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 المقدمة :
ية لجريمة القتل العمد والمتمثمة بالعقوبات البدنية التي تشمل ىناك عقوبة أصم

عقوبة اإلعدام والعقوبات البدنية األخرى وكذلك العقوبات السالبة لمحرية كالسجن 
والحبس وباإلضافة إلى ذلك العقوبات المالية وصورتيا الرئيسية الغرامة ويقصد بمبدأ 

سؤوليتو عن الجريمة ، دون غيره من العقوبة ان ال تصيب غير الجاني الذي تثبت م
الناس . بمعنى آخر ان العقوبة ال تنال إاّل شخص المحكوم عميو شريكًا كان أم 
فاعاًل . وتتجمى أىمية ىذا المبدأ في مجال العقوبات األصمية بوجو خاص ويراد 

، وال بالعقوبات األصمية ىي التي يقررىا القانون لمجرائم ألنيا العقوبات األساسية فيو 
توقع عمى المتيم إاّل إذا نص عمييا في الحكم صراحًة ، وبين قدرىا إذا كانت تحتمل 
. وألىمية ىذه العقوبة فقد نصت أغمب الدساتير عميو حرصًا عمى الحريات وحصر 
آثار الجريمة في أضيق نطاق ممكن ويعد موضوع البحث عمى درجة كبيرة من 

م ، فيي تمثل في الوقت ذاتو شرطًا أساسيًا األىمية كونو يدور حول عقوبة االعدا
لعدالة ىذه العقوبات إذ ينبغي أن ال توقع وال تنفذ إال بحق من ارتكب الجريمة أو 

 ساىم في ارتكابيا .

وسنحاول في ىذا البحث الوقوف عمى مدى عقوبة االعدام من خالل تحديد 
ول لمفيوم القتل نطاق كل عقوبة منيا وسيتم تقسيم البحث عمى مبحثين نخصص األ

 العمد ، ونتطرق في الثاني لعقوبة القتل العمد. 
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 المبحث االول

 مفهوم القتل العمد

 لو وكل والعمد، القتل، :لفظين من مركب أنو جدنالعمد(  مصطمح )القتل الى بالنظر
 إلى أحدىما إضافة وعند انفراده، حال في عميو يدل الذي لولوومد معناه الخاص

ولموقوف عمى  الفقياء عند ومدلول معنى لو مصطمًحا فيكون يصبح مركًبا، اآلخر
االول لتعريف  موضوع القتل العمد البد لنا من ان نقسم ىذا المبحث عمى مطمبين

 :  الثاني اركان جريمة القتل العمد والمطمبالقتل العمد 

 المطلب األول

 العمد قتلال تعرٌف

لمقتلللللللل معنيلللللللان، معنلللللللى لغلللللللوي، ومعنلللللللى اصلللللللطالحي. للللللللذلك  سنقسلللللللم ىلللللللذا 
المطملللللللب إللللللللى فلللللللرعين نتطلللللللرق فلللللللي األول إللللللللى معنلللللللى القتلللللللل لغلللللللة، ونتنلللللللاول فلللللللي 

 الثاني معنى القتل اصطالحًا. 

 الفرع األول

 لغت القتل

ىللللو إزىللللاق روح تقللللول: قتمتتةللللو قللللتتال وقتمللللًة إذا أماتللللو بضللللرب، أو  القتللللل للللل  الل للللة:
حجللللللر، أو بسلللللللم، أو بعمللللللة، والمنيلللللللة قاتمللللللة، وىلللللللو فللللللي اصلللللللمو يللللللدل عملللللللى اإلذالل ب

واإلماتلللللة، يقلللللول: قتمتلللللو قلللللتاًل والقتملللللة: الحلللللال يقتلللللل بيلللللا، يقلللللال قتملللللة  سلللللوء والقتملللللة 
، ويطمللللللق (1)المللللللرة الواحللللللدة، ومقاتللللللل اإلنسللللللان: المواضللللللع التللللللي إذا أصلللللليبت قتمتللللللوة 

                                                           

بتحقيللللللق عبللللللد السللللللالم  ،( ينظللللللر فللللللي ذلللللللك معجللللللم مقللللللاييس المغللللللة البللللللي الحسللللللن احمللللللد بللللللن فللللللارس بللللللن زكريللللللا1)
 .56ص، مادة قتل ،الجزء الخامس،1979، بيروت، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع
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ف لللل   ُ ُقِتللللل  ا القتللللل ويللللراد بللللو المعللللن، قللللال تعللللالى:  للللَ أ  إ نسللللَن م  ومعنللللاه لعللللن  ،(1)ْلإ
 ، وقاتمو اهلل لعنو، فحقيقة القتل ىو اإلماتة.(2)اإلنسان

كملللللا يلللللبتي القتلللللل بمعنلللللى اإلعجلللللاب أي  )الملللللدح(: كملللللا يقلللللال )قاتملللللو اهلل ملللللا 
قاتلللللل اهلل الييلللللود( . ويلللللبتي بمعنلللللى  المعلللللاداة: كملللللا فلللللي قوللللللو )(3)أفصلللللحو(

(4) 
 .(5)أي عاداىم

رادة منتصًبا، الشيء في االستقامة وىو: من عمد لل ةا ل  العمد  (6).الشيء وا 

 وعملدت منلو، المصلدر والعملد قصلده، :واَعتملده َوتعملده، الخطلب، ضلد :والعملد
نملا وغيلره، القتلل فلي الخطلب نقليض :والعملد إليلو،قصلدت  إذا :فالًنلا  سلمي وا 
، عملى عملًدا ذللك فعملت  :يقلال .إيلاه إرادتلك إلسلتواء عملًدا  ذللك  وعملد علين،
 فيرميلو، صليًدا فيظنلو شلبًحا يلرى مملن احتلزاز فيلو وىلذا ويقلين، بجلد أي :علين، 
 خالصلةو  (7) .ظنلو عملى صليًدا تعملد إنملا ألنلو علين  عملد يسللمى ال فإنلو
 .واليقين الجد وجو عمى الفعل ارادة ىو :العمد معنى

                                                           

 (.17( سورة عبس: اآلية )1)
ىر القللللللاموس لالمللللللام المغللللللوي مجللللللد الللللللدين ابللللللي الفلللللليض السلللللليد محمللللللد ( انظللللللر شللللللرح تللللللاج العللللللروس مللللللن جللللللوا2)

 ،ىللللللل1336طبللللللع المطبعللللللة الخيريللللللة بجماليللللللة مصللللللر المحميللللللة ،مرتضللللللى الحسلللللليني الواسللللللطي الزبيللللللدي الحنفي
 .8/76، فصل السين من باب الباء، نشر دار ليبيا

 –القلللللللاىرة  –والترجملللللللة اللللللللدار المصلللللللرية لمتللللللبليف  ،البلللللللن منظللللللور جملللللللال اللللللللدين األنصللللللاري–لسللللللان العلللللللرب  (3)
 .11/549، مادة القتل : 1956

( رواه البخلللللاري علللللن ابلللللي ىريلللللرة فلللللي بلللللاب المسلللللاجد ولفظلللللو )قاتلللللل اهلل الييلللللود اتخلللللذوا قبلللللور أنبيلللللائيم مسلللللاجد( 4)
–المكتلللللب اإلسلللللالمي  –ينظلللللر فلللللي ذللللللك مختصلللللر صلللللحيح اإلملللللام البخلللللاري لمحملللللد ناصلللللر اللللللدين االلبلللللاني 

 .123ص،باب المساجد،الجزء األول كتاب الصالة ،1948 ،الطبعة الثالثة ،بيروت
 .11/549،مادة القتل،ظر لسان العرب البن منظور( ان5)
دار الفكللللر  –بتحقيللللق عبللللد السللللالم ىللللارون  –معجللللم مقللللاييس المغللللة ألبللللن الحسللللن احمللللد بللللن فللللارس بللللن زكريللللا (  6)

 . 3396 / 4 :1979 –بيروت –لمطباعة والنشر والتوزيع 
 . 3396 / 4 المصدر نفسو :(  7)
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 الفرع الثانً

 اصطالحا   القتل

 القتل ل  االصطالح الش ع -أواًل:

قٖاااادة ػاااا م قااااا٘يه ٍرقد ااااا، ناااام هؼ مااااو يىقرااااو  ّ اااا   ٍْٖااااد ٍااااد منااااُ٘ ىيف

نقاا  ػ ناأ يى ااي م  جدٍؼاادم ٍدّؼاادم  ٗيااا ل ناام يى مىاا، ػيااخ ٍااد ّ ماا  يى اا٘  ن اأ 

ٍاااِ يىيْف ااا،ت ،يىقراااو  ػ اااد م ػاااِ شخٕااادن  ٗن افؼاااو  ااا    ٗيُ مااادُ شخٕااادن 

