألخرى في اليوـ التالي, وىنا يتحقؽ االقتراف الزمني

الصدد قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا )...أف يثبت الحكـ استقالؿ 
الجريمة المقترنة عف جناية القتؿ وتميزىا عنيا وقياـ المصاحبة الزمنية بينيما بأف 

قد ارتكبت في وقت واحد أو فترة زمنية قصيرة ، وتقدير  -أو أكثر  -تكوف الجنايتيف 
ذلؾ يستقؿ بو قاضي الموضوع فمتى قدر قياـ رابطة المعاصرة الزمنية ىذه ، فال يجوز 
المجادلة في ذلؾ أماـ محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت أف جنايات القتؿ 

قد ارتكبت ضمف نشاط  -والجنايات األخرى  -عمًدا مع سبؽ اإلصرار والترصد 
إجرامي واحد خالؿ فترة زمنية قصيرة أي أف بينيا رابط زمني واحد وفي مدينة واحدة ، 

كما قضت محكمة تمييز العراؽ في قرار ليا ) ...  (57)ومف ثـ توافر ظرؼ االقتراف..(
إذ ثبت مف الوقائع المتحصمة... مف اف النزاع ادى إلى قتؿ شخص أو اكثر مع 

و أكثر بصورة طارئة وأنية اثر وقوع المشادة الكالمية بيف طرفيف النزاع اصابة اخر أ
والتحاميما في مشاجرة استعمؿ فييا السالح خالؿ فترة زمنية قصيرة طغى عمييا قدر 
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مف التوتر واالنفعاؿ الذي سيطر عمى نفوسيـ فكانت النتيجة قتؿ شخص أو اكثر 
 .(58)..(واقترف ذلؾ زمانا ومكانا بالشروع بقتؿ اخر.

والرابطة الزمنية ال تتطمب بالضرورة رابطة مكانية بيف الجريمتيف, فقد ترتكب كؿ منيما 
في مكاف بعيد نسبيًا عف مكاف ارتكاب األخرى , دوف أف تنتفي الرابطة الزمنية بينيما, 
ف كاف الغالب أف يكوف تحقؽ الرابطة الزمنية ناشئًا عف وحدة مكاف ارتكاب  وا 

كما لو صمـ المتيـ عمى قتؿ خالد وبكر معا وجدىما في مكاف واحد , (59)الجريمتيف
قتؿ خالدا في الحاؿ إال اف بكرا فرا ىاربا فإخذ المتيـ يتعقب بكرا مف مكاف إلى آخر 
ويطارده حتى أدركو بعد ساعات فقتمو, فشرط االقتراف) المعاصرة الزمنية( تحقؽ ولو 

. وفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز (60)اختمؼ زماف ومكاف القتؿ الثاني عف األوؿ
االتحادية في قرار ليا ).. بتوافر وتحقؽ حالة االقتراف مف حيث الزماف والمكاف اذ اف 

)ح ؼ ح( قد استرسؿ في افعالو   المتيـ )ف ـ( وبعد قيامو بالشروع بقتؿ المصاب 
ميو )ـ ؼ ح( الجرمية وقاـ بذات المكاف وبعد وقت قصير يكاد ال يذكر بقتؿ المجني ع

ارتكاب الجريمتيف في مسرح جريمة واحدة وفي فترة زمنية متقاربة جدًا  لذا  وانتيى مف 
ارتكبيما  ومف خالؿ التقارب الزمني فاف المصاحبة الزمانية بيف الفعميف الجرمييف الذي 

المتيـ متحققة ورغـ تحقؽ ىذه المصاحبة الزمانية يكفي لقياـ حالة االقتراف والتي ال 
الجرمييف اال اف الثابت أيضا  تطمب بعد تحققيا توافر الصمة المكانية بيف الفعميف ت

تحقؽ ايضا الصمة المكانية اذ اف المتيـ قد ارتكب الفعميف الجرمييف في مكاف واحد 
)ـ ؼ ح( بعد نقمو في السيارة الى   نتج عف أحدىما قتؿ المجني عميو 

 .(61)المستشفى...(

وتحقؽ االقتراف الزمني ال يشترط فيو توافر رابطة السببية بيف الجريمتيف فميس شرطًا أف 
تكوف الجريمة االصمية قد ارتكبت تسييال لمجريمة التبعية أو أف يكوف الغرض مف 
ارتكاب ىذه االخيرة التخمص مف مسؤولية األولى بؿ مف الجائز اف تكوف كؿ جريمة 

اـ االستقالؿ دوف اف يجمعيا رباط سببي , مثاؿ ذلؾ أف منيما مستقمة عف االخرى تم
يصوب الجاني نحو غريمو المسدس فيقتمو ثـ يممح شقيقًا لممجني عميو فيجيز عميو, 
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ولكف في حالة تحققت رابطة السببية بيف الفعميف فاف ذلؾ ال يمنع مف توافر الظرؼ 
لى مكتب خصمو المشدد المبحوث عنو في النص , مثاؿ ذلؾ اف يحضر الجاني إ

فيقتؿ أواًل الخادـ حتى يتسنى لو بعد ذلؾ اقتراؼ جريمة القتؿ االخرى دوف صعوبة أو 
. وفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا )إف الفقرة (62)مقاومة

مف قانوف العقوبات إذ نصت عمى تغميظ العقاب في جناية القتؿ  234الثانية مف المادة
تيا أو اقترنت بيا أو تمتيا جناية أخرى , فأنيا ال تتطمب سوى أف تجمع العمد إذا تقدم

بيف الجريمتيف رابطة الزمنية, وأف تكوف الجريمة األخرى التي قارفيا المتيـ مع القتؿ 
ذف فال يشترط اف يكوف بيف الجنايتيف رابطة أخرى كاتحاد القصد أو  جناية. وا 

ة األخرى المقترنة بالقتؿ سابقة عميو أو . كما يستوي اف تكوف الجناي(63)الغرض..(
معاصرة لو أو الحقة عميو, وفي ىذا الصدد قضت محكمة تمييز العراؽ في قرار ليا ) 

/ز عقوبات يتحقؽ 406/1اقتراف القتؿ بالشروع بقتؿ آخر عمى النحو الوارد في المادة 
بعدا واحدا واف ما دامت قد تغممت حصولو فترة زمنية يسيرة وافضى عميو مكاف الحادث 

النص ينطبؽ بمجرد اقتراف القتؿ بقتؿ آخر أو بالشروع فيو سواء سبقت احدى 
 .(64)الجريمتيف األخرى أو تمتيا أو ارتكبتا معًا في آف واحد(

ويالحظ اف االقتراف الزمني لـ يحدد قانونًا بفترة زمنية معينة, لذلؾ فيي مسألة وقائع 
ي التقديرية الذي يستقؿ ىو بتحديده عمى حسب واف أمر تقديرىا يترؾ لسمطة القاض

االحواؿ مف خالؿ وقائع القضية المطروحة امامو , بيد اف سمطة القاضي محصورة 
دائما بإرادة المشرع, تمؾ االرادة التي تعبر عنيا ) عمة التشديد( أصدؽ تعبير, وتتمثؿ 

) مف بينيما جناية تمؾ العمة في اف الجاني الذي ترده جناية عف مقارفة جناية أخرى 
القتؿ العمد( في فترة زمنية قصيرة, مثؿ ىذا الجاني جدير بالشدة, ونذير مف نذر 

 .(65)الخطورة االجرامية
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 المطمب الثاني

 األثار المترتبة عمى تحقق ظرف االقتران

لبياف االثار المترتبة عمى تحقؽ ظرؼ االقتراف سنقسـ ىذا المطمب عمى فرعيف نتناوؿ 
األوؿ اثر ظرؼ االقتراف عمى العقوبة االصمية, وسيخصص الفرع الثاني اثر في الفرع 

