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أثر صفة الرابطة الزوجية على العقوبة
))

((دراسة مقارنة

المقدمة:

يحدد المشرع عادة عند وضعو أنموذج الجريمة العناصر األساسية التي يقوـ عمييا ذلؾ

األنموذج اإلجرامي  ,وىي العناصر الضرورية والكافية التي يتطمبيا القانوف بوصفيا حد أدنى

لنشوء الجريمة بنموذجيا البسيط  ,غير أف المشرع قد يضيؼ إلى تمؾ العناصر التي يستقيـ
عمييا ىيكؿ الجريمة عناصر أخرى -محددة مسبقاً أو يترؾ أمر تقديرىا لسمطة القاضي

التقديرية -مف شأنيا التأثير في العقوبة تشديداً أو تخفيفاً أو إعفاءاً  ,ويطمؽ عمى ىذه العناصر
مصطمح ظروؼ الجريمة  ,والتي تعرؼ بأنيا " عناصر إضافية تمحؽ أو تقترف بأحد العناصر

المكونة لمجريمة وتضفي عميو وصفاً أو تحديداً أو يرتب أث اًر مشدداً أو مخففاً عمى النحو الذي
يحدده القانوف" (.)1

وظروؼ الجريمة تنقسـ إلى نوعيف وىما:

 -1ظروؼ يشترط فييا أف ال تدخؿ في تكويف النشاط اإلجرامي حسبما وصفو النموذج

القانوني لمجريمة فضبلً عف أنيا ال تدخؿ في تكويف سائر مقومات الجريمة  ,فيي تمحؽ
بالجريمة بعد اكتماؿ مقوماتيا  ,ويطمؽ عمييا العناصر العرضية التي ال تدخؿ في

تكويف الجريمة كما في فعؿ تمثيؿ القاتؿ بجثة القتيؿ بعد قتمو .

 -2ظروؼ تدخؿ في تكويف الجريمة  ,وتعد بمثابة صفة راجعة إلى الجاني أو المجنى
عميو وىي قد تقترف بالجريمة قبؿ وقوعيا أو أثناءىا أو بعد وقوعيا أو بنتيجتيا  ,وىي

ليست مف نوع أو تأثير واحد  ,بؿ تختمؼ بحسب طبيعتيا وتكوينيا  ,فقد تكوف عينية
تمحؽ بماديات الجريمة وبذلؾ يسري أثرىا عمى كافة المساىميف في الجريمة عمموا بيا

أـ لـ يعمموا كما في ظرؼ الميؿ في جريمة السرقة ,وقد تكوف شخصية متعمقة بشخص
الجاني  ,ويقتصر أثرىا عميو وال تسري عمى المساىـ إال إذا كاف عالماً بيا كما في
صفة الخادـ في جريمة السرقة (.)2
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وظروؼ الجريمة قد يكوف مصدرىا نص القانوف – وىي المعنية في دراستنا – فتكوف

محددة عمى سبيؿ الحصر  ,وتتمثؿ باألعذار القانونية المعفية والمخففة لمعقاب والظروؼ
القانونية المشددة  ,أو قد تكوف غير محددة بنص ويستخمصيا القاضي مف وقائع الدعوى وىي

متروكة لسمطة القاضي التقديرية وىي الظروؼ القضائية المخففة لمعقوبة .

 -1أىمية البحث.

تبػرز أىميػػة البحػػث بػػأف ظػروؼ الجريمػػة قػػد تتمثػػؿ بصػفة معينػػة أو بمركػػز قػػانوني معػػيف ,
عذر معفياً مف العقاب في بعػض
لذلؾ نجد أف المشرع الجنائي قد اعتد بالرابطة الزوجية بوصفيا اً

الجرائـ أو عذ اًر مخفؼ لمعقاب في جرائـ أخرى أو بوصفيا ظرفاً قانونيػاً مشػدداً لمػبعض منيػا ,أي
أف المشرع يعتد بيذه الصفة بوصفيا إحدى صػور تفريػد العقػاب .وبمػا أف الصػفة التػي تعنينػا فػي

بحثنا ىي الصفة التي تمثػؿ ظرفػاً فػي الجريمػة فيػي أمػا أف تكػوف ظرفػاً مشػدداً أو عػذ اًر مخففػاً أو

معفياً مف العقاب  ,وىذه الصفة عند اقترانيػا بػالنموذج القػانوني لمجريمػة أمػا أف ت يػر مػف وصػؼ
الجريمػػة أي نوعيػػا حسػػب نػػص القػػانوف  ,أو تػػؤثر فػػي تخفيػػؼ العقوبػػة دوف التػػأثير فػػي الوصػػؼ

القانوني لمجريمة  ,لذلؾ فقد تناولنا في بحثنا ىػذا صػفة الرابطػة الزوجيػة كونيػا أحػد أىػـ الصػفات
التي خصيا المشرع بنصوص قانونية محددة .

 -2ىيكمية البحث.

واستناداً عمى ما تقدـ ول رض بياف اثر صفة الرابطة الزوجية عمى العقوبة فسنتناوؿ توضيح

ذلؾ متبعيف ما سمكو المشرع الجنائي في معالجة األعذار والظروؼ في ثبلثة مطالب وكما يأتي:
المطمب األوؿ :صفة الرابطة الزوجية بوصفيا عذ اًر معفياً مف العقاب.

المطمب الثاني :صفة الرابطة الزوجية بوصفيا عذ اًر مخففاً لمعقاب .
المطمب الثالث :صفة الرابطة الزوجية بوصفيا ظرفاً مشدداً لمعقاب.

المطمب األول
صفة الرابطة الزوجية بوصفيا عذ ارً معفياً من العقاب

ل رض بياف اثر صفة الرابطة الزوجية في النصوص الجنائية التي أوردىا المشرع العراقي

والمقارف بوصفيا عذ اًر معفياً مف العقاب  ,فبل بد لنا مف بياف ماىية تمؾ األعذار مف خبلؿ
تعريؼ األعذار المعفية مف العقاب وبياف أثرىا عمى العقوبة وعمى الوصؼ القانوني لمجريمة ,
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ومف ثـ بياف اثر صفة الرابطة الزوجية في اإلعفاء مف العقاب  ,ولذلؾ سنتناوؿ ىذا المطمب في

فرعيف وكما يأتي:

الفرع األوؿ  :ماىية األعذار المعفية مف العقاب .

الفرع الثاني  :اثر الرابطة الزوجية في اإلعفاء مف العقاب .

الفرع األول
ماىية األعذار المعفية من العقاب

يتطمب بياف ماىية األعذار المعفية مف العقاب بياف مفيوميا مف خبلؿ تعريفيا ومف ثـ
بياف اثر توافرىا عمى العقوبة مف جية وعمى الوصؼ القانوني لمجريمة مف جية أخرى وىذا ما

سنتناولو تباعاً:

أولً :مفيوم األعذار المعفية من العقاب .

تعرؼ األعذار المعفية مف العقاب بأنيا " ظروؼ تعفي مف العقوبة شخصاً ثبت قضائياً انو

ارتكب جريمة"

()3

كما وتعرؼ بأنيا " تمؾ األسباب التي نص عمييا القانوف  ,ويترتب عمى
()4

توافرىا عدـ توقيع العقوبة عمى فاعؿ الجريمة  ,رغـ توافر شروط مسؤوليتو عنيا"

 ,فمف خبلؿ

التعاريؼ السابقة يتبيف أف تمؾ األعذار ىي أعذار قانونية  ,أي أف القانوف نفسو ىو الذي يبيف
األحواؿ التي توجد فييا والشروط البلزمة لؤلخذ بيا  ,إذ ال عذر إال في الحاالت التي عينيا

القانوف ( ,)5وىذا يعني أف األعذار المعفية مف العقاب وردت استثناءاً مف القاعدة العامة  ,فبل
يجوز القياس عمييا وال التوسع فييا ( .)6ويقتصر اثر تمؾ األعذار عمى رفع العقوبة عف المجرـ
رغـ توفر شروط المسؤولية الجنائية  ,مع بقاء الفعؿ عمى أصمو مف التجريـ (.)7

واألعذار المعفية مف العقاب مخصوصة بجرائـ معينة دوف سواىا  ,إذ ال توجد أعذار عامة

معفية مف العقاب تنطبؽ عمى جميع الجرائـ  ,وىي في الوقت ذاتو متعددة ويقررىا المشرع

ألسباب مختمفة تبعاً لسياسة العقاب التي يؤمف بيا  ,فسبب اإلعفاء قد يكوف لتسييؿ الكشؼ عف
المساىميف في ارتكاب الجريمة  ,وقد يكوف لتشجيع الجاني عمى عدـ االسترساؿ في إتماـ

جريمتو  ,وكذلؾ قد يكوف سبب اإلعفاء ىو الحفاظ عمى الروابط األسرية  ,كما ىو الحاؿ في
إعفاء أصوؿ الجناة وفروعيـ وأزواجيـ و أشقائيـ في بعض الجرائـ  ,مراعاة مف المشرع لتمؾ

الروابط العائمية(.)8
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وميما تكف غاية المشرع مف إيراد األعذار المعفية مف العقاب فيي ترفع العقوبة كميا عف

ال جاني عند توافر سببيا  ,وىي تختمؼ عف أسباب اإلباحة وأسباب عدـ المسؤولية  ,إذ أف
أسباب اإلباحة تمحو الجريمة وتعود بيا إلى عمؿ مشروع  ,وأسباب عدـ المسؤولية تمحو

المسؤولية مع بقاء الجريمة عمى عكس األعذار المعفية فيي تمحو العقوبة فقط ( ,)9وال يستفيد

مف األعذار المعفية إال مف توافرت فيو دوف غيره مف المساىميف في الجريمة (.)10
ثانياً :اثر األعذار المعفية من العقاب .

يتجسد اثر األعذار المعفية مف العقاب في مجاليف األوؿ ىو اثر تمؾ األعذار عمى العقوبة

والثاني ىو أثرىا عمى وصؼ الجريمة  ,وفيما يتعمؽ بأثرىا عمى العقوبة فيكوف حتماً بإسقاط
العقوبة األصمية عف الجاني  ,أما اثر ذلؾ اإلعفاء عمى العقوبة التبعية أو التكميمية فمـ تتخذ

التشريعات الجنائية منحاً واحداً في النص صراحةً عمييا  ,إذ نصت المادة ( )240مف قانوف
العقوبات السوري عمى أنو -1":أف العذر المحؿ يعفي مف كؿ عقاب  -2.عمى انو يمكف أف
تنزؿ بو عند االقتضاء تدابير اإلصبلح وتدابير االحتراز ما خبل العزلة  ,)11(".وداللة النص

واضحة عمى إسقاط العقوبة  ,غير أف اثر اإلعفاء ال يمتد إلى التدابير االحت ارزية  ,وعبارة "يعفى

المجرـ مف كؿ عقاب" تعني العقوبة األصمية والتبعية والتكميمية عمى حد سواء  ,فالعقوبة التبعية

تتبع مصير العقوبة األصمية المرتبطة بيا وجوداً وعدماً  ,إذ أف ىذه العقوبة تمحؽ المحكوـ عميو
بقوة القانوف ودوف الحاجة إلى النص عمييا في الحكـ ( ,)12وىي مشرعة في األساس لتدعيـ

العقوبات األصمية والمساىمة في ضماف فاعميتيا .عمى خبلؼ العقوبة األصمية والتدابير
االحت ارزية  ,فالعقوبة األصمية تختص بحساب الجاني  ,والتدابير االحت ارزية تعالج الحاالت
الخطرة التي يكوف عمييا بعض الجناة  .أما العقوبات التكميمية فباإلضافة إلى أنيا عقوبات

يشمميا عذر اإلعفاء  ,فإنيا جوازيو يستطيع القاضي أف يستبعدىا حتى ولو لـ يكف ىنالؾ أعذار

معفية (.)13

أما قانوف العقوبات العراقي فقد نص صراحةً عمى أنو " :العذر المعفي مف العقاب يمنع مف

الحكـ بأية عقوبة أصمية أو تبعية أو تكميمية "( ,)14وبذلؾ يكوف المشرع العراقي قد حسـ مسئمة

شموؿ اإلعفاء لمعقوبات التبعية أو التكميمية وما ينتج عنو مف خبلؼ في الرأي والتطبيؽ وحسناً

فعؿ المشرع العراقي بذلؾ .
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وفيما يتعمؽ بأثر األعذار المعفية مف العقاب عمى الوصؼ القانوني لمجريمة فأف أثرىا ال

يعدؿ مف الوصؼ القانوني لتمؾ الجريمة  ,ويقتصر فقط عمى إسقاط العقوبة  ,غير أف ذلؾ
اإلعفاء ال يحوؿ دوف مطالبة المتضرر مف وقوعيا بالتعويض عف األضرار التي لحقت بو  ,إذ
يكوف لممتضرر مف حصوؿ الجريمة مراجعة المحاكـ المدنية لممطالبة بالتعويض أو الرد(.)15

الفرع الثاني
أثر صفة الرابطة الزوجية في اإلعفاء من العقاب

عالج المشرع الجنائي األعذار المعفية مف العقاب  -وبضمنيا عذر صفة الرابطة الزوجية-
في نصوص متناثرة في قانوف العقوبات  ,ول رض تيسير دراستيا ضمف تبويب واضح ومحدد

سنتولى بيانيا عمى محوريف  ,األوؿ في األعذار الواردة في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة ,

واآلخر في الجرائـ المضرة باألفراد  ,وكما يأتي:

أولً  :األعذار المعفية في الجرائم المضرة بالمصمحة العامة.

مف بيف ما تناولو المشرع العراقي في قانوف العقوبات ضمف الكتاب الثاني والمتعمؽ بالجرائـ

المضرة بالمصمحة العامة ىي الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي والجرائـ الماسة بأمف الدولة

الداخمي  ,والجرائـ الماسة بسير العدالة  ,وبما أف الرابطة الزوجية باعتبارىا عذر معفي مف

العقاب في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة لـ يوردىا المشرع إال في الجرائـ سابقة الذكر ,فأف
دراستنا لؤلعذار المعفية ضمف ىذا اإلطار لف تتعدى ما ذكرناه مف الجرائـ  ,مع اإلشارة إلى ما

يماثميا في القانوف المقارف وىذا ما سنتناولو بالبحث تباعاً.

 -1في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.

تناوؿ المشرع العراقي الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي في الباب األوؿ مف الكتاب الثاني

لقانوف العقوبات  ,وىي جرائـ متعددة ومتنوعة  ,وأورد عمى ىذه الجرائـ بعض األعذار المعفية

مف العقاب  ,كاف مف بينيا األعذار الخاصة بالرابطة الزوجية  ,إذ نصت المادة ( )183عمى
أنو" :أ -يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا الباب  -1-:مف كاف عالماً
بنيات مرتكب الجريمة وقدـ لو إعانة أو وسيمة لمتعيش أو مأوى أو مكاناً لبلجتماع أو غير ذلؾ
مف المساعدات وكذلؾ كؿ مف حمؿ رسائمو أو سيؿ لو البحث عف موضوع الجريمة أو قاـ

بإخفاء أو نقؿ أو إببلغ ذلؾ الموضوع متى كاف عالماً بنيات مرتكب الجريمة ولو لـ يقصد
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االشتراؾ في ارتكاب الجريمة  -2.مف اتمؼ أو اختمس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً أو شيئاً
مف شأنو تسييؿ كشؼ الجريمة وأدلتيا أو عقاب مرتكبييا ".غير أف المشرع استثنى حاالت

معينة وشمميا باإلعفاء مف العقاب وكاف مف بينيا وجود الرابطة الزوجية إذ نص عمى أنو" :يعفى

مف العقوبة زوج مرتكب الجريمة وأصولو وفروعو وأختو وأخوه في حالة تقديـ اإلعانة ووسيمة

التعيش والمأوى.)16("...

مف خبلؿ النص األخير يتبيف أف المشرع قد اعتبر وجود الرابطة الزوجية وما يكنو كؿ منيما
()17

لآلخر مف مشاعر تدفعو إلى مساعدتو عذ اًر معفياً مف العقاب

في ثبلث حاالت ,وتتمثؿ

بتقديـ اإلعانة ووسيمة التعيش وتوفير المأوى  ,ولـ يبيف النص نوع تمؾ اإلعانة مما يوسع مف
مفيوميا لتشمؿ كؿ صور المساعدة  ,كما أف المشرع استعمؿ حرؼ العطؼ "و" بيف الحاالت

التي شمميا نص اإلعفاء مما يجعؿ الزوج متمتعاً باإلعفاء حتى واف قدـ لزوجو المجرـ جميع
الحاالت التي استثناىا المشرع  .أما غير تمؾ الحاالت الثبلث سابقة الذكر فبل تكوف مشمولة
باإلعفاء  ,وأجاز المشرع لقاضي الموضوع أف يجعؿ مف وجود الرابطة الزوجية أو وجود الفئات

التي شمميا نص المادة أعبله ظرفاً مخففاً لمعقاب في بقية الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة
األولى والثانية مف البند (أ) لممادة ذاتيا ,إذ نص عمى أنو":ويجوز لممحكمة أف تخفؼ عقوبة

ىؤالء في الحاالت األخرى التي عددتيا الفقرتاف (1و.)18(")2

وفيما يتعمؽ باإلخبار عف الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي فقد عد المشرع العراقي عدـ

اإلببلغ عنيا مع وجود العمـ بيا جريمة تستوجب العقاب  ,إذ نص عمى أنو " :يعاقب بالحبس
()19

وب رامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف

مف عمـ بارتكاب جريمة مف

الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا الباب ولـ يبمغ أمرىا إلى السمطات العامة ,)20("...إال أف

المشرع استثنى مف العقاب حالة وجود الرابطة الزوجية إذا كاف الزوج عالماً بالجريمة التي ارتكبيا
زوجو ولـ يبمغ السمطات المختصة عنيا  ,وذلؾ مف خبلؿ النص صراحةً في الشطر الثاني مف
المادة ذاتيا عمى أنو ":وال يسري حكـ ىذه المادة عمى زوج مرتكب الجريمة  "...وىذا االستثناء
مف العقاب يبيف وجية اىتماـ المشرع بالرابطة الزوجية وترجيح رصانتيا عمى مقتضيات العدالة

وضرورة مبلحقة المجرميف وتقديميـ لمعدالة(.)21

أما قانوف العقوبات السوري فقد َع َّد إخفاء الشخص المرتكب لجريمة مف نوع جناية ب ض
النظر عف ماىيتيا  ,جريمة معاقب عمييا بالحبس ,إذ نصت الفقرة األولى مف المادة ()221
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عمى أف " مف أقدـ فيما خبل الحاالت المنصوص عمييا في الفقرتيف  5/و /6مف المادة()218
عمى إخفاء شخص يعرؼ انو اقترؼ جناية أو ساعده عمى التواري عف وجو العدالة عوقب

بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف"(.)22

وع َّد الرابطة الزوجية عذ اًر معفياً مف العقاب
غير أف المشرع السوري استثنى الزوج والزوجة َ
إذ نص عمى أف " يعفى مف العقوبة أصوؿ الجناة المخبأيف أو فروعيـ أو أزواجيـ أو زوجاتيـ
حتى الطالقات أو أشقائيـ أو شقيقاتيـ أو أصيارىـ مف الدرجة نفسيا"( ,)23فيذا النص يشير إلى
أف المشرع قد اخذ بنظر االعتبار شموؿ العذر المعفي مف العقاب لمزوج حتى بعد انتياء الرابطة

الزوجية  ,مما يدؿ عمى بعد نظر المشرع السوري  ,وتقديره لما كاف بيف الزوجيف مف مودة
ورحمة ,كما أف احتماؿ انصبلح حاؿ المطمقيف وعودتيما إلى االرتباط أمر كثير الحصوؿ  ,واف
إلزامو باإلببلغ عف الجرائـ التي عمـ بيا قد يؤدي إلى زيادة الفرقة والتنافر بينيما وفوات فرصة

اإلصبلح بيف الزوجيف  ,لذلؾ ندعو المشرع العراقي أف يأخذ بما سار عميو المشرع السوري.

وكذلؾ نص قانوف العقوبات الجزائري عمى جريمة إخفاء الجناة ومساعدتيـ عمى اليرب ,

مف خبلؿ المادة ( )180والتي نصت عمى أنو " :فيما عدا الحاالت المنصوص عمييا في

المادتيف  42و 91فقرات  2و  3و  4كؿ مف أخفى عمداً شخصاً يعمـ انو ارتكب جناية أو أف
العدالة تبحث عنو بسبب ىذا الفعؿ وكؿ مف حاؿ عمداً دوف القبض عمى الجاني أو البحث عنو
أو شرع في ذلؾ وكؿ مف ساعده عمى االختفاء أو اليرب يعاقب بالحبس مف سنة إلى خمس

سنوات وب رامة...أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف ,)24( "...إال أف المشرع استثنى في الشطر الثاني

مف المادة ذاتيا األقارب واألصيار ول اية الدرجة الرابعة (.)25

 -2في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخمي.

