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والمرسلٌن محمد  األنبٌاءالحمد هلل رب العالمٌن , والصالة والسالم على خاتم 

 .األمٌن)صل هللا علٌه وسلم( الصادق 

 

 -بعد : أما

عبد الرزاق طالل جاسم الفاضل ) األستاذالى  نًوامتنا يبخالص شكر تقدما

 اقدمبٌر فً انجاز هذا البحث , كما  الك األثر( لما بذله من جهد حٌث كان له السارة

لما قدموه من علم وجهد فً  القانونفً قسم  أساتذتًالى جمٌع  ًوامتنان يشكر

الى ما نطمح  إلٌصالناسنوات الدراسة حٌث كان لهم الصدر الرحب وحسن الرعاٌا 

 الٌه .

بجزٌل الشكر ومع كل الفخر واالعتزاز الى كلٌة  اتقدم أن إال ًكما ال ٌسعن 

التً احتضنت كل طالب علم جنح لها وكانت تضحً  القانون والعلوم السٌاسٌة

طلبتها لكً تحصل على ثمرة تتفاخر بها على  أمامبالكثٌر من اجل تذلٌل الصعاب 

 من هذه المحنة التً هو بها. وأهلهوالعصور ولكً تخرج هذا الوطن  األجٌالمر 

ومعاونً العمٌدد  القانون والعلوم السٌاسٌةبالشكر واالمتنان الى عمٌد كلٌة  تقدماكما 

 . لرعاٌتهم األبوٌـة الكرٌمة لطلبة الكلٌة وتقدٌمهم العون والمساعدة لهم

ٌدد العدون والمسداعدة فدً إنجداز هدذا  ًم بالشكر والثناء إلى كل من مد لتقداوأخٌرا 

 البحث وكان سبباً فً نجاحه وهللا الموفق ...

 

                                                                                                                                                          

 انثاحثح
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 مق مة
وال جرائم االيذاء العمد ىي عدوان يقع عمى االنسان الحي بقصد المساس بسالمة بدنو ,  أن

من الجنايات والجنح والمخالفة اال اذا توافرت االركان العامة المكونة  تقوم ىذه الجرائم ابتداءاً 
وعمى الرغم من ان ىذه الجرائم تشرك جميعًا في االحكام العامة لتمك االركان , اال ان ليا , 

تقتضييا طبيعتيا وتظير بشكل جمي عند تحميميا وتناوليا كل منيا يتضمن عناصر خاصة  
الى نتائج متشابية , فقد يسبب الموت او بسالمة الجسم ال يؤدي  عمى حده , فالمساس العمد

مقدمًا ان يضمن نتيجة سموكو عاىة مستديمة وربما الم بسيط او شديد , فالجاني ال يستطيع 
الذي اراده او اكثر منو او دونو , وىذه االشكال كل منيا بشكل وتقع االخيرة ضمن اليدف 
 .حدد المشرع العقوبة المناسبة لياااليذاء العمد عمى حده جريمة من جرائم 

ان طرق االيذاء العمد واساليبو عديدة ومختمفة تبعًا لتعدد اساليب الجناة واختالف مقاصدىم 
والمصالح كما ان حدود العقاب ومقاديره قد اختمفت في المجتمع الواحد ذي التاريخ الواحد 

الرغم من ان كل ىذه االىمية لمموضوع فأن تناولو والتقاليد المشتركة عمى مر السنين , وعمى 
من الشراح لم يتجاوز الصفحات القميمة في شروح قانون العقوبات , وكل ما تقدم مدعاة لنا في 

سنخصص المبحث االول منو مباحث اختيار ىذا الموضوع وجعمو مضمار لمبحث ضمن اربع 
, ثاني لدراسة جنايات االيذاء العمدلدراسة ماىية جريمة االيذاء العمد وسنخصص المبحث ال

اما المبحث الثالث سنخصصو لدراسة جنح االيذاء العمد , اما المبحث الرابع واالخير 
, ونأمل ان يقدم ىذا الجيد المتواضع الفائدة  سنخصصو لدراسة مفيوم مخالفات االيذاء العمد

 المرجوة منو.

 
 
 
 

 واهلل ولي التوفيق
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 الم حث االول
 ررنمة االنذا  ال م م هول 

تعريف جريمة االيذاء العمد في المطمب االول وسنتناول  ىفي ىذا المبحث سوف نتطرق ال
 في المطمب الثاني اركان جريمة االيذاء العمد

 الم مب االول
 ت رنف ررنمة االنذا  ال م 

المعنى ومتشابية في لقد وردت عدة تعريفات لجريمة االيذاء العمد مختمفة في الصياغة 
 بعضيا ورد في المغة والبعض االخر في التشريع والفقو.

ايذاء مصدر اذى وىو اسم اما ايذاء الذات تعني معاقبة االنسان  -:اً لغت فيمكن تعريف االيذاء
, يؤدي بأمالك االخرين او بأمواليم , اما اذى )فعل(  في القانون الحاق الضررنفسو وااليذاء 

 .(1), اذى الرجل اخره , اصابو بضرر او مكروهمصدر ايذاء فيو مؤٍذ , والمفعول مؤذي 
فقد عرفو مجموعة من الفقياء ومنو الفقيو )عمي محمد جعفر( بأنيا  -االيذاء العمد اصطالحًا:

جسمو ويترتب عميو حدوث عمى حق المجنى عميو في سالمة الجرائم التي يقع فييا االعتداء 
القيوجي وفتوح عبد اهلل االستاذان )عمي عبد القادر  اما , (2)اء جسدي عمى درجات متفاوتةايذ

فقد عرفاىا بأنيا السموك الذي يحتوي عمى صور السموك الذي تقوم بو جرائم االيذاء الشاذلي( 
مساس عمى وجيو كالجرح والضرب واعطاء المادة الضارة او اي سموك اخر ينتج العمد 

 .(3)المجنى عميوبسالمة جسم 
اما في التشريع فقد عرفيا مجموعة من التشريعات ومنيا قانون العقوبات المغربي بأنيا 

الجسدية او الصحية الجريمة التي تتحقق عندما يوجو الجاني ارادتو نحو المساس بالسالمة 
السوري اما المشرع ,  ودون نية قتمولممجنى عميو بغض النظر عن نوع االيذاء ومدى جسامتو 

في سالمة جسده فتسبب لو الجريمة التي يقع االعتداء فييا عمى حق االنسان  افقد عرفيا بأني
 .(4)ايذاء جسديًا مختمف الدرجات

                                                           
 .25/3/2017فً   ar-dict˃ar ˃ http://www.almaany.com متاح على الموقع االلكترونً –معجم الوسٌط قاموس  - 1

, جرائم الرشوة واالختالس واالخالل بالثقة العامة واالعتداء على االشخاص واالموال  –علً محمد جعفر , قانون العقوبات  - 2

 .173, ص 1995االولى , المؤسسة الجامعٌة للطباعة والنشر والتوزٌع , الطبعة 
 .137-136, ص 2003, دار المطبوعات الجامعٌة , االسكندرٌة , علً عبد القادر القهوجً وفتوح عبد هللا الشاذلً  - 3
فً   ab-slmai.blog spot .com˃blog-post-66 متاح على الموقع االلكترونًالجنائٌة , المجموعة  –محمد انور  - 4

25/3/2017. 

http://www.almaany.com/
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بأنيا كل من اعتدى عمدًا عمى اخر بالجرح  (412المادة ) فقد عرفالعراقي  المشرعاما 
بارتكاب فعل مخالف لمقانون قاصدًا احداث والضرب او بالعنف او بأعطاء المادة الضارة او 

عاىة مستديمة ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمسة عشر سنة وتتوفر العاىة المستديمة اذا 
او فقد منفعتو او نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منو 

اًل كميًا او جزئيًا بصورة نقصيا او جنون او عاىة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطي
 .(1)دائمة او تشويو ال يرجى زوالو او خطر عمى الحياة

 الم مب الثاني
 اركان ررنمة االنذا  ال م 

, حيث  اء العمد وىما ركنان مادي ومعنويفي ىذا المطمب سوف نتناول اركان جريمة االيذ
ميما اختمفت جرائم االيذاء العمد في نتائجيا الضارة فأن الركنين المادي والمعنوي يشتركان 

 عامة , االمر الذي يستمزم الكالم عن كل ركن من ىذين الركنين بشكل مستقل.فييا باحكام 
 الركن الما ي -اواًل:

نو سموك اجرامي ( من قانون العقوبات با28)المادة عرف المشرع العراقي الركن المادي في 
 .(2)عن فعل امر بو القانونبأرتكاب فعل جرمو القانون او االمتناع 