 -ظرؼ االقتراف عمى المساىميف, وعمى النحو اآلتي:

 الفرع األول

 اثر ظرف االقتران عمى العقوبة االصمية

يترتب عمى توافر ظرؼ اقتراف القتؿ العمد بجناية اخرى المحددة نوعيا لدى المشرع 
مشرع المصري الذي لـ يحدد نوع تمؾ الجناية المرتبكة اف يؤدي الى العراقي بخالؼ ال

تشديد العقوبة , إذ يعتبر المشرع الجنائي اف ىذه الجرائـ المقترنة جريمة واحدة ويفرض 
ليا عقابًا واحدًا مشددًا أشد مف عقوبة الجرائـ المقترنة, فالجناية االخرى تفقد استقالليا 

لعقوبة القتؿ العمد, ومف ثـ ال يجوز توقيع عقوبة ىذه وتتحوؿ إلى مجرد ظرؼ مشدد 
الجناية الى جانب عقوبة القتؿ العمد, بما يعني اف المشرع الجنائي أدمج الجنايتيف في 

 (66)وحدة قانونية غير قابمة لمتجزئة , وقرر ليما عقوبة واحدة لكؿ منيما نصيب منيا

( مف قانوف العقوبات 234مف المادة ) وقد ورد النص عمى ىذا التشديد في الفقرة الثانية
المصري التي تقرر أنو ) ومع ذلؾ يحكـ عمى فاعؿ ىذه الجناية باإلعداـ إذا تقدمتيا 

/ 1أو اقترنت بيا أو تمتيا جناية أخرى (. كما ورد النص ايضًا عمى ىذا التشديد الفقرة 
نفسًا عمدًا في عقوبات التي تقرر أنو ) يعاقب باإلعداـ مف قتؿ  406ز مف المادة 

إحدى الحاالت التالية: إذا اقترف القتؿ عمدا بجريمة أو اكثر مف جرائـ القتؿ عمدا أو 
 الشروع فيو(.

مف خالؿ النصوص المشار الييا اعاله يتضح في ىذا اف المشرع الجنائي المصري 
والعراقي يجعؿ مف اقتراف القتؿ بجناية ظرفا مشددا يرفع عقوبة القتؿ الى االعداـ, نظرا 
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الى الخطورة التي تطوييا شخصية الجاني , الذي يرتكب جريمتيف مف اخطر الجرائـ 
قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا )  خالؿ وقت قصير. وفي ىذا الصدد

...وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أثبت في حؽ الطاعف ارتكابو جناية القتؿ العمد 
. (67)المقترنة بجناية سرقة باإلكراه فإف في ذلؾ حسبو كي يستقيـ قضاؤه باإلعداـ...(

األنبار  كما قضت محكمة التمييز االتحادية في قرار ليا )اف محكمة الجنايات في
بإدانة المتيـ ح . س . ع . بموجب  1991/  6/  8عندما أصدرت قرارىا بتاريخ 

ػ ز ( مف قانوف العقوبات .  عف تيمة قتؿ المجني عميو ع . س .  1/  406المادة ) 
ت . عمدا الذي اقترف بالشروع بقتؿ المصابيف ج . ح . ح . و ف . ج . ح . عمدا 

عداـ شنقا حتى الموت وفؽ مادة اإلدانة وأصدرت وحكمت عمى المداف بعقوبة اإل
القرارت الفرعية األخرى في الدعوى فقد راعت تطبيؽ أحكاـ القانوف تطبيقا صحيحا 
فقرر تصديؽ قرار اإلدانة لموافقتو لمقانوف . أما عقوبة اإلعداـ المقضي بيا عمى 

المداف قد أزىؽ  المداف ح . س . ع . فإنيا مناسبة ومتوازنة مع ظروؼ الجريمة وكوف
روح إنساف وشرع في إزىاؽ روح إنسانيف آخريف حالت اإلسعافات الطبية دوف وفاتيما 
دوف أف يرتكبوا أي فعؿ ضده سوى الطمب منو باإلبتعاد عنيـ وعف عوائميـ عندما 
شاىدوه مع فتاة بوضع مريب تأبى األنفس مف مشاىدتو سيما إذا كاف الحضور مف 

ارتكاب الجريمة التي أودت بحياة المجني عميو ليذا السبب وفي النساء واألطفاؿ وأف 
مثؿ ىذه الحالة إنما يكشؼ عف روح الشر التي يحمميا المحكوـ عميو واستيانتو بالنفس 

 (68)البشرية..(

والسؤاؿ الذي يطرح بيذا الصدد ىؿ يتحقؽ ظرؼ االقتراف إذا كانت احدى الجرائـ 
ددة االخرى كسبؽ االصرار عمى سبيؿ المثاؿ؟ اـ المقترنة مصحوبة بأحد الظروؼ المش

 اف التكييؼ القانوني ليذه الحالة يختمؼ؟.

اختمؼ الفقو الجنائي في حكـ ىذه الحالة, فذىب اتجاه مف الفقو بالقوؿ انو ليس ىناؾ 
ما يمنع مف تطبيؽ  ظرؼ االقتراف ولو صاحب احدى الجرائـ ظرؼ سبؽ االصرار, 

كثر مف ظرؼ مشدد ال يمنع مف توافر االقتراف وايقاع عقوبة وحجتو في ذلؾ اف توافر أ
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واحدة بحؽ الجاني , واف القوؿ بغير ذلؾ يؤدي إلى وقوع عقوبتيف عمى الجاني وىذا ال 
. وبرر ىذا االتجاه مف الفقو مف ضرورة تطبيؽ اقرب نص لمواقعة دوف (69)يجوز

في كثير مف  النصوص األخرى , واف ظرؼ سبؽ االصرار ىو ظرؼ نفسي يصعب
األحواؿ اثباتو ما دامت في غيرىا شروط االقتراف قد تحققت, فميس ىناؾ مانع او ضير 

. بينما ذىب االتجاه اآلخر مف الفقو (70)مف تطبيقيا بؿ وليس ىناؾ داع لمبحث فييا
الجنائي بالقوؿ اف تحقؽ ظرؼ االقتراف يجب اف ال تكوف احدى الجرائـ المقترنة  

دة كسبؽ االصرار, , والحكمة في ىذا أنو متى صاحب القتؿ مصحوبة بظروؼ مشد
أي ظرؼ مف الظروؼ المشددة المنصوص عمييا فإف العقوبة المقررة لو فييا التشديد 

. وتذىب التطبيقات القضائية الى الميؿ (71)الكافي فيي في كؿ الصور السالفة االعداـ
ار ليا ) .. اف جريمة القتؿ نحو الرأي الثاني, إذ قضت محكمة النقض المصرية في قر 

. كما تتفؽ محكمة (72)ال ينبغي اف يالبسيا ظرؼ مشدد يرفع العقوبة إلى االعداـ..(
التمييز االتحادية مع الرأي الثاني فقد قضت في قرار ليا ).. وجد أف محكمة جنايات 
البصرة كانت قد أصدرت قرارىا ب بإدانة المتيـ ) ؽ . ح . ج ( وفؽ أحكاـ المادة 

عف  2004لسنة  3ز مف قانوف العقوبات وبداللة أمر مجمس الوزراء رقـ  1/  406
جريمة قتؿ المجنى عمييما ) ع . ـ . غ ( و ) ـ . ـ . غ ( والشروع بقتؿ المصاب ) أ 
. ع . ـ .... إال أف ما يجب مناقشتو ىو موضوع التكييؼ القانوني لفعؿ المتيـ حيث 