عالج قانوف العقوبات العراقي الجرائـ الماسة بأمف الدولة الداخمي في الباب الثاني مف

الكتاب الثاني وىي جرائـ متعددة متباينة ( ,)26ومف بيف النصوص القانونية المنظمة لتمؾ الجرائـ

نص المادة ( )199والتي جاءت بػ " يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى سبع سنوات وب رامة ال
تزيد عمى خمسمائة دينار كؿ مف حرض أحد مف أفراد القوات المسمحة عمى الخروج عف الطاعة

أو التحوؿ عف أداء واجباتو ولو لـ تقع الجريمة  ,ويعاقب بالعقوبة ذاتيا كؿ مف أعاف أحداً مف
أفراد القوات المسمحة عمى الفرار أو آوى عف عمـ أحد مف الفاريف أو اوجد لو مأوى .ويعفى مف

العقاب عف جريمة اإليواء وايجاد المأوى زوج الفار ,"...ومف خبلؿ النص السابؽ يتبيف أف
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المشرع ذكر أكثر مف جريمة واحدة إال انو لـ يشمؿ في العذر المعفي مف العقاب الخاص

باألزواج سوى جريمة اإليواء أو إيجاد المأوى  ,وىذا يعني أف الزوج الذي يحرض زوجو عمى

الخروج عف الطاعة أو التحوؿ عف أداء واجباتو  -ولو لـ تقع الجريمة -ال يشممو نص اإلعفاء

وبالنتيجة يستحؽ العقوبة التي حددىا النص القانوني  ,وكذلؾ األمر بالنسبة لجريمة مساعدة
الزوج لزوجو عمى الفرار مف القوات المسمحة التي يعمؿ بيا  ,وذلؾ القتصار نص اإلعفاء

صراحةً عمى اإليواء وتوفير المأوى.

أما بالنسبة لمقانوف السوري والجزائري فمـ يورد حاالت ألعذار معفية مف العقاب تتعمؽ

بالرابطة الزوجية فيما يخص الجرائـ الماسة بأمف الدولة الداخمي لذلؾ ندعو المشرعيف السوري

والجزائري باألخذ بما سار عميو القانوف العراقي في ىذا الخصوص.
 -3في الجرائم المخمة بسير العدالة.

لـ يعتد قانوف العقوبات العراقي بالرابطة الزوجية في الجرائـ المخمة بسير العدالة بوصفيا

عذ اًر معفياً مف العقاب وانما اعتد بيا بوصفيا سببا لئلباحة (.)27

أما قانوف العقوبات السوري فقد نظـ الجرائـ المخمة بسير العدالة تحت عنواف "الجرائـ المخمة

باإلدارة القضائية" ومف بيف الجرائـ التي نص عمييا ىي جريمة شيادة الزور ,ثـ اتبع تمؾ
الجريمة بحاالت إعفاء متعددة كاف مف بينيا الرابطة الزوجية  ,إذ جاء في المادة ( )400ما

يأتي " :كذلؾ يعفى مف العقوبة .أ -الشاىد الذي يتعرض حتماً إذا قاؿ الحقيقة لخطر جسيـ لو

مساس بالحرية أو الشرؼ أو يعرض ليذا الخطر زوجو ولو طالقاً ."...وفيما يتعمؽ بالقانوف

الجزائري فمـ يرد قانوف العقوبات نص قانوني يعفي مف العقاب ذي صمة بالرابطة الزوجية في
الجرائـ المخمة بسير العدالة.

ثانياً :األعذار المعفية في الجرائم المضرة باألفراد .

لـ نجد في قانوف العقوبات العراقي نص يعد عذ اًر معفياً لمعقاب يتعمؽ بالرابطة الزوجية في

الجرائـ المضرة باألفراد  ,وانما عدىا أما عذ اًر مخففاً أو ظرفاً مخففاً في حاالت أو شرطاً الزماً
لتحرؾ الدعوى الجزائية في حاالت أخرى  ,وسنبيف ذلؾ االثر عند دراستيا في اإلطار

المخصص ليا .

وبناءاً عمى ما تقدـ فأف دراستنا في ىذا المجاؿ ستقتصر عمى بياف النصوص المعفية مف

العقاب الواردة حص اًر في القانوف المقارف  ,والتي يمكف أف تصنؼ عمى محوريف األوؿ ىو في
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الجرائـ الماسة بحياة اإلنساف وسبلمة بدنو  ,واآلخر في الجرائـ الواقعة عمى الماؿ  ,وىذا ما

سنتناولو تباعاً فيما يأتي:

 -1في الجرائم الماسة بحياة اإلنسان وسالمة بدنو.
نصت الفقرة األولى مف المادة ( )548مف قانوف العقوبات السوري عمى أنو " :يستفيد مف

العذر المحؿ

()28

مف فاجأ زوجو أو أحد أصولو أو فروعو أو أختو في جرـ الزنا المشيود أو في

صبلت جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدـ عمى قتميما أو إيذائيما أو عمى قتؿ أو إيذاء
أحدىما ب ير عمد ".ومف خبلؿ ىذا النص يتبيف أف المشرع السوري قد جعؿ مف عنصر
()29

المفاجئة لمزوج الذي يضبط زوجو في جريمة زنا مشيود

أو في صبلت جنسية غير مشروعة

( ,)30متمتعاً بعذر معفي مف العقاب إذا ما أقدـ عمى قتؿ زوجو وشريكو أو إيذائيما أو قتؿ
أحدىما أو إيذاءه دوف اآلخر في وقت المفاجأة  ,والنص الوارد في المادة أعبله لـ يقصر حالة

اإلعفاء عمى الزوج دوف الزوجة  ,بؿ أف ذلؾ العذر يشمؿ الزوجة أيضاً إف أقدمت عمى قتؿ
زوجيا أو إيذائو حاؿ ضبطو في الجريمة سابقة الذكر ( ,)31ونؤيد ما ذىب إليو المشرع السوري

بشموؿ الزوجة بالعذر المعفي مف العقاب  ,إذ أف الزوجة التي تفاجأ زوجيا في جريمة الزنا

المشيود ال تقؿ شعو اًر بالثورة وال يرة واالنفعاؿ عف الزوج الذي يفاجأ في مثؿ ىذا الوضع  ,ومما
ينب ي اإلشارة إليو أف المشرع العراقي والجزائري قد جعؿ مف فعؿ القتؿ أو اإليذاء في جريمة

الزنا المشيود عذ اًر مخففاً لمعقاب.

وقد فرقت المادة أعبله بيف حالة مف يفاجأ بجرـ الزنا المشيود أو بأي اتصاؿ جنسي غير

مشروع أيضاً  ,وحالة مف يفاجأ بما دوف ذلؾ مف حاالت مريبة تثير لمشؾ واالشتباه  ,غير أنيا
ال تصؿ إلى حالة اليقيف بوقوع الزنا أو االتصاؿ الجنسي  ,ففي الحالة األولى جعؿ منيا المشرع

عذ اًر معفياً مف العقاب  ,أما الحالة الثانية فقد جعؿ منيا المشرع عذ اًر مخفؼ لمعقاب (.)32
ويشترط لتحقؽ العذر المعفي مف العقاب في ىذه الجريمة عدة شروط وىي:

أ -أف يكوف الجاني زوجاً أو أصبلً أو فرعاً أو أخاً لممجنى عميو الزاني  ,والزوج كما أسمفنا
()33

ىو مف ارتبط بعقد زواج صحيح

 ,ويبقى العذر قائماً لمصمحة الزوج الجاني إلى

نياية أربعة أشير مف تاريخ الطبلؽ(.)34

ب -تحقؽ المفاجأة حاؿ التمبس بالزنا( ,)35ويقصد بالمفاجأة أف يباغت الجاني المجنى عميو
وىو في مشيد الزنا  ,إذ بدوف ىذه المفاجأة ال يتوفر عنصر االستفزاز  ,ولذلؾ ال
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يستفيد مف العذر المعفي الجاني الذي كاف عالماً ومتأكداً بزنا المجنى عميو  ,غير أف
ذلؾ ال يمنع مف يرتاب لسموؾ زوجو إذ ما تتبع األمر لمتحقؽ مف وقوع الزنا  ,ففي

الحالة األخيرة يكوف عنصر المفاجأة متحققاً بتحقؽ االستفزاز اآلني وبالنتيجة تحقؽ

العذر المعفي لمعقاب(.)36

ج -أف يقع القتؿ أو اإليذاء ألحدىما أو كبلىما في الحاؿ  ,أي مف دوف تفكير مسبؽ
محقؽ لمعمد أو سبؽ إصرار  ,إذ أف عمة اإلعفاء مف العقاب تكمف في عنصر المفاجأة

التي تثير حالة االستفزاز واليياج الذي يصعب فيو السيطرة عمى النفس لمتفكير بشكؿ

سوي  ,وال يمنع مف تحقؽ العذر حصوؿ لحظات مف الذىوؿ عقب المفاجأة والبحث عف

اخ قميبلً نتيجة ذلؾ الذىوؿ(.)37
أداة الرتكاب الجريمة بوضع متر ٍ

 -2في الجرائم الواقعة عمى المال.

مف المعموـ أف الجرائـ الواقعة عمى األمواؿ كالسرقة وال صب واالحتياؿ وخيانة األمانة مف
الجرائـ ذات الحؽ العاـ  ,أي أف تنازؿ الشاكي عف حقو في الدعوى بعد تحريكيا ال يحوؿ دوف

االستمرار بيا وايقاع العقاب الذي حدده القانوف عمى الجاني  ,إال أف المشرع ولحاالت خاصة
كحالة وجود الرابطة الزوجية قد يجعؿ مف وقوع أحد تمؾ الجرائـ بيف الزوجيف عذ اًر معفياً مف

العقاب  ,ومف بيف القوانيف التي تجعؿ مف جرائـ األمواؿ بيف الزوجيف عذ اًر معفياً مف العقاب ما
تناولو المشرع السوري في قانوف العقوبات  ,إذ جعؿ مف وجود تمؾ الرابطة عذ اًر معفياً مف

العقاب إذ ما قاـ الزوج المرتكب إلحدى جرائـ األمواؿ بإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو (.)38

وفيما يخص المشرع الجزائري فقد جعؿ مف الرابطة الزوجية عذ اًر معفياً مف العقاب في اغمب

جرائـ األمواؿ الواقعة بيف الزوجيف ( ,)39ولـ يخوؿ الطرؼ المتضرر مف وقوع إحدى تمؾ الجرائـ

سوى المطالبة بحقو المدني أماـ المحاكـ المدنية  ,أي انو اسقط العنصر الجنائي مف تمؾ الجرائـ

إذ ما وقعت مف الزوج عمى زوجو .والعبرة بوجود تمؾ الرابطة في وقت ارتكاب الفعؿ ألجرمي,

فإذا كانت تمؾ الرابطة قد انحمت لسبب ما فبل مجاؿ لتحقؽ اإلعفاء  ,فمثبلً إذا سرؽ الزوج مف
ماؿ زوجتو المتوفاة فبل يستفيد مف عذر اإلعفاء النقضاء الرابطة الزوجية بالوفاة وانتقاؿ الماؿ

إلى تركة يستحقيا مف لو نصيب فييا ( ,)40وكذلؾ األمر إذا انحمت الرابطة الزوجية بطبلؽ بائف.

أما المشرع العراقي فمـ يجعؿ مف الرابطة الزوجية عذ اًر معفياً مف العقاب بالنسبة لمجرائـ

المالية الواقعة بيف األزواج وانما عمؽ تحريؾ تمؾ الجرائـ عمى قيد الشكوى مف الطرؼ المجنى
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عميو  ,وحسناً فعؿ المشرع العراقي في ذلؾ الستقبلؿ كؿ مف الزوجيف بذمتو المالية كما أف
األمر إذا آؿ إلى القضاء فبل يوجد مبرر إلعفاء الجاني مف عواقب جريمتو وىذا أشار إليو

المشرع العراقي صراحةً في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية

()41

و قانوف العقوبات العراقي(.)42

المطمب الثاني
صفة الرابطة الزوجية بوصفيا عذر مخفف لمعقاب

ل رض بياف اثر صفة الرابطة الزوجية باعتبارىا عذ اًر مخفؼ لمعقاب في قانوف العقوبات

العراقي والقانوف المقارف  ,فبل بد مف بياف ماىية األعذار المخففة  ,ولذلؾ سنتناوؿ ىذا المطمب

في فرعيف وكما يأتي:

الفرع األوؿ :ماىية األعذار المخففة لمعقاب.

الفرع الثاني :اثر صفة الرابطة الزوجية في تخفيؼ العقاب.

الفرع األول
ماىية األعذار المخففة لمعقاب

يتطمب بياف ماىية األعذار المخففة لمعقاب بياف تعريفيا وتمييزىا عف الظروؼ المخففة
لمعقاب ومف ثـ بياف آثارىا عمى العقوبة وعمى الوصؼ القانوني لمجريمة  ,وىذا ما سنبينو تباعاً.
أولً :تعريف األعذار المخففة لمعقاب.

تعرؼ األعذار المخففة لمعقاب بتعريفات متعددة ومف بيف ىذه التعريفات ىي أنيا " ظروؼ

تخفؼ المسؤولية وبالنتيجة تخفؼ العقوبة  ,ويمكف وصفيا بأنيا ظروؼ مخففة عرفيا القانوف
()43

ونص عمييا خصيصاً"

كما وتعرؼ بأنيا" ظروؼ منصوص عمييا في القانوف والتي تستمزـ

عند توافر شروطيا تخفيؼ العقوبة المقررة قانوناً لمجريمة"

()44

وتعرؼ كذلؾ بأنيا "حاالت حددىا

الشارع عمى سبيؿ الحصر يمتزـ فييا القاضي بأف ييبط بالعقوبة المقررة لمجريمة وفقاً لقواعد

معينة في القانوف"(.)45
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واألعذار القانونية المخففة لمعقاب قد تكوف عامة تشمؿ كؿ الجرائـ ولذلؾ يطمؽ عمييا

باألعذار المخففة العامة  ,أو تكوف خاصة بجرائـ معينة دوف سواىا ويطمؽ عمييا باألعذار

المخففة الخاصة فبل يتحقؽ أثرىا المخفؼ لمعقوبة إال بالنسبة لمجريمة الخاصة بيا ( .)46وقد
نص المشرع العراقي عمى صورتيف لؤلعذار العامة المخففة لمعقاب ,وىما االستفزاز الخطير مف
الشريؼ عمى ارتكاب الجريمة(.)48

()47

جانب المجنى عميو ب ير وجو حؽ والباعث

ثانياً :تمييز األعذار المخففة لمعقاب عن الظروف المخففة.

تعرؼ الظروؼ المخففة بأنيا "تمؾ الظروؼ والوقائع التي تدعو إلى اخذ الجاني بالرأفة
()49

وتخفيؼ العقوبة عميو حالة اقترانيا بالجريمة"

كما وتعرؼ بأنيا "عناصر أو وقائع تبعية

تضعؼ مف جسامة الجريمة وتكشؼ عف ضآلة خطورة فاعميا وتستتبع تخفيؼ العقوبة إلى اقؿ

مف حدىا األدنى  ,أو الحكـ بتدبير يناسب تمؾ الخطورة" ( ,)50وتتفؽ الظروؼ المخففة مع
األعذار المخففة مف حيث األثر  ,إذ يترتب عمى كمييما تخفيؼ العقوبة إلى ما دوف حدىا

األدنى  ,كما إنيما ينقصاف مف جسامة الجريمة دوف أف يؤثر ذلؾ عمى تكييفيا القانوني ,ويتفقاف

كذلؾ في الكشؼ عف ضآلة الخطورة اإلجرامية لمجاني(.)51

غير أف ىذا التشابو ال يحوؿ دوف وجود خبلفات جوىرية بيف النظاميف  ,إذ مف الممكف

إجماؿ أوجو الخبلؼ بيف األعذار القانونية المخففة والظروؼ القضائية المخففة عمى محوريف ,
األوؿ ى و مف حيث األساس الفمسفي واآلخر ىو مف حيث األثر المترتب عمييا  ,فمف حيث
أساسيا الفمسفي فأف األعذار المخففة يحددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر وبموجبيا يمزـ القاضي
بالتخفيؼ  ,عمى خبلؼ الظروؼ المخففة التي لـ يحددىا المشرع عمى سبيؿ الحصر  ,وترؾ

أمر استخبلصيا لسمطة وقناعة القاضي التقديرية  ,أما مف حيث األثر المترتب عمييا فأف
األعذار القانونية تخفؼ العقوبة إلى ما دوف حدىا األدنى المقرر لمجريمة أما الظروؼ فتخفؼ

العقوبة إلى حدىا األدنى المقرر لمجريمة (.)52

ويتضح مما تقدـ أف نظاـ األعذار المخففة وسيمة لمتفريد القانوني  ,في حيف أف نظاـ

الظروؼ المخففة وسيمة لمتفريد القضائي  ,إذ يكوف لمقاضي سمطة استخبلص تمؾ الظروؼ تبعاً
لتقديره لظروؼ ومبلبسات الجريمة المعروضة (.)53

ثالثاً :اثر األعذار المخففة لمعقاب.
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ل رض بياف اثر األعذار المخففة لمعقاب فبل بد مف بياف ذلؾ األثر عمى العقاب ومف ثـ

عمى الوصؼ القانوني لمجريمة  ,وفيما يتعمؽ بأثرىا عمى العقوبة فيتجسد حتماً عمى تخفيفيا (,)54
ولكف قد يتبادر إلى الذىف تساءؿ وىو ىؿ أف ذلؾ التخفيؼ يقتصر عمى العقوبة األصمية أـ انو

يمتد إلى العقوبة التبعية والتكميمية ؟ ولئلجابة عمى التساؤؿ السابؽ نجد أف العذر المخفؼ يوجب

تخفيؼ العقوبة إلى الحد الذي نص عميو القانوف بدالً مف العقوبة األصمية المقررة  ,أي اليبوط
بمقدار العقوبة إلى ما دوف حدىا األدنى مع التزاـ المحكمة بعدـ تجاوز الحدود التي بينيا

المشرع( .)55وتبعاً لذلؾ يمتد اثر العذر المخفؼ إلى العقوبة التبعية الرتباطيا بالعقوبة األصمية
التي استبعدت بالعذر المخفؼ  ,إال أف اثر العذر المخفؼ ال يؤثر عمى العقوبة التكميمية وذلؾ

ألنيا مرتبطة بالجريمة التي ال تت ير أحكاميا بوجود العذر المخفؼ(.)56

واألعذار المخففة لمعقاب يقررىا المشرع في الجنايات والجنح دوف المخالفات  ,فبل حاجة

لتخفيؼ األخيرة الف الحد األدنى لعقوبتيا منخفض بذاتو  ,ويكوف لمقاضي حرية تقدير العقوبة
والنزوؿ بيا في حدود النص القانوني دوف الحاجة إلى االستناد عمى عذر قانوني(.)57

أما بالنسبة ألثر العذر المخفؼ عمى الوصؼ القانوني لمجريمة فقد قيؿ فيو آراء ثبلث وىي

كاألتي :

 -1يذىب الرأي األوؿ إلى أف العبرة في العقوبة التي نص عمييا المشرع وخاطب بيا
القضاء ليحكـ بتمؾ العقوبة  ,فإذا اخذ القاضي بالعذر المخفؼ المنصوص عميو قانوناً
خففت العقوبة وخفؼ تبعاً ليا الوصؼ القانوني لمجريمة ,الف نوع الجريمة مرتبط بنوع

العقوبة المحكوـ بيا(.)58

 -2يميز الرأي الثاني بيف أف يكوف سبب التخفيؼ ىو عذر منصوص عميو في القانوف أو

يكوف سبب التخفيؼ راجعاً إلى ظرؼ قضائي ( ,)59ففي الحالة األولى تُعد الجريمة
بوصفيا األخؼ الذي آلت إليو الف المشرع ىو الذي ربط العقوبة وحددىا بنص القانوف

 ,أما في الحالة الثانية فاف التخفيؼ ال ي ير مف وصؼ الجريمة الف القاضي ىو الذي
قدر ظروؼ الرأفة مبدياً فييا رأيو  ,وبناءا عمى ذلؾ قرر تخفيؼ تخفيفيا.