ولقيام الركن المادي في جرائم االيذاء العمد ال بد من اعتداء يقع عمى سالمة جسم االنسان 
 -وىذا االعتداء يتخذ عدة صور اىميا:

مساس بذه االنسجة كل تمزيق يصيب اجزاء من انسجة الجسم اي عمى كل  -الجروح: -1
 .(3)كما يشمل لفظ الجرح كل تمزيق يمحق بأي جزء من انسجة الجسم

باطني في الجمد سجة الجسم سواء كان سطحيًا او نكما يعرف ايضًا انو كل تمزيق يصيب ا
كتمزيق في اجيزة الجسم الداخمية مثل الكبد والطحال والرئة وسواء كان التمزيق ظئياًل كفتحة 

او ان يكون كبيرًا كقطع بالسكين فيخرج منو الدم خارج الجمد او ينتشر تحت د او وخزه بالجم
التمزق كميًا ببتر عضو من اعضاء جسم المجنى الجمد فيبدو ازرق المون وسواء ان يكون 

دون عميو كقطع يده او بتر ساقو او ان يكون جزئيًا يقتصر عمى جزء من انسجة الجسم 
يستوجب ان يكون فصميا عنو ويدخل في ىذا النطاق التسمخات والكسور والحروق وكذلك 

يشعر بألم كما اذا كان مغمى عميو او مخدرًا وتتساوى جميع التمزق مؤلمًا لممجنى عميو او لم 
                                                           

 انًعذل. 1161( نسُح 111لاَىٌ انعمىتاخ انعشالً سلى ) - 1

 انًعذل. 1161( نسُح 111لاَىٌ انعمىتاخ انعشالً سلى ) - 2

 .29, ص 1195يُشأج انًعاسف االسكُذسٌح ,  -انمسى انخاص –حسٍ صادق انًشصفاوي , ششح لاَىٌ انعمىتاخ  - 3
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الة قاطعة كالسكين الجاني التمزق بأستخدام وسائل الجرح في نظر القانون فيستوي ان يحدث 
او راضة كالعصى او عن طريق توظيف احد اعضاء جسمو مثال ان يستعمل ة كاالبرة او وخز 

اسنانو في عض المجنى عميو او يركمو بقدمو فيندفع نحو حائط ويصطدم بو او يسقط من 
 .(1)فوق سمم فتحدث لو اصابة

 
ىو مجرد تعبير عن حاالت لالعتداء ال تبمغ من الجسامة درجة الضرب او  -العنف: -2

عمى كل حال يعد من العنف التيديد بأستعمال السالح او الجرح او اعطاء المادة الضارة 
كذلك يعد من العنف طرق الباب بشدة اطالق عيارات نارية في اليواء فوق رأس المجنى عميو 

 .(2)وقص الشعر
 
الجرح او بواسطة ال قد تصاب سالمة جسم المجنى عميو  -ارتكاب فعل مخالف لمقانون: -3

الضرب او اعطاء المادة الضارة وانما بواسطة وسائل اخرى ال تدخل في مفيوم ىذه 
فأعتمت صحتو او سكب عمى االصطالحات كما لو حبس الجاني شخصًا في غرفة باردة جدًا 

حفرة في الطريق ويسقط أصيب بزكام شديد او ان يحفر الجاني رأس المجنى عميو ماء مثمج ف
فييا المجنى عميو وتتكسر عضامو او ان يطمق عميو اي )المجنى عميو( كمبًا بقصد ايذاءه. 

اي فعل عمدي مخالف لمقانون يسبب ايذاء االنسان او  ومن خالل ذلك يتضح لنا ان ارتكاب
 .(3)مرضًا يدخل في ضمن طائمة العقاب

 
يقصد بيا كل مادة ضارة تمحق ضررًا بالمجنى عميو من شأنيا -اعطاء مادة ضارة: -4

وينتج عنيا تعطيل وظائف ىذه االعضاء كميًا او االخالل بالسير الطبيعي لوظائف الجسم 
جزئيًا وبصورة مؤقتة او دائمية ويتحقق اعطاء المادة الضارة بكافة السبل كأن يكون بالمناولة 

 .(4)الطعان او حقنيا في الجسم او بدس المادة في

                                                           
والطب  شرٌف الطباخ المحامً , جرائم الجرح والضرب واعطاء المادة الضارة واصابات العمل والعاهات فً ضوء القانون - 1

  .15-14, ص 2002الشرعً , دار الكتب المصرٌة , 

 .206تانماهشج, ص, انعاذه  -انمسى انخاص –فخشي عثذ انشصاق صهثً انحذٌثً , ششح لاَىٌ انعمىتاخ  - 2

انجضء االول  فً جشائى االشخاص )دساسح يماسَح( تٍٍ لاَىٌ انعمىتاخ  –انمسى انخاص  –ششح لاَىٌ انعمىتاخ حًٍذ انسعٍذي ,  - 3

 .229انعشالً وانفشَسً , يطثعح انًعاسف , تغذاد , ص

 .256, ص 1164,  داس انُهضح انعشتٍح –انمسى انخاص  –ششح لاَىٌ انعمىتاخ عمر اسعٌد رمضان ,  - 4
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ىو الضغط عمى جسم المجنى عميو دون ان ينشأ عنو قطع او تمزيق بأنسجة  -الضرب: -5
كما انو يحصل بالعصا او باليد او بالركل بالقدم وال يشترط ان الجسم وقد ال يترك اثرًا البتة 

ومن  .(1)الضرباتيكون الضرب عمى درجة معينة من الجسامة وال اىمية كذلك لعدد 
ذاء الواقع بالزوجة يعاقب مرتكبو وفق المادة االي)التطبيقات القضائية تقول محكمة التمييز 

 .(2)( من قانون العقوبات413)
 

ويثير التساؤل عن امكانية حدوث جريمة االيذاء العمد بطريقة االمتناع اي ىل تقع الجريمة 
 باالمتناع؟

يذىب الرأي الراجح بالفقو الى عدم قيام الجريمة بناء عمى ىذه االفعال فالنصوص الخاصة 
صيغت بشكل يقطع بأن المشرع يفترض حدوث فعل ايجابي مادي دائمًا , بالضرب والجرح 

فيو يتكمم عن الضربات التي اوقعت والجروح التي احدثت , ومن اعطاء مواد ضارة وايقاع 
اما الشروع في  ,  يحدث ذلك اال بفعل مادي ايجابي , فال يمكن انضربات واحداث جروح 

العقاب عميو فمم ترد قواعد خاصة في الفقو الضربات والجروح ال يمكن طبقًا لمرأي الغالب 
ومن ثم ال بد من تطبيق القواعد العامة التي تقتضي بالعقاب عمى بالشروع في الضربات 

الشروع في الجنايات وبعدم العقاب عمى الشروع في الجروح والضربات المعتبرة جنحًا , فجرائم 
تقع فال يمكن فعاًل ان يسأل فعاًل فأذا لم الضرب ال تتحدد طبيعتيا اال اذا وقعت النتيجة 

اذا اراد شخص ضرب اخر بعصا فأفمت المجنى عميو من  الجاني عن الشروع , فمثاالً 
يمكن ان نصف الشروع فال يمكن تحديد طبيعة الجريمة وال يمكن الضربة فعمى اي اساس 

فيجب تطبيق القواعد التحدي بوجود شروع وليس ىناك نصوصًا خاصة بالشروع في الضرب 
 .(3)العامة 

سالمة الجسم تتمثل النتيجة الجرمية في جرائم اما النتيجة الجرمية في جرائم االعتداء عمى 
واعطاء المادة الضارة في االذى الذي ينال جسم المجنى عميو. ويتعين ان الجرح والضرب 

فال ينال جسم المجنى عميو اذى فعمي حتى تنشأ المسؤولية الجنائية عن احدى ىذه الجرائم 
ولمنتيجة  ,جسم المجنى عميو اذى فعميتقام المسؤولية عمى عاتق مرتكب الفعل طالما لم ينل 

                                                           
,  1142عمىتح لرم وضشب وجشح , انطثعح االونى , يطثعح االعرًاد ,  –انجضء انخايس  –جُذي عثذ انًهه , انًىسىعح انجُائٍح  - 1

 .991ص

 .220, انُششج انمضائٍح , انعذد انثاًَ , انسُح انشاتعح , ص 3/12/1192فً  1193/ذًٍٍضٌح/1022سلى انمشاس  - 2