يى ٗن اال نؼو ٍ ي٘ن م َخ ذىل ٍ٘هدم(
،1)

  

البيللللللوتي ىللللللو: )الفعللللللل الللللللذي يكللللللون سللللللببًا أمللللللا عنللللللد الحنابمللللللة فقللللللد عللللللرف 
. وعرفلللللو الشلللللربيني ملللللن الشلللللافعية ببنلللللو: (2)لزىلللللوق اللللللنفس، ومفارقلللللة اللللللروح لمبلللللدن(

. أملللللللا عنلللللللد الفقيلللللللاء المحلللللللدثين فقلللللللد عرفلللللللو (3))الفعلللللللل المزىلللللللق أي القاتلللللللل لملللللللنفس(
. وعرفلللللللو آخلللللللرون ببنلللللللو: (4)بعضللللللليم ببنلللللللو: )فعلللللللل ملللللللن العبلللللللاد تلللللللزول بلللللللو الحيلللللللاة(

 .(5) بفعل ادمي آخر(إزىاق روح ادمي )

وبعلللللللد ىلللللللذا العلللللللرض آلراء الفقيلللللللاء فلللللللي تعريلللللللف القتلللللللل نالحلللللللظ ان الغايلللللللة 
التللللللي يللللللراد التوصللللللل إلييللللللا واحللللللدة وىللللللي )إزىللللللاق روح(، وان اختمفللللللت األلفللللللاظ، لللللللذا 

                                                           

 ،ببلللللوالق ،المطبعللللة الكبلللللرى االميريللللة ،( انظللللر حاشلللللية العالمللللة شلللللياب الللللدين احملللللد الشللللمبي عملللللى كنللللز اللللللدقائق1)
 .98ص ،الجزء السادس،ىل1313 ،الطبعة األولى

المتللللللوفي سللللللنة  ،( انظللللللر كشللللللاف القنللللللاع عللللللن مللللللتن االقنللللللاع لمشللللللي  منصللللللور بللللللن يللللللونس بللللللن ادريللللللس البيللللللوتي2)
 .534ص،الجزء الخامس ،ىل1394 ،مكة المكرمة،مطبعة الحكومة ،ىل1351

 ،مكتللللب البللللابي الحمبللللي واوالده ،( مغنللللي المحتللللاج إلللللى معرفللللة الفللللاظ المنيللللاج لمشللللي  محمللللد الشللللربيني الخطيللللب3)
 .3ص،الجزء الرابع ،م1958 ،مصر ،واوالده

طبعللللللة م ،التشلللللريع الجنلللللائي اإلسللللللالمي مقارنلللللًا بالقلللللانون الوضلللللعي ،( انظلللللر فلللللي ذللللللك د. عبلللللد الخللللللالق النلللللواوي4)
دار الصللللللللفوة ،. وانظللللللللر أيضللللللللًا الموسللللللللوعة الفقييللللللللة436ص ،م1974،الطبعللللللللة الثانيللللللللة ،دار الثقافللللللللة بيللللللللروت

 .321ص،32الجزء/،1995 ،الطبعة األولى،الكويت ،لمطباعة والنشر

بيلللللروت –دار القملللللم لمطباعلللللة والنشلللللر  –مباحلللللث فلللللي التشلللللريع الجنلللللائي اإلسلللللالمي  ،( د. محملللللد فلللللاروق النبيلللللان5)
 .21م. ص 1977 –ولى الطبعة األ –بيروت 



6 

لمللللا يتصلللللف  -السللللابق ذكلللللره -نللللرجح مللللا ذىلللللب إليللللو الحنفيلللللة بصللللدد تعريللللف القتلللللل
الفللللللى ىللللللذا التعريللللللف الخطللللللب بللللللو مللللللن إحاطللللللة بللللللالمعنى المقصللللللود بالقتللللللل حيللللللث يت

 .الفقياء الذي يقع فيو بعض

 ثَنيًَ: القتل ل  االصطالح القَنون 

نملللللللللا عالجلللللللللت أحكاملللللللللو بصلللللللللورة  (1)للللللللللم تعلللللللللرف أغمبيلللللللللة القلللللللللوانين القتلللللللللل وا 
واضللللحة، وعميللللو البللللد مللللن الرجللللوع إلللللى فقللللو القللللانون الوضللللعي لمتعللللرف عمللللى معنللللاه 

 -وعمى الشكل آالتي:

وعنلللللللد اللللللللبعض )إزىلللللللاق روح ،  (2)ي الحيلللللللاة(فيلللللللو )إزىلللللللاق روح بسلللللللمبو حقلللللللو فللللللل-
 .(4)أو )إزىاق روح إنسان(،  (3)إنسان آخر دون وجو حق(

 (5)وعرفو آخرون ببنو )اعتداء عمى حياة إنسان بفعل يؤدي إلى وفاتو(-

وعمومللللللللًا ىللللللللذه التعريفللللللللات جميعيللللللللا  انصللللللللبت عمللللللللى إزىللللللللاق روح إنسللللللللان، 
وسلللللللواء كانلللللللت بفعلللللللل وجلللللللاءت بشلللللللكل مطملللللللق مملللللللا يفيلللللللد شلللللللموليا العملللللللد والخطلللللللب 

 انسان او حيوان او جماد.

 
                                                           

 . 1937سنة ل 58وقانون العقوبات المصري  1969لسنة  111(قانون العقوبات العراقي رقم 1)

 .55ص،1965 ،دمشق،مطابع فتن العرب، 3ط،الجرائم الواقعة عمى األشخاص ،د. محمد الفاضل (2)

بيللللروت  ،يللللة لمطباعللللة والنشللللرالللللدار الجامع ،القسللللم الخللللاص ،قللللانون العقوبللللات ،( انظللللر: محمللللد زكللللي ابللللو عللللامر3)
دار النيضلللللللة ،شلللللللرح قلللللللانون العقوبلللللللات القسلللللللم الخلللللللاص،ينظلللللللر ايضلللللللا د. فوزيلللللللة عبلللللللد الستار 255ص،1984
 .339ص،1982 ،العربية

الجللللللرائم الواقعللللللة عمللللللى األشللللللخاص واألمللللللوال فللللللي  ،( انظللللللر د. محمللللللد صللللللبحي نجللللللم ود. عبللللللد الللللللرحمن توفيللللللق4)
 .13ص،عمان،مطبعة توفيق،قانون العقوبات األردني

 ،القلللللللاىرة ،دار النيضلللللللة العربيلللللللة ،القسلللللللم الخللللللاص،شلللللللرح قلللللللانون العقوبات ،( انظللللللر د. عملللللللر السلللللللعيد رمضللللللان5)
 .214ص،1986



7 

 المطلب الثَن 

 ا  َن ج يمة القتل العمد

يتجللو الفقللو الكالسلليكي إلللى  لكللل جريمللة يجرميللا القللانون، اركللان اساسللية عامللة 
ان الجريمة تتكون من ثالثة اركان اساسية ال تحقق من دونيا اال وىلي اللركن الملادي 

او كما يسلمى ايضلًا اللركن القلانوني وىلو موجلود فلي والركن المعنوي والركن الشرعي، 
كلللل الجلللرائم ميملللا كانلللت طبيعتيلللا او جسلللامتيا ولكلللن يوجلللد اتجلللاه مغلللاير فلللي تحميلللل 
عناصر الجريمة واول من نادى بو )مسيو روبرت فوان( في فرنسا اللذي يقلول فيلو ان 

ى بللالركن الجريمللة تتكللون مللن ركنللين ىمللا الللركن المللادي والمعنللوي وال وجللود لمللا يسللم
الشرعي كركن من اركان الجريمة وقد اعتبر اصحاب ىذا االتجاه ان القلانون الجنلائي 
ىللو الللذي ينشللي الجريمللة ويجعللل لللو وجللودًا قانونيللًا دون الحاجللة إلللى اعتبللاره ركنللا فللي 
الجريمة وجزء منيا وبتعبير اخر يكون النص القانوني ىو الذي يسلب  الصلفة الجةرميلة 

عللده عنصللرًا مللن عناصللر الواقعللة فللال يللدخل االصللل فللي الفللرع  عمللى الفعللل فللال يصللح
الن اللللنص القلللانوني ىلللو وعلللاء الجريملللة او ىلللو المحتلللوى اللللذي يتضلللمن الجريملللة فلللال 

تتكون منيا ومن دون ىذه االركان او ان ينتفلي احلد  (1)يصح ان يكون عنصرًا منيا. 
 جنائيًا.ىذه االركان فال تتحقق الجريمة وال يمكن ان يسبل عنيا احد 

