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 االهداء

 ...الى فاإلىداءاذا كان االىداء يعبر ولو بجزء من الوفاء 

 معمم البشرية ومنبع العمم نبينا محمد )صمى اهلل عميو وعمى الو وسمم(

ين ذوالى من انتمي ليم الشيداء العراق االبطال والرجال البواسل في جيشنا الحبيب الى احباب ابا القاسم 
 .بي(الحشد الشعفخر العراق ومعنا الصمود والمقاومة )ر ذعمموني الصبر والحيطة والح

 (.                                           والدي العزيز اطال اهلل  عمره) سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل مثل االبوة االعمى الى

طريق المستقيم الى طريق اليداية الى ينبوع الصبر والتفاؤل واالمل الى الحكمتي وعممي ادبي وحممي الى 
 كل من في الوجود بعد اهلل ورسولو )والدتي الغالية( 

باهلل  الى من تذوقت معيم اجمل المحظات الى من سأفتقدىم وأتمنى ان يفتقدوني الى من جعميم اهلل اخوتي
 (   نطالب قسم القانو )الى من احببتيم سرًا وجيرًا 

من يجمع بين سعادتي وحزني الى من أتمنى أن يذكروني كما أذكرىم الى من أتمنى أن تبقى الى 
 .د المتواضعيصورىم... في عيوني اىدي ىذا الج

 

 

 الباحث
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 شكر وتقدير 

وحده, ليو ينسب الفضل كمو في إكمال ــــ والكمال يبقى هلل في البداية, الشكر والحمد هلل , جل في عاله, فإ

وبعد الحمد هلل فإنني أتوجو الى أستاذي ومشرف بحثي ) أ.م .عبد الرزاق طالل جاسم( بالشكر والتقدير 

, وبعدىا فالشكر موصول لكل لالذي لن تفيو أي كممات حقو, فموال مثابرتو ودعمو المستمر ما تم ىذا العم

وصول ايضا الى مكتبة كميتنا وكل أساتذتي الذين تتممذت عمى ايدييم في كل مراحل دراستي, والشكر م

 كادرىا بما قدموه لنا من مصادر كثيرة.

 

 

 

 

 الباحث                   
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 المقدمة

ان كل من اعتدى عمدًا عمى اخر بالضرب او الجرح او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او ارتكاب     

يعتبر من أي فعل مخالف لمقانون ولم يقصد بفعل االعتداء قتمو لكنو افضى الى موتو فيذا االعتداء 

جريمة الضرب المفضي الى الموت طبقًا لنصوص قانون العقوبات العراقي ولقد وضح القانون عقوبات 

مناسبة ليذه الجريمة لمعالجتيا والقضاء عمييا كما ان جناية الضرب المفضي الى الموت صورة لجريمة 

المفضي الى الموت  متعدية القصد وىي في واقع االمر تختمف عن القتل العمد ففي جريمة الضرب

يقصد الجاني مجرد الضرب او الجرح او اعطاء مادة ضارة  إليذاء المجنى عميو في سالمة جسمو لكن 

  .النتيجة تتجاوز قصده فتحدث الوفاة وىي نتيجة ما كان الجاني يقصدىا اصالً 

 :ــ  اهمية البحث

ى المجتمع ومن ىنا تأتي اىمية جريمة الضرب المفضي الى الموت من جرائم التي تؤثر سمبًا عم    

البحث في تسميط الضوء عمى ىذه الجريمة من خالل تعريفيا وبيان اركانيا وعقوباتيا وتطبيقاتيا في 

 القضاء العراقي.

تتمثل اشكالية الدراسة في التساؤالت المطروحة حول مدى تأثير ىذه الجريمة في  اشكالية البحث:ـــ

   .المجتمع وىل العقوبة التي نص قانون العقوبات عمييا تعتبر رادع كافي ليا
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تنطمق فرضية البحث حول موضوع)جريمة الضرب المفضي الى الموت في القانون  فرضية البحث:ـــ

مة تسيم في التأثير عمى سموك الفرد سمبًا في المجتمع وما يقترب عمى العراقي( في كون ىذه الجري

ذلك من مشاكل اجتماعية عديدة, لذلك اخذت غالبية التشريعات الوطنية لمدول ىذه الجريمة بنظر 

االعتبار وشرعة نصوص قانونية لمقضاء عمييا وتقميل أثارىا ومن تمك القوانين الوطنية ىو القانون 

 العراقي.

بما أن بحثي الموسوم ىو من نوع البحوث الوصفية, لذلك سوف ابتغي المنيج  ية البحث:ـــمنهج

 الوصفي في جمع المعمومات باالعتماد عمى المصادر المكتبية والبحوث التي ليا عالقة بالموضوع.

 هيكمية البحث:ـــ                                                                      

 .تم تقسيم البحث الى ثالثة مباحث اساسية فضاًل عن مقدمة وخاتمة    

تعريف الجريمة في المطمب االول ,وفي المطمب الثاني سنعمل عمى بيان  تناول فيونالمبحث االول س

يزىا عن غيرىا يقانون العراقي, وكما سنعمل عمى تمالمفيوم جريمة الضرب المفضي الى الموت في 

جرائم في المطمب الثالث, اما المبحث الثاني سيتضمن مطمبين االول سنخصصو لمركن المادي, المن 

عقوبة الجريمة في المطمب لمركن المعنوي لمجريمة, بينما سنتطرق في المبحث  الثالث لوالمطمب الثاني 

ت اىم , ثم ننيي البحث بخاتمة تضمناالول, وتطبيقاتيا في القضاء العراقي في المطمب الثاني

 االستنتاجات والتوصيات.
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 المبحث االول                            

 مفهوم جريمة الضرب المفضي الى الموت                   
جريمة الضرب المفضي الى لالجريمة ولقد وجدنا من خالل دراستنا  سنتناول في ىذا المبحث تعريف    

سنتناولو في المطمب االول, وسنتكمم في المطمب الثاني عن جريمة الموت ضرورة تعريف الجريمة وىذا ما 
                                 الضرب المفضي الى الموت في القانون العراقي, وسنميز ىذه الجريمة عن غيرىا في المطمب الثالث.

