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 ًرمدّز شكز

 شكزُ اطجم اٌ  ىذا حبثِ يف طبعدَِ دلٍ  َفظِ يع صبدق اكٌٌ فهعهِ

 حنبح و. و) انجداّخ يف  ثبنذكز ًاخص االططز ىذه يف  ًاينزْبرِ  ًاعزشاسُ

 يف  ًانعٌٌ انعهًِ  جيٌد يٍ  ننب لديو دلب  ًًفبء  ثصدق  ذلو انذُ( طجع اثزاىْى

  انزدرّظْخ اذلْئخ  ًاعضبء االطبرذح اىل ًاعزشاسُ شكزُ ًعظْى ىذا حبثِ اكًبل

   ًاحرتايِ  اعزشاسُ  فبئك فهيى   انكثري ينيى  رعهًذ انذُ   انمبٌٌَ لظى يف

 اثدًه دلب ادلنبلشخ جلنخ ًاعضبء انمظى رئْض  انظبدح اىل ًاعزشاسُ شكزُ ًكذنك

  ىذا نجحثِ رمٌمييى يف  يالحضبد يٍ

 ًادلظبعدح انعٌٌ ّد يل لدو يٍ كم اىل شكزُ ًالدو

  انزٌفْك ًيل  ًاهلل

 

 

 

 خانجبحث                                                                         

 االىداء
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   االيخ ىذه عهى انذُ االيِ اىل

  ًطهى عهْو اهلل صهَ حمًد انكزّى انزطٌل

  عًزُ هنبراد اخهَ  نزنري دًيب اشزلذ انيت انشًض اىل

  احلجْجْخ ايِ 

  انفضْخ االشعخ رهك  اّبيِ  نْبيل اضبء انذُ  انمًز اىل

  انعشّش اثِ

  ثٌجٌدىى  ادلزالنئخ مسبئِ جنٌو اىل 

  ًاخٌارِ اخٌرِ

  ثبندعبء اّدّيى رفعٌا انذٍّ االحجخ كم اىل 

  ًاالصدلبء االىم

  انجحث ىذا ًرصفحذ دلظذ كم اىل

 خانجبحث             
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 المقدمة

تعد جرٌمة الخطؾ االشخاص من الجرائم الخطرة على االنسان والمجتمع            

على حد  سواء حٌث تمس سالمة االنسان البدنٌة والنفسٌة تسلب حرٌته وجرٌمة 

خطؾ االشخاص من الجرائم القدٌمة التً عرفها االنسان فً المجتمعات البدائٌة  

سواء وقد اختر ت هذا البحث بسبب انتشار  هذه والمجتمعات المتحظرة على حد 

الجرٌمة فً البالد بنسبة عالٌة حٌث ان جرٌمة الخطؾ كونها جرٌمة تسهل ارتكاب 

الجرائم االخرى كالقتل والسرقة واالعتداء الجنسً مما  ٌشجع مرتكبٌها على 

ة السلوك االجرامً بطرٌقة االختطاؾ لتحقٌق مأربهم المادٌة والشخصٌة من عملٌ

الخطؾ لقاء تحرٌر الرهٌنة او المخطوؾ والتهدٌد لدفع االموال الى تلك العصابات 

التً ازادات بنشاطها بسبب الظروؾ التً مر بها العراق وهنا تبرز اهمٌة بحث تلك 

الجرٌمة لما تشكله من خطورة على امن المجتمع وسالمته ووجوب التصدي لتلك 

ان هذه الجرٌمة تشكل تحدٌاً صارخاً للمبادئ الجرائم لضررها على المجتمع وافراده 

والقٌم االنسانٌة وللقوانٌن واالعراؾ االجتماعٌة بسبب السلوك العدوانً االجرامً 

ذي تمارسه الجماعة الخاطفة ولما فٌها من الوقاحة واالسراؾ وعدم اكتراث ال

انساناً  بارواح االبرٌاء واالستهانة بحٌاتهم وذوٌهم السٌما اذا كان المستهدؾ 

الٌتمتع بالحماٌة وؼٌر مسلح او شخص عادي ٌمارس حٌاته بتلقائٌة وؼٌر مطلوب 

او متهم وتعتبرجرٌمة االختطاؾ من الجرائم المنظمة الن الخاطفٌن قد سبق لهم ان 

خططوا بهدوء بال وعزم وتصمٌم مسبق مع سبق االصرار والترصد لتحركات 

ل  الحرٌة التً منحته اٌاه القوانٌن وتصرفات الشخص من سكنه الى محل عمله وبك

اً ثابتاً وصٌد ٌسٌر لمثل هوالء، تناولت فً هذا البحث جرٌمة الحٌاتٌة مما ٌجعله هدف

االختطاؾ وقسمت هذا البحث الى مبحثٌن تناولت فً المبحث االول مفهوم االخطؾ 

وقسمت المبحث الى ثالث مطالب المطلب االول تعرٌؾ الخطؾ اما فً المطلب 

ثانً فتناولت تمٌٌز جرٌمة الخطؾ عن ماٌناسبها من جرائم اما فً المطلب الثالث ال

فتناولت اسباب انتشار جرٌمة الخطؾ وكذلك تناولت فً المبحث الثانً اركان 
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وعقوبة جرٌمة الخطؾ فً المطلب االول اركان الجرٌمة الخطؾ وفً المطلب الثانً 

 عقوبة جرٌمة الخطؾ

 

 االول لمبحثا

 خطؾال مفهوم

 ؼٌر وسٌلة باي حرٌته من وحرمانه حجزه او شخص على القبض ٌعنً: الخطؾ

 الى نقله او االنتقال على الشخص وحمل بالحٌلة ام باالكراه كانت سواء مشروعة

 رضاه دون اخر مكان
(.1)

 

 منه االول المطلب فً سنتاول مطلبٌن الى المبحث هذا قسمنا الخطؾ مفهوم ولبٌان

 من ؼٌرها عن الخطؾ جرٌمة تمٌٌز فٌه سنتناول الثانً المطلب اما الخطؾ تعرٌؾ

  الجرائم
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بؽداد، ، الزمان ،مطبعة الخاص القسم العقوبات قانون شرح ، الحدٌثً الرزاق عبد فخري ـ د (1)

 .228،ص1996

  

 االول المطلب

 الخطؾ تعرٌؾ

  وقانوناً  واصطالحاً  لؽاً  الخطؾ تعرٌؾ االول المطلب فً تناولت

  ٌعنً والخطؾ(  خطؾ) المصدر من مشتق اسم بانه ـ: لؽة الخطؾ ٌعرؾ

 واستالب سرعة فً االخذ وقٌل االستالب
(.1)

 

. سرٌعاً  مر اي:  خطفاً  وخطؾ الشًء اخذ سرعة: والخطؾ
(2)

 

.استرقه السمع الشٌطان واختطؾ به ذهب ـ البصر البرق وخطؾ
(3)

 

(( ابصارهم ٌخطؾ البرق ٌكاد)) الكرٌم القران وفً
(4)

  

 بسرعه اخذه للبصر والخطؾ شعاعه ونور ضٌائة شدة من ٌستلبها بها ٌذهب ٌعنً

((.  ثاقب شهاب فاتبعه الخطفة خطؾ اآلمن)) اٌضاً  التنزٌل وفً
(5)

  

 شهاب وتبعه لحقه اي بسرعة الشًء واخذ مسارقة االختالس هنا الخطؾ ومعنى

 ماخطفه اخوانه الى فٌلقى الشهاب هذا من ٌنجو اي ـ فٌحرقه مضًء نجم ثاقب

 للتعبٌر الكرٌم القران استخدمها وقد العربٌة اللؽة فً الكلمة هذه معنى هو هذا( 6.)