   -ٗنم ض٘ة ذىل ميزً ىريقق ج مَ، يىقرو يىؼَ  ه٘ين  ثالث، ي مدُ ٕمت

 الركن المادي   1

 محل الجريمة   2

 القصد الجنائي   3

                                                           

 ،مطبعلللة المعلللارف ،الجلللزء الثاللللث ،جلللرائم االعتلللداء عملللى األشلللخاص ،شلللرح قلللانون العقوبلللات –(د. حميلللد السلللعدي 1)
مسللمك االخيلر وقلرر فلي الفصلل الثاللث ملن البللاب . وقلد انلتيق قلانون العقوبلات العراقلي ال123ص ،1976،بغلداد

( والللركن المعنللوي 32-28الثالللث الخللاص بالجريمللة ان ركنللي الجريمللة ىمللا الللركن المللادي وخصللص لللو المللواد )
 (.38- 33وخصص لو المواد )
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 الف ع االول

 الللللل  ن الملللللللَدي

ال بد لكل جريمة من ركن ملادي تتجسلد فيلو االرادة الجرميلة لمرتكبيلا، اذ ال بلد 
يمكن تصور الجريمة ومن ثم يتعذر الحكلم بايلة عقوبلة من توافره لقياميا ومن دونو ال 

ميما كانت طبيعتيلا او جسلامتيا واللركن الملادي لمجريملة ىلو اللذي يخرجيلا إللى علالم 
 .(1)الواقع الممموس من مجرد فكرة تدور في خمد االنسان

 عملى انلو : ( ملن قلانون العقوبلات العراقلي اللركن الملادي28وقد عرفت المادة )
دي لمجريمللة سللموك اجرامللي بارتكللاب فعللل حرمللو القللانون او االمتنللاع عللن )الللركن المللا

اذًا لقيلللام اللللركن الملللادي اليلللة جريملللة ال بلللد ان يصلللدر علللن ،  فعلللل املللر بلللو القلللانون(
الجللاني سللموك اجرامللي محللدد، اذ ال جريمللة مللن دون ىللذا السللموك وقللد يكتفللي القللانون 

قد يتطمب لقيام الركن المادي لجرائم بيذا السموك لقيام الركن المادي لبعض الجرائم، و 
وجللود نتيجللة جرميللة ضللارة محللددة  -موضللوع البحللث -اخللرى ومنيللا جريمللة قتللل العمللد

وفلللي ىلللذه الحاللللة ال بلللد ملللن تلللوافر عالقلللة سلللببية تلللربط بلللين السلللموك والنتيجلللة  بلللذاتيا،
الجرميلللة الضلللارة، فلللان تحققلللت ىلللذه العناصلللر الثالثلللة اصلللبح اللللركن الملللادي مكلللتماًل 

الجريمللة تامللة، بيللد ان الللركن المللادي لجريمللة قتللل العمللد قللد يتحقللق تامللا فتعللد وعللدت 
الجريمللة عندئللذ تامللة، وقللد يبللدأ الجللاني بللو ولكنللو ال يسللتطيع اتمامللو لسللبب خللارج عللن 

 (2) إرادتو فيقال ان الجريمة وقفت عند حد الشروع.

 

                                                           

مطلللللابع وزارة التعمللللليم –المبلللللادئ العاملللللة فلللللي قلللللانون العقوبلللللات –ود. سلللللمطان الشلللللاوي ( د. عملللللي حسلللللين الخملللللف 1)
المبللللللادئ العامللللللة فللللللي  ،ود. سللللللامي النصللللللراوي.   138،139ص ،م 1982بغللللللداد  ،عللللللالي والبحللللللث العممللللللي ال

 ،ود. مللللللللللاىر عبللللللللللد شللللللللللويش 211ص،1977 ،بغللللللللللداد ،مطبعللللللللللة دار السللللللللللالم 1ط ،1ج ،قللللللللللانون العقوبللللللللللات
 .187ص 1993 ،الموصل ،مطبعة دار الحكمة لمطباعة والنشر ،االحكام العامة في قانون العقوبات

 .264، ص1982، دار النيضة العربية، القاىرة، 5ود نجيب حسني، شرح ق العقوبات، القسم العام، ط(د. محم2)
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 عناصر الركن المادي

عللن ايللة جريمللة فللال بللد مللن ان جريمللة قتللل العمللد ال تختمللف مللن حيللث اركانيللا 
 (1)توافر اللركن الملادي المتمثلل بفعلل او امتنلاع علن فعلل يلؤدي إللى االعتلداء المميلت

وعمى ىذا االساس فلان اللركن الملادي لجريملة قتلل العملد يتطملب تلوافر ثالثلة عناصلر 
 -ىي:

 نؼو يىقرو -يٗممت

 النتيجة الجرمية  -ثانيًا:

 عالقة السببية. -ثالثا:

 -ناول بشيء من االيجاز كل عنصر من  ىذه العناصر، وكاالتي:لذا سوف نت

 لعل القتل: -اواًل:

يم ا ي٘ك مص   ػِ يىقدهاو  ٕٗا ي  -مقدػ م ػدٍ، -يُ يىقرو م مَنِ يُ ميصو

يىقرو م مارٌ اَياس واي٘ك يميادام معياق ػي أ يىفؼاو نقا   ٗيَّاد مر٘واو يىيادّم يى أ 

ذىل يُ يمّ دُ مر٘واو ا اي٘مٔ  يميدا ادم مادُ  ا ي٘ك وي م يمضدم معيق ػي ٔ يمٍرْدع؛

يً وي  دم نم يحا   يىْر يا، يىي ٍ ا،  ٍٗاِ يجاو ٕا ي نادُ يى اي٘ك منر ار  افرٔ   ا  

مدُ ٍظٖ ٓ يميدا دم يٗواي  دم ٍٗاِ  يىَ  ٗػ، ٍِ ا  هٔ ػيخ يح   يىْر ي، يىي ٍ ، يمدم 

 ا   ػاِ ٕا ي يىَؼْاخ ْٕد مرضح يُ يى ي٘ك يمج يٍم ا  منُ٘ يميدا دم يٗ وي  دُ ٗا  ػ

يىرام ّصاا  ٗ 1191( ى اْ، 111 ااٌ ،( ٍاِ اادُّ٘ يىؼق٘ااد  يىؼ ياام 11/4يىَاد م ،

ػياااخ يُ ،يىفؼاااو ماااو هصااا و ج ٍااأ يىقااادُّ٘ وااا٘ية مااادُ يميدا ااادُ يً واااي  دُ مااادىر ك 

ٍد ىٌ مْ  يىقدُّ٘ ػيخ خالو ذىل(ٗيمٍرْدع 
 (2)

   

القتل قد يكلون بفعلل يتضح مما سبق ان الفعل في معنى الركن المادي لجريمة 
ايجابي )أي من حركة او عدة حركات عضمية تدفعو إلى الوجود إرادة انسانية(، وىلي 
الصورة الشائعة التي يقع بيا فعل القتل. وقلد يكلون بفعلل سلمبي متخلذًا شلكل التلرك او 
االمتنللاع، وىللذا االمتنللاع قللد يكللون مسللبوقًا بفعللل ايجللابي سللعى بللو الجللاني إلللى تحقيللق 

                                                           

 .32ص ،1988 ،بغداد ،مطبعة بابل ،1ط ،القتل العمد واوصافة المختمفة ،( د. سميم ابراىيم حربو1)
 . 1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم )2)
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االجرامية وىي  الوفاة، كاالب الذي يقدم عمى وضع طفمو في كيس قماملة ثلم النتيجة 
يتركو في مكان خلال ملن النلاس بقصلد قتملو فيملوت. وقلد يكلون االمتنلاع خالصلًا غيلر 

 .(1)مسبوق بفعل ايجابي، كاالب الذي يمتنع عن اطعام طفمو فيموت

مسللللؤولية  امللللا االمتنللللاع المسللللبوق بفعللللل ايجللللابي، فللللال خللللالف فللللي الفقللللو حللللول
صاحبو عن قتلل عملد اذا تلوفر لديلو القصلد الجنلائي الن االمتنلاع ال يكلون اال تمكينلب 

 .(2)لمفعل االيجابي من انتاج اثاره 

املللا االمتنلللاع المحلللض غيلللر المسلللبوق بفعلللل ايجلللابي فقلللد اخلللذ المشلللرع العراقلللي 
و بفعلللل بشلللبنو بلللالرأي اللللراجح فلللي الفقلللو واللللذي ملللؤداه ان القتلللل باالمتنلللاع معاقلللب عميللل

ايجللابي سللواء بسللواء اذا كللان عمللى الممتنللع واجللب قللانوني او اتفللاقي فللامتنع عللن ادائللو 
 .(3)قاصدًا احداث الجريمة التي نشبت مباشرة عن ىذا االمتناع