 -3يذىب الرأي الثالث إلى أف الجريمة تبقى عمى وصفيا األشد في كؿ األحواؿ سواء كاف

التخفيؼ لعذر قانوني أـ لظرؼ قضائي  ,إذ أف العبرة بنوع الجريمة في أصميا ال
بشخص مرتكبيا  ,وكذلؾ الف المشرع عند تصنيفو لمجرائـ يأخذ بنظر االعتبار األفعاؿ
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في ذاتيا ب ض النظر عف األشخاص المقترفيف ليا

نصوص قانوف العقوبات العراقي(.)61

 ,ونؤيد الرأي األخير التفاقو مع

الفرع الثاني

اثر صفة الرابطة الزوجية في تخفيف العقاب

ل رض بياف اثر صفة الرابطة الزوجية في تخفيؼ العقوبة سنتبع ذات التقسيـ الذي اتبعناه
في بياف أثرىا كعذر معفي مف العقاب  ,ولذلؾ سنبيف اثر الرابطة الزوجية بوصفيا عذر مخفؼ

في الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة ومف ثـ في الجرائـ المضرة باألفراد وكما يأتي:
أولً :الرابطة الزوجية كعذر مخفف في الجرائم المضرة بالمصمحة العامة.

مف بيف الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة التي جعؿ المشرع مف وجود الرابطة الزوجية عذ اًر

مخففاً لمعقاب ىي الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي والجرائـ الماسة بسير العدالة  ,والجرائـ

المخمة باألخبلؽ واآلداب العامة  ,وسنتناوليا تباعاً فيما يأتي.
 -1في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.

()62
بينت المادة ( )183مف قانوف العقوبات العراقي عدة صور لجرائـ َع َّدىا المشرع اشتراكاً
في الجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي  ,عمماً أف المشرع العراقي عاقب الشريؾ بذات العقوبة

المحددة لمفاعؿ األصمي ( ,)63غير أف الفقرة (ب) مف المادة نفسيا أعبله نصت عمى أف  ":يعفى
مف العقوبة زوج مرتكب الجريمة...في حالة تقديـ اإلعانة ووسيمة التعيش والمأوى...ويجوز

لممحكمة أف تخفؼ عقوبة ىؤالء في الحاالت األخرى التي عددتيا الفقرتاف ( 1و ,")2ومف خبلؿ
ىذا النص يتبيف أف المشرع قد جعؿ مف الرابطة الزوجية سبب جوازي لتخفيؼ العقاب ضمف

الحاالت التي وردت في الفقرة (1و )2التي لـ يشمميا اإلعفاء مف العقاب  ,غير أف أمر األخذ
بيذا العذر المخفؼ متروؾ لسمطة المحكمة التقديرية  ,وتتمثؿ تمؾ الحاالت التي أشارت إلييا

الفقرة األخيرة مف نفس المادة باالتي:

أ -توفير مكاف لبلجتماع أو المساعدة في توفيره.

ب -حمؿ رسائؿ الجاني أو االحتفاظ بيا لمصمحة الجاني.

جػ -تسييؿ البحث لمجاني عف موضوع الجريمة.

د -إخفاء موضوع الجريمة أو نقمو أو اإلببلغ بو لمصمحة الجاني.
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ىػ -إتبلؼ أو اختبلس أو إخفاء أي شيء مف شأف وجوده تسييؿ الكشؼ عف الجريمة أو
عقاب فاعمييا.

ومف خبلؿ ما تقدـ يتبيف أف المشرع قد جعؿ العذر المخفؼ الخاص بالزوج المرتكب ألحد

األفعاؿ سابقة الذكر محصو اًر ضمف نطاقيا  ,وبالتالي ال يستفيد مف العذر المخفؼ الزوج الذي
يقوـ بعمؿ آخر غير ما ذكر في المادة أعبله.

أما بالنسبة لمقانوف المقارف السوري والجزائري فمـ نجد فييما تطبيؽ لمرابطة الزوجية بوصفيا

عذ اًر مخففاً فيما يتعمؽ بالجرائـ الماسة بأمف الدولة الخارجي .
 -2في الجرائم الماسة بسير العدالة.

ال شؾ بأف لمشيادة في مجاؿ الدعوى الجزائية دور كبير في اإلثبات  ,ألنيا تقع في أكثر

األحياف عمى وقائع مادية غير مثبتة في سندات  ,وكثي اًر ما يكوف لمشيادة األثر الفاعؿ في
الحكـ بالبراءة أو اإلدانة ( ,)64لذلؾ تجعؿ التشريعات الجنائية مف الشيادة الكاذبة جريمة
تستوجب العقاب  ,وقد جعؿ قانوف العقوبات العراقي شيادة الزور جنحة يعاقب عمييا بالحبس

()65
وال رامة أو بإحداىما  .غير أف المشرع العراقي جعؿ مف وجود بعض الحاالت عذ اًر مخففاً

لمعقاب كما لو كاف قوؿ الحقيقة يمس حرية زوج الشاىد أو شرفو بخطر جسيـ  ,إذ نصت المادة

( )256عمى أنو " :يعد عذ اًر مخففاً -2... -:إذا كاف قوؿ الحقيقة يعرض الشاىد لخطر جسيـ
يمس حريتو أو شرفو أو يعرض ليذا الخطر زوجو أو أحد أصولو أو فروعو أو إخوانو أو

أخواتو ,".ومف خبلؿ النص األخير يتبيف أف الخطر الجسيـ يقتصر عمى المساس بالحرية أو
الشرؼ وكاف األجدر بالمشرع أف يشمؿ البدف ليكوف العذر المخفؼ أوسع شموالً  ,وعميو نقترح

تعديؿ الفقرة الثانية مف المادة ( )256عمى النحو اآلتي" إذا كاف قوؿ الحقيقة يعرض الشاىد
لخطر جسيـ ييدده أو يمس بدنو أو حريتو أو شرفو  ,أو يعرض ليذا الخطر زوجو أو أحد

أصولو أو فروعو أو إخوانو أو أخواتو.".

ومف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف المشرع العراقي يتجو في سياستو إلى تقوية الرابطة الزوجية ,

ومما يؤكد ذلؾ ىو نص المادة ( )68مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية والتي أجازت أف
يكوف أحد الزوجيف شاىد دفاع لصالح زوجو اآلخر مع إىدار كؿ ما يتخمؿ تمؾ الشيادة مف

إدانة لمزوج الماثؿ أماـ القضاء(.)66
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أما قانوف العقوبات السوري فقد جعؿ كما أسمفنا مف شيادة الزور الواقعة مف الزوج حفاظاً

عمى حرية أو شرؼ زوجو عذ اًر معفياً مف العقاب في نص المادة ( )400بينما جعمت المادة
التالية ليا لممحرض عمى تمؾ الشيادة عذ اًر مخففاً لمعقاب متى ما كاف قوؿ الحقيقة يعرض زوج
المحرض إلى خطر جسيـ يمس حريتو أو شرفو ( ,)67ولـ يحدد المشرع العراقي أو السوري معيار

الجسامة التي أشارت إليو النصوص القانونية السابقة  ,مما يجعؿ األمر خاضعاً لقناعة القاضي
وسمطتو التقديرية  .وفيما يتعمؽ بالقانوف المقارف الجزائري فمـ يورد تطبيؽ لمرابطة الزوجية

بوصفيا عذ اًر مخففاً لمعقاب في الجرائـ الماسة بسير العدالة.

ونؤيد ما ذىب إليو المشرع السوري بشموؿ العذر المعفي والمخفؼ لمعقاب لمزوج أو الزوجة

حتى بعد انتياء الرابطة الزوجية  ,لكوف أف انتياء الرابطة الزوجية ال يعني انتياء اآلثار المترتبة
عمييا وخاصة عند وجود األبناء(.)68

 -3في الجرائم المخمة باألخالق واآلداب العامة .
تناوؿ قانوف العقوبات العراقي ضمف الجرائـ المخمة باألخبلؽ واآلداب العامة ثبلث جرائـ
وىي االغتصاب والمواط وىتؾ العرض  ,وعاقب عمى تمؾ الجرائـ بعقوبات شديدة متباينة بحسب

الكيفية التي تقع بيا  ,إذ عاقبت المادة ( )393عمى ارتكاب إحدى ىذه الجرائـ في حالة عدـ

رضا المجنى عميو  ,بينما عاقبت المادة ( )394مرتكب إحدى تمؾ الجرائـ برضا المجنى عميو
أف كاف األخير قد أتـ الخامسة عشرة ولـ يبمغ الثامنة عشرة كاممة  ,أما المادة ( )395فقد

عاقبت عمى جريمة مواقعة أنثى بعد إغوائيا بالزواج (.)69

إال أف المشرع العراقي أورد عمى ىذه الجرائـ عذ اًر مخففاً لمعقاب يتمثؿ بعقد الزواج الذي يتـ

بيف مرتكب أحد تمؾ الجرائـ السابقة وبيف المجنى عميو( ,)70وقد أحسف المشرع العراقي في عدـ

جعؿ عقد الزواج الحاصؿ عقب ارتكاب إحدى الجرائـ أعبله قيداً عمى تحريؾ الدعوى الجزائية
كي ال يست ؿ ذلؾ مف الجناة إلرغاـ ذوي المجنى عمييـ عمى االرتباط بأشخاص غير مرغوب
فييـ  ,وبالنتيجة يكوف نص المادة وسيمة يتوصؿ بيا الجناة إلى الفرار مف عقوبة جرميـ الشنيع

بعد اقترافو .

أما بالنسبة لمقانوف المقارف السوري والجزائري فمـ يرد فييما تطبيؽ لمرابطة الزوجية بوصفيا

عذ اًر مخففاً فيما يتعمؽ بالجرائـ المخمة باألخبلؽ واآلداب العامة.
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ثانياً :الرابطة الزوجية كعذر مخفف في الجرائم المضرة باألفراد.

يتجسد اثر الرابطة الزوجية بوصفيا عذر مخفؼ لمعقاب في الجرائـ المضرة باألفراد في

قانوف العقوبات العراقي والمقارف عمى األغمب في الجرائـ الماسة بحياة اإلنساف وسبلمة بدنو
والجرائـ الواقعة عمى الماؿ  ,وىذا ما سنبينو فيما يأتي:

 -1في الجرائم الماسة بحياة اإلنسان وسالمة بدنو.

تحمي القوانيف الجنائية حؽ اإلنساف في الحياة والذي يعد مف أثمف الحقوؽ التي يحرص

عميو الفرد والمجتمع  ,فاإلنساف ىو رأسماؿ الدولة ولذلؾ تكوف حمايتو واجباً عمييا ,ولذلؾ تجعؿ
القوانيف الجنائية التعرض لحؽ اإلنساف في الحياة أو السبلمة جريمة معاقب عمييا بعقوبة مشددة

قد تصؿ إلى اإلعداـ ,إال أف المشرع في حاالت معينة قد يتنازؿ عف ىذا التشديد كمياً كما ىو

الحاؿ في جريمة القتؿ دفاعاً عف النفس  ,أو جزئياً كما في حالة القتؿ أو الجرح في حالة

المفاجأة بالزنا(.)71

وقد ذىبت بعض القوانيف الجنائية العربية إلى َعد حالة المفاجأة بالزنا مف قبؿ الزوج عذ اًر
قانونياً مخففا لعقوبةً القتؿ أو الضرب واإليذاء  ,وىذا ما نصت عميو المادة ( )72()409مف قانوف
العقوبات العراقي  ,غير أف العذر المخفؼ لمعقاب في ىذه الجريمة أساسو االستفزاز ولذلؾ يطمؽ
عميو الفقو والقضاء بعذر االستفزاز رغـ أف المشرع لـ يستعمؿ ىذا المصطمح بصورة مباشرة ,

لذلؾ فأف الرابطة الزوجية ليست بحد ذاتيا سبب لتخفيؼ العقاب ولكنيا تعد كصفة الزمة فيمف

يستفيد مف ىذا العذر( , )73ومما يؤكد ىذا الرأي ىو أف الزوج ال يستفيد مف العذر المخفؼ بالرغـ
مف وجود رابطة الزواج إذا لـ يقـ بفعؿ القتؿ أو اإليذاء وىو في حالة االستفزاز  ,أي إذا تراخى

في جريمتو لحيف التخطيط ليا وتدبيرىا بتروي وىدوء الباؿ.

ويبلحظ عمى نص المادة السابقة أنيا تقصر تحقؽ العذر المخفؼ في جريمة القتؿ أو

اإليذاء عمى الزوجة أو إحدى المحارـ وىي بذلؾ تخرج ابف العـ مف شمولو بالعذر وىذا موقؼ
محؿ نظر إذ أف ابف العـ ال يقؿ غيرة عف الزوج أو األب أو األخ  ,ولذلؾ يذىب القضاء

العراقي في بعض األحياف إلى تطبيؽ المادة( )128كوف الباعث عمى ارتكاب الجريمة شريفاً

( ,)74كما وجعمت المادة ( )409عذر التخفيؼ متحققاً لمزوج دوف الزوجة  ,وبذلؾ ال تستفيد مف
العذر المخفؼ الزوجة التي تقدـ عمى قتؿ أو إيذاء زوجيا عند مفاجأتو بالزنا  ,وىذا ما تبلفاه

المشرع الجزائري والذي نص عمى أنو" :يستفيد مرتكب القتؿ والجرح والضرب مف األعذار إذا
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ارتكبيا أحد الزوجيف عمى الزوج اآلخر أو عمى شريكو في المحظات التي يفاجئو فييا في حالة
()75

تمبس بالزنا"

ونتفؽ مع الرأي الذي يرى أف موقؼ المشرع الجزائري اقرب إلى تحقيؽ المساواة

 ,الف عنصر االستفزاز والمفاجأة ممكف التحقؽ بالنسبة لمزوجة كما ىو عميو بالنسبة لمزوج (.)76

ويشترط لتحقؽ العذر المخفؼ أف يكوف الزوج فاعبلً أصمياً في ارتكاب الجريمة وال يستفيد

مف ىذا العذر مف ساىـ معو في ارتكاب الجريمة ( ,)77ففي حالة ما إذا ارتكب القتؿ أو اإليذاء
مف شخص آخر كفاعؿ وكاف الزوج شريكاً في ذلؾ فبل يستفيد مف العذر المخفؼ ألنو ال يستمد
إجرامو مف إجراـ الشريؾ بؿ عمى العكس ,والف الفاعؿ ال يتأثر بأحواؿ الشريؾ ولو كاف عالما
بيا  .وفي ىذه الحالة تترتب نتيجة مخالفة لمنطؽ القانوف تتمثؿ باف الزوج المخدوع إذا كاف

فاعبلً أصمي عوقب بالحبس إما إذا كاف شريكاً في الجريمة  -كما لو كاف في حالة صحية أو
نفسية ال تمكنو مف القياـ بفعؿ القتؿ أو اإليذاء  -عوقب بعقوبة اشد وىي السجف المؤبد أو

اإلعداـ (.)78

والقتؿ أو اإليذاء الحاصؿ مف الزوج والمحقؽ لمعذر المخفؼ المنصوص عميو في المادة

( )409مف قانوف العقوبات العراقي يجب أف يكوف في إحدى حالتيف  ,تتمثؿ األولى بحالة
التمبس واألخرى ىي حالة وجود المرأة مع شريكيا في فراش واحد  ,وال يقصد بالفراش الواحد

السرير الواحد فقط بؿ يقصد بو كؿ خموة مريبة مع شخص غير محرـ عمييا وفي أي مكاف

وسواء أكاف عمى األرض  ,أو عمى األريكة أو في السيارة  ,بشرط أف يكوف الشريؾ لو عبلقة

غير مشروعة بيا  ,وبناءاً عمى ذلؾ إذا شاىد الزوج زوجتو في حالة عناؽ مع عشيقيا فقتميما

أو قتؿ أحدىما فيكوف فعمو منطبقاً عمى العذر المخفؼ(.)79

وقد ساوى المشرع العراقي في العقوبة بيف حالة التمبس بالزنا وحالة الوجود في فراش واحد ,

بينما فرؽ المشرع السوري بيف تمؾ الحالتيف( )80فجعؿ مف التمبس بالزنا عذ اًر معفياً مف العقاب

وجعؿ مف الوجود في وضع مريب عذ اًر مخففاً في حالة وقوع القتؿ أو اإليذاء  ,ويعود ىذا
التمييز إلى مدى االستفزاز ,إذ أف حالة التمبس تفترض اليقيف مف تحقؽ الزنا  ,أما الحالة الثانية

فتفترض الشؾ في وقوعو (.)81

كما وقد ساوى المشرع العراقي مف حيث النتيجة بيف القتؿ وفعؿ االعتداء  ,وكاف األجدر بو

أف يقرر ألفعاؿ االعتداء عذ اًر معفياً مف العقاب الف المساس بسبلمة البدف اخؼ مف القتؿ(.)82

وبناءاً عمى ما تقدـ نقترح تعديؿ المادة ( )409مف قانوف العقوبات العراقي وجعميا كاألتي:
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"  –1ال يعاقب مف يفاجأ زوجو أو أحد محارمو في حالة تمبسو أو تمبسيا بالزنا مع شريكو
فقتميما في الحاؿ أو قتؿ أحدىما أو اعتدى عمييما أو عمى أحدىما اعتداء أفضى إلى الموت أو

إلى عاىة مستديمة -2يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثبلث سنوات مف فاجأ زوجو أو أحد

محارمو في فراش واحد مع الشريؾ فقتميما في الحاؿ أو قتؿ أحدىما أو اعتدى عمييما أو عمى
أحدىما اعتداء أفضى إلى الموت  .وال تزيد العقوبة عمى سنة إذا أدى االعتداء عمييما أو عمى

أحدىما في غير حالة التمبس بالزنا إلى عاىة مستديمة  -3ال يجوز استعماؿ حؽ الدفاع

الشرعي ضد مف يستفيد مف ىذا العذر وال تطبؽ ضده أحكاـ الظروؼ المشددة.".

كما وأشارت المادة ذاتيا عمى عدـ تطبيؽ حاالت الظروؼ المشددة عمى مف يستفيد مف ىذا

العذر كما لو قاـ الزوج المطعوف في شرفو بالتمثيؿ بجثة أحدىما أو كبلىما بعد القتؿ وذلؾ

لمراعاة المشرع لمحالة النفسية التي يكوف عمييا الزوج  ,وقد أحسف المشرع العراقي عندما نص
عمى عدـ جواز استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي ضد مف يستفيد مف ىذا العذر ( ,)83إذ أف إجازة

استعماؿ حؽ الدفاع الشرعي في مثؿ تمؾ الحالة قد يضيع حؽ الزوج في الدفاع عف شرفو
وكرامتو أبتداءاً ومف ثـ يكوف سبباً في ضياع حقيف يتمثؿ أوليما بكوف أف جريمة الزنا مف

الجرائـ التي ال تحرؾ فييا الدعوى إال بناء عمى شكوى مف الزوج المضرور وطالما انو قد يكوف
قد فارؽ الحياة بسبب استخداـ الشريؾ حقو في الدفاع عف النفس فبل مجاؿ لتحريؾ تمؾ الدعوى

 ,واألمر اآلخر ىو أف المتطاوؿ عمى أعراض الناس سيجعؿ مف حؽ الدفاع الشرعي ذريعة

يتخمص بيا مف زوج عشيقتو إذا ما عارضو في ارتكاب الرذيمة.

أما المشرع الجزائري فقد جعؿ مف وجود الرابطة الزوجية عذ اًر مخففاً لجريمة القتؿ أو الجرح

أو الضرب إذا ارتكبيا أحد الزوجيف ضد الزوج اآلخر المرتكب لجريمة الزنا أو ضد شريكو أو

كمييما إذا فاجئو إثناء ارتكابو لمفعؿ(.)84
 -2في الجرائم الواقعة عمى المال.

اختمفت التشريعات الجنائية في معالجة الجرائـ المالية الواقعة بيف الزوجيف  ,فبينما يذىب

البعض منيا إلى جعؿ تمؾ الرابطة عذ اًر معفياً مف العقاب ( ,)85يذىب البعض اآلخر إلى جعميا

()86
قيداً عمى تحريؾ الدعوى الجزائية  ,بينما يذىب قسـ آخر إلى موقفاً وسطاً بجعميا عذ اًر مخففاً
()87

لمعقاب وىذا ما سمكو قانوف العقوبات السوري

إذ جعؿ مف وجود الرابطة الزوجية عذ اًر مخففاً

لمعقاب إذا لـ يقـ الزوج المرتكب ألحد الجرائـ الواقعة عمى ماؿ زوجو اآلخر بإعادة الماؿ إليو,
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فتطبؽ عميو العقوبة التي حددىا المشرع لتمؾ الجريمة مخفضة إلى الثمثيف  ,كما وجعؿ مف حالة

تكرار الجريمة خبلؿ مدة خمس سنوات مف انقضاء الجريمة األولى عذ اًر مخفؼ بحدود الثمث ,
وىذا التخفيؼ الذي اخذ بو المشرع السوري نابع مف السياسة الجنائية التي يؤمف بيا  ,ونرى باف

ما ذىب إليو المشرع العراقي ىو األقرب إلى الصواب  ,إذ أف الود والوئاـ العائمي بيف الزوج
وزوجتو إذ ما تعكر صفوه ووصؿ بو األمر إلى القضاء فبل يكوف ىنالؾ مبرر لئلعفاء أو

لتخفيؼ العقاب  ,وخاصة أف الذمة المالية لكؿ منيما مستقمة عف اآلخر وال والية لمزوج عمى

أمواؿ زوجو ( ,)88واف اإلعفاء أو التخفيؼ في العقاب قد يدفع بعض األزواج ضعفاء األنفس إلى
االستيبلء عمى األمواؿ التي بحوزة زوجاتيـ بشتى الطرؽ والوسائؿ المتاحة ليـ.