 .266 – 265, ص 1196, جشائى االٌزاء فً ضىء انمضاء وانفمه , داس انًطثىعاخ انجذٌذج ,  عثذ انحًٍذ انشىاستً - 3
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جعل المشرع المسؤولية تندرج تبعًا في تحديد درجة جسامة المسؤولية في الجريمة العمدية 
لجسامة االذى الذي نال جسم المجنى عميو , فعندما تزداد جسامة االذى تزداد المسؤولية 

وبة ال تختمف بأختالف درجة جريمة االصابة غير العمدية فميا عقوالعقاب وان كان الشرع في 
تغميظ العقاب اذا اتخذت ىذه الجسامة صورة جسامة النتيجة فأن لجسامة النتيجة دورىا في 

 .(1)حدوث العاىة المستديمة او صورة تعدد المجنى عمييم بأن زاد عددىم عمى ثالثة اشخاص
 أما عالقة السببية بين صور جرائم االيذاء العمد والنتيجة الجرمية

اي تتوافر يتعين ان يكون المساس الذي حدث بسالمة جسم االنسان نتيجة لفعل المتيم , 
رابطة السبب بين فعل المتيم وما تحقق من اذى , فأذا انتفت رابطة السببية تختمف احدى 

االذى الذي لحق بجسم المجنى عناصر الركن المادي , وانتفت المسؤولية من المتيم بشأن 
ابطة السببية قد يترتب عميو انتفاء مسؤولية المتيم كميًا , كما قد يؤدي الى عميو , وانتفاء ر 

مسؤوليتو عن النتيجة الجرمية الجسيمة التي حدثت دون ان تنسب في صورتيا النيائية انتفاء 
اذا كان فعمو مضافًا اليو العوامل المادية الى فعمو , يسأل الجاني عن النتيجة التي تحققت 

ا اذا ساىمت مع فعل المتيم عوامل شاذة غير مألوفة ىي التي لحقت بالمجنى المألوفة , ام
تنقطع بين فعل الجاني والنتيجة ايًا كانت او عميو او زادت من جسامتيا فأن رابطة السببية 

فالعبرة في تحديد دور العوامل التي ساىمت في فعل االعتداء بين فعمو والنتيجة التي حدثت , 
ومن ثم يمكن وبالصورة التي حدثت عمييا بما اذا كانت عادي مألوفة  في احداث النتيجة

لمرجل العادي توقعيا , او شاذة غير مألوفة ومن ثم تخرج من دائرة التوقع , ومن امثمة 
ما يمكن ان تقتضي اليو النتائج ومن ثم ال تنقطع العوامل المألوفة التي يمكن توقعيا وتوقع 

)الضعف الشيخوخي لممجنى عميو , اىمال العالج او يم والنتيجة رابطة السببية بين فعل المت
اما اذا كانت العوامل التي ساىمت في ,  رفضو اجراءه عممية جراحية خطيرة(التراخي فيو , 

عوامل شاذة غير مألوفة تدخميا في الظروف التي اثر احداث النتيجة الجرمية او تجسيميا 
ضي اليو من اثار يترتب عمى ان تقفييا المتيم فعمو بحيث ال يمكن توقعيا وال توقع ما يمكن 

تدخميا انقطاع رابطة السببية بين فعل المتيم والنتيجة التي تحققت مثال ذلك تعمد المجنى 
يم وتجسيم عاىة مستديمة بالمجنى عميو , بقصد تسويء مركز المتعميو عدم عالج نفسو 

يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي والفصل في عالقة السببية اثباتًا ونفيًا , 

                                                           
1
جرائم القتل والجرح والضرب واعطاء المادة الضارة من الوجهة القانونٌة والفنٌة , المكتب  –احمد ابو الروس , الموسوعة الجائٌة الحدٌثة  - 

 .66 – 65االسكندرٌة , ص – الجامعً الحدٌث
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متى كان فعمو فييا مبنيًا عمى اسباب الموضوع في تقديرىا دون رقابة من محكمة النقض 
اذا ادان توافر رابطة السببية معقولة تبرر ما انتيى اليو , لكن قاضي الموضوع يمزم بأثبات 

المتيم في جريمة االعتداء عمى سالمة الجسم , بأعتبارىا عنصر من الركن المادي ليذه 
اغفل اثبات توافرىا في حكم االدانة كان حكمو الجرائم , وشرطًا لتحقيق المسؤولية منيا فأذا 

 .(1)معيباً 
 

 ثاننًا: الركن الم نوي
متى اتجيت ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل عن  العمد ءجرائم االيذايتوافر القصد الجنائي في 

عمم بأنو يترتب عميو المساس بجسم انسان حي , بالنسبة لعنصر االرادة فيجب ان تتجو ارادة 
وان تتجو ايضًا الى المساس بسالمة جسم الجاني الى اثبات النشاط المكون لفعل االعتداء 

اثبت ان الجاني ضحية اكراه مادي ولم تتوافر لديو النتيجة فأذا  المجنى عميو وىي ارادة تحقيق
صدمة عنيفة ارادة اتيان الفعل كما في حالة ما اذا اراد شخص اخر فأصطدم بشخص ثالث 

ادت الى جرحو فأن القصد الجنائي ال يتوافر وال تمحق بالجاني اي مسؤولية كذلك ال يسأل 
ت لديو ارادة النشاط اذا لم تكن لديو ارادة تحقيق ولو توافر ريمة االيذاء المقصودة الجاني عن ج

, فمن يطمق عيارات نارية الصطياد طير فيصيب شخصًا بجروح فأن القصد ال يتوافر النتيجة 
لعنصر العمم فيو يقضي أما بالنسبة ,  ريمة التسبب بااليذاء غير العمديويسال الفاعل عن ج

الفعل بأن فعمو يصيب جسم انسان حي وان من شأن ىذا ان يكون الجاني عالمًا وقت اتيانو 
ذلك يتخمف القصد العمد اذا اعتقد الفاعل انو يوجو الفعل المساس بسالمة المجنى عميو وعمى 

ويتنفي القصد  باألغماءفعمو الى جثة ىامدة ثم تبين انو )المجنى عميو( كان حيًا ولكنو مصابًا 
عميو يعتقد انيا دواء شافيًا ولدى تناوليا تبين انيا ليست ايضًا اذا اعطى الجاني مادة لممجنى 

 .(2)بدواء ولكنيا مادة ضارة ادت اصابتو بمغص شديد واسيال
 

ان الغمط في شخص المجنى عميو ال يغير من قيام القصد الجنائي الن القانون يحي حق 
القى شخص حجرًا قاصدًا اصابة عدوه  فأذااالنسان في سالمو جسمو دون اعتبار لشخصو 

في ىذه فاخطأ في الرمي واصاب شخصًا اخر كان يسير مصادفًا بجواره فأن الجاني يسأل 
                                                           

 .142- 131, ص 2002فرىح عثذ هللا انشارنً , جشائى االعرذاء عهى االشخاص , داس انًطثىعاخ انجايعٍح ,  - 1

 .121, ص 2002انجشائى انىالعح عهى االشخاص ,  –انخاص انمسى  –يحًذ سعٍذ ًَىس , ششح لاَىٌ انعمىتاخ  - 2
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الباحث في عناصر القصد الحالة عن جريمة االيذاء العمدي , وطبقًا لمقواعد العامة ال يدخل 
النقض المصرية بأنو ال عبث  وال يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية وتطبيقًا لذلك قضت محكمة

من مكان المشاجرة خوفًا عميو فدفعو بيده ووقع عمى بقول المتيم انو قصد ابعاد المجنى عميو 
االرض ويالحظ ان المشرع اباح فعل الطيب ال عمى اساس انتفاء القصد الجنائي وانما بسبب 

اولتيا وبناءًا عمى الذي تتطمب قوانين خاصة بمينة الطب لمحصول عمييا قبل مز الترخيص 
يسأل عما يحدثو لمغير من ايذاء نة الطب يذلك فأن الشخص الذي ال يممك حق المزاولة لم

بأعتباره متعمدًا لتوافر القصد الجنائي لديو دون ان يؤثر ذلك في حسن الباعث وال يعفى من 
 .(1)الضرورة بشروطيا القانونيةالعقاب اال عند توافر حالة 

 
 الم حث الثاني

 رنانات االنذا  ال م 
جريمة االيذاء العمد بأعتبارىا جناية قد نص عمييا المشرع العراقي في ىذا المبحث سنتناول 

( المعدل عمى 1969( لسنة )111( من قانون العقوبات العراقي رقم )412في المادة )
صورتين االولى تتمثل بجريمة االعتداء بقصد احداث عاىة مستديمة والثانية جريمة االعتداء 

كل صورة في مطمبين مستقمين ثم نتكمم اخيرًا في الى عاىة مستديمة وسنتناول  المفضي
 مطمب ثالث عن عقوبة جنايات االيذاء العمد.