 حالة فً بسرعة واالخذ االختالس او(  البصر) فً كما بسرعة االخذ حاالت عن

. االعلى المالً  من السمع الجن استراق
(7)

 

 وهو السابق  المصدر نفس من اشتقت  والقاب اسماء قدٌماً  العرب اطلق وقد
 الخطفة لفظ ٌطلق كما بسرعة مرة مااخذ على الخطفة لفظة ٌطلق ذلك فمن الخطؾ

 حٌة وهً الشاة اعضاء من الذئب مااختطفه على
(.8)

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تركٌا استانبول ، والتوزٌع والنشر للطباعة االسالمٌة المكتبة دار ، العربٌة اللؽة مجمع ، انٌس ابراهٌمـ  د(1)

 .244ص ، االول الجزء ،1972 ، الثانٌة ،الطبعة
 .13ص ، 3ج ، القاهرة ، الحدٌث دار ، المحٌط القاموس ، بادي الفٌروز الدٌن مجد( 2)
 .158ص ،1ج ،1984، الفكر دار ، القران اٌات تأوٌل فً البٌان جامع تفسٌر ، الطبري محمد جعفر ابً( 3)
 (21) االٌة:  البقرة سورة( 4)
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 (11) االٌة: الصافات سورة(5)
 .88،1986،ص1ج ، الفكر دار ، المحٌط البحر تفسٌر ، االندلسً حٌان ابً(6)
 دار ، 1التفسٌر،ط علم فً والدراٌة الرواٌة فنً بٌن  الجامع القدٌر فتح تفسٌر ، الشوكانً علً بن محمددـ (7)

 .611،611ص م،2111 سنة ، الثانً المجلد ، االولى الطبعة ، بٌروت ، العربً الكتاب
 76ص ، التاسع المجلد ، م1991، االولى الطبعة ، الفكر دار ، العرب لسان ، االفرٌقً مكرم بن محمدد ـ (8)

 الصٌد تخطؾ كانت النها قدٌماً  الخاطؾ اسم  والطٌور الحٌوانات بعض على اطلق

 اطلق وكذلك الذئب على االسم هذا اطلق فقد به وتذهب بسرعة تأخذه ،اي خطفاً 

 علٌه فٌنقض صٌده ظله ٌحسب طائر وهو  ظله خاطؾ اسم الطٌور من نوع على

طٌفها خطا السباع مخالب وتسمى لٌخطفه
 (.1)

 

 نجد حٌث والمجرمٌن االجرام موضوع فً الخطؾ مصدر من اشتق ما هو ماٌهمنا

 الرجل على اطلق حٌث الموضوع هذا فً االسم هذا استخدمت قد قدٌماً  العرب ان

 وكثٌر  خطاؾ لص ٌقال الخطؾ  كثٌر على الخطاؾ اسم واطلق  بالخطاؾ  اللص

 لكلمة اللؽوي التحدٌد هو هذا المختلس او السارق وهو المال خطؾ كثٌر اي الخطؾ

 او السرٌع السلب او السرٌع االخذ او السرٌع الفعل على ٌقوم انه وٌالحظ االختطاؾ

 النقل تقتضً السرعة وهذا الفعل فً السرعة لوازمه من ان اي السرٌع االختالس

 السرٌع واالبعاد السرٌع
(.2)

 

 خالٌة الحدٌثة العقوبات القوانٌن اؼلب جاءت فقد ـ:  اصطالحاً  الخطؾ تعرٌؾ اما

 ٌحدد القانون فً خاصاً  نصاً  جرٌمة لكل وضع المشرع الن الجرٌمة تعرٌؾ من

 القانون جرمه سلبٌاً  او اٌجابٌاً  خارجً سلوك كل هً الجرٌمة عقابها وٌبٌن اركانها

 حمل به ٌقصد فعل كل هو الخطؾ. مسؤول انسان من صدر اذا عقاباً  له وقرر

 ارادته دون اخر مكان الى نقله او االنتقال على العنؾ او بالخداع المخطوؾ
(.3)

 

 اسلوب باستخدام حرٌته الضحٌة او الفرد سلب هً الخطؾ ـ: قانوناً  الخطؾ تعرٌؾ

 وحماٌة لسٌطرة ٌخضع ما مكان كل فً به واالحتفاظ العنؾ اسالٌب من كثرا او

معٌن لؽرض تحقٌقاً  المختطفٌن ورقابة
(.4)

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1136ص ،2 الجزء ،1998 ، االولى الطبعة ، الفكر دار ، الصحاح مختار عمرو، ابو الدٌن شهابدـ (1)
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 .254،ص2116 مصر، ، القانونٌة الكتب دار ، الخطؾ جرائم شرح ، العلٌم عبد عادلالمحامً (2)
 .151ـ149،ص1996، ،القاهرة مدبولً مكتبة ، تحلٌلة دراسة السٌاسً ،االرهاب حرٌز الناصر عبددـ  (3)
 .221،صالمصدر السابق  ، الحدٌثً الرزاق عبد فخري دـ(4)
 

 الثانً المطلب

 جرائم من ماٌناسبها عن الخطؾ جرٌمة تمٌٌز

 حٌث جرائم من ماٌناسبها عن الخطؾ جرٌمة تمٌٌز الثانً المطلب فً تناولت

 القبض جرٌمة عن الخطؾ جرٌمة تمٌٌز  االول الفرع فرعٌن الى الطلب هذا قسمت

 احتجاز جرٌمة عن الخطؾ جرٌمة تمٌٌز الثانً الفرع فً وتناولت حق وجه بدون

 . االشخاص

 :حق وجه بدون القبض جرٌمة عن  الخطؾ جرٌمة تمٌٌزالفرع االول :ـ 

 الواقع افالقبض مصدره بحسب تتنوع حق وجه بدون القبض جرٌمة طبٌعة ان

 من وباعتباره للفرد نقل الت حرٌة على االعتداء ٌستهدؾ ال اخر فرد ضد منفرد

 اما.  ذاته فً الحق على االعتداء ٌستهدؾ ما وان له الفردٌة الحرٌة دعامات

 هم فانفعل الوظٌفة على اعتمادا الفرد ضد بإفرادها ممثلة السلطة من الواقع القبض

 والذهاب التنقل حرٌة ضد وجه هً الن الفردٌة الحرٌة على عدوانا ٌشكل هذا

 لفترة واالٌاب الذهاب من عالفرد من ٌستهدؾ السلطة من ،فالقبض للفرد واألٌاب

 فً الالفراد تعرض ٌعد حق وجه بدون السلطة من القبض انفعل لذلك معٌنة زمنٌة

 حماٌة حق وجه بدون القبض مفعل تجري ان لذاك.  لحقوقهم انتهاك و حرٌاته

 قانونٌة بضمانات وحرماتهم المواطنٌن حقوق وإحاطة االنتهاك من الفردٌة للحرٌات

 والتعدي والظلم التعسؾ من وتمنع واستؽاللها السلطة استعمال إساءة تحرم محددة

 .ولحسابها السلطة باسم االفراد على
(1)

 جرٌمة نموذج بٌن المشرع فرق وقد 

 جرٌمة نموذج عن فرد على سلطة من واقعة كانت اذا حق وجه بدون القبض

 تنوٌم الجرٌمة فً كلفعل طبٌعة إلى استنادا اخر فرد ضد منفرد الواقع القبض

 على منفرد الواقع القبض  جرٌمة ان على فنص وخصائص وشروط هنالك اٌقتضً

جناٌة هً انما فرد
(.2)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .276،ص بٌروت ، الجامعٌة الدار ، الخاص القسم العقوبات ،قانون ابوعامر زكً محمددـ  (1)
 الرابعة ،الطبعة ،القاهرة للنشر الثقافة ،دار الخاص القسم العقوبات قانون فً سرور،الوسٌط احمدفتحًدـ  (2)
 .712،ص م1991،