المطمب الثالث
صفة الرابطة الزوجية بوصفيا ظرف مشدد لمعقاب

قبؿ البدء في بحث األثر المشدد الذي وضعو المشرع لمرابطة الزوجية بوصفيا أحد الظروؼ
المشددة لمجريمة  ,نرى بأنو ال بد مف بياف ماىية الظروؼ المشددة ولذلؾ سنتناوؿ ىذا المطمب

في فرعيف وكما يأتي:

الفرع األوؿ :ماىية الظروؼ المشددة لمعقاب.

الفرع الثاني :اثر الرابطة الزوجية في تشديد العقاب.

الفرع األول
ماىية الظروف المشددة لمعقاب

ل رض بياف ماىية الظروؼ المشددة لمعقاب فبل بد مف بياف تعريفيا وبياف أنواعيا  ,ومف ثـ
بياف آثارىا وىذا ما سنبينو فيما يأتي:

أولً :تعريف الظروف المشددة لمعقاب.

عرؼ شراح القانوف الجنائي الظروؼ المشددة بتعاريؼ متعددة  ,ومف بيف ىذه التعاريؼ ىو

أنيا " ظروؼ يتعيف فييا عمى القاضي  -أو يجوز لو – أف يعاقب الجاني في حاالت محددة

قانوناً بعقوبة اشد نوعاً أو مقدا اًر مف العقوبة المقررة لمجريمة أصبلً  ,أو يجاوز مقدارىا الحد

األقصى المقرر قانوناً لعقوبة ىذه الجريمة"( ,)89كما وتعرؼ بأنيا "عناصر إضافية تابعة  ,تمحؽ

أو تقترف بأحد العناصر المكونة لمجريمة فتضفي عميو وصفاً جديداً يرتب أث اًر مشدداً في جسامة
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الجريمة وعقوبتيا"

77

 ,وتعرؼ كذلؾ بأنيا "ظروؼ قرر القانوف وجودىا وعمؽ عمييا أىمية

خاصة ألنيا إذا رافقت إحدى الجرائـ كانت سبباً في رفع العقوبة المنصوص عنيا في القانوف

فوؽ الحد األعمى"( ,)91ومف خبلؿ التعارؼ السابقة يتبيف أف الظروؼ المشددة ىي عناصر تابعة
لمعناصر المكونة لمجريمة  ,مف شأنيا تشديد العقوبة وت يير تكييؼ الجريمة حسب شدتيا  ,وال

يشترط أف تكوف تمؾ الظروؼ أفعاالً ألنيا قد تكوف صفات شخصية كصفة الخادـ في جريمة

السرقة(.)92

والظروؼ المشددة قد تكوف ظروؼ قانونية وىي التي نص عمييا القانوف  ,أو تكوف ظروؼ

قضائية وىي العوامؿ الداخمية التي تؤثر عمى قناعة القاضي فتجعمو يحكـ بعقوبة أكثر مف حدىا

األدنى( .)93كما وتنقسـ الظروؼ القانونية المشددة لمعقاب بحسب نطاؽ تطبيقيا إلى ظروؼ
مشددة عامة ( ,)94تنطبؽ عمى كؿ الجرائـ  ,ويرد ذكرىا في القسـ العاـ مف قانوف العقوبات ,

وظروؼ مشددة خاصة تنطبؽ عمى جريمة معينة دوف سواىا  ,ويرد ذكرىا في القسـ الخاص مف

قانوف العقوبات ( .)95كما وتنقسـ الظروؼ المشددة تبعاً لطبيعة فحواىا إلى ظروؼ موضوعية
وظروؼ شخصية  ,فالموضوعية ىي التي تمتصؽ بماديات الجريمة أي بركنيا المادي ,

وتضاؼ إليو لتصبح جزءاً منو  ,أما الظروؼ الشخصية فيي التي تتصؿ بشخص مرتكب الفعؿ
أو بجانبيا المعنوي  ,ومف أمثمة الظروؼ المتعمقة بالجانب الشخصي ىو ظرؼ سبؽ

اإلصرار(.)96

ثانياً :اثر الظروف القانونية المشددة.

يترتب عمى الظروؼ المشددة لمعقاب أثراف األوؿ مطمؽ ويتعمؽ بمقدار العقوبة  ,والثاني

نسبي ويتعمؽ بالوصؼ القانوني لمجريمة  ,ففيما يتعمؽ بمقدار العقوبة فاف اثر التشديد يتمثؿ

برفع مقدار ىذه العقوبة أو استبداليا بأخرى اشد منيا  ,ويحدد المشرع مقدار التشديد في القسـ

الخاص مف قانوف العقوبات وقد يكتفي أحياناً بإحالة أمر التشديد إلى القسـ العاـ منو(.)97

أما بخصوص اثر تمؾ الظروؼ عمى الوصؼ القانوني لمجريمة  ,فقد انقسمت آراء الفقياء

إلى رأييف  ,يذىب األوؿ إلى التفرقة بيف أسباب التشديد الوجوبية كظرؼ اإلكراه في جريمة
السرقة  ,وبيف أسباب التشديد الجوازية كظرؼ العود  ,ويذىب إلى تكييؼ الجريمة حسب شدتيا

إذ تتحوؿ مف جنحة إلى جناية إذا كاف سبب التشديد وجوبياً أما إذا كاف سبب التشديد جوازياً فاف

مجلة جامعة تكزيت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

أ .م .د .بزاء منذر كمال عبد اللطيف
أ .م .د .رعد مقداد محمود
السيد عدي طلفاح محمد

77

الجريمة تبقى عمى أصميا مف الجسامة  ,وال يت ير نوعيا الف القاضي حر في األخذ بالتشديد أو

تركو(.)98

بينما يذىب الرأي الثاني إلى أف التشديد سواء كاف وجوبياً أـ جوازياً  ,فانو ي ير مف وصؼ

الجريمة  ,إذ تتحوؿ إلى الوصؼ األشد تبعاً لنوع العقوبة التي قضت بيا المحكمة  ,الف الجريمة
المتأرجحة في وصفيا تكوف جناية أو جنحة بحسب العقوبة التي سيقضى بيا(.)99

ومف خبلؿ ما تقدـ نستنتج بأف الظروؼ المشددة لمعقاب بنوعييا الوجوبية والجوازية مف

شأنيا أف ت ير وصؼ الجريمة  ,وصيرورتيا إلى نوع آخر آلت إليو بعد التشديد  ,ويعود السبب

إلى أف التشديد في كبل الحالتيف معناه أف القانوف ىو الذي قرر عقوبة الجريمة ( ,)100وبالتالي

حدد نوعيا تبعا لمعقوبة األشد(.)101

الفرع الثاني

اثر صفة الرابطة الزوجية في تشديد العقاب

يتجسد اثر الرابطة الزوجية في تشديد العقاب عمى بعض الجرائـ التي نص عمييا المشرع
الجنائي  ,ول رض بياف ذلؾ األثر فسنتبع ذات التبويب الذي سرنا عميو في المطالب السابقة مف

ىذا المبحث  ,وعميو سنتناوؿ التشديد الوارد في الجرائـ المضرة بالمصمحة العمة أوالً ومف ثـ
التشديد الوارد في الجرائـ المضرة باألفراد  ,وكما يأتي:

أولً :الظروف المشددة في الجرائم المضرة بالمصمحة العامة.

مف بيف ما تناولو المشرع العراقي ضمف الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة  ,ىي الجرائـ

المخمة باألخبلؽ واآلداب العامة والتي تضمنت بدورىا عمى جريمة التحريض
الفسؽ

()103

()104

والفجور

()102

عمى

إذ نصت المادة ( )399عمى "يعاقب بالحبس كؿ مف حرض ذك اًر أو

أنثى لـ يبمغ عمر أحدىما ثماني عشرة سنة كاممة عمى الفجور أو اتخاذ الفسؽ حرفة أو سيؿ
سبيؿ ذلؾ "...ومما تجد اإلشارة إليو أف قانوف العقوبات يجعؿ مف التحريض وسيمة لبلشتراؾ في

الجريمة إذا ارتكبت الجريمة بناءاً عمى ذلؾ التحريض  ,فإذا لـ تقع الجريمة فبل وجود لبلشتراؾ
بيا  ,أما في التحريض الوارد في المادة أعبله فانو يعد جريمة بحد ذاتو دوف اشتراط وقوع الفعؿ

ِ
المحرض مف شأنو أف
المحرض عميو  ,ويعود السبب في ذلؾ إلى أف التحريض الذي يوجيو
المحرض ويذكي في نفسو الشيوة والرغبة في ارتكاب ما حرض عميو
يييج شعور المجنى عميو
َ
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ويدفعو بالتالي إلى ارتكاب الفجور أو احتراؼ الفسؽ وىو متأث اًر بالتحريض الذي ولد في نفسو

اإلثارة المفسدة لتصوراتو والدافعة الرتكابو ىذه األفعاؿ(.)105

وأشارت المادة ذاتيا في الشطر الثاني منيا إلى عدة ظروؼ مشددة كاف مف بينيا اإلحالة

إلى الظروؼ المشددة التي حددتيا الفقرة (ب) مف المادة ( )393السابقة ليا  ,والتي نصت عمى
أنو ":إذا كاف الجاني مف أقارب المجنى عميو إلى الدرجة الثالثة أو كاف مف المتوليف تربيتو أو

مبلحظتو أو ممف لو سمطة عميو  "...وبسبب كوف ىذه الفقرة خاصة بجرائـ االغتصاب والمواط
وىتؾ العرض فقد استبعد شراح القانوف الجنائي أف تكوف تمؾ الجريمة واقعة مف الزوج عمى

زوجتو وبالتالي استبعاد الظروؼ المشددة ليا  ,وكما مر بنا فاف إكراه الزوج لزوجتو عمى الجماع

ال يعد اغتصاباً  ,واف كاف مف غير المستبعد وقوع جريمة ىتؾ العرض إذ ما تـ الوطء في الدبر

كرىياً عمى النحو الذي بيناه.

وبإمعاف النظر في نص الفقرة األخيرة المحاؿ إلييا التشديد نجد أف لمرابطة الزوجية اثر

مشدد لعقوبة جريمة التحريض عمى الفسؽ  ,إذ أف الرابطة الزوجية تندرج تحت تعبير "ممف لو
()106

سمطة عميو"

فمف المعموـ أف لمزوج سمطة أدبية عمى زوجتو فإذا ما حرضيا عمى الفسؽ

تحقؽ الظرؼ المشدد الذي نص عميو القانوف  ,إال أف عبارة "ممف لو سمطة عميو " ال تشمؿ
حالة حصوؿ التحريض مف الزوجة لزوجيا عمى ارتكاب الفجور ألنيا ليست بذات سمطة عميو.

وحسناً فعؿ المشرع العراقي باإلشارة إلى ىذا التشديد في حالة وقوع التحريض مف الزوج عمى

زوجتو غير البال ة سف الثامنة عشرة مف العمر ,إذ أف ال اية التي قصدىا المشرع مف تحديد
العمر ىو لمتأكيد عمى بموغ النضج العقمي والفكري  ,وليس البموغ الذي ينص عميو القانوف

المدني والذي يكتمؿ لمشخص البالغ سف الخامسة عشرة بمجرد إبرامو عقد الزواج وىو بموغ يجيز

لو التصرفات المدنية والتجارية  ,وبما أف الفسؽ والفجور مف األعماؿ التي قد ينجرؼ إلييا
الشاب ال ير مكتمؿ لمنضج أكثر مف الشخص البالغ  ,فنرى بأف يرفع المشرع سف التجريـ

لمشخص الواقع تحت نطاؽ التحريض إلى سف ( )21لتفاوت األشخاص في قدراتيـ العقمية.
()107

وقد يرى البعض وجود تعارض بيف نص المادة ( )399والمادة ()380

مف قانوف

العقوبات العراقي  ,وذلؾ لمنص الصريح عمى تجريـ المشرع لتحريض الزوج لزوجتو عمى الزنا ,
غير إننا نرى بوجود عدة اختبلفات بينيما  ,إذ أف نص المادة األخيرة يقتصر عمى جريمة واحدة

وىي جريمة الزنا والتي ال يعاقب عمى مجرد التحريض عمييا بؿ ال بد مف وقوع الزنا مف الزوجة
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بناءاً عمى التحريض الحاصؿ مف زوجيا( ,)108أما نص المادة ( )399فقد وسع مف األعماؿ
المجرمة وذلؾ التساع تعبير الفسؽ والفجور عمى جرائـ متعددة  ,كما أف النص األخير يكتفي

بوقوع التحريض مف قبؿ الزوج المحرض دوف اشتراط وقوع األمر المحرض عميو  ,كما واف

المادة ( )380لـ تحدد عمر معيف لمزوجة المرتكبة لمزنا بناءاً عمى تحريض زوجيا  .وبناءاً عمى
ما تقدـ نرى ضرورة تعديؿ نص المادة ( )380مف قانوف العقوبات العراقي لتصبح صياغتيا بعد

التعديؿ عمى النحو اآلتي ":يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنتين كل زوج يحرض زوجتو عمى
الزنا  ,وتشدد العقوبة إذا كانت الزوجة لم تتم سن الحادية والعشرون أو زنت بناء عمى ىذا

التحريض".
مواد

وقد أشار قانوف العقوبات الجزائري إلى جريمة تحريض القصر عمى الفسؽ والدعارة في عدة

()109

 ,وجعؿ مف تحريض أحد الزوجيف لآلخر عمى ىذه الجريمة ظرفاً مشدداً لمعقاب (,)110

إذ أف المشرع الجزائري استعمؿ كممة "زوجاً" وىي تشمؿ الزوج والزوجة  ,ونرى باف المشرع
الجزائري اقرب لمصواب  ,الحتماؿ وقوع التحريض مف الزوجة عمى زوجيا في مثؿ ىذه الجرائـ
()111

 .كما وجعؿ المشرع الجزائري في المادة ()337

جريمة الزنا الواقعة بيف األصيار (.)112

مف الرابطة الزوجية ظرفاً مشدداً لمعقاب في

أما قانوف العقوبات السوري فقد جرـ كذلؾ التحريض عمى الفجور والتحريض عمى إفساد

األخبلؽ واآلداب العامة ( ,)113ومف بيف ما عالجو المشرع السوري في ىذه الجرائـ جريمة
()114

التحريض عمى الفجور  ,إذ أشارت المادة ()515
()115

اإلحالة إلى نص المادة ()492

عمى عدة ظروؼ مشددة مف خبلؿ

والتي جعمت مف الرابطة الزوجية أحد تمؾ الظروؼ المشددة

وقد عبر عنيا قانوف العقوبات بػ" وكؿ شخص مارس عميو سمطة شرعية أو فعمية" وكما أسمفنا

باف لمزوج سمطة شرعية أدبية عمى زوجتو ولذلؾ يكوف النص السابؽ منطبقاً في إحداث األثر

المشدد عمى الجريمة .

وقد جعؿ كذلؾ مف وجود رابطة الزواج ظرفاً مشدداً لمعقاب في جريمة الزنا  ,إذ نص في

المادة ( )473عمى أنو 1" :ػ تعاقب المرأة الزانية بالحبس مف ثبلثة أشير إلى سنتيف 2 .ػ
ويقضى بالعقوبة نفسيا عمى شريؾ الزانية إذا كاف متزوجاً واال فالحبس مف شير إلى سنة"...
فيبلحظ مف خبلؿ النص أف قانوف العقوبات السوري قد ميز بيف زنا المرأة وزنا الرجؿ مف حيث

العقاب  ,إذ جعؿ عقوبة جريمة زنا المرأة ىو الحبس بيف ثبلثة أشير إلى سنتيف ب ض النظر
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عف كونيا متزوجة أـ ال  ,أما عقوبة زنا الزوج فقد ميز بيف أف يكوف متزوجاً أو غير متزوج ,
وجعؿ عقوبة المتزوج اشد مف عقوبة غير المتزوج .

غير أف نص المادة األخيرة يتناقض مع نص المادة التالية ليا والتي نصت عمى أنو 1" :ػ

يعاقب الزوج بالحبس مف شير إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ لو خميمة

جيا اًر في أي مكاف كاف 2 .ػ وتنزؿ العقوبة نفسيا بالمرأة الشريؾ".
()117

الزنا تتكوف مف فعؿ واحد وتتـ مف جانبيف

()116

فمف المعموـ أف جريمة

–المرأة والرجؿ -وقد اختمؼ شراح القانوف الجنائي
()119

في فعؿ الشريؾ في جريمة الزنا ( ,)118فيذىب جانب

الى أف الشريؾ يعد فاعبلً أصمياً في

الجريمة  ,وذلؾ ألنو قاـ بجزء ميـ لمفعؿ المكوف لمجريمة  ,وكذلؾ ألف المشرع عاقب الشريؾ

بموجب نص عقابي خاص وليس وفقاً لمقواعد العامة لبلشتراؾ  ,بينما يذىب جانب آخر

()120

إلى

اعتبار الشريؾ في جريمة الزنا مجرد شريكاً عادياً وليس فاعبلً أصمياً وذلؾ الف الفاعؿ األصمي
في ىذه الجريمة ىو الطرؼ المتزوج المعيود إليو الحفاظ والصيانة لحرمة الزواج .

وبناءاً عمى الخبلؼ الفقيي السابؽ  ,قد يتبادر إلى الذىف تساءؿ وىو إذا وقعت جريمة الزنا

مف طرفيف كاف كبلىما متزوجاً فما المعيار الذي يعد فيو أحدىما فاعبلً واآلخر شريكاً ؟ لذلؾ
نؤيد الرأي األوؿ والذي يعتبر كؿ مف طرفي جريمة الزنا فاعبلً أصمياً ليا.

غير أف قانوف العقوبات السوري ناقض نفسو بنفسو  ,إذ حدد في المادة ( )473عقوبة

مشددة لمرجؿ الشريؾ أف كاف متزوجاً  ,بينما عاد في المادة ( )474وجعؿ عقوبة جريمة زنا
الزوج اقؿ مما حددتو المادة السابقة ليا  ,والفيصؿ بيف المادتيف وبالتالي العقوبتيف ىو مكاف

ارتكاب الجريمة  ,فبمجرد كوف أف تمؾ الجريمة قد تمت في منزؿ الزوجية فالعقوبة واجبة

التطبيؽ ىي التي نصت عمييا المادة ( )474وىي األخؼ بالنسبة لمزوج وشريكتو ب ض النظر

عف كوف تمؾ الشريكة متزوجة أـ ال  ,وكذلؾ األمر في حالة اتخاذ الزوج خميمة لو جيا اًر ,

والحالة األخيرة منافية لممنطؽ إذ جعؿ المشرع مف استمرار وافتضاح جريمة الزنا ظرفاً مخففاً

بدالً مف جعمو ظرفاً مشدداً لمثؿ تمؾ الحالة.

ثانياً :في الجرائم المضرة باألفراد.

نصت الفقرة الخامسة مف المادة العاشرة لقانوف األحواؿ الشخصية العراقي رقـ  188لسنة

 1959عمى أنو ":يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير وال تزيد عمى سنة  ,أو ب رامة ال

تقؿ عف ثبلثمائة دينار  ,وال تزيد عمى ألؼ دينار  ,كؿ رجؿ عقد زواجو خارج المحكمة  ,وتكوف
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العقوبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلث سنوات  ,وال تزيد عمى خمس سنوات  ,إذا عقد خارج

المحكمة زواجاً آخر مع قياـ الزوجية" فمف خبلؿ ىذا النص يتبيف األثر المشدد لمرابطة الزوجية

عمى العقوبة التي حددىا المشرع  ,إذ أف العقوبة في حالة عدـ وجود الزواج السابؽ ىي الحبس

مدة تتراوح بيف ستة أشير إلى سنة أو ال رامة  ,أي أف لمقاضي حرية الحكـ بإحدى العقوبتيف ,

أما في حالة ارتكاب جريمة الزواج خارج المحكمة مع وجود رابطة الزواج السابقة  ,فالمشرع شدد

مف عقوبة الجريمة مف خبلؿ رفع العقوبة البديمة وىي ال رامة  ,وجعؿ العقوبة محصورة بالحبس

بيف ثبلث سنوات إلى خمس سنوات.