 
 الم مب االول
 عاهة مست نمةث ررنمة االعت ا   ق   اح ا

( المعدل وفي 1969( لسنة )111( من قانون العقوبات العراقي رقم )412نصت المادة )
وتتحقق ىذه الجريمة الفقرة االولى منيا عمى جريمة االعتداء بقصد احداث عاىة مستديمة , 
 بتوافر ماديات معينة , كما تتطمب المسؤولية عنيا توافر القصد الجرمي.

 المت م ات الما نة -اواًل:
تتكون من خالل فعل االعتداء والعاىة المستديمة , اما فعل االعتداء يقع بصورة الجرح  

والضرب واعطاء المادة الضارة او اي فعل مخالف لمقانون , والعاىة المستديمة يقصد بيا 

                                                           
 .124-123, ص 1196انطثعح انثاٍَح , يطثعح غشٌة , انمسى انخاص ,  –, ششح لاَىٌ انعمىتاخ  ادواس غانً انذهثً - 1
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نون او نقصيا او ج)قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منو او فقد منفعتو 
او عاىة بالعقل او تعطيل احدى الحواس تعطياًل كميًا او جزئيًا بصورة دائمة او مؤقتة او 

 .(1)تشويو جسم ال يرجى زوالو
 -وقد اورد المشرع العراقي عدة صور لمعاىة المستديمة واىما ما يمي:

وفي ىذا الصدد قضت قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم , او بتر جزء منو  -1
 .(2)التمييز بأن)بتر جزء من االصبع يشكل عاىة مستديمة( محكمة

نقصيا ولم يحدد المشرع النسبة لنقص المنفعة فقد منفعة عضو من اعضاء الجسم او  -2
لمقول بوجود عاىة مستديمة واالمر يرجع لتقدير محكمة الموضوع ومن التطبيقات القضائية ما 

)وجدت المحكمة ان المشتكي حصل عمى ييزية جاء بقرار محكمة جنايات كربالء بصفتيا التم
المثبت فيو انو  13/12/2222( في 831تقرير طبي من المجنة الطبية في كربالء بالعدد )

% لذا فعل المتيم ينطبق 5اصيب بتحديد بسيط في حركة مفصل الكتف االيمن ونسبة عجزه 
قانون العقوبات عميو قررت المحكمة نقض قرارات قاضي  ( من412عميو نص المادة )

( 413( عقوبات بدل المادة )414التحقيق وابدال الوصف القانوني وجعمو وفق المادة )
 .(3)(عقوبات

الجنون او العاىة بالعقل ىذه الصورة من العاىة التي ال يوجد تعريف ليا فالجنون درج  -3
وعرفو الفقياء بأنو احد مظاىر العاىة المؤدية الى فقدان العاىة العقمية استعمالو تحت مفيوم 

 .(4)االدراك وحرية االختيار او كمييما معاً 
التعطيل الكمي او الجزئي الحد الحواس يقصد بالحواس كل حاسة تؤدي وظيفة معينة  -4

يعتمد عمييا االنسان في اداء نشاطو اليومي في الحياة , فكل اصابة تؤدي الى االخالل 
بالحواس تقع تحت طائمة القانون ومن التطبيقات القضائية )االصابات التي ينجم عنيا الطرش 

 .(5)(االذنويسفر عنيا فقدان الكمي او الجزئي والتي تصيب حاسة السمع 

                                                           
 .394, ص 2012انمسى انخاص , يكرثح انسُهىسي , تغذاد ,  –جًال اتشاهٍى انحٍذسي , انىافً فً لاَىٌ انعمىتاخ  - 1

 .249, ص 1195, انسُح انسادسح , , يجًىعح االحكاو انعذنٍح , انعذد انثاًَ  9/6/1195( فً 459لشاس سلى ) - 2

 .30, ص 2009انًعهذ انمضائً ,  يمذو انىساسى سحٍى حسٍٍ انٍاسشي , جشائى االٌزاء انعًذ فً انرششٌع انعشالً , تحث  - 3

 .414, ص 1192انعاو وانخاص , يطثعح جايعح انماهشج , انمسى  –يحًىد يحًذ يصطفى , ششح انعمىتاخ  - 4

انماضً عهً انسًان , انًىسعح انجُائٍح فً انمضاء انجُائً انعشالً , انجضء انشاتع , انطثعح االونى , يطثعح االسشاد , تغذاد ,  - 5

 .19-16, ص 1169
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لم يحدد المشرع العاىة المستديمة بيذه الصورة لذا برز دور  -:الخطر عمى الحياة -5
كما لو اصيب المجنى عميو ب في تقدير الخطر عمى الحياة اصحاب الخبرة واىل العمم والط

 .(1)الى قرار ال يمكن القطع بو ما لم يستعان بتقرير طبيبكسور في عظام الرأس 
 

 قيام رابطة السببية بين فعل االعتداء والعاىة المستديمة
ال بد من قيام رابطة السببية بين فعل االعتداء والعاىة المستديمة وبين فعل االعتداء الصادر 

اي يجب ان تسب العاىة المستديمة الى من الجاني )الضرب , الجرح , العنف ....... الخ( 
اال عن فعمو سموك الجاني وعميو اذا كان السبب كافي الحداث العاىة فالجاني ىنا ال يسأل 

اي يسأل عن الشروع بأحداث عاىة مستديمة الجنبي قطع العالقة بين فعل الجاني فقط 
 .(2)والعاىة المستديمة

 
 الم نونةالمت م ات  -ثاننًا:

يجب لقيام الجريمة ان يتحقق القصد الجنائي لدى الجاني ولم يكتفي المشرع بالقصد العام اي 
الخاص اي انصراف ارادة الجاني الى احداث العمم واالرادة وانما تطمب ايضًا توافر القصد 

عل حكم ىذه الفقرة عاىة مستديمة وبدون ىذه النية ال تقوم ىذه الجريمة وال ينطبق عمييا الف
 .(3)( 412من المادة )

 الم مب الثاني
 ضي الى عاهة مست نمة ررنمة االعت ا  الم

( من قانون العقوبات نصت عمى ىذه الجريمة وتحقيقيا يتوقف 412( من المادة )2ان الفقرة )
 عمى ماديات معينة في حين ان المسؤولية عنيا تقتضي توافر قصد من نوع خاص.

 المت م ات الما نة -اواًل:
تتكون ىذه الجريمة من خالل فعل االعتداء والعاىة المستديمة , ففعل االعتداء يقع بصورة 

والعاىة المستديمة الضرب والجرح واعطاء المادة الضارة والعنف وارتكاب فعل مخالف لمقانون 
يقصد بيا )قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منو او فقدان منفعتو او 

                                                           
 .259, ص 1149االسشاد , تغذاد , يطثعح انمسى انخاص ,  –د.جثشائٍم انثُاء , ششح لاَىٌ انعمىتاخ  - 1

 .391يصذس ساتك , صجًال اتشاهٍى انحٍذسي ,  - 2

 .119انمسى انخاص , تغذاد , شاسع انًرُثً , ص –ياهش عثذ شىٌش انذسج , ششح لاَىٌ انعمىتاخ  - 3
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او بصورة دائمة او ة بالعقل او تعطيل احد الحواس تعطياًل كاماًل او جزئيًا جنون او عاى
 .(1)تشويو جسم ال يرجى زوالو(

 
 ال القة الس  نة  نن غ ل االعت ا  وال اهة المست نمة -ثاننًا:

التي تحققت في يجب ان تقوم رابطة السببية بين فعل االعتداء الذي اتاه الجاني وبين والعاىة 
جسم المجنى عميو , اي يجب ان تنسب العاىة الى سموك الجاني واذا قطعت ىذه العالقة ال 

الفعل ولكنو ال يسأل الفاعل عن العاىة التي تحققت حيث يشترط ان يكون الجاني قد تعمد 
يقصد احداث عاىة مستديمة بجسم المجنى عميو اي كان قصده ايذاء المجنى عميو دون 

 .(2)عاىة بجسمو احداث
 

 المت م ات الم نونة -ثالثًا:
ان قصد الجاني لم ينصرف الى العاىة المستديمة وانما انصرفت االرادة فقط الى احداث 

ولكن ترتب عمى ىذا الفعل احداث عاىة مستديمة الضرب و الجرح او اعطاء المادة الضارة 
اي ان االرادة انصرفت الى الفعل والى النتيجة الجرمية وىي احداث الجرح والضرب ولكن لم 