 

 من الخامس الٌوم تمام قبل علٌه المقبوض الشخص القابض الفرد اطلق اذا واما

 وعلى سنوات خمس إلى سنتٌن من الحبس تكون العقوبة فان علٌه والقبض االعتقال

 ؼٌر بطرٌقة اعتقاله أو فرد على القبض واقعة بان النقض محكمة قضت األساس هذا

 المقبوض – للمعتقل الحرٌة منح وان االعتقال مدة كانت ما اٌا. جناٌة تشكل قانونٌة

 ٌقلب وال الفعل طبٌعة من ٌؽٌر ال تحقٌق أي وقبل اٌام الخمسة مضً قبل – علٌه

 القبض جرٌمة اما  القانونً العذر حاالت من حالة فقط ٌشكل لكنه جنحة إلى الفعل

 سلطة على اعتمادا األفراد ضد بأفرادها  ممثلة السلطة من الواقعة حق وجه دون

 التجرٌد) هً خاصة عقوبة لها وقرر بها خاصا نصا المشرع علٌها فنص الوظٌفة

 كحمل العامة الحقوق وبعض السٌاسٌة حقوقه المرء ٌسلب ان ومقتضاها-المدنً

 ٌفقد ان او العامة والمناصب التوظٌؾ من ٌحرم ان او الدولة اوسمة حمل او السالح

 الحقوق من والحرمان ، ذلك وؼٌر والوصاٌة الوالٌة كحق المدنٌة الحقوق بعض

 دائما ولكنها ، السٌاسٌة الجرائم فً كما اصلٌة كعقوبة بها ٌحكم قد عقوبة الوطنٌة

 فً فرق فقد العراقً المشرع واما الكبرى الجنائٌة للعقوبات تبعٌة عقوبة تعد

 االفراد على السلطة من الواقعة حق وجه بدون القبض جرٌمة بٌن والعقاب المسؤولٌة

 .اخر فرد ضد فرد من الواقعة حق وجه بدون القبض وجرٌمة
(1)

 322المادة  فنص 

 او سنوات سبع على تزٌد ال مدة بالحبس ٌعاقب) ان على من قانون العقوبات العراقً 

 فً حجزه او حبسه او شخص على قبض عامة بخدمة مكلؾ او موظؾ كل بالحبس

 عشر على التزٌد مدة السجن العقوبة وتكون  القانون علٌها ٌنص التً االحوال ؼٌر

 او رسمً بزي حق وجه بدون تزٌا شخص من الجرٌمة وقعت اذا الحبس او سنٌن

 حق تملك سلطة من صدوره مدعٌا مزورا امرا ابرز او كاذبة بصفة اتصؾ

.(اصداره
(2)

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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م 1996شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بؽداد (دـ فخري عبد الرزاق الحدٌثً، 1)
 .228،ص

 المعدل . 1969لسنة  111قانون العقوبات العراقً رقم (2)

 
 

 فً علٌها نص فقد اخر فرد ضد فرد من الواقعة حق وجه بدون القبض جرٌمة اما

 او بالحبس ٌعاقب) ان على من قانون العقوبات العراقً  421نص حٌث اخر موضع

 حرمه او حجزه او شخص على قبض من سنٌن عشر( 11) على تزٌد ال مدة بالسجن

 تصرح التً االحوال ؼٌر فً مختصة سلطة من امر بدون كانت وسٌلة باٌة حرٌته من

(.بذلك واالنظمة القوانٌن فٌها
(1)

 المسؤولٌة فً فرق قد العراقً المشرع ٌكون وبهذا 

 والمتضمن فرد على سلطة من الواقع والقبض فرد على فرد من الواقع القبض بٌن

 تجرٌم على نص انه العراقً المشرع على ٌؤخذ ما ان اال  الفردٌة الحرٌة على عدوانا

 الموظفٌن لتجاوز تجرٌمه فً االفراد ضد السلطة من الواقع حق وجه دون القبض

.وظائفهم حدود
(2)

 

تشترك جرٌمتا الخطؾ والحجز الؽٌر المشروع فً كافة العناصر واالركان المادٌة 

والمعنوٌة الواجب توافرها فٌهما االان العنصر الممٌز بٌنهما وحضور المجنى علٌه 

نتٌجة  للمكان ففً جرٌمة الخطؾ ٌكون بالقوة او الحٌلة اما فً الحجز فانه ٌحظر 

ض علٌها فٌوقؾ لضمان سالمة االدلة من العبث  جرٌمة ارتكبها او شارك فٌها او حر

وضمان احظار المتهم امام المحكمة  واستجواب المقبوض علٌة وحماٌة المتهم هذا 

المحكمة  ؼاٌات القبض  فالقبض ٌاتً عن طرٌق مذكرة حضور وهً تصدر من قاضً

المعرض امامها الموضوع وٌوتى به عن طرٌق مذكرة الحضور بصفة رسمٌة  اما 

طؾ فٌكون بالقوة او الحٌلة او استخدم العنؾ الهدؾ منه اما ٌكون لؽرض المال الخ

او سٌاسً او اجتماعً او اخالقً  
(.3)
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___________________________ 
 المعدل 1969(لسنة 111رقم )عراقٌال عقوباتقانون ال (1).
 . 56-52 ص ، السابق المصدر ، سرور فتحً احمددـ  (2)
 541، ص1983، 5نجٌب حسنً ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربٌة ، ط محمودد ـ (3)
. 

 

 :تمٌٌزجرٌمة الخطؾ عن جرٌمة احتجاز االشخاصالفرع الثانً :ـ 

 

جرٌمة احتجاز االشخاص هً اكثر الجرائم ارتباطاً بجرٌمة الخطؾ ، لذلك ان الجانً 

على ارتكاب جرٌمته البد وان ٌكون قد قام  فً جرٌمة االختطاؾ مهما كان الدافع له

باحتجاز المخطوؾ وتقٌد حرٌته وفعل الخطؾ الذي هو اخذ او انتزاع المخطوؾ من 

مكانه ونقله الى مكان اخر هذ الفعل ٌتضمن احتجاز لشخص المخطوؾ وتقٌٌد 

لحرٌته ومنعه من التحرك وهً تعد صورة من صور النتٌجة فً جرائم االختطاؾ 

وك الذي ٌقوم به الجانً فً جرٌمة  االختطاؾ فً مواجهة  المجنً علٌه كون السل

ٌنتج  عنه احتجاز الشخص ونقله الى مكان اخر او تحوٌل خطر سٌر وسٌلة النقل 

واثناء خطؾ وسائل النقل فان الجانً ٌقوم باالحتجاز  االشخاص داخل وسٌلة النقل 

ماسبق فان الجانً فً جرائم  المخطوفة )طائرة _ سٌارة  _ سفٌنة (  اضافة الى

االاذ قام االختطاؾ  قد الٌستطٌع تنفٌذ  الجرٌمة التً هً الهدؾ من االختطاؾ 

 باحتجاز الشخص المجنى علٌه وبٌان ذلك كما ٌلً : 