مدفوع بالعداء السابؽ بينو وبيف المجنى عمييـ وىو أنو حضر إلى مسرح الجريمة وىو 
حامال وشاشتو وباعت المجنى عمييـ بإطالؽ النار دوف سابؽ إنذار ودوف حصوؿ 
شجار أثناء حضوره مسرح الجريمة وبذا يكوف فعؿ المتيـ ووفؽ ما تقدـ بيانو مصحوبا 

 . (73)بسبؽ اإلصرار ....(

تحقؽ إذا لحؽ احدى الجنايات المقترنة عذر واسمفنا لما تبيف اف ظرؼ االقتراف ال ي
قانوني مخفؼ او ظرؼ قضائي مخفؼ فالواقعة تبقى جناية ال تتغير, وىذا ما اشارت 

( مف قانوف العقوبات العراقي, ومع ذلؾ ففي حالة المفاجأة 24اليو صراحة المادة )
ونة بجريمة بالزنى قد يقدـ الزوج عمى ارتكاب جريمة قتؿ زوجتو او احدى محارمو مقر 
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قتؿ شريكيا، أو اف يقتؿ الزانية ويشرع في قتؿ الشريؾ او بالعكس وفي مدة زمنية 
واحدة, ففي ىذه الحالة ال يمكف تطبيؽ الظرؼ المشدد الوارد في نص المادة ) 

/ا/ز( مف قانوف العقوبات العراقي واف اقتراف القتؿ بقتؿ او بشروع فيو ذلؾ ألف 406
و حكمًا خاصًا بأف استبعد الظرؼ المشدد الذي يعاقب باالعداـ المشرع الجنائي افرد ل

( مف قانوف العقوبات العراقي 409وجعؿ الجاني في ىذه الحالة خاضعًا ألحكاـ المادة )
 التي نصت ) ... وال تطبؽ ضده احكاـ الظروؼ المشددة ..(.

رجوع الجاني ولكف ما الحكـ مثال لو قتؿ الجاني خصمو اثناء رؤيتو في السوؽ وبعد 
الى بيتو شاىد زوجتو متمبسو بالزنا مع شريكيا فقاـ بقتميا, فيؿ يتحقؽ ظرؼ االقتراف ؟ 

 اـ يصار الى التعدد الحقيقي لمجرائـ؟.

ىنا نرى انو يصار الى التعدد الحقيقي لمجرائـ وال يمكف تطبيؽ ظرؼ االقتراف بالتالي 
ة قتؿ الزوج لزوجتو المتمبسة بالزنا رفع العقوبة الى االعداـ , بعبارة اخرى اف جريم

( مف قانوف العقوبات العراقي وجريمة قتؿ الخصـ وفؽ 409تحاسب وفؽ احكاـ المادة )
( عقوبات 142( مف القانوف نفسو, بما يعني تطبيؽ احكاـ المادة )405احكاـ المادة )

توجو  ىو اف والخاصة بالتعدد الحقيقي لمجرائـ , والسبب الذي يعود الى األخذ بيذا ال
/ ز( عقوبات ىي القتؿ العمد الوارد ذكره في 406/1القتؿ العمد المقصود في المادة ) 

( عقوبات , وبالتالي 409(  عقوبات وليس القتؿ الوارد ذكره في المادة ) 405المادة )
ال يعد قتؿ الزوج لزوجتو المتمبسة بالزنا مقترنا بقتؿ في الجريمة االخرى والذي يوجب 

 تشديد العقوبة ورفعيا الى االعداـ.فييا 

 الفرع الثاني

 اثر ظرف االقتران عمى المساىمين

إف جريمة القتؿ العمد مع الجناية المقترنة بيا قد يرتكبيا شخص واحد , ففي تمؾ الحالة 
يكوف مسؤواًل عف جريمة القتؿ المقترنة والتي ترفع العقوبة فييا االعداـ, ولكف قد يحدث 
اف يتعدد المساىموف في كؿ مف الجريمتيف أو في إحداىما , بمعنى آخر قد يتعدد 
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قتراف سواء أكانوا  جميعًا مف الفاعميف أـ بعضيـ مف الفاعميف الجناة في حالة اال
والبعض اآلخر مف الشركاء فيثور التساؤؿ عف مدى تحقؽ الظرؼ المشدد بالنسبة لكؿ 

 منيما؟.

ال صعوبة في األمر إذا كاف كؿ مف المساىميف قد أسيـ في كؿ مف الجريمتيف إذ 
كانت صورة مساىمتو في كؿ مف يتحقؽ الظرؼ المشدد بالنسبة لكؿ منيـ, أيًا 

الجريمتيف, فيستوي أف يكوف فاعاًل أو شريكًا في كؿ منيما أو أف يكوف فاعال في 
. كما ال صعوبة ايضًا إذا وقعت جريمة القتؿ العمد مف (74)جريمة وشريكًا في أخرى

فاعؿ ووقعت الجناية األخرى المقترنة بيا مف فاعؿ آخر دوف اشتراؾ بينيما فال يسأؿ 
ييما عف قتؿ عمد مقترف بجناية أخرى, ميما كاف التقارب او العنصر الزمني متحقؽ أ

,  وفي ىذا الصدد قضت محكمة تمييز العراؽ في قرار ليا ) إذا حدث (75)في الجنايتيف
نزاع آني لـ يسبؽ أف اتفؽ عميو أدى إلى أف يقوـ كؿ مف المعتديف بفعؿ اجرامي ضد 

ؿ اآلخريف وكاف مف نتيجتو ذلؾ أف قتؿ بعض المجني المجني عمييـ ال عالقة لو بفع
وكذلؾ ال (76)عمييـ وجرح آخريف فيكوف كؿ منيـ مسؤواًل عف الفعؿ الذي صدر منو(

يسأؿ الفاعؿ في جناية القتؿ العمد عف جناية القتؿ المقترف إذا وقعت الجناية األخرى 
الء الشركاء مف جانب شركائو في القتؿ دوف مساىمة في احداثيا واف سئؿ ىؤ 

 .(77)عنيا

ولكف الصعوبة تثور إذا كاف أحد المساىميف قد ساىـ في إحدى الجريمتيف دوف 
 األخرى, فيؿ يتوافر بالنسبة لو ظرؼ االقتراف؟.

ىنا يذىب الفقو الى القوؿ بأنو إذا نسب إلى احد الجناة أنو فاعؿ أو شريؾ في أحدى 
في الجناية األخرى فإف ظرؼ االقتراف ال الجنايتيف ولـ يتسبب إليو أنو فاعؿ أو شريؾ 

. وىذا يعد تطبيقا لنص (78)يتوافر بالنسبة لو إال إذا كانت األخيرة نتيجة محتممة لألولى
( مف قانوف العقوبات المصري التي تنص )مف اشترؾ في جريمة فعميو 43المادة )

عت بالفعؿ نتيجة عقوبتيا ولو كانت غير التي تعمد ارتكابيا متى كانت الجريمة التي وق
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محتممة لمتحريض أو االتفاؽ أو المساعدة التي حصمت(. وبنفس السياؽ ما نصت 
( مف قانوف العقوبات العراقي التي تنص )يعاقب المساىـ في جريمة 53عمييا المادة )

بعقوبة الجريمة التي وقعت فعاًل ولو كانت غير التي قصد ارتكابيا  –فاعاًل او شريكًا 
ريمة التي وقعت نتيجة محتممة لممساىمة التي حصمت(. وعمى ذلؾ إذا متى كانت الج

دخؿ عدة اشخاص يحمموف سالحًا في أحد المنازؿ ليال الرتكاب السرقة فقاوـ صاحب 
المنزؿ أحدىـ فقتمو, فإف ظرؼ االقتراف وفقا لمنص الجزائي المصري يتوافر بيف القتؿ 