ال يشللترط فللي القتللل العمللد اسللتخدام وسلليمة معينللة بللل  ومللن الجللدير بالللذكر انللو
اة فينللاك وسللائل كثيللرة قاتمللة يسللتوي فللي نظللر المشللرع كللل وسلليمة صللالحة الحللداث الوفلل

وكلل اداة قاطعللة او واخللزه  -الحللراب -السليوف -السللكين -بطبيعتيلا )كالسللالح النلاري
او راضة( وغيرىا من االالت التي من شلبنيا ان تصلمح لالعتلداء متلى انصلرفت إرادة 

 .(4)الجاني الستخداميا في قتل المجنى عميو 

                                                           

 ،مطبعلللة جامعلللة القلللاىرة ،8ط ،القسلللم الخلللاص ،المصلللري ،قلللانون العقوبلللات شلللرح ،( د. محملللود محملللود مصلللطفى1)
 .233ص ،1984 ،القاىرة ،والكتاب الجامعي

 .438ص ،1977 ،االسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،القسم الخاص ،قانون العقوبات ،( د. محمد زكي ابو عامر2)
)تكلون الجريملة عمديلة اذ تلوافر القصلد الجرملي للدى  ،و:( من قانون العقوبلات العراقلي عملى انل34( نصت المادة )3)

اذ فلرض القلانون او االتفلاق واجبلًا عملى شلخص وامتنلع علن ادائلو قاصلدًا  ،فاعميا، وتعلد الجرميلة عمديلة كلذلك: أ
 احداث الجريمة التي نشبت مباشرة عن ىذا االمتناع(.

، 13،14ص ،1977،القلاىرة ،دار الفكر العربي ،6ط ،جرائم االعتداء عمى االشخاص واالموال ،( د. رؤوف عبيد4)
دار النيضلة  ،جلرائم االعتلداء عملى االشلخاص واالملوال ،القسم الخاص في قانون العقوبات ،د. عبد المييمن بكر

 .19ص ،1968 ،القاىرة ،العربية
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 -النتٍجت الجرمٍت: -ثانٍا :

 :(1)النتيجة الجرمية )الوفاة( في جريمة القتل من عدة نواح، وتظير اىمية 

فملللن ناحيلللة: تعلللد النتيجلللة ىلللي معيلللار التفرقلللة بلللين جريملللة القتلللل التاملللة وبلللين 
الشللروع فييللا فللاذا كانللت سللائر عناصللر الجريمللة متللوفرة بمللا فييللا النتيجللة وىللي الوفللاة، 

مللة متللوفرة عللدا النتيجللة كنللا ازاء جريمللة قتللل تامللة، امللا اذا كانللت سللائر عناصللر الجري
وىللي الوفللاة كنللا بصللدد شللروع فللي قتللل ال بصللدد قتللل تللام، وليللذا فالشللروع عمللى عكللس 

فالنتيجلللة تلللؤدي دورًا فلللي تحديلللد قصلللد القتلللل أي فلللي . القتلللل التلللام ملللن جلللرائم الخطلللر 
التفرقللة بللين القتللل العمللد والقتللل الخطللب فالقتللل يعللد عمللدًا اذا كانللت النتيجللة وىللي الوفللاة 

غرض الذي سعى الفاعل بفعمو إلى تحقيقو ويكون القتل الخطب اذا كان الجلاني تمثل ال
 لم ييدف إلى احداث الوفاة وان ترتب ذلك عمى فعمو بسبب اىمالو او رعونتو.

 -عالقت السببٍت: -ثالثا :

لكللي تتحقللق المسللؤولية الجنائيللة عللن الجريمللة ذات النتيجللة الضللارة مللن الناحيللة 
الفعلللل اللللذي ارتكبلللو الجلللاني سلللببًا فلللي حلللدوث ىلللذه النتيجلللة يجلللب ان يكلللون  -الماديلللة

الضللارة، فللال يكفللي صللدور فعللل عللن المللتيم مللن جيللة ووقللوع ضللرر يصلليب المجنللى 
عميللو مللن جيللة اخللرى وانمللا ينبغللي فللوق ذللللك اسللناد النتيجللة إلللى الفعللل فللاذا لللم يكلللن 

الفعلل والنتيجلة  باالمكان اثبات ىذا االسناد الذي يعبر عنو بتوافر العالقة السلببية بلين
فان المتيم ال يسبل عن جريمة تامة وانملا تقتصلر مسلؤوليتو علن الشلروع فلي الجريملة 

 .(2)اذا ان ىذا الموصف ىو القدر الثابت بحقو

 

 

                                                           

 ،كيللانيوحسللن الف433،434ص ،السللابق المصللدر ،القسللم الخللاص ،قللانون العقوبللات ،( د. محمللد زكللي ابللو عللامر1)
 .557ص ،1983 ،القاىرة ،الدار العربية لمموسوعات ،41ج ،موسوعة القضاء والفقو

 .163ص ،السابق المصدر ،1ج ،شرح قانون العقوبات الجديد ،( د. حميد السعدي2)
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 الف ع الثَن 

 محل ج يمة القتل العمد

اؼااا  يُ ا ْاااد يىااا مِ يىَاااد ت ىي مَااا، يىقراااو يىؼَااا  ٗيىااا ت مرَ اااو نااام يىْ اااد  

يىيدّم يىَؤ ت شىخ ّر ي، هرَ و نم ٗنادم يىَيْاخ ػي أ  مْ  ام يمج يٍم يىصد   ػِ 

ػي ْد ا دُ يىَيو يى ت مقغ ػي أ ٕا ي يىْ اد  يمج يٍام ٗيىَرَ او نام يّ ادُ ػياخ ا ا  

 يىي دم  

  يُ ٗم ر   نم ج مَ، ارو يىؼَا  يُ هرا٘ين   اف، خد ا، نام ٍياو يىي مَا، 

.يىَيْم ػي ٔ  مدُ مرَرؼ  ايقٔ نم يىي دم
 (1)

 

 

 ى الحق فً الحٍاةمعن

عللرف فقيللاء القللانون الحيللاة: بانيللا وصللف الجسللم اذا كللان يباشللر مجموعللة مللن 
الوظائف العضلوية وبالشلكل المحلدد وفلق القلوانين الطبيعيلة، والوظلائف التلي يقلوم بيلا 
جسللم االنسللان متعللددة ومختمفللة بتعللدد واخللتالف اعضللاء االنسللان واذا مللا توقفللت ىللذه 

 .(2)داء واجباتيا الطبيعية تحول الجسم إلى جثةاالعضاء بصورة تامة عن ا

ان الحق في الحياة ىو حق شخصلي لتعمقلو بفلرد معلين باللذات، اال ان ذللك ال 
يمنع من ان يكون لذلك الحلق صلفة اجتماعيلة، سلواء فلي ذللك اقمنلا انلو حلق لممجتملع 

كللل نطللاق  إلللى جانللب كونللو حقللًا لمفللرد ام قمنللا انللو يظللل حقللًا فرديللًا ولكللن يمتللد اليللو فللي
ارتفلللاق المجتملللع بحيلللث ال يجلللوز لصلللاحبو التصلللرف فيلللو، فيلللو بالنسلللبة لمفلللرد الشلللرط 
المكلللان تمتعلللو بلللاي حلللق اخلللر او تحمملللو لمصلللمحة المجتملللع أي التلللزام، وىلللو بالنسلللبة 
لممجتملللع شلللرط الحتفاظللللو بكيانلللو واسللللتمراره وازدىلللاره واألثلللر القللللانوني المترتلللب عمللللى 

ة عللدم جللواز الرضللا فللي القتللل سللببًا الباحللة ىللذه اعتبللار ىللذا الحللق لللو صللفة اجتماعيلل

                                                           

 .145السابق، ص المصدر –( د. عمي حسين الخمف، ود. سمطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات 1)

، د. محمللد زكللي ابللو 9ص –السللابق  المصللدر ،القسللم الخللاص ،شللرح قللانون العقوبللات ،محمللود نجيللب حسللني( د. 2)
 .227ص ،السابق ،مصدرال ،القسم الخاص ،قانون العقوبات ،عامر
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والقللانون عنللدما  (1)الجريمللة اذ يعللد ىللذا الرضللا مساسللًا بحللق االرتفللاق الفللراد المجتمللع
يحمي حياة االنسلان فيلو يحملي االنسلانية جمعلاء بطريقلة مجلردة ال اعتلداد فييلا بغيلر 

عبلللرة بكونلللو ذكلللرًا ام صلللفة االنسلللان الحلللي، فلللال عبلللرة لكونلللو وطنيلللًا ام اجنبيلللاة، كملللا ال 
انثلى، كيلاًل ام معتوىلًا، خطيللر الشلبن فلي قوملو ام غيللر خطيلر، بريئلًا ام محكلوم عميللو 