 اـ ففً جرٌمة  االختطاؾ التً ٌكون هدؾ الجانً منها هو اؼتصاب المجنً علٌه

االؼتصاب مالم ٌكن قد قام باحتجاز  انثى فان الجانً الٌستطٌع ان ٌنفذ جرٌمة

الشخص المخطوؾ وقٌد حرٌته ومنعه من التحرك والمؽادرة وفً جرٌمة االختطاؾ 

التً ٌكون هدؾ الجانً فٌها هو اٌذاء المجنً علٌه بدافع االنتقام او الحقد او ؼٌر 

 ذلك فان الجانً الٌستطٌع تنفٌذ جرٌمته مالم ٌقوم باحتجاز  المجنً علٌه وتقٌٌد

حرٌته وٌصح ان ٌكون هذا الحجز على الحرٌة ولو لوقت قلٌل ٌكفً الجانً لتنفٌذ 

ٌكون هدؾ الجانً هو قتل جرٌمة االٌذاء الجسدي وكذلك فً جرٌمة االختطاؾ التً 

وفً جرائم االختطاؾ التً ٌكون الهدؾ الجانً هو االبتزاز للحصول على المخطوؾ 

 (1).الجانً ٌلجأ الى حجز الشخص المخطوؾفدٌة مالٌة اطالق سراح المخطوؾ فان 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد صبحً نجم ، الجرائم الواقعة على االشخاص ، مكتبة دار الثقافة العربٌة للنشر  والتوزٌع ،  ـد (1)

 .142،ص1994، 1القاهرة، ط

  

 

فً مكان خفً والظؽط على اسرة واقارب المجنً علٌه  لدفع الفدٌة المالٌة فً مقابل 

اطالق سراح المخطوؾ وهذه الصورة كثٌراً ماتحدث فً جرائم اختطاؾ االطفال اما 

فً الجرائم التً تتخذ طابعاً سٌاسٌاً فان الجناة ٌقومون باحتجاز المخطوؾ او 

المخطوفٌن فً مكان معٌن )سٌاح ، مسؤولٌن ـ دبلوماسٌٌن ـ مستثمرٌن ( وتقٌٌد 

م بالتالً الضؽط على السلطات العامة حرٌاتهم ومنعهم من التحرك ومؽادرة مكانه

لتحقٌق منافع معٌنة قد تكون هذه المنافع فً صورة مبالػ مالٌة )فدٌة (او مطالب 

باالفراج عن بعض السجناء كما ان الخاطؾ لوسٌلة من وسائل النقل الجوي او 

البرٌة او البحرٌة الي هدؾ كان ومهما كان الدافع له فانه ٌقوم اثناء الوسٌلة 

وٌل خط سٌرها  باحتجاز االشخاص الذٌن هم على متن هذه الوسٌلة والؽالب ان وتح

الجانً فً جرائم االختطاؾ وسائل النقل ٌهدؾ الى احتجاز  الركاب الذات الوسٌلة 

النه ٌعلم ان مطالبه او الهدؾ من االختطاؾ الٌتحقق االاذ قام باحتجازهملصعوبة 

كما ٌة ان تخضع الجهات المختصة لمطالبة المخاطرة بحٌاتهم مما ٌؤدي الى  امكان

انه باحتجاز االشخاص الذٌن هم على متن الوسٌلة ٌوفر لنفسه نوعاً من الحماٌة 

فهو مادام فً وسطهم فان السلطات العامة لن تخاطر باطالق النار على الوسٌلة او 

تفجٌرها او اقتحامها حفاظاً  على سالمة االشخاص الذٌن هم على متن الوسٌلة مما 

تنفٌذ مطالً الخاطؾ او باعداد خطة دقٌقة ٌجعل السلطات فً وضع حرج اما ب

ومحكمة لتخلٌص الوسٌلة من سٌطرة الخاطؾ فٌها نوعا من المخاطرة وعلى ضوء 

ماسبق فان الخاطؾ فً جمٌع صور جرائم الخطؾ ٌختطؾ وٌقوم بحجز شخص او 

اشخاص وتقٌٌد حرٌاتهم وبالتالً ٌقوم بتنفٌذ جرٌمته التً هً الهدؾ من االختطاؾ 

ز اهل واقارب المجنى علٌه او من ٌهمهم امره او السلطات العامة لتحقٌق او ابتزا

منافع او تلبٌة مطالب معٌنة ولذلك فان جرٌمة احتجاز االشخاص هً اكثر الجرائم 

ارتباطاً بجرٌمة االختطاؾ بل هً تمثل صورة من صور النتٌجة االجرامٌة لفعل 

 (1).الخطؾ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .143محمد صبحً نجم ، المصدر السابق ،  ص ـد  (1)

 

 الثالث  المطلب

 اسباب انتشار جرٌمة الخطؾ

  :الفرع االول العوامل النفسٌة واالجتماعٌة

الدافع االنتقامً : هذا النوع من االختطاؾ ٌقع بٌن خصمان عنٌدان متضاعفان 

لبعضهما البعض وٌتمٌز هذا النوع من االختطاؾ بانه ٌأخذ وقت طوٌالً فً تنفٌذه 

اوقد ٌكون المدة قصٌرة الن االرجح والؽالب هو طول المدة الن المنتقم ٌبقى لسنوات 

اً ماٌكون االطفال عرضه لها وٌكون الهدؾ هنا ٌترصد فرٌسته وفً هذا الحاالت ؼالب

هو تحقٌق هدؾ وطمع نفسً وهو الثار  وهناك نوع اخر  بارزمن االختطاؾ 

االنتقامً  وهو الذي ٌكون فً حالة الزواج المختلط والزواج المختلط هو زواج 

وتتمثل العملٌة فً قٌام احد االطراؾ بخطؾ االوالد عراقً او عراقٌة بطرؾ اجنبً 

الرجوع الى بلدانهم وحرمان الطرؾ االخر وبهذا ٌعد االختطاؾ االبناء فعالً انتقامٌاً و

محصاً ٌهدؾ الى اٌذاء الطرؾ االخر واالستحواذ عن حضانة االطفال البد من 

االشارة ان مثل هذا الفعل ٌخلؾ اثار سلبٌة على شخصٌة الضحٌة وعلى اثر هذا 

اختطاؾ الطفل ٌعد فعلٌاً احتجاز رهٌنته مما ٌقول الطبٌب النفسً هٌرفً شابلً: ان 

حدوث المشكلة وكذلك فً  ٌدخل الطفل فً حالة من الهشاشة النفسٌة وقت

المستقبل.
(1)

 

 ـ العوامل االجتماعٌة  

ربط بعض الفقهاء  االجتماعٌون ظاهرة االختطاؾ بمجموعة من العوامل االجتماعٌة 

 المتمثلة فٌما ٌلً 

ـ الظروؾ االجتماعٌة الصعبة  التً تعٌشها المجتمعات بسبب الظروؾ االمنٌة 1

واالجتماعٌة التً لم تتحسن بسبب ماٌعرؾ بعدم التوازن االقتصادي وانعدام الطبقة 

الوسطى وهذا مااكدته الدراسات الحدٌثة من تفاقم نسبة الفقر 
.(2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1د ـ عبٌد عبد هللا عبد ، جرٌمة االختطاؾ بٌن الشرٌعة والقانون ، مجلة جامعة كركوك ، المجلد السابع ، العدد ( 1)

 .23،ص2112السنة السابعة 

(2)dz.com/forum/showthread.php?t=1327-http://www.droit . 