ا الجريمتيف, كذلؾ يتوافر بالنسبة لممساىميف وجناية السرقة بالنسبة لمقاتؿ قد ارتكب كمت
معو في السرقة ألف القتؿ كاف نتيجة محتممة لمسرقة , اما إذا دخؿ عدة اشخاص إلى 
منزؿ لقتؿ صاحبو, وبعد ارتكاب الجريمة ارتكب أحدىـ جريمة ىتؾ عرض بالقوة فإنو 

فر بالنسبة إلييـ ىذا وحده الذي يتحقؽ بالنسبة لو ظرؼ االقتراف , اما الباقوف فال يتوا
. كذلؾ يتوافر ظرؼ (79)الظرؼ نظرًا ألف ىتؾ العرض لـ يكف نتيجة محتممة لمقتؿ

االقتراف  بالنسبة لمشريؾ وفقًا لمنص الجزائي العراقي  الذي يساىـ مع الفاعؿ األصمي 
الذي قاـ بأطالؽ النار عمى المجني عمييا )ـ( فأرداه قتيال في الحاؿ وأصيب الطفمة 

كانت تناـ في ميدىا التي توفيت متأثرة بإصابتيا, فالجريمة األخرى ىي نتيجة  التي
محتممة لألولى , بما يعني اف المشرع الجنائي يجعؿ الشريؾ مسئواًل عف جميع 
الظروؼ المشددة التي تقترف بنفس الجريمة ولو كاف يجيميا ، ويحاسبو عمى كؿ جريمة 

لمجرد كونيا نتيجة محتممة لفعؿ االشتراؾ الذي تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابيا 
قارفو. وفي ىذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية في قرار ليا )..وال محؿ لمقوؿ 
بانتفاء مصمحة الطاعنيف في التمسؾ بانتفاء ظرؼ سبؽ اإلصرار ما داـ الحكـ قد 

ترط إلعماؿ أثبت في حقيـ ظرؼ االقتراف بما يكفي لمعاقبتيـ باإلعداـ، ذلؾ أنو يش
ظرؼ االقتراف أف يكوف الجاني مسئواًل عف الجنايتيف األصمية والمقترنة ، وفقًا لمقواعد 
العامة لقياـ ىذه المسئولية. كأف يكوف الجاني فاعاًل لمجنايتيف أو فاعاًل في إحداىما 
 وشريكًا في األخرى ، أو شريكًا في الجنايتيف معًا ، أو فاعاًل أو شريكًا في إحداىما
وتكوف الجريمة األخرى نتيجة محتممة ليا ، فإذا لـ يكف الجاني مسئواًل عف الجنايتيف 

. وبنفس السياؽ قضت محكمة تمييز العراؽ في (80)فإف ظرؼ االقتراف يكوف منتفيًا...(
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كانوا قد ىاجموا القتيؿ والمجني عمييـ باألسمحة )…( بأف المتيميف )…..قرار ليا 
عمييـ منيا لذلؾ فأنيـ يكونوف مسؤوليف بطبيعة الحاؿ عف النتيجة النارية وأطمقوا النار 

المقصودة وعف أية نتيجة أخرى محتممة حصمت جراء أطالقيـ العيارات النارية وأصابة 
المجني عمييـ وليس صحيحا قياس ىذه الحادثة بالحادثة التي يكوف سبب حصوليا آنيا 

ماعي عمى القياـ باألعتداء مما ينبغي ووقتيا التي ال تحصؿ عادة نتيجة االتفاؽ الج
/ ز( عقوبات 1/ ؼ406معو مساءلة كافة المتيميف المذكوريف وأدانتيـ بموجب )ـ

 .(81)…(( عقوبات53و 47بداللة المادتيف )

 الــخــاتــمة

وفي ختاـ ىذا البحث ال بد لنا مف وقفة متأممة لتحديد أىـ االستنتاجات التي توصمنا 
 ذلؾ إلى أىـ ما يطرح مف توصيات تحقيقًا لمفائدة العممية. إلييا واالشارة بعد

 -أواًل/ االستنتاجات:

/ اف التشريعات الجنائية لـ تضع تعريفًا او مفيوما عامًا لالقتراف , وىذا األمر متأتي 1
مف كوف تمؾ التشريعات لـ تعالج االقتراف كنظرية عامة او تحت باب أو فصؿ مف 

نما  تطرقت لو في حاالت معينة بمناسبة معالجة بعض الجرائـ, قانوف العقوبات , وا 
وىنا جاءت التعريفات الفقيية والقضائية في بياف مفيومو والتي لـ تتبنى اتجاىا موحدًا, 
فالبعض مف تمؾ التعريفات عرفت االقتراف بوجو عاـ, بينما االتجاه اآلخر عرفتو بصدد 

اف القتؿ بجناية, لكف بشكؿ عاـ جؿ بعض التطبيقات الواردة في بعض الجرائـ كاقتر 
 تمؾ التعريفات ركزت عمى االرتباط الزمني بيف الجريمتيف.

/ اتضح لنا اف االقتراف بيف الجرائـ  الذي يتحقؽ كمفيـو قانوني مستقؿ عف غيره مف 2
المفاىيـ ىو ارادة المشرع الجنائي الصريحة التي كانت واضحة في جعؿ الجرائـ 

قيقيًا في مجموعيا جريمة واحدة ولوال النص القانوني لكاف مف المتعددة  تعددًا ح
الطبيعي اف يسأؿ الجاني عف كؿ جريمة ارتكبيا وذلؾ لتحقؽ حالة التعدد الحقيقي 

 لمجرائـ وفقًا لما تقتضيو المبادئ العامة في قانوف العقوبات.
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التمييز عما يشتبو / كما اتضح لنا اف تحديد مفيـو االقتراف بيف الجرائـ لو أىميتو في 3
بو مف مصطمحات اخرى , كتعدد الجرائـ بصورتيو التعدد الصوري لمجرائـ والتعدد 
الحقيقي لمجرائـ, وايضا ارتباط الجرائـ, وتظير تمؾ االىمية في التفرقة سواء في مجاؿ 

 القانوف الجنائي الموضوعي أـ االجرائي.

اف في جريمة القتؿ العمد كي / اتضح لنا اف المتطمبات الموضوعية لظرؼ االقتر 4
تتحقؽ اف تقع جريمة قتؿ عمد تامة ابتداءًا مف قبؿ الجاني وىي الزمة وضرورية 
لتحقؽ ىذا الظرؼ المشدد, واف يقترف ىذا الفعؿ بارتكاب الجاني جناية اخرى التي لـ 
يحدد نوعيا المشرع الجنائي المصري بخالؼ المشرع الجنائي العراقي الذي حدد نوع 

ناية المرتكبة بأف تكوف جناية قتؿ عمد او شروع فييا , واف تكوف ىذه الجناية الج
 معاقب عمييا ومستقمة استقالاًل تامًا عف الجريمة األولى االساسية.

/ كما اتضح لنا أف االرتباط الزمني بيف جريمة القتؿ العمد والجناية االخرى التي 5
بؿ يعد العمة التي دعت المشرع الجنائي  اقترنت بيا شرط اساسي لتوافر ظرؼ االقتراف,

الى تشديد عقوبة الجاني الى االعداـ, ولـ يتطمب القانوف فترة زمنية معينة لتوافر 
االقتراف, وكؿ ما اشترطو ىو أف يقع القتؿ والجناية االخرى في فترة زمنية يصح معيا 

الى سمطة القاضي  القوؿ بأنيما متعاصرتاف, وتقدير توافر الرابطة الزمنية ذلؾ يرجع
 التقديرية الذي يستقؿ بتحديده.

/ الحظنا انو إذا توافر ظرؼ االقتراف في جريمة القتؿ العمد كانت العقوبة ىي 6
االعداـ, مما يعني اف الجناية المقترنة تذوب في جناية القتؿ العمد وتفقد استقالليا 

قتؿ العمد التامة وتتحوؿ الى مجرد ظرؼ مشدد, مما يعني اف عدـ ثبوت جريمة ال
 سوؼ تسترد الجناية المقترنة استقالليا ويتعيف معاقبة المتيـ عمييا.