 المطمب االول                                

 تعريف الجريمة                                      

 .اواًل: تعريف الجريمة لغة  

. (1)الجريمة لغة مشتقة من مادة)جرم( والجريمة أي الذنب, وتجرم عميو أي ادعى عميو ذنبا لم يحممو    

 .(2)(للتقّْٓال حيرهٌكن شٌاى قْم علٔ اال تعدلْا اعدلْا ُْ اقرب ويقول اهلل سبحان وتعالى )

 ثانيًا: تعريف الجريمة فقيًا.

إتيان فعل محرم معاقب عمى فعمو وىو ما يعرف بالجريمة االيجابية, او ترك فعل محرم الترك معاقب     

بحد او  ىي محظورات شرعية زجر اهلل  تعالى عنيا بلعمى تركو وىو ما يعرف بالجريمة السمبية وق

. سموك يحرمو القانون ويرد عميو بعقوبة جزائية او بتدابير, وقيل (3)سواء كان فعل ظاىرًا او باطن رتعزي

 .(4)ىي فعل او امتناع عن فعل مسند الى صاحبو ينصى عميو القانون ويعاقب من أجمو بعقوبة جزائية

 .111,ص7115, مكتبة الشروق الدولٌة, 3(, طالمعجم الوسٌط)مجمع اللغة العربٌة (1

 .1ورة المائدة, االٌهس (7

, دار الكتب العلمٌة, 1, ط7عبد القادر عودة: ) التشرٌع الجنائً االسالمً مقارنة بالقانون الوضعً(,ج (4

 .54م,ص7115بٌروت,

 .146, مطبعة السراج,ص5دعبور السراج: قانون العقوبات القسم العام,ط (3
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    المطمب الثاني                                  

 جرٌمة الضرب المفضً الى الموت فً القانون العراقً                 

)من اعتدى ( والتي تنص عمى 414دة)افي الم قانون  العراقي الضرب المفضي الى الموتالعالج 

عمدًا عمى اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او بإعطاء مادة ضاره او بارتكاب أي فعل اخر مخالف 

من ذلك قتمة ولكنو افضى الى موتو يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى خمس عشرة سنة لمقانون ولم يقصد 

مدة ال تزيد عمى عشرين سنة اذا ارتكب الجريمة مع سبق االصرار او كان المجنى  وتكون العقوبة السجن

ظيفة او عميو من اصول الجاني او كان موظفًا او مكمفًا بخدمة عامة ووقع االعتداء عميو اثناء تأدية الو 

( ان فعل االعتداء يجب ان يكون بالضرب او بالجرح 414وطبق لنص المادة).(1)خدمتو او بسبب ذلك (

او بالعنف او اعطاء مادة ضارة او أي فعل مخالف لمقانون أي يشترط ان يرتكب الجاني احد ىذه 

تحقق الركن المادي والركن النص يبدو أيضا انو ال بد لتحقيق ىذه الجريمة من  ذا. ومن تحميل ى(2)االفعال

. ان حكم الشروع في (3)المعنوي وكذلك موت المجنى عميو ووجود العالقة السببية بين فعل الجاني والوفاة

ىذه الجريمة اذا وقع الركن المادي أي بداية الجاني فجريمة االيذاء تكون قد تحققت غير ان وضعيا 

موت المجنى عميو فتكون الجريمة جريمة ضرب ىو  يختمف باختالف جسامة الضرر فاذا كان الضرر

, ضرب مفضي الى الموت اما اذا لم يقع الركن المادي او اذا بدء بو وخاب اثره لسبب مفضي الى الموت

خارج عن ارادة الجاني فيصعب معرفة الجريمة التي كانت ستقع لو استمر الفعل حتى نيايتو وبالتالي 

  .(4)تتعذر مساءلة عن جريمة الشروع

  (.1969()لسنة)111قانون العقوبات العراقً)رقم  (1
 .151/ 1969كامل السامرائً, قانون العقوبات الجدٌدة, مطبعة االزهر,بغداد, (7
            .131,ص1919-1911د. واثبة داود السعدي: قانون العقوبات ,القسم الخاص,بغداد, (4
حمٌد السعدي: شرح قانون العقوبات الخاص, الجزء االول فً جرائم االشخاص, مطبعة المصارف,   (3

 . 734,ص1963-1964بغداد,
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كما انو ال بد في جريمة الضرب المفضي  الى الموت أن يثبت أن الضرب الذي وقع من المتيم      

ىو السبب االول المحرك لعوامل اخرى متنوعة تعاونت بطريق مباشر او غير مباشر عمى احداث وفاة 

عمى المجني عميو كالضعف الشيخوخي او اىمال العالج فالمتيم مسؤول عن كافة النتائج التي تترتب 

كان يجب عميو قانونًا أن  ألنوفعمة ومأخوذ في ذلك بقصده االحتمالي ولو لم يتوقع ىذه النتائج 

تعدد الجناة في جريمة الضرب فقد يتعدد الفاعمون في الضرب او الجرح الذي افضى الى  .(1)يتوقعيا

بين الفاعمين يجعل كال موت فيجب التفرقة بين ما اذا كان بينيم تفاىم سابق من عدمو فالتفاىم السابق 

اًل عن الوفاة الحادثة أيا كان الضرب او الجرح الواقع منو, بل لو تعذر تعيين من منيم و منيم مسؤ 

الفاعل الذي نشأت الوفاة من ضربتو, اما اذا لم يكن بين الفاعمين تفاىم سابق فال يعد مرتكب الضرب 

او الجرج الواقع منو, فيتعين تحديد من كان او جرح افضى الى الموت االمن تسبب في الوفاة والضرب 

صاحب الضربة التي احدثت الوفاة او التي ساىمت في احداثيا يسأل  دون سواه عن سواه عن ىذه 

الجريمة فاذا تعذر تعيينو عدى الجميع الفاعمين مسؤولين عن ضرب او جرح عادي اخذه بالقدر المتيقن 

 .(2)في حق كل منيم

 

 

الروس: الموسوعة الجنائية الحديثة, الكتاب الثالث, جرائم القتل والجرح والضرب وعطاء المواد  المستشار احمد ابو (1
 .76الضارة من الواجية القانونية والفنية, المكتب الجامعي الحديث, االزاريطة, االسكندرية,ص

 .319,ص1986عبد المجيد الشواربي: جرائم االيذاء في ضوء القضاء والفقو, دار المطبوعات الجديدة (7
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 المطمب الثالث                                 

 تمييز جريمة الضرب المفضي الى الموت عن غيرها             

العمد في الفرع  لالمفضي الى الموت عن جريمة القتسنتناول في ىذا المطمب تمييز جريمة الضرب     

 .أالخط لالمفضي الى الموت عن جريمة القتاالول, وسنخصص الفرع الثاني لتمييز جريمة الضرب 

 العمد. عن جرٌمة القتل الفرع االول:ــ تمٌٌز جرٌمة الضرب

القتل والضرب المفضً الى الموت جرٌمتان ٌفصلهما القصد والظروف وان اجراءات المحكمة     

كفٌله بتحدٌد الوصف القانونً ألي منهما
(1)

ان الجرائم يقول بكر الصالحي قاضي تحقيق االعظمية .