وقد اعتد المشرع الجزائري بالرابطة الزوجية  ,واعتبرىا ظرفاً مشدداً لمعقاب في جريمة إعطاء

المواد الضارة ألعمدي إذا أفضى ذلؾ إلى المرض أو العجز عف العمؿ أو كاف مفضي إلى عاىة

مستديمة أو الموت

()123

()121

وذلؾ مف خبلؿ نص المادة( )122()275حيث نصت المادة التالية

ليا

عمى حاالت التشديد التي كاف مف بينيا أف يكوف الجاني ىو زوج لممجنى عميو  ,وقد

أحسف المشرع الجزائري في تشديد العقوبة في مثؿ تمؾ الجرائـ  ,إذ أف اإلنساف عادة ال يأكؿ إال

ممف اطمأف لو ( ,)124كما واف ىذا النوع مف الجرائـ يدؿ عمى دناءة وخسة مرتكبيا  ,فيي تعكر

صفو االطمئناف  ,وقد جعؿ المشرع العراقي مف ىذه الجريمة ظرفاً مشدداً لجريمة القتؿ ب ض

النظر عف شخصية مرتكبيا  ,إال أننا نرى بأف نص قانوف العقوبات العراقي ال يختمؼ كثي اًر عف
نص المادة ( )276التي نص عمييا قانوف العقوبات الجزائري  ,مف حيث تشديد العقوبة  ,إذ أف
اإلنساف بطبيعتو كما ذكرنا أعبله ال يتناوؿ غذائو إال ممف وثؽ بو  ,وعميو فالزوجة أو الزوج ىو
مصدر لتمؾ الثقة التي إذ ما خانيا أحدىما كانت العقوبة مشددة عميو بحسب ما نصت عميو

المادة ( )406مف قانوف العقوبات العراقي.

أما بالنسبة لمقانوف السوري المقارف فمـ يورد تشديداً يتعمؽ بالرابطة الزوجية في الجرائـ

المضرة باألفراد.

اخلــامتة

مػػف خػػبلؿ د ارسػػتنا لموضػػوع " اثررر صررفة الرابطررة الزوجيررة عمررى العقوبررة دراسررة مقارنررة"
توصمنا إلى العديد مف النتائج والتوصيات وأىميا ما يأتي:

ً
أوال :النتائج.
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 -1اعتد المشرع العراقي بالرابطة الزوجية بوصفيا ظرؼ مشدد لبعض الجرائـ كما في

جريمة تحريض الزوج لزوجتو عمى الفسؽ أو الفجور كما واعتد بيا بوصفيا عذر معفي

أو مخفؼ لمعقاب في جرائـ أخرى وذلؾ بت ميب المصمحة الخاصة المتمثمة بحماية

أواصر الرابطة الزوجية عمى المصمحة العامة في الكثير مف النصوص القانونية المنظمة

لمجرائـ المضرة بالمصمحة العامة.

 -2مف خبلؿ الموائمة بيف نصوص التجريـ والنصوص المشددة لمعقاب ذات الصمة بالرابطة

الزوجية مف جانب وبيف النصوص المبيحة أو التي جعمت مف وجود الرابطة الزوجية

عذ اًر معفياً أو مخففاً لمعقاب مف جانب آخر نبلحظ باف المشرع العراقي قد توسع بشكؿ

ممحوظ في جعؿ الرابطة الزوجية سبباً لئلباحة أو عذ اًر معفياً أو مخففاً لمعقاب بينما
ضيؽ مف حاالت التجريـ وتشديد العقاب وىذا يدؿ عمى رغبة المشرع الواضحة في جعؿ

تمؾ الرابطة سبباً لميسر والمودة والترابط االجتماعي وليس سبباً لمب ضاء والتنافر ,وىي
بذلؾ ترجمة حقيقية لمسياسة التشريعية الرامية إلى خمؽ مجتمع رصيف متماسؾ ضمف

السياسة التي يؤمف بيا المشرع.

ً
ثانيا :التوصيات.

 -1نرى ضرورة تعديؿ نص المادة ( )377مف قانوف العقوبات العراقي لتصبح صياغتيا

بعد إجراء التعديؿ عمى النحو اآلتي -1 " :تعاقب بالحبس المرأة الزانية ومن زنا

بيا -2 .إذا كان أحدىما متزوجاً فيعتبر ذلك ظرفاً مشدداً بالنسبة لو  ,وتشدد

العقوبة عمى الشريك أيضاً إن كان عالماً بذلك".

 -2نأمؿ مف المشرع العراقي تعديؿ المادة ( )380مف قانوف العقوبات لتكوف صياغتيا
بعد التعديؿ عمى النحو اآلتي -1":يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن سنتين كل زوج

يحرض زوجتو عمى الزنا  ,وتشدد العقوبة إذا كانت الزوجة لم تتم سن الحادي

والعشرون أو زنت بناء عمى ىذا التحريض  -2تعاقب الزوجة الزانية بناءاً عمى

ذلك التحريض بالعقوبة المقررة لجريمة الزنا مالم تكن قد أكرىت عمى ذلك".

 -3مف المعموـ أف سبلمة البدف مقدمة عمى سبلمة الحرية والشرؼ ولذلؾ نرى بضرورة
تعديؿ الفقرة الثانية مف المادة ( )256مف قانوف العقوبات العراقي بإضافة الخطر
الواقع عمى البدف لتكوف بعد تعديميا عمى النحو اآلتي ":إذا كان قول الحقيقة
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يعرض الشاىد لخطر جسيم ييدده أو يمس بدنو أو حريتو أو شرفو  ,أو يعرض

ليذا الخطر زوجو أو أحد أصولو أو فروعو أو إخوانو أو أخواتو.".

 -4نرى ضرورة تعديؿ المادة ( )409مف قانوف العقوبات العراقي عمى النحو اآلتي" :
 –1ل يعاقب من يفاجأ زوجو أو أحد محارمو في حالة تمبسو أو تمبسيا بالزنا مع
شريكو فقتميما في الحال أو قتل أحدىما أو اعتدى عمييما أو عمى أحدىما

اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاىة مستديمة  -2يعاقب بالحبس مدة ل تزيد
عمى ثالث سنوات من فاجأ زوجو أو أحد محارمو في فراش واحد مع الشريك

فقتميما في الحال أو قتل أحدىما أو اعتدى عمييما أو عمى أحدىما اعتداء أفضى

إلى الموت  .ول تزيد العقوبة عمى سنة إذا أدى العتداء عمييما أو عمى أحدىما
في غير حالة التمبس بالزنا إلى عاىة مستديمة  -3ل يجوز استعمال حق الدفاع

الشرعي ضد من يستفيد من ىذا العذر ول تطبق ضده أحكام الظروف المشددة.".

 -5نقتػػرح عمػػى المشػػرع الع ارقػػي إضػػافة مػػادة قانونيػػة تجػػرـ ىجػػر الػػزوج لزوجتػػو وتركيػػا
كالمعمقػة ال ىػػي زوجػة حقيقيػػة وال ىػي مطمقػػة ليتسػػنى ليػا الػػزواج برجػؿ آخػػر ,وعميػػو
نقترح إضػافة مػادة قانونيػة خاصػة بػذلؾ وعمػى النحػو اآلتػي -1":يعاقرب برالحبس أو

الغرامة كرل زوج ييجرر زوجترو عمرداً وبردون عرذر مشرروع مردة تزيرد عمرى شريرين

 -2.يعرد ظرفراً مشرددا لمعقرراب إذا كانررت الزوجرة حررامالً -3ل تحررك الرردعوى بحررق