 -ثانيًا/ التوصيات:

/ز( مف قانوف العقوبات 406/1/ نقترح عمى المشرع العراقي تعديؿ نص المادة ) 1
العراقي لتكوف بالشكؿ اآلتي ) يعاقب باإلعداـ مف قتؿ نفسًا عمدا في إحدى الحاالت 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
87 

ية: إذا اقترف القتؿ العمد بجناية أخرى أو أكثر مف غير سبؽ اصرار أو ترصد( اآلت
وذلؾ لتوسع مف الحماية الجنائية لممجني عميو , فالجاني بارتكابو جناية اخرى أيًا كانت 

 نوعيا كشؼ عف خطورة اجرامية خطيرة خالؿ فترة زمنية محدودة.

( مف قانوف العقوبات العراقي 24)/ نقترح عمى المشرع العراقي تعديؿ نص المادة 2
لتكوف بالشكؿ اآلتي  )يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة ليا 
بعقوبة مف نوع أخؼ سواء كاف ذلؾ لعذر مخفؼ او لظرؼ قضائي مخفؼ...( والسبب 
في ذلؾ يعود ليعالج حاالت مثؿ ظرؼ االقتراف في جريمة القتؿ العمد, فالجريمتيف 
التي ارتكبيا الجاني في فترة زمنية قصيرة كاف احدىا متوفرة فييا عذر مخفؼ كعذر 
االستفزاز مثاًل, وىنا انتفت العمة التي تـ فييا تشديد عقوبة الجاني بظرؼ االقتراف 
وذلؾ اف احدى الجريمتيف التي ارتكبيا الجاني لـ يكف فييا خطورة اجرامية فيو ارتكبيا 

 اج نفسي .وىو في حالة غضب وىي

/ ندعو القضاء العراقي الى عدوؿ عف موقفو ويساير موقؼ القضاء المصري بشأف 3
اعتبار وحدة الفعؿ  الذي يصدر مف الجاني ويؤدي الى قتؿ شخصيف أو قتؿ شخص 

صابة آخر أف يكوف جريمة واحدة وفؽ أحكاـ المادة  / ز مف قانوف العقوبات 406/1وا 
اف المتطمب اف يكوف ناتج عف تعدد حقيقي لمجرائـ بأف العراقي , وذلؾ ألف ظرؼ االقتر 

 يكوف متعدد االفعاؿ وليس ناتج عف فعؿ واحد.

 ىوامش البحث
                                                           

, 2004, مكتبة الشروؽ الدولية,1مجمع المغة العربية: المعجـ الوسيط,ط (1)
 .731-730ص

( د.نبيؿ مدحت سالـ : شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, دار النيضة العربية, 2)
 .129,ص1986, 5القاىرة, ط
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( د.محمد محمد مصباح القاضي: قانوف العقوبات القسـ الخاص في الجرائـ المضرة 3)
 .297حة العامة وجرائـ االعتداء عمى األشخاص, بدوف دار لمطبع, صبالمصم

( د.حسف صادؽ المرصفاوي: المرصفاوي في قانوف العقوبات الخاص, منشأة 4)
 .198, ص1978المعارؼ , االسكندرية, 

د. فوزية عبد الستار: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, دار النيضة العربية,  (5)
 .423, ص2012, 3القاىرة, ط

/ 5/ 7قضائية , الصادر بجمسة  88لسنة  17730نقض جنائي مصري رقـ  (6)
منشور عمى موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط اآلتي مف  2019

 .2020 /12/ 19بتاريخ  https://www.cc.gov.eg/judgmentاالنترنت 
 2020/الييئة الموسعة الجزائية/ 516/ 517قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ ( 7)

منشور عمى موقع السمطة القضائية االتحادية عمى الرابط  2020/ 20/5في 
 .2020/ 19/12بتاريخ  https://www.hjc.iqاآلتي مف االنترنت 

ؽ الربع 4لسنة  1626طعف رقـ  1934/ 10/ 29مصري جمسة ( نقض جنائي 8)
أشار إليو ايياب عبد المطمب : جرائـ القتؿ العمد والقتؿ  129بند  967قرف ص
, 1في ضوء الفقو والقضاء, المركز القومي لإلصدارات القانونية, ط الخطأ
 .153, ص2010

مكتب  1997/  2/  16ؽ جمسة  65لسنة  253( نقض جنائي مصري الطعف 9)
منشور عمى الرابط اآلتي مف االنترنت  192ص  27ؽ  48فني 

https://ahmedazimelgamel  2020/ 12/ 25بتاريخ. 
دراسة مقارنة, –( ـ.ـ عمي حمزة جبر: المعيار الزماني لتحديد االقتراف بيف الجرائـ 10)

, 2019, 2والسياسية, جامعة الكوفة, العدد مجمة الكوفة لمعموـ القانونية
 .224ص

https://www.cc.gov.eg/judgment%20بتاريخ%2019/%2012/
https://www.hjc.iq/
https://ahmedazimelgamel/
https://ahmedazimelgamel/
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د.محمد سعيد نمور: تعدد الجرائـ في قانوف العقوبات األردني, مؤتة لمبحوث ( 11)
, 3,ع12سمسمة العموـ االنسانية واالجتماعية, جامعة مؤتة, مج-والدراسات
 .451, ص1997

عبد اهلل الشاذلي: شرح قانوف العقوبات القسـ  ( د.عمي عبد القادر القيوجي ود.فتوح12)
 .64, ص2004الخاص, مطابع السعدني, 

النظرية العامة -القسـ العاـ-( د.محمد عبدالمطيؼ فرج: شرح قانوف العقوبات13)
 .204, ص2011بدوف دار طبع,  لمعقوبة والتدابير االحترازية,

بات القسـ العاـ, شركة د.فخري عبد الرزاؽ صمبي الحديثي: شرح قانوف العقو ( 14)
 .483, ص2010, 2العاتؾ  لصناعة الكتاب, القاىرة, ط

قانوف العقوبات المصري ( مف قانوف العقوبات المصري 32( ينظر نص المادة )15)
 المعدؿ. 1937لسنة  58رقـ 

 1969لسنة  111( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  141( ينظر نص المادة ) 16)
 وتعديالتو.

, 1999ؿ ثروت: نظـ القسـ العاـ في قانوف العقوبات, بدوف دار طبع, د.جال( 17)
 .369ص

-رحاب ىاشـ عباس: االقتراف بيف الجرائـ واثره في السياسة الجنائية الموضوعية( 18)
, 2020, رسالة ماجستير , جامعة القادسية, كمية القانوف, -دراسة مقارنة

 .22ص
عدناف الفيؿ: ارتباط الجرائـ في الشريعة االسالمية والقانوف الجنائي  ( د.عمي19)

جامعة نايؼ العربية -, المجمة العربية لمدراسات األمنية-دراسة مقارنة-الوضعي
 .127, ص2002, 34, ع17لمعمـو األمنية, مج

سالة إيماف عبد اهلل أحمد العزاوي : تعدد الجرائـ وأثره في اإلجراءات الجزائية, ر ( 20)
 .33, ص2015ماجستير, جامعة بغداد, كمية القانوف, 
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د.عبداألحد محمد جماؿ الديف: وحدة الجريمة وتعددىا, مجمة العموـ القانونية ( 21)
 .23, ص1975, 1,ع17كمية الحقوؽ, مج-واالقتصادية, جامعة عيف شمس

انوف د.عمي حسيف الخمؼ ود.سمطاف عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في ق (22)
 .463-462العقوبات, المكتبة القانونية, بغداد, بدوف سنة طبع, ص