 .(2)باالعدام

، بصلللرف (3)ومملللا يجلللدر االشلللارة اليلللو، ان حيلللاة االنسلللان تتمتلللع بحمايلللة مطمقلللة
النظللر عللن القللدرة عمللى اسللتمرار فللي الحيللاة او قابميتللو عمللى الحيللاة لكللي يكللون محللاًل 

 .(4) ماية الجنائيةلمح

اذن فالمشرع يحمي الحلق الحيلاة مجلرد ملن كلل اعتبلار، فكلل انسلان حلي يلوفر 
لو القانون الحماية الالزمة بغض النظر علن الجلنس او اللدين او المركلز االجتملاعي، 

. وعميلو فلان الميلم فلي ىلذا الصلدد ان (5)فالناس متساوون في ىذا الشلبن املام القلانون
 .بدأ فييا الحياة االنسانية والمحظة التي تنتيي فييانحدد المحظة التي ت

 

 

 الف ع الثَلث
                                                           

 .14ص ،دار غريب لمطباعة بال ،االعتداء عمى الحياة في التشريعات الجنائية العربية ،( د. محمود نجيب حسني1)

 .13ص ،1981 -الطبعة األولى –األحكام العامة لمجريمة في قانون العقوبات األردني  ،السعيد ( د. كامل2)

( 111( ملن قلانون العقوبلات العراقلي رقلم )435،411( تتمثل ىذه الحماية المطمقة في التشريع العراقي في المواد )3)
 والتي تتعمق بالجرائم الماسة بحياة االنسان. 1969لسنة 

 ،. والقاضلللي فريلللد الزغبلللي8ص ،السلللابق مصلللدرال ،القسلللم الخلللاص ،قلللانون العقوبلللات ،محملللد سلللالمة ( د. ملللبمون4)
 .197ص ،1993 ،بيروت ،دار صادر ،16مجمد ،الموسوعة الجنائية

 153ص ،1978 ،االسللكندرية ،منشللبة المعللارف ،القسللم الخللاص ،قللانون العقوبللات ،( د. حسللن صللادق المرصللفاوي5)
 .31ص ،السابق مصدرال ،لقتل العمد واوصافو المختمفةا ،ود. سميم ابراىيم حربة
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 القصد الجنَئ 
الللركن المعنلللوي ضلللروري لقيلللام الجريملللة قانونللا، ان الجريملللة ليسلللت كيانلللاة ماديلللاة 
خالصللًا قوامللو الفعللل واثللاره، وانمللا ىللي كيللان معنللوي قوامللو العناصللر النفسللية المكونللو 

و بالركن المعنوي، ويراد بو االصول النفسية لماديلات ليا، وىو ما اصطمح عمى تسميت
 .(1) الجريمة
وقد عبر المشرع العراقلي فلي قلانون العقوبلات علن ىلذا المعنلى بقوللو: )القصلد  

الجرمي ىو توجيو الفاعل إرادتلو إللى ارتكلاب الفعلل المكلون لمجريملة ىادفلًا إللى نتيجلة 
 (2)الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية اخرى(

فالقصلللد ىلللو تعملللد اقتلللراف الفعلللل المحظلللور قانونلللًا، ولملللا كلللان الفعلللل المحظلللور 
قانونللللًا ىللللو الجريمللللة، فللللان القصللللد الجنللللائي ىللللو انصللللراف ارادة الجللللاني إلللللى ارتكللللاب 
الجريمة التي يحددىا القانون، ومعنى ذلك لكي يتحقلق القصلد الجنلائي يجلب ان تتجلو 

قلانون، فلاذا كلان البلد ملن انصلراف االرادة االرادة إلى عناصر الجريملة المحلددة فلي ال
إللى شليء فيلذا يعنلي انيلا احاطلت العملم بلو، وللذلك فلان احاطلة العملم بموضلوع الحلق 

 .(3)المعتدى عميو انما ىو عنصر اساسي في القصد الجنائي 

وتجدر االشارة إلى ان العمم بتجريم القانون لمجريملة مفتلرض ال سلبيل إللى نفيلو 
، امللا العمللم بالوقللائع فيللو غيللر مفتللرض، (4)تللي يللنص عمييللا القللانوناال فللي االحللوال ال

وينبغي اقامة اللدليل الكلافي عميلو، ويقلع عملى علاتق سلمطة االتيلام علبء اثبلات ذللك، 
وعمى قاضلي الموضلوع ان يتثبلت ملن تلوافر عملم الجلاني بيلا، وان يبلين اقتناعلو بلذلك 

                                                           

، 243ص ،1988 ،القلاىرة ،دار النيضلة العربيلة ،3ط ،النظرية العامة لمقصلد الجنلائي ،( د. محمود نجيب حسني1)
 ،275ص ،1992 –الطبعلة الثانيلة  –مطبعة جامعلة بغلداد  –،القسم العام –قانون العقوبات  ،د. فخري الحديثي

 .333ص ،السابق مصدرال ،االحكام العامة ،شويش د. ماىر عبد
 .1969لسنة  111رقم  ( قانون العقوبات العراقي33/1( المادة )2)
 .236ص ،السابق المصدر  ،االحكام العامة ،شرح قانون العقوبات الجديد ،( د. حميد السعدي3)
بجيمو باحكام ىذا القلانون او أي قلانون  ليس الحد ان يحتق ،1) ،( من قانون العقوبات العراقي:37( نص المادة )4)

لممحكمللة ان تعفللو مللن   ،2اخللر مللالم يكللن قللد تعللذر عممللو بالقللانون الللذي يعاقللب عمللى الجريمللة بسللبب قللوة قللاىرة.
العقاب االجنبلي اللذي يرتكلب جريملة خلالل سلبعة ايلام عملى االكثلر تمضلي ملن تلاري  قدوملو إللى العلراق اذا ثبلت 

 محل اقامتو ال يعاقب عمييا(.جيمو بالقانون وكان قانون 
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بتو حيث يجب ان يعملم الجلاني باسباب سائغة مستمدة من اوراق الدعوى وظروفيا الثا
بلللالحق المعتلللدى عميلللو أي ان اعتلللداءه منصلللب عملللى انسلللان حلللي للللذا البلللد ان يتوقلللع 
الفاعللل ان مللن شللبن سللموكو ان يحللدث االعتللداء عمللى حيللاة انسللان، امللا اذا اعتقللد ان 

ملن كلل ، و فعمو ينصب عمى جثة انسان فارق الحياة فلال يتلوافر القصلد لديلو عنلد ذللك
ملللم بخطلللورة سلللموكو عملللى حيلللاة المجنلللى عميلللو واللللذي يشلللكل اعتلللداًء ىلللذا يجلللب ان يع

صريحا عملى حيلاة ىلذا االنسلان، للذا اذا كلان القصلد الجنلائي ىلو ارادة االعتلداء عملى 
الحق، فان ىذه االرادة تتطمب العمم بان من شان الفعل احداث ىذا االعتلداء ويتطملب 

تللو، فللان جيللل المللتيم بعللض ىللذه ذلللك عممللًا بالوقللائع التللي تقتللرن بالفعللل وتحللدد خطور 
 .(1)الوقائع فبتى الفعل معتقدًا اال خطر منو عمى الحق فال ينسب اليو القصد

العنصللر الثللاني لمقصللد الجنللائي، وىللي عبللارة عللن فانيللا تعللد االرادة  امللا عنصللر
قللوة نفسللية او نشللاط نفسللي يوجللو كللل اعضللاء الجسللم او بعضلليا نحللو تحقيللق غللرض 

اس بحلللق او مصلللمحة يحمييلللا القلللانون الجنلللائي. وبعبلللارة غيلللر مشلللروع، أي نحلللو المسللل
اخرى فلان االرادة ىلي المحلرك نحلو اتخلاذ السلموك االجراملي )سلمبيًا كلان ىلذا السلموك 
ام ايجابيللًا( بالنسللبة إلللى الجللرائم ذات السللموك المجللرد او المحللض، وىللي المحللرك نحللو 

ة إلللللى جللللرائم ذات بالنسللللب -تحقيللللق النتيجللللة االجراميللللة فضللللاًل عللللن السللللموك االجرامللللي
يجلب اذن ان تنصلرف إللى كلل ملن  -النتيجة. فاإلرادة كبحد عنصلري القصلد الجنلائي

 .(2)السموك االجرامي والنتيجة االجرامية

 

 

 

 

                                                           

 .236( د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات الجديد، االحكام العامة، المصدر  السابق، ص1)
جللرائم االعتللداء عمللى اإلنسللان والمللال  –القسللم الخللاص –قللانون العقوبللات  المبنللاني  –عمللي عبللد القللادر القيللوجي (2)