اليوامش

بناء عمى شكوى من الزوجة الميجورة".
الزوج إل ً

( )8د .فرحـ ػش٣ظ – جُظشٝف جُٔؾذدز ك ٢جُؼوٞذس – ه – 8جٌُٔطرس جُوحٗ٤ٗٞس – ذـذجد –  -7887ؿ .72
(ٓ ٠٘ٓ )7كٔذ ذِ ٞقغ ٖ٤جُكٔذجٗ ٢جُقلس ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش دسجعس ٓوحسٗس -سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز
ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس جُٔٞفَ  –-7887 -ؿ.72
( )7د.كخش ١ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ – ٢جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُألػزجس جُوحٗ٤ٗٞس جُٔؼل٤س ٖٓ جُؼوحخ دسجعس ٓوحسٗس – ٓطرؼس
جُطحٔ٣ظ – ذـذجد –  -8727ؿ .77 , 72
( )7د.جؽشف سٓنحٕ ػرذ جُكٔ٤ذ – د.جؽشف سٓنحٕ ػرذ جُكٔ٤ذ ٗ -ك ٞذ٘حء ٗظش٣س ػحٓس ُكٔح٣س جألعشز ؾ٘حت٤ح-
ه -8دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  -ذ٤شٝش  – 7887-ؿ.77
(ٗ )7قص جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠جٗٝ....-8 " :ٚال ػزس ئال ك ٢جألقٞجٍ جُط ٢ػٜ٘٤ح
جُوحٗٗٝ "...ٕٞقص جُٔحدز ( ٖٓ )77هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠جٗ ":ٚجألػزجس  ٢ٛقحالش ٓكذدز ك ٢جُوحٕٗٞ
ػِ ٠عر َ٤جُكقشًٝ "...زُي ٗقص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ػِ ٠جٗ ":ٚال ػزس ػِ ٠ؾشٔ٣س
ئال ك ٢جُكحالش جُط ٢ػٜ٘٤ح جُوحٗ."ٕٞ
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( )7دٓ.كٔذ عؼ٤ذ ٗٔٞس -ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ  -ؼ-8ه -8دجس جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  -ػٔحٕ -
 –7887ؿ .827
( )2د.أًشّ ٗؾأش ئذشجٞٓ – ْ٤ٛؾض جألقٌحّ جُؼحٓس ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجهٓ – ٢طرؼس جُٔؼحسف – ذـذجد –
 – 8777ؿ .877
( )7دٓ .كٔذ عؼ٤ذ ٗٔٞس – دسجعحش ك ٢كو ٚجُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت – ٢هٌٓ – 8طرس دجس جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ – ػٔحٕ –
 – 7887ؿ .827,827؛ ػرذ جُؼض٣ض عِٔ٤حٕ جُكٞؽحٕ – جُوشجذس ٝأغشٛح ػِ ٠جُؿشٔ٣س ٝجُؼوٞذس – ه– 8
ٓ٘ؾٞسجش جُكِر ٢جُكوٞه٤س – ذ٤شٝش –  – 7887ؿ .77
(ٓ )7كغٖ ٗحؾ – ٢جألقٌحّ جُؼحٓس ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش – هٓ -8طرؼس جُؼحٗ – ٢ذـذجد –  – 8727ؿ.777
( )88د.جقٔذ كطك ٢عشٝس – جُٞع٤و ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش –جُوغْ جُؼحّ  -ؼ -8دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س  -جُوحٛشز –
 –8778ؿ.227
(ٗ )88قص جُٔحدز ( ٖٓ )77هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠جٗٓٝ ... ":ٚغ رُي ٣ؿٞص ُِوحم ٢ك ٢قحُس جإلػلحء إٔ
٣طرن ضذجذ٤ش جألٖٓ ػِ ٠جُٔؼل ٢ػ٘. "ٚ
(ٗ )87قص جُٔحدز ( ٖٓ )77هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠جٗ " :ٚجُؼوٞذحش جُطرؼ٤س  ٢ٛجُط ٢ضِكن جُٔكٌ ّٞػِٚ٤
ذكٌْ جُوحٗ ٕٞد ٕٝجُكحؾس ئُ ٠جُ٘ـ ػِٜ٤ح ك ٢جُكٌْ " .
( )87د.كخش ١ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ - ٢جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُألػزجس جُوحٗ٤ٗٞس جُٔؼل٤س ٖٓ جُؼوحخ دسجعس ٓوحسٗس ––
ٓطرؼس جُطحٔ٣ظ – ذـذجد –  –.8727ؿ .877
( )87جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢جُٔؼذٍ.
(ٓ )87ؼٔش خحُذ ػرذ جُكٔ٤ذ عالٓس جُؿرٞس – ١جُغِٞى جُالقن ػِ ٠ئضٔحّ جُؿشٔ٣س ك ٢جُوحٗ ٕٞجُٞمؼ٢
ٝجُؾش٣ؼس جإلعالٓ٤س – سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس ضٌش٣ص –  –7887ؿ .877
( )87جُلوشز (خ) ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢جُٔؼذٍ.
(ٓ )82كٔذ ػرذ جُشءٝف ٓكٔذ جقٔذ – جغش جُشٝجذو جألعش٣س ػِ ٠ضطر٤ن جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت ٢ك ٢جألٗظٔس جُوحٗ٤ٗٞس
جُٔوحسٗس – ه – 8جُٔشًض جُوُ ٢ٓٞإلفذجسجش جُوحٗ٤ٗٞس – جُوحٛشز –  – 7887ؿ.772
( )87جُلوشز (خ) ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢جُٔؼذٍ.
( )87ػِٔح إٔ ٓرحُؾ جُـشجٓحش هذ ػذُص ذٔٞؾد هشجس ٓؿِظ جُشتحعس سهْ (ُ )7غ٘س  7887جُٔ٘ؾٞس ك ٢جُٞهحتغ
جُؼشجه٤س جُؼذد 7877كٝ 7888/7/7 ٢جُزٗ ١ـ ػِ ٠أٗٓ ٌٕٞ٣ ":ٚوذجس جُـشجٓحش جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢هحٕٗٞ
جُؼوٞذحش سهْ ُ 888غ٘س  8777جُٔؼذٍ ًح٥ض:٢أ) ك ٢جُٔخحُلحش ٓرِـح ال ٣وَ ػٖ ( )78888خٔغ ٕٞأُق د٘٣حس
ٝال ٣ض٣ذ ػِٓ )788888( ٠ثط ٢أُق د٘٣حس.خ) ك ٢جُؿ٘ف ٓرِـح ال ٣وَ ػٖ (ٓ )788888ثط ٢أُق د٘٣حس ٝٝجقذ
ٝال ٣ض٣ذ ػٖ ( ٕٞ٤ِٓ )8888888د٘٣حس.ؾـ) ك ٢جُؿ٘ح٣حش ٓرِـح ال ٣وَ ػٖ (ٝٝ ٕٞ٤ِٓ )8888888جقذ د٘٣حس ٝال
٣ض٣ذ ػٖ ( )88888888ػؾشز ٓال ٖ٤٣د٘٣حس.جُٔحدز جُػحُػس :ض٘ضٍ جُٔكٌٔس ٓرِؾ ( )78888خٔغ ٖ٤أُق د٘٣حس ػٖ
ًَ ٣ ّٞ٣ون ٚ٤جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ك ٢جُطٞه٤ق .جُٔحدز جُشجذؼس :ئرج ًحٗص جُؿشٔ٣س ٓؼحهرح ػِٜ٤ح ذـشجٓس كوو كؼِ٠
جُٔكٌٔس ػ٘ذ ػذّ دكغ جُـشجٓس إٔ ضكٌْ ذحُكرظ ػِ ٠جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ذٔؼذٍ ٝ ّٞ٣جقذ ػٖ ًَ ( )78888خٔغٖ٤
أُق د٘٣حس ٖٓ ٓرِؾ جُـشجٓس ػِ ٠إٔ ال ضض٣ذ ٓذز جُكرظ ك ًَ ٢جألقٞجٍ ػٖ عطس أؽٜش".
( )78جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢جُٔؼذٍ.
(ٓ )78كٔذ ػرذ جُشءٝف ٓكٔذ جقٔذ – ٓقذس عحذن – ؿ .772
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )787هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ذلوشضٜ٤ح جُخحٓغس ٝجُغحدعس ػِ ٠أٗ٣ ":ٚؼذ ٓطذخال ك٢
ؾ٘ح٣س أ ٝؾ٘كس ً ٖٓ -7...حٕ ٓطلوح ٓغ جُلحػَ أ ٝجقذ جُٔطذخِ ٖ٤هرَ جسضٌحخ جُؿشٔ٣س ٝعح ْٛك ٢ئخلحء ٓؼحُٜٔح أٝ
ضخرثس أ ٝضقش٣ق جألؽ٤حء جُ٘حؾٔس ػٜ٘ح  ,أ ٝئخلحء ؽخـ أ ٝأًػش ٖٓ جُز ٖ٣جؽطشًٞج كٜ٤ح ػٖ ٝؾ ٚجُؼذجُس-7 .
ٖٓ ًحٕ ػحُٔح ذغ٤شز جألؽشجس جُؿ٘حت٤س جُز ٖ٣دأذ ْٜهطغ جُطشم أ ٝجسضٌحخ أػٔحٍ جُؼ٘ق مذ جٖٓ جُذُٝس أٝ
جُغالٓس جُؼحٓس  ,أ ٝمذ جألؽخحؿ أ ٝجُٔٔطٌِحش ٝهذّ ُ ْٜهؼحٓح أٓ ٝأ ٟٝأٓ ٝخطرة أٌٓ ٝحٗح ُالؾطٔحع.".
( )77جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )778هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١جُٔؼذٍ.
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )77هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ٣ " :ٚؼطرش ؽشٌ٣ح ك ٢جُؿشٔ٣س ٖٓ ُْ ٣ؾطشى
جؽطشجًح ٓرحؽشج  ٌُٚ٘ٝ ,عحػذ ذٌَ جُطشم أ ٝػح ٕٝجُلحػَ أ ٝجُلحػِ ٖ٤ػِ ٠جسضٌحخ جألكؼحٍ جُطكن٤ش٣س ٝجُٔغِٜس
أ ٝجُٔ٘لزز ُٜح ٓغ ػِٔ ٚذزُي" .أٓح جُٔحدز ( ٖٓ )78هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١كوذ ٗقص ػِ ٠أٗٓ ":ٚغ ػذّ
جإلخالٍ ذحُٞجؾرحش جُط٣ ٢لشمٜح عش جُٜٔ٘س٣ ,ؼحهد ذحُغؿٖ جُٔإهص ُٔذز ال ضوَ ػٖ ػؾش ع٘ٞجش ٝال ضطؿحٝص
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ػؾش ٖ٣ع٘س كٝ ٢هص جُكشخ ٝذحُكرظ ٖٓ ع٘س ئُ ٠خٔظ ع٘ٞجش ٝذـشجٓس ٖٓ  7888ئُ 78888 ٠د٘٣حس ٝهص
جُغِْ  ًَ ,ؽخـ ػِْ ذٞؾٞد خطو أ ٝأكؼحٍ السضٌحخ ؾشجتْ جُخ٤حٗس أ ٝجُطؿغظ أ ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُ٘ؾحهحش جُط٢
 ٖٓ ٌٕٞ٣هر٤ؼطٜح جإلمشجس ذحُذكحع جُٞه٘٣ ُْٝ ٢رِؾ ػٜ٘ح جُغِطحش جُؼغٌش٣س أ ٝجإلدجس٣س أ ٝجُونحت٤س كٞس ػِٔٚ
ذٜح  .ػالٝز ػِ ٠جألؽخحؿ جُٔر ٖ٤٘٤ك ٢جُٔحدز ٣ 77ؼحهد ذحػطرحس ٙؽشٌ٣ح ٖٓ ٣شضٌد د ٕٝإٔ  ٌٕٞ٣كحػال أٝ
ؽشٌ٣ح جقذ جألكؼحٍ ج٥ض٤س -8:ضض٣ٝذ ٓشضٌر ٢جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف مذ جٖٓ جُذُٝس ذحُٔإٕ أٝ ٝعحتَ جُٔؼ٤ؾس ٝض٤ٜثس
ٓغحًٖ ُ ْٜأ ٝأٓحًٖ الخطلحت ْٜأُ ٝطؿٔؼٝ ْٜرُي د ٕٝإٔ  ٌٕٞ٣هذ ٝهغ ػِ ٚ٤ئًشجٓٝ ٙغ ػِٔ ٚذ٘ٞج٣ح -7 .ْٛقَٔ
ٓشجعالش ٓشضٌرٛ ٢ز ٙجُؿ٘ح٣حش ٝضِي جُؿ٘ف ٝض غ َ٤ٜجُٞف ٍٞئُٞٓ ٠مٞع جُؿ٘ح٣س أ ٝجُؿ٘كس أ ٝئخلحت ٚأٗ ٝوِٚ
أ ٝضٞفٝ ِٚ٤رُي ذأ ١هش٣وس ًحٗص ٓغ ػِٔ ٚذزُيٝ .ػالٝز ػِ ٠جألؽخحؿ جُٔؼ ٖ٤٘٤ك ٢جُٔحدز ٣ 772ؼحهد
ذحػطرحسٓ ٙخل٤ح ٖٓ ٣شضٌد ٖٓ ؿ٤ش جُلحػِ ٖ٤أ ٝجُؾشًحء جألكؼحٍ ج٥ض٤س -8 :ئخلحء جألؽ٤حء أ ٝجألدٝجش جُط٢
جعطؼٔ ِص أً ٝحٗص عطغطؼَٔ ك ٢جسضٌحخ جُؿ٘ح٣س أ ٝجُؿ٘كس ٝجألؽ٤حء أ ٝجُٔٞجد أ ٝجُٞغحتن جُٔطكقِس ٖٓ جُؿ٘ح٣حش
أ ٝجُؿ٘ف ٓغ ػِٔ ٚذزُي  -7 .ئضالف أ ٝجخطالط أ ٝئخلحء أ ٝضض٤٣ق ٝغ٤وس ػٔ٤ٓٞس أ ٝخقٞف٤س ٖٓ ؽأٜٗح ضغَ٤ٜ
جُركع ػٖ جُؿ٘ح٣س أ ٝجُؿ٘كس أ ٝجًطؾحف جُذُ َ٤ػِٜ٤ح أ ٝػوحخ ٓشضٌرٜ٤ح ٓغ ػِٔ ٚذزُي ٣ٝ .ؿٞص ُِٔكٌٔس ك٢
جُكحالش جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح كٛ ٢ز ٙجُٔحدز إٔ ضؼل ٢أهحسخ أ ٝأفٜحس جُلحػَ ُـح٣س جُذسؾس جُػحُػس ٖٓ جُؼوٞذس
جُٔوشسز".
( )77ؾحء ك ٢جُؾطش جُػحٗ ٖٓ ٢جُٔحدز ( ٖٓ )878هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتشٓ ١ح ٣أضٝ..."٢ال ضطرن أقٌحّ جُلوشز
جُغحذوس ػِ ٠أهحسخ ٝأفٜحس جُؿحُٗٝ ٢ـح٣س جُذسؾس جُشجذؼس"...
(ٞ٣ ُْ )77سد جُٔؾشع جُغٞسٝ ١جُؿضجتش ١قحالش ألػزجس ٓؼل٤س ٖٓ جُؼوحخ ضطؼِن ذحُشجذطس جُضٝؾ٤س ك ٢جُؿشجتْ
جُٔحعس ذأٖٓ جُذُٝس جُذجخِ.٢
(٘٣ )72ظش ٗـ جُٔٞجد ( ٖٓ )727 , 772 , 772هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه.٢
( )77جعطخذّ جُٔؾشع جُغٞس ١ضؼر٤ش "ػزس ٓكَ" ذٔ٘٤ح ٣غطخذّ جُٔؾشع جُؼشجه ٢ػرحسز "ػزسج ٓؼل٤ح" ُِطؼر٤ش ػٖ
جُؼزس جُٔؼل ٖٓ ٢جُؼوحخ.
( )77رٛرص ٓكٌٔس جُ٘ول جُغٞس٣س ذوشجسٛح جقذجظ 8787هشجس  77ذطحس٣خ  8778/8/72ػِ ٠جٗ "ٚال ٣ؾطشه ك٢
ؾشٔ٣س جُطِرظ ذحُضٗح إٔ ٣ؾحٛذ جُضجٗ ٢أغ٘حء جسضٌحخ جُلؼَ  ,ذَ ٌ٣لُ ٢و٤حٓ ٚإٔ ٣ػرص إٔ جُضٝؾس ٝؽشٌٜ٣ح هذ
ؽٛٞذج ك ٢ظشٝف ض٘رة ذزجضٜح ٝذطش٣وس ال ضذع ٓؿحال ُِؾي ك ٢إٔ ؾشٔ٣س جُضٗ ٠هذ جسضٌرص كؼال" ؛ ػٔش ٓك٢
جُذ ٖ٣قٞس – ١جُؿشٔ٣س أعرحذٜح ٌٓ ,حككطٜح دسجعس ٓوحسٗس ك ٢جُؾش٣ؼس ٝجُوحٗٝ ٕٞجُؼِ ّٞجالؾطٔحػ٤س – ه – 8دجس
جُلٌش – دٓؾن –  – 7887ؿ .777
(٣ ) 78وقذ ذحُقالش ؿ٤ش جُٔؾشٝػس ذأٜٗح" جُكحالش جُط ٢ال ٝ ٌٖٔ٣فلٜح ذحُؿٔحع أ ٝجُضٗح ًخِٞز جُٔشأز ٢ٛٝ
ػحس٣س ٖٓ غ٤حذٜح ٓغ سؾَ أؾ٘رٓٝ , ٢ح ؽحذ ٚرُي ٖٓ جألٝمحع جُلحقؾس" ؛ دٓ.كٔذ جُلحمَ – جُؿشجتْ جُٞجهؼس ػِ٠
جألؽخحؿ – هٓ -7طحذغ كط ٠جُؼشخ – دٓؾن –  -8777ؿ.727
( )78دٓ .كٔذ جُلحمَ-جُؿشجتْ جُٞجهؼس ػِ ٠جألؽخحؿ – جُٔقذس جُغحذن – ؿ .727,722
( )77دٓ.كٔذ جُلحمَ – جُؿشجتْ جُٞجهؼس ػِ ٠جألؽخحؿ – جُٔقذس جُغحذن – ؿ .727
( )77ؾؼَ جُٔؾشع جُؼشجه ٢كٔ٤ح ٣خـ ٛزج جُؾشه إٔ  ٌٕٞ٣جُؿحٗ ٞٛ ٢جُضٝؼ أ ٝجُٔكشّ  ,أ ١إٔ  ٌٕٞ٣سؾال
ٝجٕ  ٌٕٞ٣جُٔؿ٘ ٠ػِ ٚ٤جُضٝؾس ٝ ,ال ٣طكون جُؼزس جُٔؼل ٢ك ٢جُكحُس جُٔؼحًغس ؛ عالّ هحٛش دجٝد – ؾشٔ٣س جُضٗح
 ١هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه -٢ذكع ؿ٤ش ٓ٘ؾٞس ٓوذّ ئُ ٠جُٔؼٜذ جُونحت ٢جُؼشجه –7887 – ٢ؿ .78,77
( )77ص٘٣د ٓكٔذ كشؼ – جغش جُقِس ذ ٖ٤جُؿحٗٝ ٢جُٔؿ٘ ٠ػِ ٚ٤ك ٢جُؼوٞذس – سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ٓوذٓس
ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗٝ ٕٞجُغ٤حعس ؾحٓؼس فالـ جُذ – 7887 – ٖ٣ؿ.77
( )77جُٔشجد ذحُطِرظ  ٞٛإٔ ٣نرو جُضٝؼ صٝؾط ٚأٓح قحٍ جسضٌحذٜح ُلؼَ جُضٗح أ ٝػود رُي ذرشٛس ٝؾ٤ضز  ,الٕ ٛزج
جُٔؼ٘ ٞٛ ٠جُز٣ ١طكون ذ ٚػ٘قش جُٔلحؾأز ٝ ,ؿحُرح ٓح  ٌٕٞ٣جُطِرظ ذحُضٗح ذؼذ ٝهٞع جُلؼَ جُٔحد ١جٌُٔ ُٚ ٕٞذلطشز
ٝؾ٤ضز ٝ ,رُي ٖٓ خالٍ ٓالذغحش ٝظشٝف جُكحُس جُط ٢ض٘رأ ذزجضٜح ذطش٣وس ال ضذع ٓؿحال ُِؾي ذٞهٞع جُضٗح.؛
د.ػِ ٢ػرذ جُوحدس جُوٜٞؾ -٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ ؾشجتْ جالػطذجء ػِ ٠جُٔقِكس جُؼحٓس ٝػِ ٠جإلٗغحٕ
ٝجُٔحٍ – ه٘ٓ – 7ؾٞسجش جُكِر ٢جُكوٞه٤س – ذ٤شٝش –  -7887ؿ .777,777
( )77عؼذ٣س ٓكٔذ ًحظْ – جالعطلضجص – هٓ – 8طرؼس جُؼحٗ – ٢ذـذجد –  – 8777ؿ.877؛ د.أًشّ ٗؾأش
ئذشج – ْ٤ٛهحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ – ٌٓطد ذـذجد -ذـذجد –  – 8727ؿ.77؛د .ؾالٍ غشٝشٗ -ظْ جُوحٕٗٞ
جُخحؿ – ؼ – 8جُذجس جُؿحٓؼ٤س ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ – جإلعٌ٘ذس٣س –  – 8777ؿ.777
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( )72عالّ هحٛش دجٝد – ٓقذس عحذن – ؿ .77
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )778هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ػِ ٠أٗ 8":ٚـ ئٕ ٓشضٌر ٢جُؿشجتْ جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك٢
جُلق ٍٞجُغحذوس ٣ون ٠ػِ ْٜ٤ذحُؼوٞذس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُوحٗٓ ٕٞخلنح ٜٓ٘ح جُػِػحٕ ئرج ًحٕ جُٔؿ٘ ٠ػِْٜ٤
ٖٓ أف ُْٜٞأ ٝكشٝػ ْٜأ ٝأصٝجؾ ْٜأ ٖٓ ٝر ١ٝجُٞال٣س جُؾشػ٤س أ ٝجُلؼِ٤س ػِ٣ٝ ْٜ٤ؼل ٖٓ ٕٞجُؼوحخ ئرج أصجُٞج
جُنشس جُز ١أقذغ." ...ٙٞ
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ ":ٚال ٣ؼحهد ػِ ٠جُغشهحش جُط ٢ضشضٌد ٖٓ
جألؽخحؿ جُٔر ٖ٤٘٤كٔ٤ح ذؼذ ٝال ضخ ٍٞئال جُكن ك ٢جُطؼ٣ٞل جُٔذٗ -7...: ٢جقذ جُضٝؾ ٖ٤ئمشجسج ذحُضٝؼ
ج٥خشٗٝ ".قص جُٔحدز ( )727ػِ ٠أٗ " :ٚضطرن جإلػلحءجش ٝجُوٞ٤د جُخحفس ذٔرحؽشز جُذػ ٟٞجُؼٔ٤ٓٞس جُٔوشسز
ذحُٔحدض 777 ٝ 777 ٖ٤ػِ ٠ؾ٘كس جُ٘قد جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُلوشز جأل ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز ٗٝ ".727قص جُٔحدز
( )722ػِ ٠أٗ " :ٚضطرن جإلػلحءجش ٝجُوٞ٤د جُخحفس ذٔرحؽشز جُذػ ٟٞجُؼٔ٤ٓٞس جُٔوشسز ذحُٔحدض777 ٝ 777 ٖ٤
ػِ ٠ؾ٘كس خ٤حٗس جألٓحٗس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز ًٝ ".727زُي ٗقص جُٔحدز ( )777ػِ ٠أٗ " :ٚضطرن
جإلػلحءجش ٝجُوٞ٤د جُخحفس ذٔرحؽشز جُذػ ٟٞجُؼٔ٤ٓٞس جُٔوشسز ذحُٔحدض 777 ٝ 777 ٖ٤ػِ ٠ؾ٘كس جإلخلحء
جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُٔحدز .".772
( )78د.ػِٓ ٢كٔذ ؾؼلش – هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ – ه – 8جُٔإعغس جُؿحٓؼ٤س ُِذسجعحش ٝجُ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ
– ذ٤شٝش –  – 7887ؿ.788
(ٗ )78قص جُلوشز ( ٖٓ )7جُر٘ذ (ج) ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )7هحٗ ٕٞأف ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ " :ٚأ -ال
٣ؿٞص ضكش٣ي جُذػ ٟٞجُؿضجت٤س ئال ذ٘حء ػِ ٠ؽٌ ٖٓ ٟٞجُٔؿ٘ ٠ػِ ٚ٤أ٣ ٖٓ ٝوٓ ّٞوحٓ ٚهحٗٗٞح ك ٢جُؿشجتْ
ج٥ض٤س-7...:جُغشهس أ ٝجالؿطقحخ أ ٝخ٤حٗس جألٓحٗس أ ٝجالقط٤حٍ أ ٝق٤حصز جألؽ٤حء جُٔطكقِس ٜٓ٘ح ئرج ًحٕ جُٔؿ٘٠
ػِ ٚ٤صٝؾح ُِؿحٗ." ....٢
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ ":ٚال ٣ؿٞص ضكش٣ي جُذػ ٟٞأ ٝأ ١ئؾشجء مذ
ٓشضٌد ؾشٔ٣س ٖٓ جُؿشجتْ جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُلق ٍٞجُغحذوس ٖٓ ٛزج جُرحخ ئمشجسج ذحُضٝؼ ....ئال ذ٘حء ػِ٠
ؽٌ ٟ ٞجُٔؿ٘ ٠ػِٝ ٚ٤ض٘ون ٢جُذػ ٟٞجُؿ٘حت٤س ذط٘حصٍ جُٔؿ٘ ٠ػِ ٚ٤ػٖ ؽٌٞج ٙهرَ فذٝس قٌْ ٜٗحت ٢ك٢
جُذػ.".ٟٞ
( )77د.كٜذ ٛحد ١قرطٞس – – ظشٝف جُؿشٔ٣س ٝآغحسٛح ك ٢ضوذ٣ش جُؼوٞذس دسجعس ٓوحسٗس – دجس جُؿحٓؼس جُؿذ٣ذز –
جإلعٌ٘ذس٣س –. 7888-ؿ .77
( )77د.جؽشف سٓنحٕ ػرذ جُكٔ٤ذ – ٓقذس عحذن – ؿ .77
( )77د.كٜذ ٛحد ١قرطٞس – ٓقذس عحذن – ؿ .77
( )77قغ ٖ٤جُؾ٤خ ٓكٔذ جُرحُ٤غحٗ -٢جُ٘ظش٣س جُؼحٓس ُؿشٔ٣س جالٓط٘حع دسجعس ٓوحسٗس – ٓطرؼس جُػوحكس – جسذ– َ٤
 – 8777ؿ.777
( )72جُرحػع ٓ "ٞٛؿٔٞػس ػٞجَٓ ٗلغ٤س فحدسز ػٖ ئقغحط جُؾخـ ٝ ُٚٞ٤ٓٝػٞجهل ٚضذكؼ ٚئُ ٠ئض٤حٕ كؼَ
ٓؼٝ "ٖ٤ك ٢قحُس جسضٌحخ جُؿشٔ٣س ٣ؼذ جُرحػع ػحٓال ٗلغ٤ح فحدسج ػٖ ئقغحط جُؿحٗ ِٚ٤ٓٝ ٢ئُ ٠جسضٌحذٜح  ,أٓح