بمواد عدة وتابع 1969( لسنة111الماسة بحياة االنسان وسالمة بدنو نص عمييا قانون العقوبات رقم)

مسمطة القضائية( ان من بين ىذه الجرائم ما نصت عميو لالصالحي في تصريحات الى )المركز االعالمي 

سجن المؤبد او المؤقت مبينًا قد تكون وبة أما ال( التي تطرقت الى القتل العمد وفييا تكون العق445المادة)

( واذا ما توافرت إحداىا فأن العقوبة يمكن أن تصل الى 446ىناك ظروف مشددة مدرجة في المادة )

الصالحي إن جريمة الضرب المفضي الى الموت قد وردت في  حاالعدام وفي المقابل ذلك يوض

 .(2)ف المحيطة بيا( سنة حسب الظرو 24-15( وعقوبتيا تتراوح بين)414المادة)

 

  

تارٌخ الزٌارة   www.iraqja.i 96التفرٌق بٌن جرٌمة الضرب والقتل العمد, المركز االعالمً لسلطة القضائٌة,  (1

11/7/7112. 
 المصدر نفسو.  (2
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ويجد قاضي التحقيق إن كثيرون يخمطون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي الى الموت,     

يفرق بين الجريمتين ىو قصد ونية المتيم من االعتداء  دي الى ازىاق الروح وبين أن الذيكمييما يؤ  ألن

القصد الجنائي, وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فييا بنية خاصة وىي القتل  وىو ما يطمق عميو

القتل العمد عن جريمة  الجاني الى قتل المجني عميو, وتختمف جريمة وازىاق الروح, بمعنى أن تتجو ارادة

عمى المجني عميو بالضرب او  الضرب المفضي الى الموت بأن في األخيرة ال يقصد الجاني باالعتداء

الجرح الى ازىاق روحو, ولكن أدى ىذا االعتداء الى الموت وفي ىذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن من 

ن المشدد الذي قد يصل الى خمسة عشر ثالث سنوات الى سبع سنوات, وتكون العقوبة السجن او السج

  .(1)سنة أذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض ارىابي

 تمييز جريمة الضرب المفضي الى الموت عن جريمة القتل الخطأ.: الفرع الثاني

أن الجاني في الجريمة  جريمة الضرب المفضي الى الموت عن جريمة القتل الخطأ ىو يميز ما     

االولى يأتي بالفعل االجرامي ويقصد الى االعتداء عمى سالمة جسم المجني عميو لكنو يؤدي الى نتيجة 

لك وىي ازىاق روحو اما في الجريمة الثانية فإن الجاني ال تنصرف ارادتو الى المساس بحياة ذابعد من 

المشوب بالخطأ نتيجة يعاقب عمييا القانون مو المجني عميو وال بسالمة جسده ومع ذلك يترتب عمى فع

  .(2)وىي الوفاة

  www.iraqja.i 96المصدر السابق: (1

حمدي تايو جاسم, جريمة االصابة الخطأ في التشريع العراقي, رسالة ماجستيرــــ كمية القانون جامعة بغداد,  (2

                           .57,ص2444
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 المبحث الثاني                                  

 أركان جريمة الضرب المفضي الى الموت.                        

سنقسم هذا المبحث الى مطلبٌن وسنتناول فً المطلب االول الركن المادي, وسنخصص المطلب     

 الى الموت. ضًبحث الركن المعنوي فً جرٌمة الضرب المفلالثانً 

 المطلب االول                                          

 الركن المادي                                          

( من قانون العقوبات العراقي ان المشرع قد حدد مكونات ىذه الجريمة 414يالحظ من نص م)    
 .(1)والمتمثمة بفعل االعتداء والوفاة وعالقة السببية بينيما

إن فعل االعتداء ,ىو كل سموك من شأنو المساس بسالمة الجسم, ويتمثل فعل :)فعل االعتداء(:أوالا     
( ق. ع. اما بالضرب او 414االعتداء المحقق لجريمة االعتداء المفضي الى الموت كما ورد في نص م)

 .(2)بالجرح او بالعنف او بإعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل اخر مخالف لمقانون

الجرح: ىو كل مساس بأنسجة الجسم فيؤدي الى تمزيقيا او قطعيا, كما يشمل تمزيق أي جزء من  (1

اجزاء الجسم وبصورة عامة يعد جرحا كل مساس مادي بجسم المجني عميو من شأنو أن يؤدي الى 

الجرح يز التمزيق في االنسجة , وبذلك يتم بأحداثأنسجتو وال يتحقق الجرح اال في تغييرات ممموسة 

 .(3)بأنو يترك أثرًا يدل عميو فاذا كان المساس بمادة الجسم دون أنسجتو فانو ال يعد جرحاً 

 

 .255,ص2412, مكتبة السنيوري, بغداد, 1جمال ابراىيم الحيدري, شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات, ط (1
 .255المصدر نفسة, ص (2
 .75, ص1987,القسم الخاص, مكتبة نيضة, الشرق, القاىرة, د. احمد كمال سالمة, شرح قانون العقوبات  (3
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ىذا ويعد الجرح متحققا سواء أكانت التمزقات في انسجة الجسم الخارجية أم الداخمية أي ان يكون 

 التمزيق سطحيًا ال ينال سوى مادة الجمد او أن يكون عميقٌا ينال االنسجة الداخمية كما لو اصاب

ن لم الجرح أحد اعضاء الجسم ال داخمية مثل المعدة أو الكمى أو الطحال وىذا يعني ان الجرح يتحقق وا 