ولكن الفعل احدثيا ففي ىذه الحالة تكون العقوبة اخف من تنصرف الى العاىة المستديمة 
 .(3)عقوبة االيذاء بقصد احداث عاىة مستديمة 

 
 ثالث ال بالم م

 عقو ة رنانات االنذا  ال م 
من  (412) المادةفي ىذا المطمب عقوبة جنايات االيذاء العمد التي نصت عمييا سنتناول 

 -: عمىنصت حيث  1969( المعدل لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )
ضارة او مادة عطاء باف او نعمى اخر بالجرح او بالضرب او بالع من اعتدى عمداً ) -1
د ال تزي ث عاىة مستديمة ,يعاقب بالسجن مدةقاصدا احداقانون رتكاب فعل اخر مخالف لمأب

عن الفعل قطع ,او انفصال عضو  وتتوفر العاىة المستديمة اذا نشأ ة سنةعمى خمس عشر 
او انقصيا او جنون او عاىة بالعقل او تعطيل  او بتر جزء منة فقد منفعتومن اعضاء الجسم 

                                                           
 .301ص,  انساتكجًال اتشاهٍى انحٍذسي , انًصذس  - 1

 .304 -302, ص َفسهًصذس انجًال اتشاهٍى انحٍذسي ,  - 2

 .200ياهش عثذ شىٌش انذسج , يصذس ساتك , ص - 3
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,او خطر عمى  دائمة او تشوية جسم ال يرجى زوالوتعطيال كميا او جزئيا بصورة واس احد الح
 الحياة (

فعل عاىة عن  او بالحبس اذا نشأعقوبة السجن مدة ال تزيد عمى سبع سنوات تكون ) -2
 مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثيا(

مرتكب الفعل مكون الجريمة ال يجب مالحظة ومعرفة القصد الجنائي حاً ولتطبيق النص صحي
المنصوص عمييا في المادة فاذا كان قصده ايذاء فقط ولكن نشا عن االيذاء احدى العاىات 

االرادة الى تحقيق واقعة  صد جنائي العام ىو اتجاهفر القا( من قانون العقوبات فينا يتو 412)
العقوبة وفق ما جاء بنص المساس بسالمة جسم المجنى عمية وبيذا تكون وىي  محرمة قانوناً 

ئذ يترتب عمى ذلك تشديد الفقرة الثانية منيا اما اذا كان الجاني متعمدا وعند (412المادة )
, ان العقوبة المقررة لمجاني ومن ىذا يتضح لنا ,  الن فعمة افضى الى عاىة مستديمةالعقوبة 

مدة ال تزيد خمسة  الذي يقوم باالعتداء عمى اخر قاصدا احداث عاىة مستديمة ىي السجن
( من قانون العقوبات كما ان العقوبة 412االولى من المادة )فقرة العشر سنة كما جاء في 

لجاني ال يقصد احداث عاىة اتكون السجن مدة ال تزيد عمى سبع سنوات او بالحبس اذا كان 
 .(1)الى مجرد االيذاء ما انصرفت ارادتومستديمة ان

 
 الم حث الثالث

 ال م رنح االنذا  
جنح وذلك النص المشرع العراقي عمى اربع نماذج اجرامية من االيذاء العمد جميعيا تعد من 

 2جنح العتبار العقوبة المقرر ليا وىي الحبس والتي تقع ضمن عقوبة با
 

 الم مب االول
 ح اث اذى او مر.االعت ا   فررنمة 

اذى او مرض دون ان يترتب عمى فعل الجاني موت او عاىة  ق ىذه الجريمة باحداثتحقت 
المعتادة مدة ال تزيد عن عشرون  وعن القيام باعمال المجني عميو او مرض اعجزمستديمة 

                                                           
 49ص -46ص  انساتك , ,انًصذسساسى سحٍى حسٍ انٍاسشي  - 1
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االعتداء ونتيجة جرمية وعالقة سببية , اما بفعل يوم وتتحقق ىذه الجريمة بماديات متمثمة 
 المسؤولية عنيا تتطمب توافر القصد الجرمي.

 المت م ات الما نة -1
 .تتمثل ماديات ىذه الجريمة بفعل االعتداء والنتيجة الجرمية والعالقة السببية بينيما

ان فعل االعتداء الصادر من الجاني يتمثل بالجرح او الضرب او العنف  -فعل االعتداء: -أ
 .(1)او اعطاء المادة الضارة او ارتكاب فعل مخالف لمقانون

تتمثل النتيجة الجرمية المترتبة عمى فعل الجاني اما باالذى او  -النتيجة الجرمية : -ب
اعاقة اعضاء جسمو عن السير المرض واالذى ىو كل مساس بجسم المجنى عميو من شأنو 

كل اعتالل التغييرات بأحد اعضاء الجسم , اما المرض فيقصد بو الطبيعي او يمحق بعض 
, اي ان االنسان او مقدرة اعضائو عمى القيام بوظائفيا في الصحة يضعف من مقاومة 

المرض ىو اختالل في السير الطبيعي لموظائف الحيوية التي تؤدييا اعضاء الجسم المختمفة 
يتحقق شرط انطباق النص الذي ادى بالفعل , سواء اكانت ببنيتو او نفسيتو او عقميتو وبذلك 

الى الحاق االذى او المرض بجسم المجنى عميو عمى التحديد السابق , اذن ال يكفي لتطبيق 
  .(2)ىذا النص مجرد شعور المجنى عميو بااللم

او يجب ان تقدم العالقة السببية بين فعل الضرب او الجرح او العنف  -العالقة السببية : -ج
من المحتمل ان يؤدي اذا مادة الضارة وبين النتيجة الجرمية ويعد الفعل سبب لمنتيجة اعطاء ال

الييا طبقًا لممألوف من سير االمور في الحياة , وبعبارة اخرى اوضح فأن السببية تكون قائمة 
قبيل ضعف صحة ولو تدخمت عوامل اخرى مادامت ىذه العوامل في ذاتيا متوقعة ومن ىذا 

و ضعف بنيتو او عدم احتمال لكبر سنو او صغره واىمالو في عالج نفسو المجنى عميو ا
 خاصة اذا كان في بيئة ال تعرف وسائل العناية بالصحة واىمال الطبيب المعالج اىمااًل يسيرًا.

اما اذا تدخل عامل شاذ اي غير متوقع فأنو يقطع العالقة السببية ومن امثمة ىذه العوامل 
عميو قبل شفائو بحريق , او في حادث تصادم او مرض وبائي ال  الشاذة ان يصاب المجنى

عالقة لو بالضرب او الجرح او ان يخطأ الطبيب المعالج خطئ فاحش , او ان يمتنع المجنى 
 .(3)عميو عن العالج نفسو عامدًا ليسوء لمركز المتيم او ان يقع منو خطأ جسيم

 
                                                           

 .303, ص 2015, انطثعح االونى , تٍشوخ ,  جًال اتشاهٍى انحٍذسي , ششح احكاو انمسى انخاص يٍ لاَىٌ انعمىتاخ - 1

 .111انذسج , يصادس ساتك , ص ياهش عثذ شىٌش - 2
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 -المت م ات الم نونة: -2
ة عن الجريمة ال تتحقق اال بتوفر القصد الجرمي لدى الجاني والذي ان المسؤولية الجزائي

يتجسد بعممو بماىية فعمو )الجرح , الضرب , العنف ...... الخ( وارادتو بيذا الفعل ما عممو 
 تنتفيالمسؤولية وان لم  تنتفيباالذى او المرض كأثر لفعمو واتجاه ارادتو الى احداثيما وعميو 

 .(1)دةار الجريمة اذا انتفى العمم واال
 

 الم مب الثاني
 ررنمة االنذا  الش ن 

اعتد المشرع باالثر المترتب عمى فعل الجاني بحيث انو رفع حد العقوبة فيما اذا نشأ عنو 
عن القيام بأشغالو المعتادة مدة تزيد االعتداء كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى عميو 

( من قانون العقوبات كما انو اعتد بالوسيمة المستعممة في 413/2المادة )عن عشرون يومًا 
 بة اشد من الحالتين السابقتين.االيذاء بحيث قرر ليا عقو 

 
 -اما صور ىذه الجريمة فيي ثالثة:

 ررنمة االعت ا  الم ضي الى كسر ال ظل -اواًل:
ان كل من جرح او ضرب ( من قانون العقوبات عمى 413الثانية من المادة )نصت الفقرة 

فنشأ عن ذلك كسر عظم  او عجزه عن او ارتكب ضده اي فعل أخر مخالف لمقانون  عمداً 
تزيد عن ثالث  مدة ال لمدة تزيد عن عشرين  يوم يعاقب بالحبس ةالقيام بأشغالو المعتاد