جُذجكغ ك ٜٞػرحسز ػٖ" ػٞجَٓ ض٘رغ ػٖ جُؼوَ ٝجُطلٌ٤ش ٝجالعطخالؿ جُز ٢٘ٛجُٜحدب  ٢ٛٝذزُي ُ٤غص ٤ُٝذز
جالٗذكحع ٝجُـشجتض ٝجُؼٞجهق "؛ ٗٞجٍ هحسم ئذشج ْ٤ٛجُؼر٤ذ – ١ؾشٔ٣س هطَ جألّ ُطلِٜح قذ٣ع جُؼٜذ ذحُٞالدز جضوحء
ُِؼحس – سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس ذـذجد –  – 7887ؿ.77
(ٗ )77قص جُلوشز جأل ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗٝ ..." :ٚكٔ٤ح ػذج ٛز ٙجألقٞجٍ
٣ؼطرش ػزسج ٓخللح جسضٌحخ جُؿشٔ٣س ُرٞجػع ؽش٣لس أ ٝذ٘حء ػِ ٠جعطلضجص خط٤ش ٖٓ جُٔؿ٘ ٠ػِ ٚ٤ذـ٤ش قن".
( )77قغٖ جُرـحٍ – جُظشٝف جُٔؾذدز ٝجُٔخللس ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش كوٜح ٝهنحء – دجس جُلٌش جُكذ٣ع ُِطرغ
ٝجُ٘ؾش -8772 -ؿ.88
(ٓ )78ؼٔش خحُذ ػرذ جُكٔ٤ذ عالٓس جُؿرٞسٓ – ١قذس عحذن – ؿ.877
( )78د.كخش ١ػرذ جُشصجم جُكذ٣ػ – ٢جألػزجس جُوحٗ٤ٗٞس جُٔخللس ُِؼوٞذس دسجعس ٓوحسٗس – ٓطرؼس ؾحٓؼس ذـذجد –
 -8727ؿ .887
( )77د.كٜذ ٛحد ١قرطٞس – ٓقذس عحذن – ؿ .27
( )77د.أًشّ ٗؾأش ئذشج – ْ٤ٛجُكذٝد جُوحٗ٤ٗٞس ُغِطس جُوحم ٢جُؿ٘حت ٢ك ٢ضوذ٣ش جُؼوٞذس دسجعس ٓوحسٗس – ٌٓطد دجس
جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ – ػٔحٕ– 8777-ؿ .877
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(٘٣ )77ظش ٗـ جُٔٞجد ( ٖٓ )877- 878- 878- 877 -877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه.٢
(ٞٗ )77كَ ػِ ٢ػرذ هللا جُقل– ٞعِطس جُوحم ٢ك ٢ضخلرق جُؼوٞذس دسجعس ٓوحسٗس -سعحُس ٓحؾغط٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز
ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس جُٔٞفَ –  – 8777ؿ .77
( )77د.جقٔذ ؽٞه ٢ػٔش أذ ٞخطٞز – ؽشـ جألقٌحّ جُؼحٓس ُوحٗ ٕٞجُؼوٞذحش  -دجس جُٜ٘نس جُؼشذ٤س -جُوحٛشز -
 –7882ؿ .277
( )72ئٕ جُطؾش٣غ جُؿ٘حت ٢جُغٞس٣ ١ؾَٔ ك ٢جألػزجس جُٔخللس ؾٔ٤غ أٗٞجع جُؿشجتْ قغد ؾغحٓطٜح ٖٓ ؾ٘ح٣حش
ٝؾ٘ف ٓٝخحُلحش ذكغد ٗـ جُٔحدز(ًٝ , )778زُي جُطؾش٣غ جُؿ٘حت ٢جُؿضجتش ١ذكغد ٗـ جُٔحدز(ٖٓ )77
هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش.١
(ٓ )77كٔٞد ئذشج ْ٤ٛئعٔحػ – َ٤ؽشـ جألقٌحّ جُؼحٓس ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش – دجس جُلٌش جُؼشذ – ٢جُوحٛشز – 8777
– ؿ .27,28؛ ٓؼٔش خحُذ ػرذ جُكٔ٤ذ عالٓس جُؿرٞسٓ – ١قذس عحذن – ؿ.877
(٤ٓ )77ض هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ذ ٖ٤إٔ  ٌٕٞ٣عرد ضخل٤ق جُؼوٞذس سجؾؼح ئُ ٠ػزس هحٗ ٢ٗٞأ ٝظشف هنحت, ٢
كال ٣طـ٤ش جُٞفق جُوحٗ ٢ٗٞئرج أذذُص جُؼوٞذس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ذؼوٞذس جخق ػ٘ذ جألخز ذحألعرحخ جُٔخللس جُط٢
٣وشسٛح جُوحم ٢ذ٘حءج ػِ ٠عِطط ٚجُطوذ٣ش٣س  ,ذٔ٘٤ح ئرج ًحٕ جُطخل٤ق سجؾؼح ئُ ٠ػزس هحٗ ٢ٗٞكٖٔ ؽحٕ رُي جُؼزس
ضـ٤٤ش جُٞفق جُوحُِٗ ٢ٗٞؿشٔ٣س.؛ ٓكٔذ أد٣د جعطحٗرٞٓ -٢ُٞعٞػس هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞسٝ ١جُوٞجٗ ٖ٤جُٔطٔٔس –
ؼ – 8ه -8دجس جُلٌش جُونحتُِٔ ٢ؼِٓٞحض٤س – دٓؾن –  –8777ؿ .772
(ٓ )78كٔٞد ئذشج ْ٤ٛئعٔحػٓ – َ٤قذس عحذن– ؿ .27,28
(ٗ )78قص جُٔحدز ( ٖٓ )77هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ٣ٝ ...":ٚكذد ٗٞع جُؿشٔ٣س ذ٘ٞع جُؼوٞذس جألؽذ جُٔوشسز
ُٜح ك ٢جُوحٗ"...ٕٞ
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ":ٚأ٣ -ؼحهد ذحػطرحس ٙؽشٌ٣ح ك ٢جُؿشجتْ جُٔ٘قٞؿ
ػِٜ٤ح كٛ ٢زج جُرحخً ٖٓ-8 -:حٕ ػحُٔح ذ٘٤حش ٓشضٌد جُؿشٔ٣س ٝهذّ ُ ٚئػحٗس أٝ ٝعِ٤س ُِطؼ٤ؼ أٓ ٝأ ٟٝأٌٓ ٝحٗح
ُالؾطٔحع أ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ جُٔغحػذجش ًٝزُي ًَ ٖٓ قَٔ سعحتِ ٚأ ٝع ُٚ َٜجُركع ػٖ ٓٞمٞع جُؿشٔ٣س أ ٝهحّ
ذاخلحء أٗ ٝوَ أ ٝئذالؽ رُي جُٔٞمٞع ٓطً ٠حٕ ػحُٔح ذ٘٤حش ٓشضٌد جُؿشٔ٣س ٣ ُْ ُٞٝوقذ جالؽطشجى ك ٢جسضٌحخ
جُؿشٔ٣س ٖٓ-7.جضِق أ ٝأخل ٠أ ٝؿ٤ش ػٔذج ٓغط٘ذج أ ٝؽ٤ثح ٖٓ ؽحٗ ٚضغً َ٤ٜؾق جُؿشٔ٣س أ ٝأدُطٜح أ ٝػوحخ
ٓشضٌرٜ٤ح. "...
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )78هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ ٖٓ ًَ -8 ":ٚعح ْٛذٞفل ٚكحػال أ ٝؽشٌ٣ح ك٢
جسضٌحخ ؾشٔ٣س ٣ؼحهد ذحُؼوٞذس جُٔوشسز ُٜح ٓح ُْ ٘٣ـ جُوحٗ ٕٞػِ ٠خالف رُي٣ -7.ؼحهد جُؾش٣ي ذحُؼوٞذس
جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح هحٗٗٞح ً ُٞٝحٕ كحػَ جُؿشٔ٣س ؿ٤ش ٓؼحهد ذغرد ػذّ ضٞكش جُوقذ جُؿشُٓ ٢ذ ٚ٣أ ٝألقٞجٍ
خحفس ذ. "ٚ
()77د.عؼ٤ذ ػِ ٢جُوطط – ٢ػِْ ف٘حػس جُطؾش٣ؼحش جُؿ٘حت٤س جُٔؼ٤حس جُؿ٘حت ٢جُط٘ٔ – ١ٞدجس جٌُطد جُوحٗ٤ٗٞس –
ٓقش –  – 7888ؿ .727؛ خحُذ ٗحؾ ٢ؽحًش جُٜحؽٔ – ٢جُؾٜحدز ٝدٝسٛح ك ٢جإلغرحش ك ٢جُذػ ٟٞجُؿضجت٤س –
ه – 7ذـذجد –  – 7887ؿ.7
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ ٖٓ ":ٚؽٜذ صٝسج ك ٢ؾشٔ٣س ُٔط ْٜأ ٝػِ٣ ٚ٤ؼحهد
ذحُكرظ ٝجُـشجٓس أ ٝئقذٛ ٟحض ٖ٤جُؼوٞذط."....ٖ٤
( )77كإجد ػِ ٢عِٔ٤حٕ – جُؾٜحدز ك ٢جُٔٞجد جُؿضجت٤س دسجعس ٓوحسٗس – أهشٝقس دًطٞسج ٙؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ٓوذٓس ئُ٠
ًِ٤س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس ذـذجد –  – 8777ؿ.878
(ٗ )72قص جُٔحدز ( ٖٓ )788هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ػِ٣ " ٠خلل ٗقق جُؼوٞذس ػٖ جُؾخـ جُز ١أد٣ص
ؽٜحدز جُضٝس ذطكش٣ل ٓ٘ ٚئرج ًحٕ جُؾحٛذ ٣ؼشم ٚقطٔح ُ ٞهحٍ جُكو٤وس أ٣ ٝؼشك أقذ أهشذحتُ ٚخطش ؾغً ْ٤حُز١
أٝمكط ٚجُلوشز جأل ٖٓ ٠ُٝجُٔحدز جُغحذوس".
(ٗ ) 77ـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ػِ ٠قحُس ال ٞ٣ؾذ ٓح ٔ٣حغِٜح ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجهٝ ٢جُؿضجتش١
ٝضطٔػَ ذ٘ـ جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز (ٝ )77جُطٗ ٢قص ػِ ٠أٗ 7 " :ٚـ ئٕ جُضٝؾ ٖ٤جُِز٣ ٖ٣كٌْ ػِٜٔ٤ح ذٜزٙ
جُؼوٞذس ٓذز ض٘وـ ػٖ جُغ٘س ٝال ٌٗٞ٣حٕ ٓٞهٞك ٖ٤ض٘لز كٜٔ٤ح جُؼوٞذس ػِ ٠جُططحُ ٢ئرج ًحٕ ُٜٔح ُٝذ د ٕٝجُػحٓ٘س
ػؾشز ٖٓ ػٔشٝ ٙأغرطح إٔ ُٜٔح ٓكال ٓؼشٝكح ُإلهحٓسٝ " .ذزُي  ٌٕٞ٣جُٔؾشع جُغٞس ١هذ خلق ٖٓ ٝهغ ض٘ل٤ز
جُؼوٞذس ذؿؼِٜح ػِ ٠جُطٞجُ ٢ؿ٤ش إٔ عرد رُي جُطخل٤ق ك ٢جُط٘ل٤ز ال ٣ؼٞد ئُٝ ٠ؾٞد جُشجذطس جُضٝؾ٤س ككغد ذَ
ُٞؾٞد جالذٖ جُز٣ ١وَ ػٔش ٙػٖ  87ع٘س.
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(٘٣)77ظش ٗقٞؿ جُٔٞجد ( ٖٓ )777(ٝ )777(ٝ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه.٢
(ٗ )28قص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ ":ٚئرج ػوذ صٝجؼ فك٤ف ذٓ ٖ٤شضٌد ئقذٟ
جُؿشجتْ جُٞجسدز كٛ ٢زج جُلقَ ٝذ ٖ٤جُٔؿ٘ ٠ػِٜ٤ح ػذ رُي ػزسج هحٗ٤ٗٞح ٓخللح"...
()28دٝ.جغرس دجٝد جُغؼذ - – ١هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ – ٓطرؼس ؾحٓؼس ذـذجد – ذـذجد –  –8777ؿ .78
(ٗ )27قص جُٔحدز ( )787ػِ ٠أٗ٣ " :ٚؼحهد ذحُكرظ ٓذز ال ضض٣ذ ػِ ٠غالظ ع٘ٞجش ٖٓ كحؾأ صٝؾط ٚأ ٝئقذٟ
ٓكحسٓ ٚك ٢قحُس ضِرغٜح ذحُضٗح أٝ ٝؾٞدٛح ك ٢كشجػ ٝجقذ ٓغ ؽشٌٜ٣ح كوطِٜٔح ك ٢جُكحٍ  ,أ ٝهطَ جقذٔٛح أٝ
جػطذ ٟػِٜٔ٤ح أ ٝػِ ٠جقذٔٛح جػطذجء أكن ٠ئُ ٠جُٔٞش أ ٝئُ ٠ػحٛس ٓغطذٔ٣س".
( )27د.قٔ٤ذ جُغؼذ – ١ؾشجتْ جالػطذجء ػِ ٠جألؽخحؿ – ٓطرؼس جُٔؼحسف – ذـذجد – ذذ ٕٝع٘س هرغ – ؿ
778؛ ٓكٔذ ػرذ جُشءٝف ٓكٔذ جقٔذ – ٓقذس عحذن – ؿ .777
( )27دٓ.حٛش ػرذ ؽ٣ٞؼ جُذسز – ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش – جُؼحضي ُق٘حػس جٌُطد – جُوحٛشز –  – 7887ؿ.822
( )27جُٔحدز ( ٖٓ )727هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١جُٔؼذٍ.
( )27دٓ.حٛش ػرذ ؽ٣ٞؼ جُذسز – جُٔقذس جُغحذن – ؿ .822
( )22ؾٔ َ٤جالٝسكِ ٢ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُرـذجد – ١هٓ – 8طرؼس جُٔؼحسف – ذـذجد – ذذ ٕٝع٘س هرغ – ؿ
.778؛ د.ؾالٍ غشٝش – ٓقذس عحذن – ٛحٓؼ ؿ .778
(ٓ )27كٔذ ػرذ جُشءٝف ٓكٔذ جقٔذ – ٓقذس عحذن – ؿ .778,777
( )27د.قٔ٤ذ جُغؼذٓ – ١قذس عحذن – ؿ.777
(ٗ )78قص جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ػِ ٠أٗ 7 " :ٚـ ٣غطل٤ذ ٓشضٌد جُوطَ أٝ
جألر ٖٓ ٟجُؼزس جُٔخلق ئرج كحؾأ صٝؾ ٚأ ٝأقذ أف ُٚٞأ ٝكشٝػ ٚأ ٝأخط ٚك ٢قحُس ٓش٣رس ٓغ آخش.".
()78عؼذ٣س ٓكٔذ ًحظْ – ٓقذس عحذن – ؿ .877,877
( )77د.ػرذ جُغطحس جُؿٔ – ٢ِ٤ؾشجتْ جُذّ – ٓطرؼس دجس جُغالّ – ذـذجد –  -8727ؿ.772
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )787هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗٝ ":ٚال ٣ؿٞص جعطؼٔحٍ قن جُذكحع جُؾشػ ٢مذ ٖٓ
٣غطل٤ذ ٖٓ ٛزج جُؼزس ٝال ضطرن مذ ٙأقٌحّ جُظشٝف جُٔؾذدز"
(ٗ )77قص جُٔحدز ( ٖٓ )727هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ٣":ٚغطل٤ذ ٓشضٌد جُوطَ ٝجُؿشـ ٝجُنشخ ٖٓ
جألػزجس ئرج جسضٌرٜح جقذ جُضٝؾ ٖ٤ػِ ٠جُضٝؼ ج٥خش أ ٝػِ ٠ؽش ٌٚ٣ك ٢جُِكظس جُط٣ ٢لحؾث ٚكٜ٤ح ك ٢قحُس ضِرظ
ذحُضٗح"ٝ .هذ ٗقص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ ":ٚجرج غرص ه٤حّ جُؼزس كطخلل جُؼوٞذس
ػِ ٠جُٞؾ ٚجالض."...:٢
(٘٣ )77ظش ٗـ جُٔحدز ( )777-722-727-777عحذوس جُزًش ٖٓ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش.١
(٘٣ )77ظش ٗـ جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجهٝ ٢جُٔحدز ( ٖٓ )7هحٗ ٕٞأف ٍٞجُٔكحًٔحش جُؿضجت٤س
جُؼشجه.٢
(ٗ )72قص جُٔحدز ( ٖٓ )778هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١ػِ ٠أٗ 8 ":ٚـ ئٕ ٓشضٌر ٢جُؿشجتْ جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك٢
جُلق ٍٞجُغحذوس ٣ون ٠ػِ ْٜ٤ذحُؼوٞذس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُوحٗٓ ٕٞخلنح ٜٓ٘ح جُػِػحٕ ئرج ًحٕ جُٔؿ٘ ٠ػِْٜ٤
ٖٓ أف ُْٜٞأ ٝكشٝػ ْٜأ ٝأصٝجؾ ْٜأ ٖٓ ٝر ١ٝجُٞال٣س جُؾشػ٤س أ ٝجُلؼِ٤س ػِ٣ٝ ْٜ٤ؼل ٖٓ ٕٞجُؼوحخ ئرج أصجُٞج
جُنشس جُز ١أقذغ - 7.ٙٞئرج ػحٝد جُٔؿشّ ؾشٓ ٚخالٍ خٔظ ع٘ٞجش هن ٢ذحُؼوٞذس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُوحٕٗٞ
ٓخلنح ٜٓ٘ح جُػِع.".
( )77جعطحرٗح د .سػذ ٓوذجد ٓكٔٞد – جُ٘ظحّ جُٔحُُِ ٢ضٝؾ ٖ٤دسجعس ٓوحسٗس ذ ٖ٤جُؾش٣ؼس جإلعالٓ٤س ٝجُطؾش٣ؼحش
جُؼشذ٤س ٝجُطؾش٣ؼحش جُلشٗغ٤س –  -ه -8جُذجس جُؼحُٔ٤س ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ  -ػٔحٕ –.7887 -ؿ.72؛ خُٞس ٔٛضز
قغ – ٖ٤جُكوٞم ؿ٤ش جُٔحُ٤س ذ ٖ٤جُضٝؾ ٖ٤جُ٘حؽثس ػٖ ػوذ جُضٝجؼ دسجعس ٓوحسٗس ذ ٖ٤جُؾش٣ؼس ٝجُوحٗ -ٕٞسعحُس
ٓحؾغط٤ش ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗٝ ٕٞجُغ٤حعس ؾحٓؼس فالـ جُذ -7887 – ٖ٣ؿ.27
( )77د.جقٔذ ؽٞه ٢ػٔش أذ ٞخطٞز – ٓقذس عحذن – .278
( )78د .فرحـ ػش٣ظ – ٓقذس عحذن – ؿ.77
( )78د.ػرذ جُٛٞحخ قٓٞذ – جُكوٞم جُؿضجت٤س جُؼحٓس – ٓطرؼس جُؿحٓؼس جُغٞس٣س –  -8777ؿ.787
(ٛ )77ذ ٟعحُْ ٓكٔذ جالهشهؿ – ٢جُطٌ٤٤ق جُوحُِٗ ٢ٗٞؿشجتْ ك ٢هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢دسجعس ٓوحسٗس –
أهشٝقس دًطٞسج ٙؿ٤ش ٓ٘ؾٞسز ٓوذٓس ئُ٤ًِ ٠س جُوحٗ ٕٞؾحٓؼس جُٔٞفَ –  -7888ؿ.878
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( )77دٓ.قطلً ٠حَٓ – ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢جُوغْ جُؼحّ – هٓ – 8طرؼس جُٔؼحسف – ذـذجد – – 8777
ؿ .777
(٘٣ )77ظش ٗـ جُٔحدز ( ٖٓ )877هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢جُٔؼذٍ.
( )77د.فرحـ ػش٣ظ – ٓقذس عحذن – ؿ77؛ ٛذ ٟعحُْ ٓكٔذ جالهشهؿٓ – ٢قذس عحذن – .877
( )77د.جقٔذ ؽٞه ٢ػٔش أذ ٞخطٞز – ٓقذس عحذن – .277
(ٓ )72ؼٔش خحُذ ػرذ جُكٔ٤ذ عالٓس جُؿرٞسٓ – ١قذس عحذن – ؿ .878,878
(ٛ )77ذ ٟعحُْ ٓكٔذ جالهشهؿٓ – ٢قذس عحذن – ؿ .877
( )77د.ػرذ جُكٔ٤ذ جُؾٞجسذ – ٢جُظشٝف جُٔؾذدز ٝجُٔخللس ُِؼوحخ – دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س  -جإلعٌ٘ذس٣س –
 – 8777ؿ .78
(ٓ )888ؼٔش خحُذ ػرذ جُكٔ٤ذ عالٓس جُؿرٞسٓ – ١قذس عحذن – ؿ .878
(ٗ )888قص جُٔحدز ( ٖٓ )77هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ٣ٝ ... " :ٚكذد ٗٞع جُؿشٔ٣س ذ٘ٞع جُؼوٞذس جألؽذ
جُٔوشسز ُٜح ك ٢جُوحٗ"...ٕٞ
( )887جُطكش٣ل "ٞٛخِن كٌشز جُؿشٔ٣س ُذ ٟؽخـ ٝضذػٛ ْ٤ز ٙجُلٌشز ً ٢ضطك ٍٞئُ ٠ضقٔ ْ٤ػِ ٠جسضٌحخ
جُؿشٔ٣س ذك٤ع ٞ٣ق ٢ئُ ٠جُلحػَ ذحسضٌحذٜح ٣ٝذكؼ ٚذقٞسز ٓحد٣س ئُٜ٤ح ذحُطأغ٤ش ػِ ٠ئسجدضٝ ٚضٞؾ ٜٚ٤جُٞؾٜس جُط٢
٣ش٣ذٛح" دٓ.كٔذ ػرذ جُؿِ َ٤جُكذ٣ػ – ٢ؾشجتْ جُطكش٣ل ٝفٞسٛح ك ٢جُؿٞجٗد جُٔحعس ذأٖٓ جُذُٝس جُخحسؾٝ ٢كوح
ُِطؾش٣غ جُؼشجهٝ ٢جُٔوحسٕ – ٓ٘ؾٞسجش ٝصجسز جُػوحكس ٝجإلػالّ – جُؼشجم  – 8777ؿ.77
( )887جُلغن ًِٔس " ضؾَٔ ًحكس جألكؼحٍ جُؿ٘غ٤س ؿ٤ش جُٔؾشٝػس جُط ٢ضوغ ٖٓ جُٔشأز أ ٝجُشؾَ  ٞٛٝأٝعغ ٖٓ
جُرـحء جُز ١ال ٣وغ ئال ذطٞجكش ؽشٝه ٓؼ٘٤س "؛ دً.حَٓ جُغؼ٤ذ – ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿشجتْ جُٞجهؼس ػِ٠
جألخالم ٝج٥دجخ جُؼحٓس ٝجألعشز – ٌٓطرس جُػوحكس ُِ٘ؾش ٝجُطٞص٣غ – ػٔحٕ –  –.8777ؿ .877
( )887جُلؿٞس  " ٞٛذـحء جُزًٞس ٝجُرـحء  ٞٛجالضقحٍ جُؿ٘غ ٢ؿ٤ش جُٔؾشٝع " ؛ د.جقٔذ ٓكٔذ ئذشج – ْ٤ٛهحٕٗٞ
جُؼوٞذحش ٝج ْٛجُوٞجٗ ٖ٤جٌُِٔٔس ُ– ٚه – 7جُذجس جُٔقش٣س ُِطرحػس ٝجُ٘ؾش – جإلعٌ٘ذس٣س –  – 8777ؿ.77؛
فحُف ٓقطل – ٠جُؿشجتْ جُخِو٤س – دجس جُٔؼحسف – ٓقش –  –8777ؿ.877؛ ٓؼٞك ػرذ جُطٞجخ –
جُٔٞعٞػس جُؾحِٓس ك ٢جُؿشجتْ جُٔخِس ذح٥دجخ جُؼحٓس ٝؾشجتْ ٛطي جُؼشك – دجس جُٔطرٞػحش جُؿحٓؼ٤س –
جإلعٌ٘ذس٣س – -8777ؿ.2
(٣ )887ؼوٞخ ٞ٣عق جُؿذٝع ٓٝكٔذ ؾحذش جُذٝس – ١جُؿشجتْ جُٔخِس ذحألخالم ٝج٥دجخ جُؼحٓس ك ٢جُطؾش٣غ
جُؿ٘حت ٢جُؼشجهٓ ٢ذػٔس ذوشجسجش ٓكٌٔس ضٔ٤٤ض جُؼشجم ٓٝكٌٔس جُ٘ول جُٔقش٣س ٓ -طرؼس جُ٘ؼٔحٕ – جُ٘ؿق-
 –.8727ؿ .777,777
(ٓ )887كٔذ ػرذ جُشءٝف ٓكٔذ جقٔذ – ٓقذس عحذن – ؿ.787
(٘٣ )882ظش ٗـ جُٔحدز ( )778عحذوس جُزًش ٖٓ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه.٢
( )887عالّ جعٔحػ َ٤ص٣ذجٕ – ؽشـ هحٌٗٓ ٕٞحككس جُرـحء سهْ (ُ )7غ٘س  -8777ه – 8ذذ ٕٝدجس ٗؾش – ذـذجد
–  -7887ؿ.77
(ٗ )887قص جُٔحدز ( ٖٓ )777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ٣ ":ٚؼحهد ذحُكرظ ٖٓ ع٘ط ٖ٤ئُ ٠خٔظ
ع٘ٞجش ٝذـشجٓس ٖٓ  788ئُ 78888 ٠دؼ ٓٝح ُْ  ٌٖ٣جُلؼَ جُٔوطشف ؾشٔ٣س جؽذ ًَ ٖٓ جسضٌد جقذ جألكؼحٍ
ج٥ض٤س  -8 :عحػذ أ ٝػح ٕٝأ ٝقٔ ٠دػحسز جُـ٤ش أ ٝأؿش ٟجُـ٤ش ػِ ٠جُذػحسز ٝرُي ذأ٣س هش٣وس ًحٗص-7...
جعطخذّ أ ٝجعطذسؼ أ ٝأػحٍ ؽخقح  ُٞٝذحُـح ذوقذ جسضٌحخ جُذػحسز  ُٞٝذشمح ٙأ ٝأؿٞج ٙػِ ٠جقطشجف جُذػحسز
أ ٝجُلغن"...
(ٗ )888قص جُٔحدز ( ٖٓ ) 777هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ " :ٚضشكغ جُؼوٞذحش جُٔوشسز ك ٢جُٔحدز  777ئُ٠
جُكرظ ٖٓ خٔظ ئُ ٠ػؾش ع٘ٞجش ٝذـشجٓس ٖٓ  88888ئُ 888888 ٠دؼ ك ٢جُكحالش ج٥ض٤س -7...:ئرج ًحٕ
ٓشضٌد جُؿ٘كس صٝؾح أ ٝأذح ٣ٝ ...ؼحهد ػِ ٠جُؾشٝع ك ٢جسضٌحخ جُؿ٘ف جُٔؾحس ئُٜ٤ح "...
(ٗ )888قص جُٔحدز ػِ ٠أٗ " :ٚضؼطرش ٖٓ جُلٞجقؼ ذ ٖ٤ر ١ٝجُٔكحسّ جُؼالهحش جُؿ٘غ٤س جُط ٢ضشضٌد ذ-7 ... : ٖ٤
جألّ أ ٝجألخ ٝجُضٝؼ أ ٝجُضٝؾس ٝجألسجَٓ أ ٝأسِٓس جذ٘ ٚأٓ ٝغ جقذ آخش ٖٓ كشٝػٝ -7. ٚجُذ جُضٝؼ أ ٝجُضٝؾس أٝ
صٝؼ جألّ أ ٝصٝؾس جألخ ٝكشٝع جُضٝؼ ج٥خش ٖٓ -7.أؽخحؿ  ٌٕٞ٣جقذ ْٛصٝؾح ال خح ٝأخص.ضٌ ٕٞجُؼوٞذس
ذحُغؿٖ ٖٓ ػؾش ئُ ٠ػؾش ٖ٣ع٘س ك ٢جُكحُطٝ 7ٝ 8 ٖ٤ذحُكرظ ٖٓ خٔظ ئُ ٠ػؾش ع٘ٞجش ك ٢جُكحالش سهْ ٝ 7
ٝ 7ٝ 7ذحُغؿٖ ٖٓ ع٘ط ٖ٤ئُ ٠خٔظ ع٘ٞجش ك ٢جُكحُس سهْ ٝ .7ك ٢ؾٔ٤غ جألقٞجٍ ئرج جسضٌرص جُلحقؾس ٖٓ