 

ـ البٌئة االجتماعٌة حٌث ٌتفق علماء االجرام ان نسبة الجرائم االعتداء على 2

لمدٌنة الصؽٌرة ثم تظاءل االشخاص من ضمنها االختطاؾ تزٌد فً القرى عنها فً ا

هذه النسبة فً المدٌنة المتوسطة الحجم والسكان ثم تنخفض نسبتها الى حد كبٌر فً 

المدن الكبرى حٌث سكان الرٌؾ ٌعتمدون على انفسهم فً حل مشاكلهم حٌث ان 

طبٌعة القرى تؤثر على سلوك القروٌٌن فاؼلبهم مزارعٌن فهم ٌبذلون جهداً شخصً 

تمرة ان ٌنطبع المزارعون بطابع وجهداً جسمانً ومن شأن هذه المقاومة المس

الخشونة والصالبة الى العنؾ وحسم امورهم دون التجاء الى السلطات العامة وهذا 

ٌزٌد نسبة اجرامهم والتعدٌات على االشخاص كالضرب والخطؾ اما المدنٌة فٌنطبع 

سكانها بالتحضر والرقة وهذا ٌحجب عنهم استخدام العنؾ والقوة واحترامهم 

للقوانٌٌن 
.(1)

 

ـ عامل التقدم العلمً ٌقصد بها مااصاب الحٌاة البشرٌة من تطور نتٌجة لظهور 3

من المخترعات واثر ذلك فً الظاهرة االجرامٌة  والٌنكر احد ماقدمته االعلم العدٌد 

فً العصر الحدٌث من تطور من مخترعات سهلت وسائل المعٌشة وفرت اسباب  

ر نشاهد ان البعض قد اساء استحدام بعض الراحة والرفاهٌة ولكننا  من جانب اخ

المحالٌل الكٌمائٌة فً التخدٌر االشخاص ووخطفهم وكذلك التزوٌر بصفة رسمٌة 

وخطؾ االشخاص كلها عوامل اجتماعٌة تسهل من ارتكاب الجرٌمة 
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24، المصدر السابق ،صعبد هللا عبد عبٌد ـ د (1)
 .25ـ عبٌد عبد هللا عبٌد ،المصدر نفسه ،ص د (2)

 

  والدٌنً االخالقً واالنحالل االقتصادٌة العوامل:  الثانً الفرع

 تعنً فالبطالة الجرٌمة انتشار فً مباشر ؼٌر مباشراو عامل لها البطالة ان ـ

 الحالة هذه ففً العٌش سبل وجود عدم من العمل عن توقؾ الذي العامل حرمان

 طرق  فاذا حاجاته وٌسد رؼباته ٌشبع ان ٌستطٌع بموجبها التً الطرق ٌلجأالى

 وابتزازهم الناس خطؾ هو طرٌق اسهل ووجد امامه موصدة فوجدها العمل ابواب

 طرٌقة وهً الطرٌق هذا ٌسلك الن مضطراً  نفسه ٌجد فانه عنوة منهم المال واخذ

 فً تشكلت عصابات هناك فنالحظ البطالة فٌها تنتشر التً فالبالد المال لجمع سهلة

 وكذلك اعضائهم بٌع او  وبٌعهم االطفال خطؾ هدفها واصبح الظروؾ هذه ظل

بمبالػ طائلة  ذوٌهم ابتزاز
 (.1)

 

 

 :الجنسً االعتداء دافع من العوامل االخالقٌة التً ساهمت فً انتشار جرٌمة الخطؾ

 وٌكون المخطوؾ على الجنسً الدافع منها الهدؾ ٌكون الذي االختطاؾ عملٌة وهو

 العثور ٌتم حٌث ٌومٌاً  المختطفٌن االطفال نسبة ماتؤكده وهذا االطفال له عرضة اكثر

 الفاعل  على والتعرؾ العثور من الٌتمكنوا حتى  جنسٌاً  علٌهم معتدى  جثثهم على

 فً الحاصل االجتماعً الكبت عن ناتجاً  نفسٌاً  مرضا اال لٌست الظاهرة وهذه

 الجنسً بالشذوذ ماٌعرؾ وهذا مجتمعنا
.(2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26،ص السابق المصدر عبد، هللا عبد عبٌد ـ د (1)

(2) http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327 

 

 الثانًالمبحث 

 جرٌمة الخطؾ وعقوبة  اركان

تناولت فً المبحث الثانً اركان وعقوبة جرٌمة الخطؾ حٌث تناولت فً المطلب 

ول :الركن المادي اما االول اركان جرٌمة الخطؾ وقسمت المطلب الى فرعٌٌن اال

الفرع الثانً فتناولت الركن المعنوي اما فً المطلب الثانً تناولت عقوبة جرٌمة 

الخطؾ  وقسمت هذا المطلب الى فرعٌٌن الفرع االول : ظروؾ التشدٌد اما الفرع 

 وكاالتً : الثانً فتناولت الظروؾ المخففة 

 

 اركان جرٌمة الخطؾ  :ـ المطلب االول

 االول: الركن الماديالفرع 

 الفرع الثانً : الركن المعنوي

 المطلب الثانً :ـ عقوبة جرٌمة الخطؾ

 الفرع االول : ظروؾ التشدٌد

 الفرع الثانً : الظروؾ المخففة
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 المطلب  االول 

 اركان جرٌمة الخطؾ

 كاالتً :تناولت فً المطلب االول اركان جرٌمة الخطؾ وقسمت المطلب الى فرعٌٌن 

 الفرع االول :ـ الركن المادي 

وهو مادٌات الجرٌمة اي المظهر الخارجً الذي تبرز به الى العالم الخارج فمن 

المبادئ االساسٌة فً القانون الجنائً انه الجرٌمة فً مجرد االعتقاد الجرمً او 

سوء نٌة او التفكٌر فً الجرٌمة وذلك الن الجرٌمة فً هذا القانون التتحقق االاذا 

وهذه الخواطر فً كٌان طبٌعة مادٌة ملموسة تجسد هذا االعتقاد وهذه االعتقاد 

وللركن المادي اهمٌة واضحة فالٌعرؾ القانون جرائم بؽٌر ركن مادي اذ بؽٌر 

مادٌات ملموسة الٌنال المجتمع اضطراب والٌصٌب الحقوق الجدٌرة بالحماٌة عدوان 

وراً اضافة الى ذلك فان قٌام الجرٌمة على ركن مادي ٌجعل  اقامة الدلٌل علٌها مٌس

اذان اثبات المادٌات سهل ثم هو ٌقً االفراد احتمال ان تؤاخذهم السلطات العامة 

دون ان ٌصدر عنهم سلوك مادي محدد فتعصؾ بأمنهم وحرٌاتهم ٌضم الركن 

المادي للجرٌمة كافة عناصره المادٌة التً ٌحتاج الٌها البناء النموذجً للجرٌمة 

هو السلوك او النشاط بٌة  ففعل الخطؾ فهو ٌضم الفعل والنتٌجة والعالقة السب

المادي الذي ٌصدر عن الجانً لٌحقق النتٌجة االجرامٌة وهو عنصر ضروري فً 

كل جرٌمة وللفعل  صور مختلفة منها الفعل االٌجابً والفعل السلبً االمتناع وفً 

جرٌمة الخطؾ ٌقتصر الفعل على الفعل االٌجابً اذ الٌتصور ان تقع جرٌمة  

الفعل السلبً او االمتناع االفً حالة الشرٌك او المساهم الذي ٌقتصر دوره اختطاؾ ب

على اتخاذ موقؾ سلبً ٌسهل للجانً ارتكاب فعله االجرامً فً مواجهة المجنً 

.علٌه
(1) 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م 1999احمد شوقً عمر ابو خطوة ، جرائم التعرٌض للخطر العام ، دار النهضة العربٌة ، مصر ،  ـ(د1)

 .951،ص
 

 
 من بالحبس ٌعاقب)) 421 المادة وفق الخاطؾ العراقً العقوبات قانون جرم وقد

 من امر بدون كانت وسٌلة بأٌة حرٌته من حرمه او حجزه او شخص على قبض

(بذلك النظمة القوانٌن فٌها تصرح التً االحوال ؼٌر فً مختصة سلطة
 (.1)

 