, لقطع كبيرًا أو ضئياًل كوخز االبرةتظير أية اعراض خارجية تدل عمى الجرح كما يستوي أن يكون ا

 األنسجةقطع أحد أعضاء الجسم بل قد يقتصر عمى جزء من   ىولكن ليس بشرط أن يؤدي الجرح ال

. يدخل في مدلول الجرح (1)كاإلصابة بسكين او خنجر دون أن يؤدي الى قطع احد اعضاء الجسم

. وال يشترط (2)الرضوض والقطع والتسمخ والعض والكسر والحروق والتمزيق وبتر أحد اعضاء الجسم

ي( الدم داخل الجسم أي تحت الجمد)النزيف الداخم انتشارفي الجرح خروج الدم من الجسم, إذ كان 

 .(3)ومع ذلك يتحقق الجرح

ولو مظيرا خارجي ممموس,  عميو الضرب: يعد صورة من صور العدوان المادي عمى جسم المجني(2

ولكنو ال يسبب تمفًا او تمزقًا في انسجة الجسم وال يرتب بترًا او قطعًا. إذا فالضرب ىو كل ضغط يقع 

واال عد جرحًا ليذا إذا لم يكن المساس عمى جسم المجني عميو دون أن يترتب تمزيقًا في أنسجتو 

الى  يو ليس بضرب, كما أنو إذا لم يفضيبأنسجة الجسم عن طريق الضغط عمييا وبجسم خارجي ف

 .تمزيق االنسجة فيو ليس بجرح

 

 .194,ص 2444, الدار العممية الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع, عمان 1د. جمال جالل الجابري: الطب الشرعي, ط (1

 .254عبد الخالق النواوي, جرائم الجروح والضرب في الشريعة االسالمية والقانون الوضعي, المكتبة العصرية, بيروت, ص (2

 .256جمال ابراىيم الحيدري, المصدر السابق, ص (3
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ىذا ويتحقق الضرب بأية وسيمة كالركل بالقدم, او الدفع باليدين او الصفع باليد أو بصدم رأس     

جر, وال يشترط أن يكون جسم المجني عميو ساكنا حالحائط او باستعمال العصا, او الالمجني عميو ب

المجني عميو, بل قد يدفع  باتجاهيب الجسم الخارج أي أن يوجو الجاني الوسيمة وتكون الحركة من نص

الجاني جسم المجني عميو تجاه الجسم الخارجي. كما لو ألقى الجاني المجني عمية ارضًا او دفعو تجاه 

الجدار, كذلك ال يشترط أن يترك الضرب أثرًا ظاىرًا من كدم او احتقان وىذا يعني انو ال يشترط أن 

ما كان بسيطًا غير تارك أثرًا فأنو يحقق يكون الضرب عمى قدر معين من الجسامة , فالضرب مي

الجريمة ليذا فالضرب الواحدة تكفي لتحقق الجريمة كما انو ال يشترط في الضرب أن يحدث ألمًا 

لممجني عميو كما لو نال المساس جسم المجني عميو مغمى عميو او مخدر فال يشعر باأللم وال يشترط 

رط في الضرب أن يمس الجاني جسم المجني عميو مباشرة أن يستوجب عالجًا ما. واخيرًا ال يشت أيضا

نما يكفي أن يييئ الفاعل الوسيمة من شأنيا ان تحقق المساس   .(1)وا 

مواد ضارة: إن اعطاء المواد الضارة يشكل اعتداء عمى الحق في سالمة الجسم ألنو يؤدي اعطاء (3

بيعي لوظائف الحياة ويبدو ذلك الى االنتقاص من نصيب الجسم من الصحة أي المساس بالسير الط

ؤبد لسير جياز من اجيزة مواضحا عندما يؤدي الفعل الى التعطيل الجزئي او الشامل المؤقت او ال

و وعمى ذلك فأن تحديد المواد الضار مرىون بتحديد معنى الصحة ثم الجسم أو لوظيفة حاسة من حواس

ئف الحياة في الجسم اذا سارت عمى فالصحة ىي صفة تخمع عمى وظا تصور كيفية االضرار بيا.

 الذي تحدده القوانين الطبيعية . النحو العادي

 .258-257( جمال ابراىيم الحيدري: مصدر سابق, ص 1
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وعميو فاألضرار بالصحة ىو كل إخالل بالسير العادي ليذه الوظائف  ويتحقق ىذا بانحراف وظائف     

ىذه الوظائف ميما كانت المدة , أو اداء الوظيفة عمميا الحياة في الجسم من خالل توقف وظيفة من 

عمى نحو يختمف عن النحو المألوف كما في حالة حدوث اإلغماء أو العجز في استعمال حاسة ما أو 

. يفيم من ذلك ان المادة تعد ضارة إذا كان تعاطييا يؤدي الى االخالل (1)حدوث مجرد دوار او القيء

لعقمي أو النفسي( لممجني عميو, أي اذا كان تناول المادة يؤدي الى بالوضع الصحي) البدني أو ا

. والعبرة في تحديد تأثره المادة في الصحة, انما يكون بالنظر الى (2)اضطراب في وظائف اعضاء الجسم

فيتعين التريث حتى تنتج المادة كل تأثيرىا بعد اعطائيا المادة فاذا كان ىناك األثر العام النيائي ليا 

. كما يتحقق اعطاء المادة الضارة بعدة صور (3)تالل في الوظائف فيذا يعني أن االضرار بفعل المادةاخ

منيا تسميم الجاني المادة الى المجني عميو مباشرة سواء وضع الجاني لو خصائصيا الضارة فتناوليا عن 

ات المادة فعميو صأو يجيل المجني  بينة لتحقيق غرض معين كالتخمص من أداء الخدمة العسكرية,

سواء  باإلكراهمعتقدًا أنيا ذات نفع عام او يعطي الجاني المادة الضارة لممجني عميو  فيتناول ليا مخدعاً 

عرفو بضررىا أو اخفى ذلك عميو, وقد يستعين الجاني بشخص ثالث تصل المادة بواسطتو الى المجني 

المادة أو جاىال ذلك وقد يضع الجاني بضرر  عالماعميو, ويستوي في ذلك أن يكون الشخص الثالث 

                                           .     (4)مزج بدوائو او شرابو أو توضع قرب فراشة حتى يتناولياالضارة في متناول المجني عميو كان ت المادة