مجلة جامعة تكزيت للعلوم القانونية والسياسية
المجلد 4/السنة 4/العدد14 /

أ .م .د .بزاء منذر كمال عبد اللطيف
أ .م .د .رعد مقداد محمود
السيد عدي طلفاح محمد

887

ؽخـ سجؽذ ػِ ٠ؽخـ هحفش ُْ ٣رِؾ ٖٓ جُؼٔش  87ػحٓح كحٕ جُؼوٞذس جُٔلشٝمس ػِ ٠جُشجؽذ ضلشم ٝؾٞذح
جُؼوٞذس جُٔلشٝمس ػِ ٠جُؾخـ جُوحفش "...
( )887د.جؽشف سٓنحٕ ػرذ جُكٔ٤ذ – ٓقذس عحذن – ؿ.72
(٘٣ )887ظش ٗـ جُٔحدز ( ٖٓ ) 787, 788, 788 , 787هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس.١
(ٗ )887قص جُٔحدز ػِ ٠أٗ " :ٚضؾذد ذٔوطن ٠قٌْ جُٔحدز  772جُؼوٞذحش جُط ٢ض٘ـ ػِٜ٤ح جُٔٞجد جُٔزًٞسز ئرج
ًحٕ جُٔؿشٓٝ ٖٔٓ ٕٞفلٞج ك ٢جُٔحدز ."777
(ٗ )887قص جُٔحدز ػِ ٠أٗ 8" :ٚـ ئرج ؾحٓغ هحفشج ٓطٔح جُخحٓغس ػؾشز ٝؿ٤ش ٓطْ جُػحٓ٘س ػؾشز ٖٓ ػٔش ٙأقذ
أف ُٚٞؽشػ٤ح ًحٕ أً ٝحٕ ؿ٤ش ؽشػ ٢أ ٝأقذ أفٜحسُ ٙؿٜس جألف ًَٝ ٍٞؽخـ ٓحسط ػِ ٚ٤عِطس ؽشػ٤س أٝ
كؼِ٤س أ ٝأقذ خذّ أُٝثي جألؽخحؿ ػٞهد ذحألؽـحٍ جُؾحهس ضغغ ع٘ٞجش."...
( )887جُٔحدز ( ٖٓ )727هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُغٞس ١جُٔؼذٍ.
( )882عالّ هحٛش دجٝد – ٓقذس عحذن – ؿ.72
(٘٣ )887ظش ؾحٗد آخش ٖٓ جُلو ٚئُ ٠ؾشٔ٣س جُضٗح ذحػطرحسٛح ضطْ ٖٓ كحػَ أفِٝ ٢ؽش٣ي  ,ك ٌٕٞ٤كحػال أفِ٤ح
جُؿحٗد جُز ١ضكشى ضؿحٓ ٚٛرحؽشز جُذػ ٟٞأٓح جُطشف ج٥خش ك٤ؼذ ؽشٌ٣ح ٝذ٘حءج ػِ ٠رُي ئرج صٗح جُضٝؼ ك٘ٓ ٢ضٍ
جُضٝؾ٤س ٓغ جٓشأز ٓطضٝؾس ٝقشًص جُؾٌ ٖٓ ٟٞهرَ صٝؾس جُضٝؼ جُضجٗٝ ٢صٝؼ جُضٝؾس جُضجٗ٤س ك٤طرن ذكوٚ
جُ٘ـ جُؿ٘حت ٢جُخحؿ ذضٗح جُضٝؾس  ٞٛٝجُ٘ـ جألؽذ ٖٓ ق٤ع جُؼوحخ.؛ ع٤ذ قغٖ جُرـحٍ – ٓٞعٞػس جُطؼِ٤وحش
ػِ ٠هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش ٝجُوٞجٗ ٖ٤جٌُِٔٔس ُ ٚدسجعس ػشذ٤س ٓوحسٗس – ه – 8دجس جُػوحكس جُؼشذ٤س ُِطرحػس – –.8777
ؿ.727,727
( )887جقٔذ جٓ – ٖ٤ؽشـ هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُوغْ جُخحؿ – هٌٓ – 7طرس جُٜ٘نس – ذـذجد – ذذ ٕٝع٘س هرغ –
ؿ.728
( )878عِٔحٕ ذ٤حش – جُونحء جُؿ٘حت ٢جُؼشجه – ٢ؼ – 7ؽشًس جُ٘ؾش ٝجُطرحػس جُؼشجه٤س – ذـذجد –  –8777ؿ
.778
( )878د .جؽشف سٓنحٕ ػرذ جُكٔ٤ذ – ٓقذس عحذن – ؿ.72
(ٗ )877قص جُٔحدز ػِ ٠أٗ٣ " :ٚؼحهد ذحُكرظ ٖٓ ؽٜش ٖ٣ئُ ٠غالظ ع٘ٞجش ٝذـشجٓس ٖٓ  788ئُ 7888 ٠دؼ
ًَ ٖٓ عرد ُِـ٤ش ٓشمح أ ٝػؿضج ػٖ جُؼَٔ جُؾخقٝ ٢رُي ذحٕ أػطح ٙػٔذج ٝذأ٣س هش٣وس ًحٗص ٝذذ ٕٝهقذ
ئقذجظ جُٞكحز ٓٞجد محسز ذحُقكس ٝ .ئرج ٗطؽ ػٜ٘ح ٓشك أ ٝػؿض ػٖ جُؼَٔ ُٔذز ضؿحٝص خٔظ ػؾش ٓٞ٣ح كطٌٕٞ
جُؼوٞذس جُكرظ ٖٓ ع٘ط ٖ٤ئُ ٠خٔظ ع٘ٞجش ٣ٝ .ؿٞص ػالٝز ػِ ٠رُي جُكٌْ ػِ ٠جُؿحٗ ٢ذحُكشٓحٕ ٖٓ قن أٝ
أًػش ٖٓ جُكوٞم جُٞجسدز ك ٢جُٔحدز ٝ 87ذحُٔ٘غ ٖٓ جإلهحٓس ٖٓ ع٘س ػِ ٠جألهَ ئُ ٠خٔظ ع٘ٞجش ػِ ٠جألًػشٝ .ئرج
أدش جُٔٞجد جُٔؼطحز ئُٓ ٠شك ٣غطك َ٤ذشؤ ٙج ٝجُ ٠ػؿض ك ٢جعطؼٔحٍ ػن ٞج ٝجُ ٠ػحٛس ٓغطذٔ٣س كطٌٕٞ
جُؼوٞذس جُغؿٖ جُٔإهص ٖٓ ػؾش ع٘ٞجش ئُ ٠ػؾش ٖ٣ع٘سٝ .ئرج أدش جُٞكحز د ٕٝهقذ ئقذجغٜح كطٌ ٕٞجُؼوٞذس
جُغؿٖ جُٔإهص ٖٓ ػؾش ع٘ٞجش ئُ ٠ػؾش ٖ٣ع٘س".
(ٗ )877قص جُٔحدز ( ٖٓ )727هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؿضجتش ١ػِ ٠أٗ":ٚئرج جسضٌد جُؿ٘ف ٝجُؿ٘ح٣حش جُٔؼ٘٤س ك ٢جُٔحدز
جُغحذوس جقذ جألف ٍٞأ ٝجُلشٝع أ ٝجقذ جُضٝؾ...ٖ٤كطٌ ٕٞجُؼوٞذس  -8:جُكرظ ٖٓ ع٘ط ٖ٤ئُ ٠خٔظ ع٘ٞجش ٝرُي
جُٔحدز  -7 .727جُغؿٖ جُٔإهص ٖٓ خٔظ ع٘ٞجش ئُ٠
ك ٢جُكحُس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُلوشز جألٖٓ ٠ُٝ
ػؾش ع٘ٞجش ٝرُي ك ٢جُكحُس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز  -7 .827جُغؿٖ جُٔإهص ٖٓ ػؾش
ع٘ٞجش ئُ ٠ػؾش ٖ٣ع٘س ٝرُي ك ٢جُكحُس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُلوشز جُشجذؼس ٖٓ جُٔحدز  -7 .727جُغؿٖ جُٔإذذ
ٝرُي ك ٢جُكحُس جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُلوشز جُخحٓغس ٖٓ جُٔحدز .".727
(ٗ )877قص جُٔحدز ( ٖٓ )787هحٗ ٕٞجُؼوٞذحش جُؼشجه ٢ػِ ٠أٗ٣ -8 ":ٚؼحهد ذحإلػذجّ ٖٓ هطَ ٗلغح ػٔذج ك ٢ئقذٟ
جُكحالش جُطحُ٤س... -:خ -ئرج ققَ جُوطَ ذحعطؼٔحٍ ٓحدز عحٓس ."...

أولً :الكتب

المصادر
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 -1احمد أميف – شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص – ط – 3مكتبة النيضة – ب داد – بدوف سنة طبع
.

 -2د.احمد شوقي عمر أبو خطوة – شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات  -دار النيضة العربية -القاىرة
.2007-3

د.احمد فتحي سرور – الوسيط في قانوف العقوبات –القسـ العاـ  -ج -1دار النيضة العربية -
القاىرة – .1981

 -4د.احمد محمد إبراىيـ – قانوف العقوبات واىـ القوانيف المكممة لو –ط – 2الدار المصرية لمطباعة
والنشر – اإلسكندرية – . 1958
 -5د.اشرؼ رمضاف عبد الحميد – د.اشرؼ رمضاف عبد الحميد  -نحو بناء نظرية عامة لحماية األسرة
جنائياً -ط -1دار النيضة العربية  -بيروت . 2006-

 -6د.أكرـ نشأت إبراىيـ – الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة دراسة مقارنة –
مكتب دار الثقافة لمنشر والتوزيع – عماف. 1996-

 -7د.أكرـ نشأت إبراىيـ – قانوف العقوبات القسـ الخاص – مكتب ب داد -ب داد – . 1973
 -8د.أكرـ نشأت إبراىيـ – موجز األحكاـ العامة في قانوف العقوبات العراقي – مطبعة المعارؼ – ب داد
– . 1969

 -9د.جبلؿ ثروت -نظـ القانوف الخاص – ج – 1الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع – اإلسكندرية
– . 1984
 -10جميؿ االورفمي شرح قانوف العقوبات الب دادي – ط – 1مطبعة المعارؼ – ب داد – بدوف سنة طبع .
وقضاء – دار الفكر الحديث
 -11حسف الب اؿ – الظروؼ المشددة والمخففة في قانوف العقوبات فقياً
ً
لمطبع والنشر.1957 -
 -12حسيف الشيخ محمد الباليساني -النظرية العامة لجريمة االمتناع دراسة مقارنة – مطبعة الثقافة –
اربيؿ – . 1998
 -13د.حميد السعدي – جرائـ االعتداء عمى األشخاص – مطبعة المعارؼ – ب داد – بدوف سنة طبع.
 -14خالد ناجي شاكر الياشمي – الشيادة ودورىا في اإلثبات في الدعوى الجزائية – ط – 2ب داد –
. 2008

 -15خولة ىمزة حسيف – الحقوؽ غير المالية بيف الزوجيف الناشئة عف عقد الزواج دراسة مقارنة بيف
الشريعة والقانوف -رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانوف والسياسة جامعة صبلح الديف – .2008
 -16د.فخري عبد الرزاؽ الحديثي – األعذار القانونية المخففة لمعقوبة دراسة مقارنة – مطبعة جامعة ب داد
– .1979
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 -17استاذنا د .رعد مقداد محمود – النظاـ المالي لمزوجيف دراسة مقارنة بيف الشريعة اإلسبلمية
والتشريعات العربية والتشريعات الفرنسية –  -ط -1الدار العالمية لمنشر والتوزيع  -عماف.2003 -

 -18زينب محمد فرج – اثر الصمة بيف الجاني والمجنى عميو في العقوبة – رسالة ماجستير غير منشورة
مقدمة إلى كمية القانوف والسياسة جامعة صبلح الديف – . 2008
 -19سعدية محمد كاظـ – االستفزاز – ط – 1مطبعة العاني – ب داد – . 1984
 -20د.سعيد عمي القططي – عمـ صناعة التشريعات الجنائية المعيار الجنائي التنموي – دار الكتب
القانونية – مصر – . 2010

 -21سبلـ اسماعيؿ زيداف – شرح قانوف مكافحة الب اء رقـ ( )8لسنة  -1988ط – 1بدوف دار نشر –
ب داد – .2008
 -22سبلـ طاىر داود – جريمة الزنا ي قانوف العقوبات العراقي -بحث غير منشور مقدـ إلى المعيد
القضائي العراقي – .2009

 -23سمماف بيات – القضاء الجنائي العراقي – ج – 3شركة النشر والطباعة العراقية – ب داد – .1949
 -24سيد حسف الب اؿ – موسوعة التعميقات عمى قانوف العقوبات والقوانيف المكممة لو دراسة عربية مقارنة
– ط – 1دار الثقافة العربية لمطباعة – .1965
 -25صالح مصطفى – الجرائـ الخمقية – دار المعارؼ – مصر – .1963

 -26د.صباح عريس – الظروؼ المشددة في العقوبة – ط – 1المكتبة القانونية – ب داد – .2002
 -27د.عبد الحميد الشواربي – الظروؼ المشددة والمخففة لمعقاب – دار المطبوعات الجامعية -
اإلسكندرية – . 1986
 -28د.عبد الستار الجميمي – جرائـ الدـ – مطبعة دار السبلـ – ب داد – .1972

 -29عبد العزيز سميماف الحوشاف – القرابة وأثرىا عمى الجريمة والعقوبة – ط – 1منشورات الحمبي
الحقوقية – بيروت –  – 2006ص .98
 -30د.عبد الوىاب حومد – الحقوؽ الجزائية العامة – مطبعة الجامعة السورية – .1956
 -31د.عمي عبد القادر القيوجي -قانوف العقوبات القسـ الخاص جرائـ االعتداء عمى المصمحة العامة
وعمى اإلنساف والماؿ – ط – 2منشورات الحمبي الحقوقية – بيروت – .2002

 -32د.عمي محمد جعفر – قانوف العقوبات القسـ الخاص – ط – 1المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر
والتوزيع – بيروت – . 2006
 -33عمر محي الديف حوري – الجريمة أسبابيا  ,مكافحتيا دراسة مقارنة في الشريعة والقانوف والعموـ
االجتماعية – ط – 1دار الفكر – دمشؽ – .2003

 -34فؤاد عمي سميماف – الشيادة في المواد الجزائية دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة
إلى كمية القانوف جامعة ب داد – . 1989
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 -35د.فخري عبد الرزاؽ الحديثي  -النظرية العامة لؤلعذار القانونية المعفية مف العقاب دراسة مقارنة ––
مطبعة التايمس – ب داد – .1976

 -36د.فخري عبد الرزاؽ الحديثي – األعذار القانونية المخففة لمعقوبة دراسة مقارنة – مطبعة جامعة ب داد
– .1979
 -37د.فيد ىادي حبتور – ظروؼ الجريمة وآثارىا في تقدير العقوبة دراسة مقارنة – دار الجامعة الجديدة
– االسكندرية. 2010-

 -38د.كامؿ السعيد – شرح قانوف العقوبات الجرائـ الواقعة عمى األخبلؽ واآلداب العامة واألسرة – مكتبة
الثقافة لمنشر والتوزيع – عماف – .1993
 -39د.ماىر عبد شويش الدرة – شرح قانوف العقوبات – العاتؾ لصناعة الكتب – القاىرة – .2009
 -40محسف ناجي – األحكاـ العامة في قانوف العقوبات – ط -1مطبعة العاني – ب داد – 1974
 -41محمد أديب استانبولي -موسوعة قانوف العقوبات السوري والقوانيف المتممة – ج – 1ط -1دار الفكر
القضائي لممعموماتية – دمشؽ – .1999

 -42د.محمد الفاضؿ – الجرائـ الواقعة عمى األشخاص – ط -3مطابع فتى العرب – دمشؽ – .1962
 -43د.محمد سعيد نمور – دراسات في فقو القانوف الجنائي – ط – 1مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع –
عماف – . 2004

 -44د.محمد سعيد نمور -شرح قانوف العقوبات القسـ الخاص  -ج-1ط -1دار الثقافة لمنشر والتوزيع -
عماف .2009-
 -45د.محمد عبد الجميؿ الحديثي – جرائـ التحريض وصورىا في الجوانب الماسة بأمف الدولة الخارجي
وفقاً لمتشريع العراقي والمقارف – منشورات و ازرة الثقافة واإلعبلـ – العراؽ . 1984

 -46محمد عبد الرءوؼ محمد احمد – اثر الروابط األسرية عمى تطبيؽ القانوف الجنائي في األنظمة
القانونية المقارنة – ط – 1المركز القومي لئلصدارات القانونية – القاىرة – .2008
 -47محمود إبراىيـ إسماعيؿ – شرح األحكاـ العامة في قانوف العقوبات – دار الفكر العربي – القاىرة –
. 1959
 -48د.مصطفى كامؿ – شرح قانوف العقوبات العراقي القسـ العاـ – ط – 1مطبعة المعارؼ – ب داد –
. 1949

 -49معمر خالد عبد الحميد سبلمة الجبوري – السموؾ البلحؽ عمى إتماـ الجريمة في القانوف الوضعي
والشريعة اإلسبلمية – رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية القانوف جامعة تكريت – .2008
 -50معوض عبد التواب – الموسوعة الشاممة في الجرائـ المخمة باآلداب العامة وجرائـ ىتؾ العرض – دار
المطبوعات الجامعية – اإلسكندرية – .1983
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 -51منى محمد بمو حسيف الحمداني الصفة في قانوف العقوبات دراسة مقارنة -رسالة ماجستير غير
منشورة مقدمة إلى كمية القانوف جامعة الموصؿ – .2005

 -52نواؿ طارؽ إبراىيـ العبيدي – جريمة قتؿ األـ لطفميا حديث العيد بالوالدة اتقاء لمعار – رسالة
ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية القانوف جامعة ب داد – . 2003
 -53نوفؿ عمي عبد اهلل الصفو –سمطة القاضي في تخفبؼ العقوبة دراسة مقارنة -رسالة ماجستير غير
منشورة مقدمة إلى كمية القانوف جامعة الموصؿ – . 1996

 -54ىدى سالـ محمد االطرقجي – التكييؼ القانوني لمجرائـ في قانوف العقوبات العراقي دراسة مقارنة –
أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كمية القانوف جامعة الموصؿ – .2000
 -55د.واثبة داود السعدي –  -قانوف العقوبات القسـ الخاص – مطبعة جامعة ب داد – ب داد – .1988
 -56يعقوب يوسؼ الجدوع ومحمد جابر الدوري – الجرائـ المخمة باألخبلؽ واآلداب العامة في التشريع
الجنائي العراقي مدعمة بق اررات محكمة تمييز العراؽ ومحكمة النقض المصرية  -مطبعة النعماف –

النجؼ.1972 -

ثانياً :القوانين.

 -1قانوف العقوبات العراقي رقـ  111سنة 1969المعدؿ.

 -2قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  23لسنة  1971المعدؿ.
 -3قانوف العقوبات السوري رقـ  148لسنة  1949المعدؿ.
 -4قانوف العقوبات الجزائري لسنة  1966المعدؿ.
ثالثاً:الق اررات.

 -1قرار مجمس الرئاسة رقـ ( )6لسنة  2008المنشور في الوقائع العراقية العدد 4149في
.2010/4/5