مميكة بيموؿ: أثر تعدد الجرائـ في العقاب, رسالة ماجستير,جامعة الجزائر, معيد ( 23)
 .13, ص1987العمـو القانونية واالدارية, 

 .15إيماف عبد اهلل أحمد العزاوي : مصدر سابؽ, ص( 24)
 .441صدر سابؽ, صد.محمد سعيد نمور: م (25)
 /ا/ز( مف قانوف العقوبات العراقي406( ينظر نص المادة ) 26)
 ( مف قانوف العقوبات المصري.234( ينظر نص المادة ) 27)
 .18إيماف عبد اهلل أحمد العزاوي : مصدر سابؽ, ص( 28)
 .64د.عمي عبد القادر القيوجي ود.فتوح عبد اهلل الشاذلي: مصدر سابؽ, ص (29)
 .35بد اهلل أحمد العزاوي : مصدر سابؽ, صإيماف ع( 30)
 .118د.عمي عدناف الفيؿ: مصدر سابؽ, ص( 31)
جرائـ االعتداء عمى -د.محمود نجيب حسني: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص( 32)

 .75االشخاص, دار النيضة العربية, القاىرة, بدوف سنة طبع, ص
 .72عبد اهلل الشاذلي: مصدر سابؽ, ص د.عمي عبد القادر القيوجي ود.فتوح (33)
 .432-431د. فوزية عبد الستار: مصدر سابؽ, ص (34)
 .79د.محمود نجيب حسني: مصدر سابؽ, ص (35)
د.ماىر عبد شويش الدرة: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, العاتؾ لصناعة  (36)

 .167, ص2019الكتاب, بيروت, 
( 234قد نص بصورة صريحة  في المادة )( بالنسبة لممشرع  الجنائي المصري ف37)

مف قانوف العقوبات المصري عمى عدـ اشتراط التعاقب الزمني بيف جريمة القتؿ 
 العمد والجناية المقترنة بيا.
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 ينظر رقـ القرار التي سبؽ االشارة إليو في ص( 38)
( مف قانوف العقوبات المصري عمى ) مف 234نصت الفقرة األولى مف المادة )  (39)

 قتؿ نفًسا مف غير سبؽ إصرار وال ترصد يعاقب بالسجف المؤبد أو المشدد(.
, القضاء, العدد الرابع, 1954/ 2/8في  913( قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ 40)

ري عبد الرزاؽ الحديثي: أشار إليو د.فخ 129( ص1954السنة الثانية عشرة ) 
, 2شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, شركة العاتؾ  لصناعة الكتاب, القاىرة, ط

 .155, ص2010
 .420د. فوزية عبد الستار: مصدر سابؽ, ص( 41)
-جرائـ االعتداء عمى االشخاص-د.حميد السعدي: شرح قانوف العقوبات الجديد (42)

 .166, ص1976, مطبعة المعارؼ, بغداد, 3ج
في  2012/ الييئة الجزائية الثانية/ 11672( قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ 43)

اشار اليو القاضي خالد محمد جالؿ االعرجي : المبادئ القانونية  2012/ 2/9
القسـ –لقضاء محكمة التمييز االتحادية ومحاكـ االستئناؼ بصفتيا التمييزية 

 .18, ص2015 الكرادة,-بغداد-الجنائي, مكتبة صباح
 2013/ 29/4في  2013/ جزائي /370قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ ( 44)

منشور عمى موقع السمطة القضائية االتحادية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.hjc.iq   2021/ 14/1بتاريخ. 

 .295محمد مصباح القاضي: مصدر سابؽ, ص د.محمد (45)
 ( لـ توجد اشارة مثؿ ىذا النص لدى المشرع الجنائي المصري46)
 .167-166د.حميد السعدي: مصدر سابؽ, ص (47)
 .67د.عمي عبد القادر القيوجي ود.فتوح عبد اهلل الشاذلي: مصدر سابؽ, ص (48)
منشور  1962 /26/6قضائية في  32لسنة  1723نقض جنائي مصري رقـ ( 49)

عمى موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.cc.gov.eg/  2012/ 10/1بتاريخ. 

https://www.hjc.iq/
https://www.hjc.iq/
https://www.cc.gov.eg/
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منشور  2018/ 6/ 23قضائية في  87لسنة  14489نقض جنائي مصري رقـ ( 50)
اآلتي مف االنترنت عمى موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط 

https://www.cc.gov.eg/   2012/ 10/1بتاريخ . 
منشور  2008/ 24/2في  2008/جزائي/64( قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ 51)

عمى موقع السمطة القضائية االتحادية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.hjc.iq  2021/ 1/ 14بتاريخ. 

 2011/ 29/3في  2011/جزائي/325قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ ( 52)
منشور عمى موقع السمطة القضائية االتحادية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 

https://www.hjc.iq  2021/ 1/ 14بتاريخ. 
منشور  1939/ 10/ 23قضائية في  9لسنة  1222 ( نقض جنائي مصري رقـ 53)

عمى موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.cc.gov.eg/  2021/ 1/ 27بتاريخ. 

/ 1/ 13في  2007/ موسعة جزائية/  145ية المرقـ ( قرار محكمة التمييز االتحاد54)
 .84رحاب ىاشـ عباس: مصدر سابؽ, صاشار اليو  2007

-د.جماؿ إبراىيـ الحيدري: شرح احكاـ القسـ الخاص مف قانوف العقوبات العراقي( 55)
 .69-68, ص2009الجزء الثاني, مكتبة السنيوري, بغداد, 

 .167ص( د.ماىر عبد شويش الدرة: مصدر سابؽ,56)
منشور  2019/ 7/5قضائية في  88لسنة  17730نقض جنائي مصري رقـ ( 57)

عمى موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.cc.gov.eg/  2021/ 15/1بتاريخ. 

منشور في مجمة  1988/ ىيئة عامة/  212( قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ58)
القضاء, صادرة عف نقابة المحاميف العراقية, العدداف االوؿ والثاني , السنة 

ـ.ـ عمي حمزة جبر: مصدر اشار إليو  304, ص1989الرابعة واالربعوف , 
 .227سابؽ, ص

https://www.cc.gov.eg/
https://www.hjc.iq/
https://www.hjc.iq/
https://www.hjc.iq/
https://www.hjc.iq/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/


 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 
93 

                                                                                                                                                      

 .70د.عمي عبد القادر القيوجي ود.فتوح عبد اهلل الشاذلي: مصدر سابؽ, ص (59)
, مطبعة 3الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي ,جعمي السماؾ: ( 60)

 .248, ص1964, 1االرشاد, بغداد, ط
 ينظر رقـ القرار التي سبؽ االشارة إليو في ص (61)
 .172د.حميد السعدي: مصدر سابؽ, ص (62)
منشور  1942/ 11/ 4قضائية في  12لسنة  1899نقض جنائي مصري رقـ ( 63)

لمصرية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت عمى موقع محكمة النقض ا
https://www.cc.gov.eg/  2021/ 1/ 15بتاريخ. 

/ 1/ 16في  1982/ ىيئة موسعة ثانية/ 458( قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ 64)
اشار اليو ابراىيـ المشاىدي : المبادئ القانونية في قضاء محكمة  1982

 .221, ص1990القسـ الجنائي, مطبعة الجاحظ, بغداد, -تمييزال
, جرائـ االعتداء عمى االشخاص, الدار 1د.جالؿ ثروت: نظرية القسـ الخاص, ج( 65)

 .202الجامعية لمطباعة والنشر, اإلسكندرية, بدوف سنة طبع, ص
 .74-73د.محمود نجيب حسني: مصدر سابؽ, ص (66)
منشور  2006/ 27/2قضائية في  75لسنة  41101رقـ ( نقض جنائي مصري 67)

عمى موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.cc.gov.eg/  2021/ 19/1بتاريخ. 