 ـ هً للخطؾ علٌها المنصوص التشدٌد ظروؾ اما

 حمل او حق دون من الحكومة مستخدمً بزي تزٌا شخصٌن من الفعل حصل اذا ـ 1

 بالقبض مزورا امرا ابرز او كاذبة عامة بصفة اتصؾ او لهم ممٌزة رسمٌة عالمة

 .مختصة سلطة من صدوره مدعٌا بالحجز او

 .نفسٌاً  او بدنٌاً  تعذٌباً  او بالقتل تهدٌداً  الفعل صحب اذـ 2   

 .ظاهراً  سالحاً  ٌحمل شخص من اكثر او شخص من الفعل وقع اذا ـ 3

 .ٌوماً  عشر خمسة على الحرٌة من الحرمان او الحجز او القبض مدة زادت اذا ـ 4

 او علٌه المجنً عرض على اواالعتداء الكسب الفعل من الؽرض كان اذا ـ 5

 .ذلك بسبب او منه االنتقام

 او عمله او وظٌفته تأدٌة اثناء عامة بخدمة مكلؾ او موظؾ على الفعل وقع اذ ـ 6

.ذلك بسبب
(1)

 

استخدام الحٌلة او الخداع وهذا ٌتم بانتزاع المجنى علٌها من بٌئتها باستعمال 

وسائل تؤدي الى خداع المجنى علٌها او من ٌكفلها لذا الٌكفً الكذب العادي لتحقق 

علٌه الحٌلة بل ٌجب ان ٌرتبط الكذب بمظهر خارجً كان ٌطلب الجانً من المجنى 

وهً طبٌبٌة ان تذهب معه السعاؾ والدته وهو ٌظهر االلم والتاثر والقلق واذابه 

ٌاخذها الى جهة مجهولة وٌخفٌها وٌهتك عرضها وكان ٌطلب الجانً من ادارة 

المدرسة المجنى علٌها هاتفٌاً ان تسمح لها بالخروج لوفاة شقٌقتها مدعٌاً بانه 

ول ان ٌظهر فً كالمه بانه مفجوع وفعالً والدها وبانه سٌرسل من ٌصطحبها وٌحا

ن المدرسة وٌخفٌها فً جهة مجهولةٌرسل من تاخذها م
.(2)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المعدل . 1969لسنة 111(قانون العقوبات العراقً 1)
واثبة داود السعدي ، قانون العقوبات القسم  الخاص ،دار الثقافة والنشر ، بؽداد ، ـ  ( د2)

 .147.ص1989،1988

 

من قانون العقوبات العراقً )من خطؾ بنفسه او بواسطة ؼٌره  422نصت المادة 

بؽٌر اكراه او حٌلة حدثاً لم ٌتم الثامنة عشر من عمره ٌعاقب بالسجن مدة التزٌد عن 

عشرة سنة اذا كان المخطوؾ انتثى وبالسجن مدة التزٌد عن خمس سنوات اذا خمس 

من 423كان ذكر (ونص كذلك اذوقع الخطؾ بطرٌقة االكراه والحٌلة كما نصت المادة 

قانون العقوبات العراقً على )من خطؾ بنفسه او بواسطه ؼٌره بطرٌق االكراه او 

سجن مدة التزٌد عن خمس عشرة سنة ( الحٌلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بال

واذا صاحب الخطؾ وقاع المجنى علٌه او الشروع فٌه فتكون العقوبة االعدام او 

422السجن المؤبد حسب مانصت المادة 
.(1)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدل . 1969لسنة (111 )قانون العقوبات العراقً رقم (1)

 

 الركن المعنويالفرع الثانً :  

الجرٌمة فً كل اركانها وعناصرها هو ان تتجه ارادة الواعٌة للجانً الى ارتكاب 

وٌعرؾ بأنه هو علم بعناصر الجرٌمة وارادة متجهة الى تحقٌق هذه العناصر او الى 

قبولها اي اذا ارتكب الجانً الفعل بارادته وعلمه وبنٌة احداث النتٌجة المعاقب 

علٌها والعبرة فً توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجرٌمة او الؽرض منها اال 

ذنص القانون على خالؾ ذلك وٌتحقق القصد كذلك اذا توقع الجانً نتٌجة اجرامٌة ا

لفعله فاقدم علٌه قابالً حدوث هذه النتٌجة فالقصد الى الشًء ٌعنً اتجاه االرادة الٌه 

بعد العلم به وهذا ٌعنً ان قصد فعل الخطؾ هو احاطة العلم به واتجاه االرادة نحوه 

م الختطاؾ فصح ان العمد ٌقوم على االرادة والعلوكذلك قصد النتٌجة وهً ا

القصد الجنائً العام لدى وعلٌه فأنه لكً ٌتحقق المنصرفٌن الى الفعل والنتٌجة 

الجانً ٌلزم توافر عنصرٌن  العلم واالرادة
 (.1)

 

 

ـ العلم :ـ ٌجب ان ٌحٌط علم الجانً بمادٌات وعناصر الركن المادي للجرٌمة وكذا  1

لشرعً وهذا ٌعنً انه ٌلزم ان ٌكون الجانً عالماً  عارفاً بالفعل عناصر الركن ا

وهذا امر بدٌهً  ذلك ان العلم بالفعال هو حالة ذهنٌة تعطً للشخص القدرة على 

االدراك والتمٌٌز بٌن االفعال المختلفة مدركاً خطورتها والنتائج التً ٌمكن ان تسفر 

لعقلٌة المعتادة ٌدرك انه فاعل للفعل عنها واالصل ان االنسان المتمتع بالملكات ا

الذي ٌقوم به والجانً فً جرٌمة الخطؾ االصل ان ٌكون عالماً بمادٌات هذه 

 الجرٌمة مدركاً خطورتها ومتوقعاً لنتائجها وعلى ذلك فالٌكفً العلم بفعل الخطؾ بل

حق ٌجب ان ٌتوقع النتٌجة التً ٌحدثها الفعل وهذا التوقع ٌتطلب العلم بموضوع ال 

المعتدي علٌه وادراك االضرار التً قد تصٌبه وٌلزم ان ٌكون عالماً بالحكم الشرعً 

او القانونً
.(2)
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 .155السعدي، المصدر السابق،صـ واثبة داود  (د1)
 .43المصدر السابق ،ص ، عبد هللا عبد عبٌد ـ د (2)
 

 

لفعل الخطؾ والنتٌجة المترتبة علٌها وهذا النوع من العلم مفترض والٌصح انكاره  

او االدعاء بعدم وجوده  وعلى ذلك القصد  الجنائً ٌكون متوافر لدى الجانً فً 

بانه ٌرتكب فعل الخطؾ والوقائع المكونة له جرٌمة االختطاؾ اذا كان الجانً عالماً 

طوؾ على ترك مكانه او تحوٌل سٌره بتمام وهً االخذ والنقل او اجبار المخ

السٌطرة علٌه وانه ٌترتب على فعله االعتداء على حق االنسان )المجنً علٌه (فً 

االختٌار والتنقل والٌقدح فً العلم بمادٌات وعناصر الجرٌمة وركنها الشرعً عدم 

العلم باسم او جنسٌة المخطوؾ او عدد ركاب الوسٌلة المختطفة 
 .(1)

 

 ـ االرادة  2

هً نشاط نفسً ٌتجه الى تحقٌق ؼرض عن طرٌق وسٌلة معٌنة وهً تمثل جوهر 

القصد وعنصره االساسً والفرض ان الجانً فً جرٌمة االختطاؾ بعد علمه بهذه 

الجرٌمة تتجه ارادته الى تحقٌق هدفه وهو ابعاد المجنً علٌه المخطوؾ عن  مكانه 

قد اتجهت الى تحقٌق هذه النتٌجة   او تحوٌل خط سٌره وان ارادة الخاطؾ

االجرامٌة وهذا ٌعنً ان االرادة البد ان تنصرؾ الى الفعل  والى النتٌجة معاً 

والٌكفً ان تتجه االرادة الى الفعل دون النتٌجة ولو توفرت هذه الحالة فان القصد 

دة الى الجنائً لم ٌكتمل فً هذه الحالة كما الٌتوفر القصد الجنائً اذا اتجهت االرا

احداث نتٌجة ؼٌر النتٌجة االجرامٌة التً تحققت كما لو كان الهدؾ ابعاد المجنً 

.علٌه عن مكانه واخذه وتحوٌل خط سٌره وتحققت نتٌجة اخرى
(2)