 .751جمال ابراهٌم الحٌدري: المصدر السابق,ص (1

لسنة ,7العدد,11المجلد,منشور فً مجلة العلوم القانونٌة بحث, بسالمة الجسمالماسة  الجرائم: د. سلطان الشاوي (7

 .11,ص1993

 .11, بغداد, ص1,ط3علً السماك: الموسوعة الجنائٌة فً القضاء الجنائً العراقً,ج (4

 .759جمال ابراهٌم الحٌدري: المصدر السابق, ص (3
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مظير بسيط لمقوة أو تعبير العنف: إن مصطمح العنف غامض وممتبس المعاني فيو ليس مجرد  (3

خارجي  عن العدوان عمى الرغم من توحيد المعنى العام بينو وبين القوة والعدوان ويعرف العنف كسموك 

بأنو فعل يتضمن إيذاء االخرين ويكون مصحوبًا بانفعاالت االنفجار والتوتر وكأي فعل اخر البد وأن 

. وعرف أيضا بانو االستعمال غير القانوني (1)يةيكون لو ىدف يتمثل في تحقيق مصمحة مادية او معنو 

لوسائل االكراه المادي او القسر البدني في االضرار بشخص أو شيء أو ابتغاء تحقيق غاية شخصية أو 

اجتماعية أو سياسية او انو التيديد باإلكراه وبقصد قتل أو إيقاع الضرر أو ردع أو ارىاب االشخاص أو 

أو كما يعبر عنو) االستخدام غير الشرعي لمقوة أو التيديد .(2)ممكية ماتخريب أو االستيالء عمى 

. ويمكن أن نعرف العنف بأنو )كل اعتداء موجو ضد (3)باستخداميا أللحاق االذى والضرر باألخرين(

شخص دون أن يترك أثرًا من جروح ورضوض( وقد ذىبت محكمة النقض السورية الى أن مفيوم العنف 

 .(4)لشدة وضروب األذىيشمل كل أنواع ا

 
 
 
 

 .14مصطفى عمر التير: العنف العائمي, أكاديمية نايف العربية لمعموم االمنية, الرياض, ص (1

 .14المصدر نفسو, ص (2

 .42, ص1992د. حسنين توفيق, ظاىرة العنف السياسي في النظم العربية مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت,  (3

ونية واالقتصادية االتجاىات الحديثة في قانون العقوبات الفرنسي الجديد, مجمة العموم القاند. محمد ابو العال عقيدة,  (4

 .18, ص1997,سنة 1كمية الحقوق, جامعة عين شمس, عدد
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كما أن القضاء الفرنسي قد توسع في معنى العنف حيث لم يقصره عمى األلم البدني بل مد نطاقة     

بأنو يعد من قبيل العنف وأعمال التعدي وعمى الرغم من أن  ممحينما س ليشمل العنف النفسي, وذلك

العنف بالمعنى الدقيق أو الفتي يتمثل في الجرائم االعتداء عمى الحياة او عمى سالمة الجسم, وأن انتياك 

حق الحياة وسالمة الجسم يعد النموذج االصمي لمعنف, اال أن المشرع العراقي ذكر العنف صراحة في 

ع معتبرًا العنف وسيمة من وسائل االعتداء عمى حق االنسان في سالمة  ( ق.4124414/1المادتين )

سواء ترتب عمييا أذى نفسي او مادي ذات العقوبة المقررة ألفعال الجرح  فعال العنفألجسمو, ومقررًا 

عطاء المادة الضارة, عممًا أن مصطمح العنف يعبر عن أشد درجات االيذاء  .(1)والضرب وا 

اب فعل مخالف لمقانون: ىنالك حاالت يصاب بيا جسم االنسان ولكن ليس عن طريق الجرح او ارتك(5

إعطاء مادة ضار او العنف وال يصدق عمييا أي وصف من األوصاف المذكورة ىذا ما دعى المشرع الى 

أي  العام,أيجاد بديل يشمل كل ىذه الحاالت أال وىو الفعل المخالف لمقانون, والمقصود بالقانون بمعناه 

يشمل األنظمة والتعميمات ايضًا ومثال تمك الحاالت: وضع المجني عميو في غرفة باردة جدًا فتعتل 

 .(2)صحتو وكذلك سكب الماء المثمج عمى رأس المجني عميو فيصاب بزكام شديد

 

 

 

 .261جمال ابراىيم الحيدري: المصدر السابق,صد.  (1

  .261مصدر نفسو,صال  (2
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كما  تشمل عبارة الفعل المخالف لمقانون اإليذاء النفسي المتمثل بأفعال ال تقع عمى جسم المجني     

عميو ولكنيا تسبب لو انزعاجًا او رعبًا شديدًا وقد تؤدي الى اضطراب في صحتو أو قواه الجسدية أو 

ا تنغص حياتو أو العقمية كأطالق العيارات النارية بالقرب من شخص أو نقل اخبار محزنة إلى شخص م

سبب ليا الرعب ومن ثم أصابيا اقتحام شخص لمكان توجد فيو امرأة بقصد االعتداء عمييا جنسيًا مما 

ص اخر مما يؤدي الى اصابتو بنوبة عصبية سببت  ض نفسي, أو قيام شخص بإىانة وتخويف شخبمر 

لمبينة أنفًا ىو نشاط إيجابي يتسم لو القول بأن نشاط الجاني المتمثل باألفعال المنصوص عمييا قانونًا وا

بقدر من الجسامة التي يحددىا قاضي الموضوع مستندًا في ذلك إلى جميع الظروف التي أحاطت 

بارتكاب الفعل, سواء تعمقت بالوسيمة أو بقوة الحركة العفوية او موضوع أو سن المجني عميو أو ظروف 

العتداء الى جسم المجني عميو لكي يكون ماسًا الصحية والبد من التنويو انو يقتضي أن يوجو فعل ا

وكما يقع الفعل بصورة مادية, كذلك يقع بصورة ذات تأثير نفسي كما في االىانات الشديدة  جسموبسالمة 

 .(1)أو التيديد الجسيم أو رواية االخبار السيئة

تتمثل النتيجة الجريمة في جريمة االعتداء المفضي الى الموت بوفاة المجني  ) النتيجة الجريمة(: :ثانياا 