ان كسر .  (2)العقوبتينحدى ىاتين آعن ثالثمائة  دينار او ببالغرامة التي ال تزيد  سنوات او
االسنان ألنيا ال تعد من العظام والمشرع يفترض بيذه الحالة من عظام الجسم عدى عظم 

انتياء مدة العالج واكتساب المجنى عميو الشفاء التام دون ان تحدث لو مضاعفات نتيجة 
عميو, والغرض في ىذه كسر العظم , بصرف النظر عن المدة التي استمزميا عالج المجنى 

او الة مما ذكر في الحالة ان الجاني لم يكن قد عول عمى ارتكاب الجريمة عمى أية وسيمة 
 .(3)عقوبات 413( من المادة 3الفقرة )

                                                           
 .304, انًصذس انساتك , ص جًال اتشاهٍى انحٍذسي , ششح االحكاو انعايح فً لاَىٌ انعمىتاخ - 1

,  1161انثصشج , , انطثعح انثانثح , داس انطثاعح انحذٌثح ,  انمسى انخاص –انعمىتاخ انعشالً احًذ سفعد انخفاجً , ششح لاَىٌ  - 2

 .259ص

 .206فخشي عثذ انشصاق صهثً انحذٌثً , يصذس ساتك , ص  - 3
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او اعطاء المادة الضارة  والبد من توفر العالقة السببية  بين فعل الجرح او الضرب او العنف
ادى الى كسر , اي اثبات ان ىذا الفعل ىو الذي اوبين كسر العظم  لمقانوناو الفعل المخالف 

كسر العظم ففي ىذه الحالة العظم وعميو اذا اثبت ان العامل االجنبي كان كافيًا ألحداث 
يسأل الفاعل عن فعمو ,اما  الجرمية ومن ثم التنقطع عالقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة 

تتطمب توفر القصد الجرمي  لدى الجاني والذي يتمثل الجريمة  عن المتطمبات المعنوية ليذه
بأن فعمو سيؤدي الى احداث  ,العنف,....( وعممو الضرب , بعمم الجاني بماىية فعمو )الجرح

لذلك نالحظ  الخطورة والجسامةاالذى من اتجاه ارادتو الى احداث آذى يتمثل بدرجة معينة من 
الجزائية عمى الجاني اذا نشأ عن الفعل اذى جسيم )كحالة كسر لية ان المشرع رتب المسؤو 

 العظم( ومن باب اولى يسأل الجاني عن ىذا االذى الجسيم اذا اتجيت ارادتو الى احداثو.
وعميو اذا انتفى عمم الجاني او انتفى االتجاه االرادي لديو , فأن القصد الجرمي ينتفي ومن ثم 

( من قانون 416يسأل عن جريمة االيذاء الخطأ وفق المادة ) تنتفي مسؤوليتو عن الجريمة وقد
  .(1)العقوبات

 
 ررنمة االعت ا  الم ضي الى عرز المرنى عمن  عمى القنال  فشغال  االعتنا نة -ثاننًا:

فأذا لم يترتب بين االذى والمرض وبين عجز المجنى عميو من اداء االشغال , قد ربط المشرع 
لم يقعد المجنى عميو عن القيام بأعمالو االعتيادية ى او مرض بسيط داء سوى اذعمى االعت

وانما يصار اطالقًا او انو ادى الى ذلك لمدة عشرون يوم او اقل , فأن ىذا النص ال ينطبق 
( من المادة نفسيا , اذ يجب النطباق ىذا النص ان ينشأ من االعتداء اذا 1الى تطبيق الفقرة )

لمدة ال تزيد عن عشرون يوم , و عن القيام بأشغالو المعتادة او مرض اعجز المجني عمي
ويقصد بالعجز عن القيام باالشغال المعتادة عدم مقدرة المجنى عميو عن مزاولة بعض 

كاليد او القدم , اذ مقدار العقوبة االعمال البدنية التي تستخدم فييا اعضاء الجسم او بعضيا 
الجسامة تقاس بعجز المجنى عميو عن مزاولة االشغال  يتعين او يتحدد بجسامة االصابة وىذه

يمكن ان يتساوى فيو النص جميعًا , فالمشرع او االعمال البدنية او اليدوية وىذا المعيار مما 
العادية اعمال الوظيفة او المينة او الحرفة او الخدمة , واال يترتب اذا لم يقصد باالشغال 

تنويع العقاب ال تبعًا لجسامة االصابات وانما تبعًا لوظيفة المجنى عميو االجتماعية  عمى ذلك
, وال يشترط لتطبيق النص المتقدم ان يكون المجنى عميو عاجزًا تمامًا عن اداء العمل البدني 

                                                           
 306حكاو انمسى انخاص يٍ لاَىٌ انعمىتاخ , يصذس ساتك , صاجًال اتشاهٍى انحٍذسي ,ششح  - 1
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وانما يكفي ان يصبح المجني عميو عاجزًا مدة تزيد عن عشرون يوم عن مزاولة اي عمل بدني 
استمرت اكثر من عشرون يوم , وال يكفي ان يكون الفعل قد ترك اثارًا او عالمات عادي , 

ان كما انو ال يكفي ان يكون المجنى عميو قد خضع لمعالج اكثر من عشرون يوم انما يجب 
مدة ال تزيد عن عشرون تكون االصابة باالذى او المرض قد اقعدتو فعاًل عن االشغال العادية 

 .(1)الحكم ذلك تفصيالً يوم ويجب ان يبين 
 ررنمة االنذا   فست مال سالح والة او ما ة ضارة -ثالثًا:

( عمى انو )تكون العقوبة بالحبس اذا حدث االيذاء 413( من المادة )3لقد نصت الفقرة )
محرقة او اكمة او ضارة( ومن ىذا اء او مادة ذبأستعمال سالح ناري او الة معدة لغرض االي

النص يتضح ان المشرع جعل نوع االلة المستخدمة في االيذاء حالة مستقمة وعاقب عمييا 
بعقوبة اشد من الحالتين السابقتين اذ جعل عقوبتيا الحبس الذي قد يصل بو القاضي الى حده 

م سالح ناري الفعل قد وقع بأستخدااالعمى وىي خمسة سنوات ويشترط النص ان يكون 
كالمسدس او البندقية او الرشاش وما في حكميا , اي اذا كان السالح المستخدم مما يطمق 

التي يستخدميا الرصاص , فيذا يكفي النطباق النص عمى الفعل , كما انو اذا كانت االلة 
الجاني معدة  اي مصنعة ومييئة لغرض االيذاء كالفأس او قطعة حديدية صنعيا الجاني 

فأن الجرمة تتحقق , كما ان استخدام مادة محرقة كالمواد الكيميائية مثاُل او مادة اكمة  وعدىا
ىذه م الجاني االمواد التي تؤدي الى تأكل الجسم كالتيزاب مثاًل فأذا استخدكاستخدام بعض 

 ومن المالحظ ان المشرع بأضافة وبة المنصوص عمييا في ىذه الحالةالمواد فأنو يستحق العق
لفظ ضار قد توسع في مفيوم وسيمة االيذاء وبذلك فأن الجاني بأستخدامو اي مادة ضارة 
يكون خاضعًا الحكام ىذا النص , وتعتبر المادة ضارة اذا كان تناوليا يؤدي الى حدوث 

اعضاء الجسم , بمعنى اخر تعتبر المادة ضارة اذا ادت الى االخالل اضطراب في وظائف 
, ان اعطاء اي مادة تؤدي الى ىذا االخالل في وظائف الجسم  في الوضع الصحي لجسم

وخالصة القول ان المشرع افرد حكمًا  سؤولية الفاعل عمى اساس ىذا النصيؤدي الى قيام م
عقوبة اشد من خاصًا لنوع السالح او االلة التي تستخدم في ىذه الجريمة وفرض عمييا 

ني سالحًا ناريًا او الة عدىا الجاني وىيئيا لغرض الحاالت السابقة والتي لم يستخدم فييا الجا
 .(2)استخداميا في االيذاء

                                                           
 .112-111انذسج , يصذس ساتك , ص ياهش عثذ شىٌش - 1

 .113-112, ص َفسهياهش عثذ شىٌش انذسج , يصذس  - 2
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 الم مب الثالث
 عقو ة رنح االنذا  ال م 

 -( من قانون العقوبات العراقي عمى ما يمي:413نصت المادة )
اي فعل اخر  من اعتدى عمدًا عمى اخر بالجرح او الضرب او بالعنف او بأرتكاب -1

مخالف لمقانون فسبب لو اذى او مرض يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة واحدة او 
 عمى مائة دينار او بأحدى ىاتين العقوبتين.بالغرامة ال تزيد 

اذى نشأ عن االعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عميو عن القيام بأعمالو المعتادة مدة  -2
 ال تزيد عمى عشرين يوم.