 

هً مجرد حجز الشخص وعلٌه ٌسأل الجانً عن جرٌمة الحجز ولٌس عن جرٌمة  

عتداء واالٌذاء الجسدي او الهدؾ الخطؾ والنتٌجة المحققة هٌا االاالختطاؾ او كان 

هتك العرض او ؼٌره فان النتٌجة االجرامٌة التً تحققت ؼٌر النتٌجة المطلوبة 

وٌسأل الجانً بناء على النتٌجة التً تحققت مادام الفعل ٌحققها وٌؤدي الٌها وعلى 

ذلك فاذا توفر العلم بجرٌمة االختطاؾ والوقائع المكونة لها وعدم مشروعٌتها 

والنتائج التً سوؾ تترتب علٌها وتوفرت االرادة الى ارتكاب وخطورتها 

جرٌمةاالختطاؾ بنٌة احداث النتٌجة الجرمٌة فان القصد الجنائً ٌتحقق فً هذه 

الجرٌمة 
(.3)

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .615محمود نجٌب حسنى ، المصدر السابق ،ص ـ د (1)
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 .199د ـ محمد زكً  ابو عامر ، المصدر السابق ، ص (2)

 .951د ـ احمد شوقً ابو خطوة ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، ص (3)

 المطلب الثانً

 الخطؾ جرٌمة عقوبة

  تناولت فً المطلب الثانً  عقوبة جرٌمة الخطؾ فً فرعٌن وكاالتً: 
  التشدٌد ظروؾ ـ: االول الفرع

 حٌاته فً االنسان ٌصٌب ان اما الجرٌمة ٌرتكب من على القانون فرضه الذي الجزاء ان

 من الخطؾ جرٌمة ان كالؽرامة ماله فً او بانواعه كالحبس حرٌته فً او كاالعدام

 وان الجرٌمة بهذه تحٌط ومخففة مشددة ضروفاً  هناك الى االشارة من واالبد الجناٌات

 التشرٌعات التحدد ان ٌجب حٌث مرناً  بكونه ٌتمٌز العقاب عرض الجزائً القاضً واجب

 االدنى الحد تقدٌر فً السلطة للقاضً تعطً بل جرٌمة لكل  واحد جزاءاً  العقابٌة

.جرٌمة لكل واالعلى
(1)

 ٌعاقب) انه421 المادة بموجب العراقً العقوبات قانون حدد وقد 

 امر بدون  كانت وسٌلة باٌة حرٌته من حرمه او اوحجزه شخص على قبض من بالحبس

 العقوبة وتكون واالنظمة القوانٌن فٌها تصرح التً االحوال ؼٌر فً مختصة سلطة من

االتٌة االحوال فً سنة عشرة خمس على  التزٌد مدة السجن
(2)

  ـ: 

 عالمة حمل او الحكومة مستخدمً بزي حق بدون تزٌا شخص من الفعل حصل اذا ـ أ

 الحجز او بالقبض مزوراً  امراً   ابراز او كاذبة عامة بصفة اتصؾ او لهم ممٌزة رسمٌة

 .مختصة سلطة من صدوره مدعٌاً  الحبس او

 . نفسً او بدنً تعذٌب او بالقتل تهدٌد الفعل صاحب اذا ـ ب

   ظاهراً  سالحاً  ٌحمل شخص من او اكثر او شخصٌن من الفعل وقع اذا ـ جـ

   ٌوماً  عشر خمسة على الحرٌة من الحرمان او الحجز او القبض مدة زادت اذا  دـ

 االنتقام او علٌه المجنً عرض على االعتداء او الكسب الفعل من الؽرض كان ـاذا هـ

 . ؼٌره من او منه

 او خدمته او وظٌفٌته تأدٌة اثناء عامة بخدمة مكلؾ او  موظؾ على الفعل وقع اذا ـ و 

 . ذلك بسبب

 ؼٌره بواسطة او بنفسه خطؾ من)) العراقً العقوبات قانون من422 المادة نصت ـ

 عشرة خمس مدة بالسجن ٌعاقب العمر من عشر الثامنة ٌتم لم حدثاً  حٌلة او اكراه بؽٌر

 وقع واذا.  ذكراً  كان اذا سنٌن عشر مدة بالسجن او  انثى المخطوؾ كان اذا سنة

 علٌها المنصوص التشدٌد ظروؾ احد فٌه توفرت او الحٌلة او االكراه بطرٌقة الخطؾ

 او علٌها المجنى وقاع الخطؾ صاحب واذا المؤبد السجن العقوبة تكون 421 المادة فً

 بواسطة او بنفسه خطؾ من)) 423 المادة نصتو. االعدام العقوبة تكون فٌه الشروع

 المؤبد بالسجن ٌعاقب العمر من عشرة الثامنة اتمت انثى الحٌلة او االكراه بطرٌق ؼٌره

 . االعدام العقوبة تكون فٌه الشروع او علٌها المجنى وقاع الخطؾ صحب واذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .165،المصدر السابق ،صالسعدي داود واثبة ـ د (1)
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 المعدل . 1969لسنة  (111)قانون العقوبات العراقً رقم (2)

 

 

 التعذٌب او423،422 المواد فً المبٌن االكراه افضى اذا))  424 المادة نصت ـ

 . االعدام العقوبة تكون المخطوؾ الموت الى 421 المادة من ب الفقرة فً المبٌن

 

المخففة الظروؾ ـ: الثانً الفرع 
(.1)

 

 انقضاء قبل وتركه بالمخطوؾ اذى الخاطؾ ٌحدث لم اذا ـ1)) 426 المادة نصت ـ

 اهله الى الرجوع علٌه ٌسهل امٌن مكان فً الخطؾ وقت من ساعة واربعون ثمان

 فً العقاب من الجانً وٌؽفى ـ2.  سنة على التزٌد مدة الحبس العقوبة تكون

 المخطوؾ وجود بمكان واعلمها السلطات الى مختاراً  تقدم اذا  المنصوص الجرائم

 ذلك على وترتب االخرٌن بالجناة وعرؾ المكان هذا عن وارشد له اكتشافها قبل

 .الجناة على والقبض المخطوؾ انقاذ

 المجنى وبٌن الخطؾ جرٌمة مرتكب بٌن صحٌح  زواج عقد اذا 427 المادة نصت ـ

 صدر قد كان واذا  االخرى واالجراءات فٌها والتحقٌق الدعوى تحرٌك اوقؾ علٌها

 بحسب التنفٌذ او الدعوى اجراءات وتستأنؾ الحكم تنفٌذ اوقؾ الدعوى فً حكم

  بطالق او مشروع  سبب بؽٌر الزوج من صادر بطالق الوةاج انتهى ا اذ االحوال

 انقضاء قبل وذلك تصرفه سوء او  الزوج  بخطأ متعلقة السباب به المحكمة حكمت

 علٌها وللمجنى والمتهم العام االدعاء وٌكون  االجراءات وقؾ على سنوات ثالث

 طلب حكم وتنفٌذ واالجراءات والتحقٌق الدعوى تحرٌك وقؾ طلب مصلحة ذي ولكل

 . االحوال حسب  الحكم تنفٌذ او سٌرها استئناؾ

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المعدل . 1969لسنة  (111 )قانون العقوبات العراقً(1)