عميو, سواء تحققت الوفاة مباشرة وبعد فعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المادة الضارة أو العنف أو 

مخالف القانون, أو تحققت بعد فترة من الزمن وتكمن أىمية حصول الوفاة في أن ىذه الجريمة لم تحقق 

نما يسالالو   عن جريمة اخرى أال وىي اإليذاء, فاة, ومن ثم ال يمكن مسائمة الجاني عنيا, وا 

 

 .262-261د. جمال ابراىيم الحيدري: المصدر السابق,ص (1
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تحقيق الوفاة ال يرتب عمى الفاعل مسؤولية عن الشروع ألن جريمة االعتداء المفضي كما أن عدم     

بسبب أن قصد الجاني كان منصرفًا الى احداث األذى بالمجني عميو الى الموت ال يتصور فيو الشروع 

وليس الى احداث الوفاة , وأن الشخص ال يكون مسؤواًل عنا إال إذا تحققت الوفاة, والشروع ىو جريمة ال 

تكون فييا نتيجة مادية, فالنتيجة لم تتحقق بعد ولذلك ال يمكن تحديد الجريمة التي يعاقب بموجبيا 

كما أن اىمية تحقق الوفاة تكمن في تدرج مسؤولية الجاني, وذلك أن الجاني ال يسأل عن اإليذاء الجاني, 

عمى الرغم من انحراف إرادتو إلى إحداث األذى, وكان يسأل عن جريمة أكثر جسامة تبعا لمنتيجة 

 .(1)المتحققة) الوفاة( أال وىي جريمة االعتداء المفضي الى الموت

يجب أن تكون الوفاة قد ترتبت عمى سموك الجاني أي أن تكون النتيجة الجريمة  بية(:)عالقة السب :ثالثاا 

ذا  ان وخي الوفاة سببيا فعل االعتداء الذي أتاه الجاني, بمعنى يشترط أن تنسب الوفاة الى ذلك الفعل, وا 

أي  الحاصمة والنتيجة. البد من قيام عالقة سببية بين فعل الجاني (2)ىذه العالقة فال قيام لممسؤولية انتفت

ال بد وان تكون الوفاة قد حصمت سبب الوفاة سبب اخر ال عالقة لو  بفعل الفاعل او كان لوحده كافيا ال 

 .(3)حداث النتيجة فينا ال يسأل الفاعل عن النتيجة التي حصمت وانما يسأل عن الفعل الذي ارتكبو فقط

 

 .263-262د. جمال ابراىيم الحيدري: المصدر السابق, ص (1

 . 196د. ماىر عبد شويش الدرة: شرح قانون العقوبات القسم الخاص, توزيع المكتبة القانونية, بغداد, شارع المتنبي, ص (2

 .148د. واثبة داود السعدي, المصدر السابق, ص  (3



71 
 

االعتداء المفضي الى الموت يتطمب تحققيا أن تكون الوفاة قد ترتبت عمى نشاط الجاني  أن جريمة    

اعطاء مادة ضارة أو فعل مخالف لمقانون ولو ساىم مع فعمو  المتمثل بالضرب أو الجرح أو العنف أو

 .(1)سابق او معاصر أو الحق, أي أن فعل الجاني ىو السبب في احداث الوفاة ولواله لما حصمت الوفاة

 المطمب الثاني                                   

 الركن لمعنوي                                    

إن جريمة االعتداء المفضي الى الموت ىي من الجرائم العمدية, لذا فالمسؤولية تقوم عمى اساس     

قصد االيذاء, أي انيا تتطمب توافر ذات القصد الجرمي في جريمة اإليذاء والمتمثل بشكل عام بالعمم 

رادة تمك الماديات أو قبوليا حيث يشترط في جريمة االعتداء المفضي الى الموت  .(2)بماديات الجريمة وا 

أن يقع الجرح أو الضرب أو اعطاء مادة ضارة أو ارتكاب فعل مخالف لمقانون عمدًا أي عن ارادة وعمم 

 .(3)الجاني بأن فعمو يترتب عميو المساس بسالمة جسم المجني عميو

 .الجاني بما يأتي عمم يتعين إحاطة أوالا: العمم:

فعمو ينصب عل جسم إنسان حي, وعميو أذا اعتقد أن فعمو موجو الى جثة انسان وأدى الى  عممو بأن(1
ومن ثم ال يسأل الجاني  ينتفي المجني عميو كان حيًا, فينا القصد ناصابة المجني عميو بجروح ثم تبين أ

نما قد يسأل عن جريمة القتل الخطأ إذا توافرت متط  .مباتياعن الجريمة حتى لو حصمت الوفاة, وا 
 

 .264د. جمال ابراىيم الحيدري: المصدر السابق, ص( 1

 .265صدر نفسو: صم( ال2
, لمنشر , كمية القانون, جامعة مؤتة, دار الثقافة1( محمد سعيد نمور: شرح قانون العقوبات القسم الخاص,ج3

 .153,ص2444والتوزيع,
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أي انو يشكل اعتداء عمى سالمة  عميو,( عمم الجاني بأن فعمو ذا خطورة عمى سالمة جسم المجني 2

اء ىذا العمم, أي إذا كان الجاني يعتقد بعدم خطورة فعمو, أو فالقصد الجرمي بانت ينتفي م, وعميوالجس

جممة بخطورة فعمو عمى جسم المجني عميو, فال يسأل الجاني عن جريمة االعتداء المفضي إلى الموت 

نما قيد يسأل عن القتل الخطأ إذا توافرت إذا ما تحققت الوفاة بسبب انتقاء قصد ا اليذاء لديو وا 

 . (1)متطمباتيا

تعد اإلرادة جوىر القصد الجرمي, لذلك ال يتوافر ىذا القصد إال اذا ثبت اتجاه الجاني الى  ثانياا: االرادة:

ارتكاب الفعل الذي يعمم انو يمس سالمة جسم المجني عميو, في الوقت ذاتو اتجاىيا الى احداث األذى 

 .(2)الذي توقع حمولو بجسم المجني عميو

جاني قد اتجيت إلى ارتكاب الفعل المتمثل بالضرب أو الجرح إرادة الفعل: البد من اثبات أن إرادة ال( 1

نما  أو العنف أو اعطاء مادة ضارة أو الفعل المخالف لمقانون. وعميو إذا لم يثبت ىذا االتجاه اإلرادي, وا 