 .438ص ،ب ت ،  بيروت–الدار الجامعة  –ة العامة والمصمح
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 المبحث الثاني

 عقوبة القتل العمد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 عقوبة القتل العمد

روع في الجريمة ببنو ( انو الش33عرف قانون العقوبات العراقي في المادة )
البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف أو خاب اثره السباب ال 
دخل الرادة الفاعل فييا ، ىناك عقوبة أصمية لجريمة القتل العمد والمتمثمة بالعقوبات 
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البدنية التي تشمل عقوبة اإلعدام وكذلك العقوبات السالبة لمحرية كالسجن والحبس 
إلضافة إلى ذلك العقوبات المالية وصورتيا الرئيسية الغرامة إذ حاولنا التعرض وبا

لمضامين ىذه العقوبات وتحديد آثارىا لموقوف عمى مدى امتدادىا لغير المحكوم 
عميو وىو الجاني أو كل من ثبتت عالقتو بالجريمة المرتكبة واتضح ان العقوبات 

مة إلى حد، بعيد مع مبدأ نوع العقوبة إذا ما البدنية والعقوبات السالبة لمحرية منسج
روعيت الضمانات القانونية والحدود التشريعية والقيود القضائية في تقرير ىذه 

 العقوبات وفي إيقاعيا وتنفيذىا.  

 وسنبحث عقوبة القتل العمد في مطمبين اآلتيين. 

 المطلب االول 

 لعقوبات العراقي(من قانون ا405المادة ) عقوبة القتل العمد البسيط 

( منو الجرائم من حيث جسامتيا 23قسم قانون العقوبات العراقي في المادة )
إلى ثالثة أنواع ىي الجنايات والجنح والمخالفات، وقد بينت المادة المذكورة ببن نوع 
الجريمة يحدد بنوع العقوبة االشد المقررة ليا في القانون. وىو اتجاه القضاء العراقي 

ت محكمة التمييز في العراق ببنو )يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة األشد ايضًا ، قض
/موسعة 47القرار رقم …(. ( عقوبات23المقررة ليا قانونًا طبقا لما ورد في المادة )

 .(1). 33/7/1991في  91ثانية /

فالعبرة في معيار تحديد نوع الجريمة ىو بالعقوبة التي يقررىا القانون ال بالعقوبة 
( عقوبات عراقي ببن نوع الجريمة 24. وقد بينت المادة )(2)تي تنطق بيا المحكمةال

                                                           

، 1998، 4( ابراىيم المشاىدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، مطبعة الجاحظ ، بغداد، ، ج 1)
 . 67ص

 . 29القسم العام، مصدر سابق، ص -( د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات 2)



18 

ال يتغير إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة ليا عقوبة من نوع أخف سواء كان 
 . (1)التخفيف لعذر مخفف أم لظرف قضائي مخفف، وىو اتجاه القضاء العراقي ايضاً 

فر عذر مخفف عام كعذر الباعث الشريف يمزم ولكن يالحظ إن القانون في حالة تو 
المحكمة بتخفيف العقوبة ويحدد لمجريمة عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة ليا في 
األصل، وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق ببنو )إذا ثبت سوء سموك 

ستدل القتيمة وكان ىذا ىو الباعث عمى القتل فّيعد القتل واقعًا بباعث شريف وي
 . (2)( عند فرض العقوبة(133بالمادة )

وىو من  -أما بخصوص ارتكاب جريمة القتل او االعتداء حال المفاجبة بالزنا
نجد ان القانون قد نص عمى عقوبة الحبس وجوبًا  -االعذار القانونية الخاصة
( عقوبات عراقي، وال يستدل عند الحكم بيا في حالة 439كعقوبة أصمية في المادة )

وفر شروطيا بمادة اخرى كما ىو الحال عند توفر االعذار القانونية المخففة العامة، ت
وىذا ما يدفعنا الى التساؤل عن إمكانية القول ببن الجريمة المرتكبة حال المفاجبة 
بالزنا تعتبر جنحة باعتبار ان العقوبة المقررة ليا في النص ىي  الحبس وجوبًا؟ 

ن ّعد القتل او االعتداء حال التمبس بالزنى كونو جناية تتمثل االجابة عن ذلك في أ
، إلى أنيا جناية، ذلك أن من (3)او جنحة ىو مدار خالف في الفقو. يذىب اتجاه

ن كان من  الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل ما ال تبثير ليا في وصف الجريمة وا 
 معنى التخفيف. شبنيا تغيير العقوبة بالنسبة اليو سواء في معنى التشديد او في

                                                           

ريمة عند تخفيف المحكمة لمعقوبة سواء لعذر قانوني ( قضت محكمة التمييز في العراق ببنو)ال تتغير جسامة الج 1)
. 6/4/1982في  82/جزاء ثانية واحداث/762( عقوبات(. القرار رقم  24و 23او لظرف قضائي )المادتان )
 . 98،  ص1982، 13، س2مجموعة األحكام العدلية ، ع

 . 183، ص1979، 13، س2ع . مجموعة األحكام العدلية ،22/4/1979في  79/تمييزية/663( القرار رقم  2)

 . 386( د. عمي احمد راشد، مصدر سابق، ص 3)
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إلى أن الواقعة تعد جنحة وليست جناية ألن النزول بالعقوبة  (1)ويذىب اتجاه آخر
إلى الحبس ال يرجع إلى محض تقدير القاضي وأنما ىو حكم المشرع نفسو، الذي 
قرر ليا عقوبة الحبس وجوبًا فيكون المرجع إلى ىذه العقوبة وحدىا في تحديد عقوبة 

من العقوبات المقررة لمجنح األمر الذي يترتب عميو تغيير الجريمة، والحبس ىو 
وصفيا إلى جنحة تسمى جنحة القتل العمد، وأن اإلتجاه الثاني تؤيده أحكام القضاء 
ايضًا، فقد قضت محكمة التمييز في العراق في قضية ادين فييا متيم وفق المادة 

العام، ومما جاء في  ( عقوبات وعرضت عمييا لبيان مدى شمولو بقانون العفو439)
( عقوبات من جرائم القتل العمد وغير مشمولة 439) القول ببن المادة ) (2)القرار

بقانون العفو فيو اآلخر قول غير مقبول قانونًا، فالعذر القانوني وىو االستفزاز 
الخطير مندمق بالمادة وقد غير من نوعيا من الجنايات إلى الجنحة إذ عاقب 

بس، وانما القول ببن نوع الجريمة ال يتغير إذا استبدلت المحكمة مرتكب القتل بالح
بالعقوبة المقررة ليا عقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر تخفيف او لظرف 

( عقوبات فيذا يكون في حالة العذر القانوني غير 24قضائي مخفف طبقًا لممادة )
جناية عند الحكم بعقوبة ( عقوبات تبقى 435المندمق بالمادة العقابية. فالمادة )

 ( عقوبات. 133الحبس لباعث شريف استدالاًل بالمادة )

 

 

 

 المطلب الثاني

 عقوبة القتل العمد المشدد

                                                           

. د. رمسيس بينام، 132القسم الخاص، مصدر سابق، ص-( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات 1)
 . 634، ص1997، منشبة المعارف باالسكندرية، 3النظرية العامة لمقانون الجنائي، ط

 . 19/12/1993في  93ثانية//موسعة 159( القرار رقم  2)
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المصادقة عمى األحكام الجزائية نوعان ، مصادقة مطمقة وذلك عندما 
تصادق محكمة التمييز عمى الحكم الجزائي برمتو ودون إجراء أي تعديل عمى فقراتو 

مية ، ومصادقة موجية عندما تقوم محكمة التمييز بتصديق بعض فقرات الحكم الحك
وتبدي عدم اقتناعيا  بشبن الفقرات األخرى التي تقوم أما بتعديميا بنفسيا أو تعيدىا 

 .(1)إلى محكمتيا إلعادة النظر فييا 

ًا ويقصد بالتعذيب كوسيمة من وسائل ارتكاب جريمة  القتل بانو كل فعل ينزل ايالم
 .  (2)بالمجني عميو يزيد عمى القدر األدنى الالزم او الكافي ألحداث الوفاة

او ىو استخدام الجاني األساليب واالعمال البربرية والوحشية الصالحة النزال اكبر 
قدر من االيالم واالذالل واليوان بالمجني عميو ، سواء أتسببت ىذه االعمال ذاتيا 

الييا الجاني بوسيمة عادية أخرى ، ان كل الوسائل في حدوث الوفاة او ان يتوسل 
الصالحة ألحداث الوفاة تسبب المًا كبطالق الرصاص وطعنة السكين أو قذفة من 
شاىق ولكن األلم ىذا ال يعد تعذيبًا ألنو لم يكن من الجاني مقصودًا لذاتو وال ينقمب 