 1991/ 9/  1في  1991/ ىيئة عامة /  44قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ  (68)
قاعدة التشريعات العراقية عمى  -منشور عمى موقع السمطة القضائية االتحادية

 .2021/ 19/1بتاريخ  https://www.hjc.iqالرابط اآلتي مف االنترنت 
, مكتبة العمـ لمجميع, لبناف, بيروت, 5( جندي عبد الممؾ: الموسوعة الجنائية, ج69)

 .767, ص2005, 1ط
, 1968بغداد, -العامة لجريمة القتؿ, مطبعة المعارؼد.حميد السعدي: النظرية ( 70)

 .128نقاًل رحاب ىاشـ عباس: مصدر سابؽ, ص 324ص

https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
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 .196د.حسف صادؽ المرصفاوي: مصدر سابؽ, ص (71)
نقاًل عف  1990ؽ  5احكاـ النقض س 1954/ 5/ 4( نقض جنائي مصري 72)

 .197المصدر نفسو, ص
/  10/  30في  2006/ ىيئة عامة /  102قرار محكمة التمييز االتحادية رقـ ( 73)

قاعدة التشريعات العراقية  -منشور عمى موقع السمطة القضائية االتحادية 2006
 .2021/ 19/1بتاريخ  https://www.hjc.iqعمى الرابط اآلتي مف االنترنت 

 .424د. فوزية عبد الستار: مصدر سابؽ, ص (74)
جرائـ األشخاص -د.محمد زكي أبو عامر: قانوف العقوبات القسـ الخاص( 75)

 .149الفنية لمطباعة والنشر, االسكندرية, بدوف سنة طبع, ص واألمواؿ,
/ 9/ 23في  1972/ ىيئة عامة ثانية/ 120قرار محكمة تمييز العراؽ رقـ ( 76)

رارات لمحكمة أشار اليو فؤاد زكي عبد الكريـ: مجموعة ألىـ المبادئ والق 1972
 .41, ص1982التمييز العراؽ, مطبعة سرمد, بغداد, 

 .149د.محمد زكي أبو عامر: مصدر سابؽ, ص (77)
. د.فخري عبد الرزاؽ 298د.محمد محمد مصباح القاضي: مصدر سابؽ, ص (78)

الحديثي: شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص, شركة العاتؾ  لصناعة الكتاب, 
 .158, ص2010, 2القاىرة, ط

 .424د. فوزية عبد الستار: مصدر سابؽ, ص (79)
منشور عمى  2010/ 7/2قضائية في  79لسنة  9400نقض جنائي مصري رقـ ( 80)

موقع محكمة النقض المصرية عمى الرابط اآلتي مف االنترنت 
https://www.cc.gov.eg/  2021/ 1/ 21بتاريخ. 

 2001/ 1/ 16في   2001/ ىيئة عامة/ 46محكمة تمييز العراؽ رقـ  قرار( 81)
اشار اليو منى محمد عبد الرزاؽ: مسؤولية الشريؾ عف النتيجة المحتممة)دراسة 

 .98, ص2005مقارنة(, رسالة ماجستير, كمية القانوف, جامعة بابؿ, 
 
 

https://www.hjc.iq/
https://www.cc.gov.eg/
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 المـــصــادر

 أواًل/ المعاجم اللغوية

 .2004, ٍنزجخ اىشرٗق اىذٗىٍخ,1اىَؼدٌ اى٘ضٍظ,طٍدَغ اىيغخ اىؼرثٍخ:  -1

 ثانيًا/ الكتة القانونية

اٌٖبة ػجذ اىَغيت : خرائٌ اىقزو اىؼَذ ٗاىقزو اىخغأ فً ض٘ء اىفقٔ ٗاىقضبء,  -1

 .2010, 1اىَرمس اىقًٍ٘ ىإلصذاراد اىقبٍّّ٘خ, ط

, خرائٌ االػزذاء ػيى االشخبص, 1خاله ثرٗد: ّظرٌخ اىقطٌ اىخبص, ج د.  -2

 اىذار اىدبٍؼٍخ ىيغجبػخ ٗاىْشر, اإلضنْذرٌخ, ثذُٗ ضْخ عجغ.

 .1111خاله ثرٗد: ّظٌ اىقطٌ اىؼبً فً قبُّ٘ اىؼق٘ثبد, ثذُٗ دار عجغ,  د.  -3

خَبه إثرإٌٍ اىحٍذري: شرذ احنبً اىقطٌ اىخبص ٍِ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد  د.  -4

 ..2001اىدسء اىثبًّ, ٍنزجخ اىطْٖ٘ري, ثغذاد, -اىؼراقً

, ٍنزجخ اىؼيٌ ىيدٍَغ, ىجْبُ, ثٍرٗد, 5َيل: اىَ٘ض٘ػخ اىدْبئٍخ, جخْذي ػجذ اى -5

 .2005, 1ط

حطِ صبدق اىَرصفبٗي: اىَرصفبٗي فً قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىخبص, ٍْشأح د.  -6

 .1191اىَؼبرف , االضنْذرٌخ, 

-خرائٌ االػزذاء ػيى االشخبص-حٍَذ اىطؼذي: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىدذٌذد.  -9

 .1196د, , ٍغجؼخ اىَؼبرف, ثغذا3ج

ػيً حطٍِ اىخيف ٗد.ضيغبُ ػجذ اىقبدر اىشبٗي: اىَجبدئ اىؼبٍخ فً قبُّ٘  د.  -1

 اىؼق٘ثبد, اىَنزجخ اىقبٍّّ٘خ, ثغذاد, ثذُٗ ضْخ عجغ.

ػيً ػجذ اىقبدر اىقٖ٘خً ٗد.فز٘ذ ػجذ اهلل اىشبرىً: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد د.  -1

 .2004اىقطٌ اىخبص, ٍغبثغ اىطؼذًّ, 

حذٌثً: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبص, شرمخ فخري ػجذ اىرزاق اىد.  -10
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 .2010, 2اىؼبرل  ىصْبػخ اىنزبة, اىقبٕرح, ط

فخري ػجذ اىرزاق صيجً اىحذٌثً: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىؼبً, شرمخ   -11

 .2010, 2اىؼبرل  ىصْبػخ اىنزبة, اىقبٕرح, ط

ٖضخ ف٘زٌخ ػجذ اىطزبر: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبص, دار اىْد.  -12

 .2012, 3اىؼرثٍخ, اىقبٕرح, ط

ٍبٕر ػجذ شٌ٘ش اىذرح: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبص, اىؼبرل  د.  -13

 .2011ىصْبػخ اىنزبة, ثٍرٗد, 

خرائٌ األشخبص -ٍحَذ زمً أث٘ ػبٍر: قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبص د.  -14

 ٗاألٍ٘اه, اىفٍْخ ىيغجبػخ ٗاىْشر, االضنْذرٌخ, ثذُٗ ضْخ عجغ.

اىْظرٌخ اىؼبٍخ -اىقطٌ اىؼبً-ػجذاىيغٍف فرج: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد ٍحَذد.  -15

 .2011ىيؼق٘ثخ ٗاىزذاثٍر االحزرازٌخ, ثذُٗ دار عجغ, 

ٍحَذ ٍحَذ ٍصجبذ اىقبضً: قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبص فً اىدرائٌ   -16

ر ٗضْخ اىَضرح ثبىَصيحخ اىؼبٍخ ٗخرائٌ االػزذاء ػيى األشخبص, ثذُٗ دا

 عجغ.