تكون العقوبة بالحبس اذا حدث االيذاء بأستعمال سالح ناري او الة معدة لغرض االيذاء  -3
 او مادة محرقة او اكمة او ضارة.

يجب ان فعل مخالف لمقانون ومن ىذا النص يتضح ان االعتداء سواء بالجرح او الضرب او 
م المجني عميو يسبب اذى او مرض من جراء ذلك والمقصود باالذى ىو ظيور اثار عمى جس

من جراء فعل االعتداء , اما فيما يخص المرض فمم يحدد في المادة المذكورة فيو يحصل 
( يجب ان يكون ىنالك 413/1ولتطبيق احكام المادة ) ممجني عميو من جراء فعل االعتداءل

ا قصدًا جنائيًا لدى الجاني وان يصاب المجني عميو باالذى او المرض بسبب تمك االفعال وبيذ
( بالحبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد 413/1تكون العقوبة كما نصت عمييا المادة )

وقد ينشأ عن االعتداء كسر عظم او اذى او مرض  ىاتين العقوبتينعن مئة دينار او بأحدى 
ففي ما يخص كسر اعجز المجني عميو عن القيام بأشغالو المعتادة مدة تزيد عن عشرون يوم 

يحدد المشرع نوع العظم الذي يكسر وال مكانو وبيذا يكون شاماًل الي عظم يتم كسره  العظم لم
ظممًا او عدوانًا , كما ان المشرع العراقي لم يتطرق الى المدة الالزمة لشفاء المريض من 

الناتج عن كسر العظم وبمجرد كسر العظم رتب القانون اثار عمى الفعل ويستحسن المرض 
عاىة مستديمة او مدة العالج متى يكتسب المصاب الشفاء التام خوفًا من ان ينشأ  تنتييان 

بحق المتيم في مثل دائمية من عضو من االعضاء , لذا يجب اال تصدر العقوبة  ةفقد منفع
اذى او مرض ىذه الحاالت حتى يكتسب المصاب الشفاء التام كما انو اذا نشأ عن االعتداء 

ال تزيد عن عشرون يوم والمقصود بالعجز لقيام بأشغالو المعتادة مدة عجز المجني عميو عن ا
ىنا اي نوع من انواع العجز سواء كان بسيطًا او شديدًا كميًا او جزئيًا  , اما االشغال المعتادة 
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او ىي االشغال التي اعتاد المجني عميو القيام بيا قبل االصابة باالذى يقصد بيا النص 
حدد المدة وىي ان تكون اكثر من عشرون يوم وبينت المادة  كما ان المشرع المرض

تزيد عن ثالث سنوات والغرامة  ( العقوبة في مثل ىذه الحاالت وىي الحبس مدة ال413/2)
العقوبتين , كما ان االيذاء قد يحدث من جراء  أحدىالتي ال تزيد عن ثالثمائة دينار او ب

حصول استعمال سالح ناري او الة معدة لغرض االيذاء او مادة اكمة او ضارة وىنا يجب 
جسامة االيذاء او المرض الن النص االيذاء سواء بدني او مرض في المجنى عميو وال يشترط 

دورًا رئيسيًا في تحديد الوصف  لم يحدد نوع اي منيما وخطورتو ولكن طبيعة النتيجة تمعب
عمى عقوبة الجاني المرتكب مثل ( 413/3( من المادة )3القانوني لمجريمة وقد تطرقت الفقرة )

ذه االفعال المذكورة بعقوبة الحبس او حدث االيذاء من جراء استعمال السالح الناري او الة ى
 .(1)معدة ليذا الغرض او مادة محرقة او اكمة او ضارة
 

 حث الرا  الم 
 مخال ات االنذا  ال م 

( المعدل 111العراقي المرقم ) ( من قانون العقوبات415نص المشرع العراقي في المادة )
عمى صورة من صور جرائم االيذاء وىي اخف صور االيذاء حيث اطمق عمييا  1969لسنة 

 الحبس او الغرامة.االعتداء او االيذاء الخفيف , وحدد ليا عقوبة المخالفة سواء من حيث 
 

 الم مب االول
 م هول مخال ات االنذا  ال م 

وتتضمن حاالت االعتداء الذي يكون بسيطًا جدًا وال يترك اثرًا في جسم المجنى عميو 
( من قانون العقوبات العراقي , ان ىذه المادة جاءت 415والمنصوص عمييا في المادة )

ايذاء ميما يكن من البساطة , وىي بذلك تعزيز لكرامة االنسان  ليكون ردعًا اليبعقابيا 
صدور  وحياتو لحريتو من كل مكروه كما ان تطبيق ىذه المادة يتطمب وجود عدة شروط منيا

فعل من الجاني تسبب في احداث االيذاء الخفيف , وان يكون ىذا االيذاء من النوع البسيط 
عميو وان يرتكب فعل االيذاء بقصد جنائي ووجود عالقة  جدًا بحيث ال يترك اثرًا بجسم المجني

                                                           
 .50-49ساسى سحٍى حسٍٍ انٍاسشي , يصذس ساتك , ص - 1
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وقوع فعل االعتداء او االيذاء من  الخفيف بالنسبة لمشرط االول ءسببية بين الفعل وبين االيذا
الجاني المعتدي التي تبدأ بحركة احد اعضاء الجسم لمقيام بالفعل  المكون لمجريمة وىو 

ون لكي يرتب اثار عمى النتيجة الجرمية التي نيض القاناالعتداء , وعند صدور الفعل 
حصمت المتمثل بالعقاب المفروض عمى الجاني وفي ىذا المجال جاء الكالم عند االعتداء 
شاماًل عامًا عمى سبيل المثال ال الحصر فيمكن ان يحصل االعتداء بالضرب باليد عمى 

االعتداء اثرًا شرط ان يترك  الوجو او بقية انحاء الجسم وكذلك الدفع والسحب والطرح ارضاً 
 .(1)خفيفًا جداً 

في المواد السابقة ويستفاد من ىذا النص انو جاء ليضع حدا  ال يبمغ االيذاء المنصوص عمييا
من النوع اما بالنسبة لمشرط الثاني ان يكون االعتداء او االيذاء  لكل انواع االعتداء العمدي .

راحة او تعطيل عن العمل لمده عميو وال يحتاج الى استالبسيط الذي يترك اثرا بجسم المجنى 
التقرير الطبي المثبت لنوع االيذاء وقوع الجريمة  ن يوم وفي ىذا المجال يكفي الثباتعشرو 

الخفيف ويمكن اعتماده سببا لمحكم لذا فأن بساطو االيذاء وخفة اثره ىما شرطان اساسيان 
 . (2)فات االيذاء العمد( عقوبات في مخال415لتطبيق احكام المادة )

اما بالنسبة لمشرط الثالث وىو القصد الجنائي وىو الذي يعتبر الجريمة العمدية من الجريمة 
من عديم االرادة واالدراك لما لمقصد الجنائي التي تحصل عن طريق الخطأ او التي تحصل 

يكشف عن نية الجاني وما  ة القانونية الواجبة التطبيق النومن اىميو كبيرة في تحديد الماد
سببية بين فعل االيذاء اما الشرط االخير ىو وجود عالقة ,  بالفعل اليو من جراء قيامو ييدف

فعل بل يجب ان  ترتيب اثر بدون الذي يحصل فال يمكن ان ينسب فعل لغير فاعمو وال يمكن
وبناء عمى ذلك فمو ان يكون االذى او االعتداء قد حصل من الفعل الذي قام بو الجاني 

اختفى الجاني ولم يعرفو او  وفي ىذه الحالةشخصا اعتدى عمى اخر وسبب لو اذى خفيف 
ساعة حدوث  ان ينسب فعل االيذاء لمن يكون موجوداً  من العدالةيشخص المجنى عميو فميس 

  .(3)بااليذاءالنو لم يكن المتسبب  االيذاء
 
 
 

                                                           
 .42ساسى سحٍى حسٍٍ انٍاسشي , انًصذس انساتك , ص - 1

 .42-41, ص 2014انًعهذ انمضائً ,  يمذو انىخانذ فضاع سىادي , جشًٌح االٌزاء انعًذ , تحث  - 2