ن الجاني فيتضاعف ىذا األلم الى تعذيب اال اذا كان مقصودًا لذاتو عند صدوره م
 . (3)كون الم التنفيذ والم الموت نفسواأللم الذي يتعرض لو المجني عميو في

 

فيم بذلك ال يشترطون ان يكون فعل التعذيب ىو السبب في حدوث الوفاة ويعتبرون 
ماًل مستقاًل عن القتل وان يكون مقصودًا لذاتو ال بقصد التعذيب في ىذه الحالة ع

القتل ، ويذىب ىذا االتجاه الى انو كي يتم مساءلة الشخص عن ىذا الظرف يجب 

                                                           

 . 95( عمي جبار صالح ، المصدر السابق ، ص 1)

،  1979دار غريب ، القاىرة، ( د . محمود نجيب حسني ، االعتداء عمى الحياة في التشريعات الجنائية العربية ، 2)
 . 119ص 

،  1981جامعية لمطباعة والنشر ، ( د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات المبناني ، القسم الخاص ، الدار ال3)
 .   367ص 
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ان يكون قصد الجاني قد اتجو الى ارتكاب الجريمة وىو عالم بان وسيمة االعتداء 
. وان تخاف العمم تنطوي عمى تعذيب وايالم المجني عميو وان ارادتو اتجيت الييا 

 واإلرادة لديو  بيذه الوسيمة يجعمو غير مسؤول عنيا .

 . (1)وعميو تكون مسؤوليتو ىنا عن جريمة قتل عمدي بسيط 

ان القصد الجنائي المتطمب ىنا ىو نفسو القصد الجنائي المتطمب في جريمة 
طريقتو فان القتل العمد البسيط ، والقول انو سواء اعمم الجاني او لم يعمم بوحشية 

ذلك ال يغير من طبيعة االمر شيئًا، فتحديد كون الطريقة وحشية من عدمو ال يرجع 
. فال يكون لمجاني الدفع بعدم (2)الى الجاني نفسو وانما الى تقدير قاضي الموضوع 

عممو بوحشية أسموبو الذي نفذ بو جريمتو . وبالتالي التخمص من مسؤوليتو عن ىذا 
من قانون العقوبات التي نصت " اذا جيل الفاعل وجود  36ادة الظرف استنادًا لمم

ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فال يسبل عنو ولكنو يستفيد من العذر ولو كان 
يجيل وجوده " اذ ان ىذه الطريقة  ىي التي مكنتو من ارتكاب الجريمة فمن غير 

جاني ببفعال متعددة ، المقبول ان يحتق بعد ذلك بجيمو بعد ، وال يشترط ان يقوم ال
ليستدل عمى استعمالو ليذه الطريقة ، وانما قد يكفي الفعل الواحد ليتحقق ىذا الظرف 

. لذلك يعد من قبيل استخدام الطرق الوحشية في القتل بتر أعضاء المجني عميو (3)
او اعدام بعض حواسو ، ذبحو بسكين غير حاد بحيث يستغرق تنفيذ الجريمة زمنًا 

بيًا ، سكب مادة كيمياوية حارقة عميو ، اضرام النار فيو ، دفنو حيًا ، طوياًل نس

                                                           

 .  183، ص  1985(عمي جبار شالل ، الظروف العامة المشددة ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، 1)

،  1969لسنة  111( د. عبد الستار الجميمي ، جرائم الدم الجرائم الواقعة عمى االشخاص في قانون العقوبات رقم 2)
 . 263، ص  1973  بغداد ،  ، 2  ط

 .  198، ص  1988(د. حميد السعدي ، جرائم االعتداء عمى األشخاص ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 3)
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حرمانو من الطعام والشراب والدواء ، وضعو في مكان مقفل مع حشرات سامة او 
 . (1)حيوانات مفترسة 

وىناك من االتجاىات الفقيية من اشترط ان تتسبب ىذه الطرق بحدوث الم 
.  وىذا عكس ما اخذ بو الكتاب  (2)األلم النفسي بدني لممجني عميو فيم ال يكتفون ب

لدينا والذي تايد بقرارات قضاءنا التي لم تشترط في األلم ان يكون بدنيًا وانما اعتدت 
بالطرق التي تسبب المعاناة لممجني عميو ، وان تحديد المحكمة لمجريمة كونيا قد 

الى الفعل ذاتو وانما  ارتكبت باستعمال طرق وحشية او بالتعذيب ال يقتصر بالنظر
يتعين ان تبخذ بنظر االعتبار الظروف التي عاصرت ارتكابو كحساسية المجني 
عميو لأللم وسنو وجنسو  وحالتو الصحية وغيرىا من الظروف ، وقاضي الموضوع 
ىو المرجع بتحديد مدى انطواء الجريمة عمى ىذه األفعال من عدمو وىو يقرر ذلك 

ابقة التي اقترن بيا الفعل وال يخضع ذلك لرقابة في ضوء جميع الظروف الس
 . (3)المحكمة  العميا

واخيرًا مما تجدر اإلشارة اليو ىو ان ىذه األفعال يجب ان تقع عمى المجني  
عميو وىو حي ، اما األفعال التي تقع عمى المجني عميو بعد وفاتو فتعد من قبيل 

ب ، ويقصد بالتمثيل كل فعل من ل  2/ف 436التمثيل بالجثة التي تحكميا المادة 
شانو النيل من جسد المجني عميو بعد وفاتو ميما كان القصد من ذلك سواء اكان 

                                                           

(ومما يؤخذ عمى القضاء العراقي انو وفي قرارات حديثة لم يعتبر األفعال التالية من قبيل الطرق الوحشية مع ما 1)
تي منيا ربطو وصعقو بالكيرباء ، الذبح بالحرية ، القتل تنطويو ىذه األفعال من وحشية وتعذيب لممجني عميو وال

،  1999،  2، ىيئة ج  88بالطبر  أو الفبس ، انظر القرارات الصادرة من محكمة التميز باألرقام  التالية  
،  2، ىيئة ج  542،  1999،  2، ىيئة ج  534،  1999،  2، ىيئة ج  26،  1999،  2، ىيئة ج  592

1999   . 

 .  121محمود نجيب حسني ، االعتداء عمى الحياة ، مصدر سابق ، ص (د . 2)

 .   123، ص  المصدر نفسو( 3)
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إلخفاء معالم  الجثة او من قبيل التنكيل بالمجني عميو او إخفاء االمر عن السمطات 
 . (1)التحقيقية او ألي سبب اخر 

محكمة التمييز ذلك ( األصولية ، وتقرر 4-/أ259نصت عمى ذلك المادة )
إذا ما رأت أن إجراءات المحاكمة كانت صحيحة واألدلة كافية لمحكم واإلدانة ، إال 
أن العقوبة المقضي بيا كانت خفيفة ال تتفق وجسامة الجريمة المرتكبة مما يقتضي 
تشديدىا ، تطبيقًا لذلك قضت محكمة التمييز في العراق )وجد أن كافة القرارات التي 

باستثناء قرار فرض عقوبة السجن لمدة خمسة عشرة  -محكمة الجنايات أصدرتيا 
كانت المحكمة المذكورة قد راعت عند إصدارىا تطبيق أحكام -سنة بحق المجرم 

القانون تطبيقًا صحيحًا ولموافقة ىذه القرارات لمقانون قرر تصديقيا ، أما بشبن 
ز( ق.ع بداللة مواد االشتراك -/أ436العقوبة المقضي بيا عمى المدان وفق المادة )

فقد وجد أنيا خفيفة وال تتناسب مع وقائع الجريمة وظروف ارتكابيا لذا قرر إعادة 
بالغيا إلى الحد  األوراق إلى محكمتيا إلعادة النظر في العقوبة بغية تشديدىا وا 

 .(2)المناسب ( 

التمييز والعملة فلي إعادة األوراق إلى محكمتيلا ىلي أنو ال يجوز لمحكمة 
تغيير العقوبة بتشلديدىلا ، إذ أن ذلك من اختصاص محكمة الموضوع ، ومحكمة 

، ولكن المشلرع أعطلى لمحكملة التمييز (3)التمييز ليست بمحكمة موضوع إبتداًء 
الحق في تشديد العقوبة في حال إصرار محكمة الموضوع عملى عدم تشديدىا ، 

( 263، بموجب الفقرة )ب( من المادة )(4)وعيد بيذا الحق إلى الييئة العامة 

                                                           

 .  122(د . محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 1)

 )غير منشور( 1/6/2332في  2332/جزاء ثانية/379قرار محكمة التمييز المرقم  ( 2)

، الدار الجامعية 1حربو، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، جاالستاذ عبد االمير العكيمي و د. سميم  ( 3)
 .  239ص،1988لمطباعة والنشر والترجمة، 