مسؤولية الجاني عن  ينتفي ومن ثم ينتفيتبين أن الفعل قد وقع خطأ من قبل الجاني فأن القصد الجرمي 

لعمدية أو عن االعتداء المفضي الة الموت إذا حصمت الوفاة, ولكن قد يسأل عن الجريمة غير الجريمة ا

 .(3)ذا حصل األذى أو قتل خطأ اذا حصمت الوفاةخطأ ا إيذاءالعمدية سواء كانت 

 

 

 .265جمال ابراىيم الحيدري: المصدر السابق, ص  (1

 .266المصدر نفسو, ص (2

 .266المصدر نفسو,  (3
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إرادة الجاني إلى احداث األذى بجسم المجني  اتجاهإرادة النتيجة: يتطمب القصد الجرمي في االيذاء (2

اإلرادة إليو وال توقع حمول االذى بجسم المجني عميو, فال  واتجاهيكفي العمم بالفعل وبخطورتو  عميو, إذ ال

م حدوث األذى الذي توقعو, اماًل عد نحو األذى, ألنو قد يأتي الجاني فعمو اإلراديبد من توافر االتجاه 

نما قد يسأل عن اإليذاء  فيذا ال يدل عمى وجود قصد اإليذاء, ومن ثم ال يسأل عن جرمية اإليذاء العمد وا 

 .(1)الخطأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .266د. جمال ابراىيم الحيدري, المصدر السابق, ص (1
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 المبحث الثالث                            

 عقوبة جريمة الضرب المفضي الى الموت وتطبيقاتها في القضاء العراقي      
سنقسم ىذا المبحث الى مطمبين, في المطمب االول سنبين عقوبة جريمة الضرب المفضي الى     

الموت في القانون العراقي في الحاالت العادية والظروف المشددة ليا, اما المطمب الثاني سنخصصو 

 ( وتطبيقاتيا في القضاء العراقي.414حول المادة)

 لمطلب االولا                                   

 فً الحاالت العادٌة والظروف المشددة لها. عقوبة جرٌمة الضرب المفضً الى الموت     

اواًل: عقوبة الجريمة في الحاالت العادية بتحقيق المسؤولية الجزائية عن جريمة االعتداء المفضي     

( 414المحكمة تطبق نص م)الى الموت من خالل حدوث الوفاة واثبات قصد االيذاء لدى الجاني, فان 

( سنة وبيذا فأن جريمة 15اال وىي السجن لمدة ال تزيد عن) ق. ع والحكم بالعقوبة المنصوص عمييا

 .(1)االعتداء المفضي الى الموت تعد من الجنايات

 ثانيًا: الظروف المشددة لمجريمة.

 يما اذا توافرت احدى الحاالت األتية:لمدة ال تزيد عمى عشرين سنة أي السجن المؤبد ف العقوبة المشرع شدد   

 اذا ارتكبت الجريمة مع سبق االصرار. ( أ
 اذا كان المجني عميو من اصول الجاني. ( ب

ج( اذا كان المجني عميو موظفًا او مكمفًا بخدمة عامة ووقع االعتداء عميو اثناء وظيفتو او 
 .(2)خدمتو او بسبب ذلك

.          122, ص1996قانون العقوبات القسم الخاص, النشر مطبعة الزمان, بغداد, فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً: شرح ( 1

 .121( المصدر نفسه, ص 7



75 
 

 المطمب الثاني                                    

 التطبيقات القضائية في العراق عمى جريمة الضرب المفضي الى الموت           

 المتعمقة بالضرب المفضي الى الموتما يمي بعض القرارات التمييزية 

من  المجني عميو بطابوقة))وجد ان المتيم في اثناء المشاجرة رمى  1973/ جنايات/ 1147 قرار    

مسافة بضعة امتار اصابتو في رأسو فاحدث جروحًا وكسورًا في رأسو ادت الى موتو وعند النظر في 

التكييف القانوني ليذا الفعل وجد ان المحكمة ذىبت الى ان الطابوقة ليست من االسمحة التي اتخذت 

ألجمو فان المحكمة لمقتل كالمسدس والخنجر والسكين حيث أن المتيم قذفيا من بعد عمى المجني عميو 

ان قصده الجنائي لم يكن منصرفًا الى احداث الموت وانما كان بقصد ايذاء المجني عميو فقط وحيث رأت 

 .(1)(  عقوبات414أن االيذاء ادى الى موتو فيكون فعمو جريمة محكومة بنص المادة)

بأنيما اشتركا سويا في )) وجد ان المتيمين االخوين ص و ع قد افادا  1973/ جنايات/1175قرار    

رمياه بالحجار خالل  تراشق الطرفين بيا نتيجة النزاع الواقع المشاجرة الواقعة بينيما والمجني عميو الذي 

بينيما. والظاىر من التقرير الطبي أن المجني عميو اصيب بكسر في الجمجمة ونزف داخمي فييا مما 

بتداء القتل وانيما لم يكن اشتراكيما االعمى اساس ادى الى موتو. أن المتيمين وأن لم يكن قصدىما ا

ينبغي  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم)53الضرب اال انيما طبقًا لمقتضيات المادة)

( من نفس القانون لذا قرر اعادة القضية 414مؤاخذتيا عن الضرب المفضي الى الموت وفق مادة )

 .(2)(414اءة بنية التجريم والحكم وفق المادة)النظر في قرار البر ألعاده الى محكمتيا 

 .124ص  ,1977محمد نوري كاظم: شرح قانون العقوبات القسم الخاص, ساعدت وزارت االعالم عمى نشرة ,  (1

 .125المصدر نفسو, ص   (2
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وبين المتيم بين )) وجد أن الشيادات اثبتت ان مشاجرة حدثت  1973/ جنايات/ 2534قرار     

فضرب المتيم بالقضيب الحديدي المجني عميو عمى رأسو وجسمو وتبين من التقرير المجني عميو 

 في العضد االيمن والكتف االيسر وجرح رضي طولو وسحجات التشريحي اصابة المجني عميو بكدمات

في االصبع االصغر لميد اليسرى وجرح رضي بسيط في السبابة اليسرى. كما تبين منو ان المجني  سم(1)

مصابا بتصمب الشرايين والتياب مزمن في الكمية واالمعاء وبذات الرئة وقد ورد في التقرير  عميو كان