 .44,ص1191 -انًعهذ انمضائً تحث يمذو انى–جشائى االٌزاء انعًذ فً انرششٌع انعشالً  -جاسى حاذى جاسى - 3
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 الم مب الثاني
 مخال ات االنذا  ال م  عقو ة

اء الخفيف المنصوص حد الجرح او الضرب وىذا ىو االيذىناك افعال ال تبمغ من الجسامة 
يمي )كل من وقع  حيث نصت عمى ما( من قانون العقوبات العراقي 415) عميو في المادة

بجسم المجنى عميو, يعاقب بالحبس مده ال تزيد عمى منو اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا 
او باحدى ىاتين العقوبتين( .وىنا يكون ثالثة اشير , وبغرامة ال تزيد عمى ثالثين دينار , 

يكون يجب ان  تطبيق ىذه المادةاالعتداء بسيطا جدا وال يترك اثرا في جسم المجنى عمية ول
بسيطا بحيث ال يترك اثرا في جسم المجنى عميو وان يكون  ,خفيًا ايذاء المجنى عميو ايذاء 

ان يرتكب الفعل بقصد جنائي وان يكون ىناك رابطة سببية بين الفعل وااليذاء كما يجب 
باليد او الوجو او بقيو انحاء الجسم وقد يقع كذلك بالدفع الخفيف فقد يحصل االيذاء بالضرب 

خفيف وان يكون بسيطا ال يترك اثرا  عمى ان يترك االعتداء اذىاو السحب او الطرح ارضا ,
 ع من االيذاء كما نصت عميو المادةفي جسم المجنى عمية وبيذا تكون العقوبة في ىذا النو 

ين دينار او باحدى اشير وبغرامة ال تزيد عمى ثالث ثالثةال تزيد عمى  ( ىي الحبس مدة415)
  .(1)ىاتين العقوبتين
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 الخاتمة
القارئ الكريم ان جرائم االيذاء العمد ىي جرائم خطرة وال تقتصر خطورتيا عمى ال يخفى عمى 

عميو بل تشمل المجتمع باسره حيث ان المجني عميو ىو عنصر من العناصر المكونة  المجني
عمى اختالف شخصيتو ومكانتو وعمى اختالف عمره ونوع الجيود التي يبذليا في  لممجتمع

المجتمع وليذا فان المجتمع يحتاج الى جميع ابناؤه ونبذ كل اشكال العدوان عمى اختالف  بناء
الى معاناه االلم لفتره من الزمن  انواع االذى الذي يحصل بجسم المجنى عميو فيو يؤدي

مما يسبب  اعمالو واشغالو االعتيادية عن ممارسة يتحمميا بسبب االعتداء اضافة الى تعطيمو
, ثم ان  وااللم  وىي خسارة اخرى تضاف الى المعاناةلكسب الذي يحصل عميو لو فقدان ا

 من المجتمع ىي معاناه اخرى اشد وطأه مع المرض الذي سببتو النظرة الى المجنى عميو
لممجني  اذا لحق بالمجني عميو عاىة مستديمة ربما تبقى حافزاً  عاناةاالصابة وتزداد ىذه الم

اسريو اي االخذ بالثأر عمى الرغم من  سنحت الفرصة لذلك وىذه العادةمما لالخذ بالثأر ك عميو
الريفية عدم قبولنا ليا اال انيا حقيقية تقود البعض الى ارتكاب الجريمة خاصة في البيئة 

 االستنتاجاتوالعشائرية وبعد ان انتيينا من دراسة ىذا الموضوع توصمنا الى بعض 
 -والتوصيات منيا:

 
   االستنتارات -:اوالً 
عدوان يقع عمى االنسان الحي بقصد المساس بسالمة  -يمكن تعريف االيذاء العمد بانو : -1

 بدنو عن طريق االخالل بواحده او اكثر من عناصر الحق في سالمة الجسم.
تجريم االيذاء وجد ان المشرع العراقي قد كفل حماية كاممو لمحق في سالمة في نطاق -2

,وعمى مختمف صور وقوعا ووسائل الجسم باستخدام الفاظ تتسع لجميع افعال االعتداء 
 بيا وطرق تنفيذىا.ارتكا

يتغير بحسب التكييف الجديد ليا في وجد ان الوصف القانوني لجريمة االيذاء العمد -3
من  بأشدتي تحدث فييا مضاعفات لممجني عمية تستوجب تجسيم مسؤولية الجاني الحاالت ال

تمك المقررة بموجب الوصف القانوني السابق وتحتسب مده العقوبة السابقة التي قضاىا الجاني 
 .ضمن العقوبة المقررة من التيمة الجديدة
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 التو نات-:ثانناً 
في جريمة الضرب المفضي الى موت  اعتبر المشرع سبق االصرار من الظروف المشددة -1

نقترح عميو ان ينص عمى اعتبار الترصد من الظروف لذا  , اال انو لم يتطرق الى الترصد
 المشددة في ىذه الجريمة .

اعم واشمل  بأخرىان تسمية جناية الضرب المفضي الى موت غير دقيقة ويرجع ابداليا  -2
صور اخرى غير الضرب تتحقق بيذه  استيعابمن اجل  , مثل االيذاء المفضي الى موت

 .الجريمة
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 قا مة الم ا ر
 القران الكرنل

 الكتب -:اوالً 
والضرب واعطاء  جرائم القتل والجرح - الموسوعة الجنائية الحديثة,  احمد ابو الروس-1

 االسكندرية, االزاريطة  المكتب الجامعي الحديث-المواد الضارة من الوجيو القانونية والفنية
 , دون سنة نشر.

,  مطبعة غريب, الطبعة الثانية,  القسم الخاص شرح قانون العقوبات,  ادوار غالي الذىبي-2
1976. 

,  الجزء الرابع,  الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي,  القاضي عمي السماك -3
 .1968, بغداد, مطبعة االرشاد ,  الطبعة االولى 

دار ,  الطبعة الثالثة , مشرع قانون العقوبات العراقي القسم الخاص, احمد رفعت الخفاجي -4
 .1969,  البصرةالطباعة الحديثة 

,  مكتبة السنيوري,  القسم الخاص الوافي في قانون العقوبات,  جمال ابراىيم الحيدري-5
2212. 

الطبعة ,  شرح االحكام العامة في قانون العقوبات القسم الخاص ,  جمال ابراىيم الحيدري -6
 .2215 ,  بيروت, االولى 

 .1948,  بغداد, مطبعة االرشاد , شرح قانون العقوبات القسم الخاص  , جبرائيل البناء-7
,  الجزء الخامس ,  عقوبة قتل وجرح وضرب الموسوعة الجنائية,  جندي عبد الممك-8

 .1942,  مطبعة االعتماد,  الطبعة االولى
الخاص , مطبعة المعارف القسم  ,حسن صادق المرصفاوي , شرح قانون العقوبات -9

 .1975باالسكندرية , 
جرائم االشخاص )دراسة  –القسم الخاص  –حميد السعيدي , شرح قانون العقوبات  -12

, دون سنة  , بغداد ء االول , مطبعة المعارفوالفرنسي , الجز  يبين القانون العراقمقارنة( 
 نشر.
العمل شريف الطباخ المحامي , جرائم الضرب والجرح واعطاء المادة الضارة واصابات  -11

 .2222دار الكتب المصرية , والعاىات في ضوء القانون والطب الشرعي , 



 

29 

دار النيضة , الطبعة السابعة ,  عبد المييمن بكر , القسم الخاص في قانون العقوبات -12
 .1977العربية , 

دار المطبوعات الجديدة القضاء والفقو , جرائم االيذاء في ضوء عبد الحميد الشواربي ,  -13
 ,1986. 

القسم الخاص , دار النيضة العربية ,  –عمر اسعيد رمضان , شرح قانون العقوبات  -14
1964. 

واالخالل بالثقة العامة جرائم الرشوة واالختالس  –, قانون العقوبات عمي محمد جعفر  -15
واالعتداء عمى االشخاص واالموال , الطبعة االولى المؤسسة الجامعية لمطباعة والنشر 

 .1995والتوزيع , 
فتوح عبد الممك الشاذلي , دار المطبوعات , الجامعة ,  عمي عبد القادر القيوجي -16

 .2223االسكندرية , 
القسم الخاص , العاتك  –انون العقوبات فخري عبد الرزاق صمبي الحديثي , شرح ق -17

 , دون سنة نشر. بالقاىرة
جرائم االعتداء عمى االشخاص , دار المطبوعات الجامعية , فتوح عبد اهلل الشاذلي ,  -18

2222. 
القسم الخاص , الجرائم الواقعة عمى  –محمد سعيد نمور , شرح قانون العقوبات  -19

 .2222االشخاص , 
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