بغداد ،  –، دار الشؤون الثقافية العامة 2د. سعلد إبراىيلم األعظملي، موسوعلة مصطمحات القانون الجنائي ، ج ( 4)
 . 277، ص 2332
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األصولية ، نوىت محكمة التمييز في العراق إلى ذلك بقوليا )بما أن محكمة 
الجنايات لم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي وأصرت عمى قرارىا السابق بفرض عقوبة 
رة السجن المؤبد عمى المدان ، وحيث أن ما ذىبت إليو المحكمة بالنسبة لمعقوبة المقر 

غير صواب وبعد المداولة ودراسة ظروف الجريمة المرتكبة المحممة بظرف مشدد 
/ب( من األصول الجزائية قررت ىذه الييئة تشديد العقوبة بحقو 263واستنادًا لممادة )

وذلك بفرض عقوبة اإلعدام شنقًا حتى الموت بداًل من السجن المؤبد التي أصرت 
 .    (1)عمييا محكمة الموضوع ( 

ي حالة تنفيذ عقوبة اإلعدام يستحيل تنفيذ العقوبة األخرى لدى التدقيق ف
والمداولة وجدان كافة القرارات الصادرة في الدعوى وجد انيا صحيحة وموافقة لمقانون 
بالنظر لما استندت اليو من أسباب وتصريفيا مع التنويو بانو في حالة تنفيذ عقوبة 

رى وصدر القرار باالتفاق استنادًا ألحكام المادة اإلعدام يستحيل تنفيذ العقوبة األخ
ىل الموافق 1428/صفر/ 8أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في -259/1
/ 8م وتشكمت الييئة العامة في محكمة التمييز االتحادية بتاري  26/2/2337

برئاسة نائب الرئيس السيد )....( وعضوية  26/2/2337ىل الموافق 1428صفر/ 
 :(2)الرئيس )..( والقضاة السادة )...( وأصدرت القرار األتينائب 

المتيم / ) ظ . م .ش ( واحال السيد قاضي تحقيق الميناوية بموجب قرار اإلحالة 
المتيم ) ظ . م .ش ( موقوفا عمى  3/7/2336في  2336/ إحالة / 138المرقم 

 436احكام المادة محكمة جنايات الديوانية ألجراء محاكتو بدعوى غير موجزة وفق 
، ادانة  2336/  7/  25/ د عقوبات ، قررت محكمة جنايات الديوانية بتاري   1/ 

/ د عقوبات  1/  436المتيم ) ظ . م .ش ( عن جريمتين األولى وفق احكام المادة 

                                                           

،المصدر 1أورده إبراىيم المشاىدي،ج 33/11/1992في  92/ىيبة عامة/113/111قلرار محكمة التمييز المرقم  (1)
أورده إبراىيم  16/9/1991فلي  93/موسعلة ثانيلة/123. وفلي نفس المعنى : قلرارىا المرقلم 98السابق، ص
 . 54،المصدر السابق ، ص3المشاىدي،ج

، موسوعة القوانين العراقية ،  1، ط 3ة جسممان عبيد عبد اهلل ، المختار في قضاء محكمة التمييز االتحادي (2)
 . 33، ص 2313بغداد ، 
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وذلك عن قتل والده المجني وحكمت عميو باإلعدام شنقًا حتى الموت والثانية وفق 
( وحكمت جة ابيو المجني عمييا ) ن . ع .ك( عن قتل زو  435احكام المادة ) 

عميو بالسجن المؤيد وتنفيذ العقوبة الثانية بالتعاقب مع محكوميتو في العقوبة األولى 
بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وعند استحالة تنفيذ العقوبة األولى أعاله وايداع 

ائي لمتصرف بيا وذلك باتالفيا السكين ورأس الجاكوج والكرك الى المعاون القض
عطاء الحق لممدعية بالحق الشخصي ) ح . م . م ( بالمطالبة بالتعويض بعد  وا 
اكتساب القرار الدرجة القطعية ، والحكم باتعاب محاماة لوكيل المدان المحامي وافيم 
المدان بان أوراقو سوف ترسل تمقائيًا الى محكمة التمييز االتحادية ولو حق الطعن 

قرار المحكمة خالل ثالثين يومًا تبدأ من تاري  اليوم التالي لصدور ىذا القرار امام ب
محكمة التمييز االتحادية ولعدم قناعة المحكوم بالقرار فقد قدم الئحة تمييزية المؤرخة 

يطمب فييا احالتو عمى المجان الطبية المختصة ألجراء  2336/  8/  23في 
مية ، طمبت رئاسة االدعاء العام بمطالعتيا المرقمة الفحص والتثبيت من قواه الفع

تصديق كافة القرارات  2336/  13/  22والمؤرخة في  2336/ ىل . ع /  122
(1). 

لدى التدقيق والمداولة من قبل الييئة العامة في محكمة التمييز االتحادية فقد 
كان  2336/  5/  14وجد ان وقائع القضية تتمخص انو بتاري  الحادث المصادف 

المدان ) ظ . م ( يقوم بإصالح سياج الصف وحضر المجني عميو ) م . ش ( 
وكان بيده سكين محاواًل االعتداء عميو وان المدان انتزع من والده السكين وطعنو عدة 
طعنات وضربو بواسطة الكرك الذي كان يعمل بو حتى الموت وحضرت زوجة ابيو 

زوجيا اال ان المدان قام بضربيا بالكرك  المجني عمييا ) ن . ع ( لغرض انقاذ
وطعنيا عدة طعنات بالسكين وادى الى وفاتيا أيضًا وقد اعترف المدان في دوري 
التحقيق والمحاكمة بقتل المجني عمييما والكشف عمى محل الحادث ومخططو 
ومحضر ضبط األدوات الجريمة المستعممة في الحادث وببقوال المدعين بالحق 

اىد ) ع . ع ( ليذا فان األدلة بيذه الكيفية كافية لإلدانة والحكم عن الشخصي والش
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د ( من قانون العقوبات  –/ أ  436جريمتين األولى عن قتل والده وفق المادة ) 
( عقوبات عن قتل زوجة والده ) ن. ع ( وحيث ان  435والثانية وفق المادة ) 

األولى باإلعدام شنقًا حتى  محكمة جنايات الديوانية ادانتو وقد حكمت عميو عن
الموت واحتسبت مدة موقوفيتو وعن الثانية بالسجن المؤبد وتنفيذ العقوبة في الفترة ) 

  (1)( بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية .  1( بالتعاقب مع محكوميتو في الفترة ) 2
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 الخَتمة

مينة وتعكر صفوا بس ان ىدف القانون ىو الحد من انتشار الجرائم التي تم
الحياة فيو وتشريعنا الجنائي انما وضع لتحقيق ىذه الغاية غير ان ىذا اليدف يجب 

 ان اليؤدي الى التعسف والقسوة فيخرج عما اريد لو ان يكون.
 ومما تقدم استنتجت الباحثة بعض االستنتاجات وكذلك توصي ببعض التوصيات:

 االستنتَجَتأواًل : 
موضوع بحثنا ىذا من اشد واقسى العقوبات المنصوص عقوبة االعدام ان  -1

عمييا قانونا لذلك نعتقد ان من االسمم تطبيقيا في موضعيا المناسب لتكون 
 .مع شدتيا عادلة 

بما يخدم المجتمع وامنو فيناك من الجرائم ما تفوق عقوبة االعدام  توظف -2
ال انسان بريي فممجرم في اغتالعمد  قسوتيا شدة ىذه العقوبة ، كجريمة القتل

ان نمنح المجرم من الحياة اكثر مما منحو  الجريمةوليس من العدل في 
 لضحيتو.

عقوبة االعدام ىي الضابط الذي يمنع لتفكك النظام االجتماعي والسالح الذي  -3
البد منو الكبح جماح المنحرفين وال باس بقسوتيا ما دامت تحقق صيانة 

 االمة.

 التوصيَتثَنيًَ : 
 ثة ببعض ما تراه مناسب لالخذ بو :توصي الباح

عدم تقرير عقوبة االعدام اال في حالة الجرائم العمدية التي ترتب خطرًا جسيمًا او  -1
 تسفر عن ازىاق روح.

 ال تقرر عقوبة االعدام االبنص القانون. -2
لكل من يحكم باالعدام حق الطعن بالحكم لدى محكمة اعمى و يستدعي ذلك  -3

 ال المحاكم الخاصة التي تمنع الطعن في احكاميا.الغاء كافة اشك
التنفذ عقوبة االعدام االبعد استنفاذ حق الطعن فييا و يجب التقيد في ازىاق روح  -4

 المحكوم دون ان يقترن ذلك في تعذيبة او التمثيل بو.
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