خرائٌ االػزذاء -دٍت حطًْ: شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبصٍحَ٘د ّد.  -19

 .ػيى االشخبص, دار اىْٖضخ اىؼرثٍخ, اىقبٕرح, ثذُٗ ضْخ عجغ

ّجٍو ٍذحذ ضبىٌ : شرذ قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىقطٌ اىخبص, دار اىْٖضخ  د.  -11

 .1116, 5اىؼرثٍخ, اىقبٕرح, ط

 ثالثًا/ الرسائل واالطاريح الجامعية

أحَذ اىؼساٗي : رؼذد اىدرائٌ ٗأثرٓ فً اإلخراءاد اىدسائٍخ, إٌَبُ ػجذ اهلل  -1

 .2015رضبىخ ٍبخطزٍر, خبٍؼخ ثغذاد, ميٍخ اىقبُّ٘, 

رحبة ٕبشٌ ػجبش: االقزراُ ثٍِ اىدرائٌ ٗاثرٓ فً اىطٍبضخ اىدْبئٍخ   -2

, رضبىخ ٍبخطزٍر , خبٍؼخ اىقبدضٍخ, ميٍخ اىقبُّ٘, -دراضخ ٍقبرّخ-اىَ٘ض٘ػٍخ
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2020. 

٘ه: أثر رؼذد اىدرائٌ فً اىؼقبة, رضبىخ ٍبخطزٍر,خبٍؼخ اىدسائر, ٍيٍنخ ثٖي  -3

 .1119ٍؼٖذ اىؼيً٘ اىقبٍّّ٘خ ٗاالدارٌخ, 

ٍْى ٍحَذ ػجذ اىرزاق: ٍطؤٗىٍخ اىشرٌل ػِ اىْزٍدخ اىَحزَيخ)دراضخ   -4

 .2005ٍقبرّخ(, رضبىخ ٍبخطزٍر, ميٍخ اىقبُّ٘, خبٍؼخ ثبثو, 

 راتعًا/ األتحاث

ٍحَذ خَبه اىذٌِ: ٗحذح اىدرٌَخ ٗرؼذدٕب, ٍديخ اىؼيً٘ اىقبٍّّ٘خ  ػجذاألحذد.  -1

 .1195, 1,ع19ميٍخ اىحق٘ق, ٍح-ٗاالقزصبدٌخ, خبٍؼخ ػٍِ شَص

دراضخ –ػيً حَسح خجر: اىَؼٍبر اىسٍبًّ ىزحذٌذ االقزراُ ثٍِ اىدرائٌ ً.ً   -2

 ,2ٍقبرّخ, ٍديخ اىن٘فخ ىيؼيً٘ اىقبٍّّ٘خ ٗاىطٍبضٍخ, خبٍؼخ اىن٘فخ, اىؼذد

2011. 

ػيً ػذّبُ اىفٍو: اررجبط اىدرائٌ فً اىشرٌؼخ االضالٍٍخ ٗاىقبُّ٘ اىدْبئً د.  -3

خبٍؼخ ّبٌف -, اىَديخ اىؼرثٍخ ىيذراضبد األٍٍْخ-دراضخ ٍقبرّخ-اى٘ضؼً

 .2002, 34, ع19اىؼرثٍخ ىيؼيً٘ األٍٍْخ, ٍح

 ٍحَذ ضؼٍذ َّ٘ر: رؼذد اىدرائٌ فً قبُّ٘ اىؼق٘ثبد األردًّ, ٍؤرخ ىيجح٘سد.  -4

, 3,ع12ضيطيخ اىؼيً٘ االّطبٍّخ ٗاالخزَبػٍخ, خبٍؼخ ٍؤرخ, ٍح-ٗاىذراضبد

1119. 

 المجاميع القضائيةخامسًا/ 

اىقطٌ اىدْبئً, -اثرإٌٍ اىَشبٕذي : اىَجبدئ اىقبٍّّ٘خ فً قضبء ٍحنَخ اىزٍٍَس  -1

 .1110ٍغجؼخ اىدبحظ, ثغذاد, 

ىقضبء ٍحنَخ اىزٍٍَس خبىذ ٍحَذ خاله االػرخً : اىَجبدئ اىقبٍّّ٘خ اىقبضً   -2

-اىقطٌ اىدْبئً, ٍنزجخ صجبذ–االرحبدٌخ ٍٗحبمٌ االضزئْبف ثصفزٖب اىزٍٍَسٌخ 

 .2015اىنرادح, -ثغذاد
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, ٍغجؼخ 3ػيً اىطَبك: اىَ٘ض٘ػخ اىدْبئٍخ فً اىقضبء اىدْبئً اىؼراقً ,ج  -3

 .1164, 1االرشبد, ثغذاد, ط

د ىَحنَخ اىزٍٍَس فؤاد زمً ػجذ اىنرٌٌ: ٍدَ٘ػخ ألٌٕ اىَجبدئ ٗاىقرارا  -4

 .1112اىؼراق, ٍغجؼخ ضرٍذ, ثغذاد, 

 سادسًا/ التشريعات

 1139ىطْخ  51قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىَصري قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىَصري رقٌ   -1

 اىَؼذه.

 ٗرؼذٌالرٔ. 1161ىطْخ  111قبُّ٘ اىؼق٘ثبد اىؼراقً رقٌ   -2

 ساتعًا/ القرارات القضائية

 ٍحنَخ اىْقض اىَصرٌخاىقراراد اىقضبئٍخ اىَْش٘رح ػيى ٍ٘قغ -أ

 .1131/ 10/ 23قضبئٍخ فً  1ىطْخ  1222ّقض خْبئً ٍصري رقٌ    -1

 .1142/ 11/ 4قضبئٍخ فً  12ىطْخ  1111ّقض خْبئً ٍصري رقٌ   -2

 .1162/ 26/6قضبئٍخ فً  32ىطْخ  1923ّقض خْبئً ٍصري رقٌ   -3

ٍنزت  1119/  2/  16ق خيطخ  65ىطْخ  253ّقض خْبئً ٍصري اىغؼِ   -4

 .112ص  29 ق 41فًْ 

 .2006/ 29/2قضبئٍخ فً  95ىطْخ  41101ّقض خْبئً ٍصري رقٌ   -5

 2010/ 9/2قضبئٍخ فً  91ىطْخ  1400ّقض خْبئً ٍصري رقٌ   -6

 .2011/ 6/ 23قضبئٍخ فً  19ىطْخ  14411ّقض خْبئً ٍصري رقٌ   -9

/ 5/ 9قضبئٍخ , اىصبدر ثديطخ  11ىطْخ  19930ّقض خْبئً ٍصري رقٌ   -1

2011. 

 .2011/ 9/5قضبئٍخ فً  11ىطْخ  19930ٍصري رقٌ ّقض خْبئً   -1
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 القرارات القضائية المنشورة على موقع السلطة القضائية االتحادية -ب

/ 1/  1فً  1111/ ٍٕئخ ػبٍخ /  44قرار ٍحنَخ اىزٍٍَس االرحبدٌخ رقٌ   -1

1111. 

 10/  30فً  2006/ ٍٕئخ ػبٍخ /  102قرار ٍحنَخ اىزٍٍَس االرحبدٌخ رقٌ   -2

 /2006. 

 .2013/ 21/4فً  2013/ خسائً /390قرار ٍحنَخ اىزٍٍَس االرحبدٌخ رقٌ   -3

 .2011/ 21/3فً  2011/خسائً/325قرار ٍحنَخ اىزٍٍَس االرحبدٌخ رقٌ   -4

 .2001/ 24/2فً  2001/خسائً/64قرار ٍحنَخ اىزٍٍَس االرحبدٌخ رقٌ   -5

/اىٍٖئخ اىَ٘ضؼخ  516/ 519قرار ٍحنَخ اىزٍٍَس االرحبدٌخ رقٌ   -6

 .2020/ 20/5فً  2020اىدسائٍخ/

 