 

 

 الخاتمة

 

 تمس التً الجرائم اخطر من تعتبر التً الخطؾ جرٌمة  حول الدراسة هذه دارت

 اسالٌبها وتتطور المجتمعات فً تنتشر عالمٌة ظاهرة اصبحت حٌث  االنسان حٌاة

 .  الحٌاة بتطور

  استنتاجات من الدراسة هذا فً ماجاء اهم استخالص الخاتمةسنحاول هذه وفً

 وامنه حرٌته  فً االنسان تمس التً الجرائم من الخطؾ جرٌمة تعتبر ـ1

 واستقراره امنه فً المجتمع مباشر بشكل تمس انها كما وكرامته واستقراره

 العالقات تمس وكذلك االمة فً واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة تمس  كما وكرامته

 واثار نتائج الجرائم اخطر فهً بؽٌرها الدولة تربط التً والدبلوماسٌة السٌاسٌة

 . واضراراً  وعواقب

 والتشدٌد العنؾ فعل على المعتمد المادي الركن هما ركنان الخطؾ لجرٌمة ـ2

 المتمثل المعنوي والركن الجرٌمة هذه ارتكاب فً الخداع او الحٌلة واستخدام

 . واالرادة العلم بعنصري

 واحدة بٌئة من تنبع ألنها متداخلة دوافع هً الخطؾ جرائم دوافع أسباب إن ـ3

 شخصٌة، ودوافع واقتصادٌة، سٌاسٌة ودوافع ؼٌرهم، بجرٌرة الناس اخذ وهً

 .ثقافٌة ودوافع

 مرتكبً أن إلــــى االختطاؾ موضوع على أجرٌت التً الدراسات أشارت لقد ـ4

 أوضاع من ٌعــــانون ألنهم ، منهم األكبر الجانب الشباب ٌشكل االختـطاؾ جرائم

 صعبــــــــة األحٌــان أؼلب فً اجتماعٌة و اقتصادٌة

 جمٌع اٌقاعها على وتصادق تعاقب التً الجرائم من االختطاؾ جرٌمة ان ـ5

 سنة( 15 ـ 7) بٌن تتراوح مدة بالسجن للحرٌة سالبة بعقوبة العالمٌة التشرٌعات

 (424،423،422،421)المادة وفق الخاطؾ العراقً العقوبات قانون جرم وقد

 الى باختٌاره الفاعل تقدم اذا ـ السابقة المواد فً العقاب من الجانً وٌعفى ـ6

 المكان عن وارشد له اكتشافها قبل المخطوؾ وجود بمكان واعلمها السلطات

 وفً ـ الجناة على والقبض المخطوؾ انقاذ ذلك على وترتب االخرٌن بالجناة وعرؾ

 لهذه فان المادي الكسب الخطؾ وراء من الهدؾ كان اذا السٌما االحوال هذه

 تسبب وقد اطفاله او زوجته او المخطوؾ والدي نفسٌة فً الٌماً  وقعاً  الجرٌمة

 تهدد نفسٌة بامراض شخصٌا المخطوؾ ٌصاب قد كما هؤالء الحد الجنون او الوفاة

 .المستقبلٌة حٌاته
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 المقترحات

 

 الدولة تتخذها التً واإلجراءات الوسائل من مجموعة وهً الجنائٌة ؼٌر التدابٌر ـ1

 تعالج واقتصادٌة واجتماعٌة سٌاسٌة إجراءات ومنها أصال، االختطاؾ وقوع لمنع

 . الخطؾ أسباب

 واالجتماعٌة األخالقٌة القٌم بؽرس والتهذٌب التوعٌة بضرورة الدراسة ـوتوص2ً

 مع المتعاملة التنفٌذٌة السلطات مستوى رفع وضرورة. المجتمع أفراد نفوس فً

 .واإلجراءات والمعلومات بالوسائل والمخطوؾ الخاطؾ

 فً المختصة للسلطات واللجوء الخطؾ جرائم عن لإلبالغ القانونً الوعً ونشر ـ3

 . الجرائم هذه لمثل التصدي
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 المصادر

  الكرٌم القران

  الكتب:  اوالً  

 

 والنشر للطباعة االسالمٌة المكتبة دار ، العربٌة اللؽة مجمع ، انٌس ابراهٌم دـ  ـ1

 . االول الجزء ،1972 ، الثانٌة ،الطبعة تركٌا استانبول ، والتوزٌع

 

 الفكر دار ، القران اٌات تأوٌل فً البٌان جامع تفسٌر ، الطبري محمد جعفر ابً ـ2

 .1ج ،1984،

 .1ج ، الفكر دار ، المحٌط البحر تفسٌر ، االندلسً حٌان ابً  ـ3

 النهضة دار ، العام للخطر التعرٌض جرائم ، خطوة ابو عمر شوقً احمددـ  ـ4

 . م1999 ، مصر ، العربٌة

دار الثقافة ، الخاص القسم ، العقوبات قانون فً الوسٌط ، سرور فتحً احمددـ  ــ5

 .712،ص1991للنشر ،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،

 ، االولى الطبعة ، الفكر دار ، الصحاح مختار عمرو، ابو الدٌن شهابدـ  ـ6

 .2 الجزء ،1998

 مصر، ، القانونٌة الكتب دار ، الخطؾ جرائم شرح ، العلٌم عبد عادلالمحامً  ـ7

2116. 

 ، مدبولً مكتبة ، تحلٌلة دراسة السٌاسً االرهاب ، حرٌز الناصر عبددـ  ـ8

 .1996 ، القاهرة

 مطبعة ، الخاص القسم العقوبات قانون شرح الحدٌثً، الرزاق عبد فخريدـ  ـ9

 . م1996 بؽداد ، الزمان

 . 3ج ، القاهرة ، الحدٌث دار ، المحٌط القاموس ، بادي الفٌروز الدٌن مجد ـ11

 

 

 الرواٌة فنً بٌن  الجامع القدٌر فتح تفسٌر ، الشوكانً علً بن محمددـ  ـ11

 المجلد ، االولى الطبعة ، بٌروت ، العربً الكتاب دار ، التفسٌر علم فً والدراٌة

 .م2111 سنة ، الثانً

 االولى الطبعة ، الفكر دار ، العرب لسان ، االفرٌقً مكرم بن محمددـ ـ 12

 . التاسع المجلد ، م1991،
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 الجامعٌة ،الدار الخاص القسم العقوبات قانون ، عامر ابو زكً محمددـ  ـ13

 . ،بٌروت

 الثقافة دار مكتبة ، االشخاص على الواقعة الجرائم ، نجم صبحً محمددـ  ـ14

 .1994 ،1ط القاهرة، ، والتوزٌع  للنشر العربٌة

 النهضة دار ، العام القسم العقوبات قانون شرح ، حسنً نجٌب محموددـ  ـ15

 . 1983 ،5ط ، العربٌة

 ، والنشر الثقافة ،دار الخاص  القسم العقوبات قانون ، السعدي داود واثبةدـ  ـ16

 .1989،1988 ، بؽداد

 

 

  القوانٌن ـ:ثانٌاً  

 .1969 لسنة 111 المعدل العراقً العقوبات قانون ـ1

 

 ثالثاً : المجالت 

 جامعة مجلة ، والقانون الشرٌعة بٌن االختطاؾ جرٌمة ، عبد هللا عبد عبٌددـ  ـ1

 .2112 السابعة السنة ، 1 العدد ، السابع المجلد ، كركوك

 

  االنترنٌت من مصادر ـ: رابعاً 

 http://www.droit-dz.com/forum/showthread.php?t=1327  

 

 

 