الجروح والرضوض التي اصيب بيا المجني عميو ال تؤدي الى الوفاة بمفردىا في العادة التشريحي ان 

ات المرضية غير انيا عجمت بحصول الوفاة وتبين من اقوال الطبيب العدلي في المحكمة ان ليذه االصاب

وما رافقيا من انفعال نفسي واضعاف في المقاومة الجسمية تأثيرًا في تعجيل او تسييل الموت فنظرا الن 

الوفاة الن تقع نتيجة لألضرار التي انزليا المتيم بالمجني عميو بل ادت الى التعجيل بالوفاة فيذه الجريمة 

 .(1)ليست قتاًل عمدًا بل انيا ضرب اقضى الى الموت

 

 

 

 

 

 .126محمد نوري كاظم: المصدر السابق, ص (1
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من قانون العقوبات  (414فيما يمي قرارات تخص المادة ), 2412ب/ 1لقاضي رحيم حسن العكيمي ا    

.في واحدة من ابشع حوادث بغداد حرضت الزوجة االب عل طفمتو من زوجتو 1969لسنة 111العراقي  

السابقة البالغة من العمر ثمان سنوات, ونتيجة ضغوطات الزوجة المتكررة عميو وشكواىا من الطفمة, قام 

بيا بشكل متكرر لثالثة ايام بأنبوب بالستيكي احد االيام بتعميقيا )أي الطفمة( في جدار البيتونة واخذ يضر 

) صوندة( بال طعام وال شراب حتى فارقت الحياة دون ان يشعر بيا احد فحكم عميو بالسجن المؤبد. ألنو 

 .(1)(414فعمو ينطبق واحكام الظروف المشددة لممادة)

من خالل الفحوصات  ومسدس بيده, وثبتقربيا  وجد شاب يعمل في تشغيل مولدة كيربائية مقتوال    

الطبية عمى جثتو وفحوصات المسدس بأنو انتحر بمسدسو بأطالق طمقة واحدة في رأسو , وثبت من 

التحقيقات بان زوجتو كانت عمى عالقة غير مشروعة مع رجل اخر, وزوجيا المنتحر يعمم بذلك, وعند 

ممو فيو بانو يزني بزوجتو ( من ىاتف عشيق زوجتو يعsmsتفريغ محتويات ىاتف الزوج وجدت الرسائل)

ويصف لو افعال الزنا والعالمات في جسدىا كوجود شامة في مكان ما وغيرىا, فأدانت المحكمة عشيق 

 .(2)( من قانون العقوبات العراقي414الزوجة عن )جريمة الضرب المفضي لمموت( وفق المادة)

 

 www.rahimaqeeli.blogsPot.comلكتروني, قرارات قضائية, الموقع اإل2412ب/1القاضي رحيم حسن العكيمي: (1

 .7/2/2417, تاريخ الزيارة  

 .المصدر  نفسة (2
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 الخاتمة                               

لقد حاولنا في ىذا البحث تقديم دراسة موجزة حول)جريمة الضرب المفضي الى الموت في القانون     

وما يجري عميو العمل   يالعراقي( وسمطنا من خاللو الضوء عمى واقع الحال في قانون العقوبات العراق

فضي الى الموت لدى القضاء حول ىذه الجريمة, ولقد توصمت دراستنا حول موضوع) جريمة الضرب الم

 النحو االتي.عدة استنتاجات وتوصيات وىي عمى في القانون العراقي( الى 

 االستنتاجات                                  

أواًل:ـــ أن قانون العقوبات العراقي جعل عقوبة جريمة الضرب المفضي الى الموت السجن لمدة تصل الى 

سنة في الحاالت المشددة كأن يكون الجاني موظف مكمف  24( سنة لكنو شدد العقوبة لتصل الى 15)

 بخدمة عامة او يكون من اقرباء المجني عميو.

ثانيًا:ــــ أن المشرع العراقي قدم تعريف مفعل لجريمة الضرب القضاء االختالف الجوىري في تعريف 

 ض وفي الجوىر.الفقياء ليذه الجريمة, حيث أن الفقو قدم عدة تعاريف ولكنيا اختمفت في العر 

ي عمى جسم االنسان وصحتو وقد ظير ىذا واضحا في ثالثًا:ــــ لقد تصدى القضاء لسموك االضرار المتعد

بعض القرارات, ومع ذلك لم تسمم بعض التطبيقات القضائية من الخمط بين جريمة الضرب المفضي الى 

 الموت وبين القتل العمد او الجرائم ذات القصد االحتمالي.

:ــــ تتألف جريمة الضرب المفضي الى الموت من اركان مادية واركان معنوية يجب تحققيا لكي يسأل رابعاً 

 الجاني عن الجريمة ومنيا العالقة السببية بين الفعل والوفاة والعمم واالرادة والقصد الجرمي.
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ة عدم وفاتو قد خامسًا:ـــ يتطمب لوقوع جريمة الضرب المفضي الى الموت وفاة المجني عميو, في حال

 يسأل الجاني عن جريمة االيذاء.

سادسًا:ـــ ىناك الكثيرين ممن يخمطون بين جريمة الضرب الى الموت والقتل الخطأ او العمد وأن اساس 

 التمييز بينيا ىو القصد الجرمي.

سابعًا:ـــ أن جريمة الضرب المفضي الى الموت ال يوجد فييا شروع فأن حصل االعتداء ولم تحدث 

 الوفاة, يسأل الجاني حينيا عن جريمة االيذاء.

 :بحثنا توصمنا الى التوصيات االتية ل من خال و   

 التوصيات                                         

المؤسسات االجتماعية والدينية والمدارس بضرورة توعية المجتمع بمخاطر جريمة  تأخذان اواًل( 

 .الضرب المفضي الى الموت لما ليا من اثار نفسية واجتماعية تنعكس سمبا عمى افراد المجتمع

بضرورة تمييز القضاء العراقي لجريمة الضرب عن غيرىا من الجرائم حيث وجدنا خمط بينيا ( ثانياً 

 .وبينيا وبين جريمة القتل العمد الخطأة القتل وبين جريم

بضرورة توعية الناس من قبل المؤسسات االعالمية الرسمية بمخاطر الضرب المبرح الذي ( ثالثاً 

 .يؤدي الى جريمة الضرب المفضي الى موت
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