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 شكر وامتنان   

 

 م يف حمكى انتنزٌم ) وفىق كم ذي اشكس اهلل انري اَعى عهً بنعًت انعقم واندٌٍ انقبئ

 [67عهى عهٍى ( ]سىزة ٌىسف اٌت 0

 وقبل زسىل اهلل ) صهى اهلل عهٍو وسهى ( 0 يٍ صنع انٍكى يعسوفب فكبفئىه فأٌ مل 

 جتدوا يب تكبفئىَو بو فبدعىا نو حتى تسوا اَكى كبفأمتىه / زواه ابى داوود .

 واٌضبً وفبءً وتقدٌساً واعرتافبً يين ببجلًٍم اتقدو جبزٌم انشكس ألسبترتً انكساو 

 واخص ببنركس اندكتىز جالل عبد اهلل خهف صبحب انفضم يف تىجٍهً ويسبعدتً

 يف جتًٍع املبدة انبحثٍت ، فجزاه اهلل كم خري . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 

 حرم اهلل أال باحلق(()) وال تقتلوا النفس التي  
 

 صدق اهلل العظيم 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث االول 

 تعريف القتل العمد في الشريعة والقانون وانواع القتل العمد

 تكون المبحث االول من مطلبٌن .

 تكلمت فً المطلب االول عن تعرٌف القتل العمد لغتاً واصطالحاً فً الشرٌعة والقانون .

 

 انواع القتل العمد .تكلمت فً المطلب الثانً عن 

 اوالً. القتل بالخنق .

 ثانٌاً. القتل باالغراق  واالحراق .

 ثالثاً. االلقاء من شاهق . 

 رابعاً. التسمم
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 المطلب االول

 تعريف القتل العمد

 القتل العمد له عدة تعارٌف منها . 

 أزهق روحه ،  القتل فً اللغة . فعل ٌحصل به زهوق الروح ٌقال : قتله قتالً :

 والرجل قتٌل والمرأة قتٌل أذا كان وصفاً ، فاذا حذف الموصوف جعل اسماً 

 ودخلت الهاء نحو : رأٌت قتٌله بنً فالن . وفً لسان العرب نقالً عن التهذٌب 

 ٌقال : قتله بضرب أو حجر أو سم : اماته . 

: أن القتل فعل من العباد  وال ٌخرج المعنى االصطالحً عن المعنى اللغوي ، قال البابرتً

 .(1)تزول به الحٌاة 

 القتل العمد فً القانون له عدة تعارٌف منها .

 .(2)ان عمداً بغٌر حق بفعل انسان اخرالقتل العمد انهاء حٌاة انس

كذلك عرف بأنه . صدور فعل أو ترك من أنسان بقصد ازالة حٌاة انسان اخر بغٌر حق 

 .(3)وٌؤدي ذلك الى وفاته 
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لقد عرف الفقٌه كارو القتل العمد بأنه ازهاق ارادٌاً وبصفه غٌر مشروعة لحٌاة انسان بفعل 

 انسان اخر .

من قانون العقوبات بأنه الفعل المرتكب ارادٌاً  (255كما عرفه القانون الفرنسً فً المادة )

 ٌوصف بالقتل العمد .

ساً عمداً ٌعاقب بالسجن قتل نف( من 415اما المشرع العراقً فقد اكتفى بالقول بالمادة )

المؤقت ومهما ٌكن من االمر فأن القتل العمد ٌعنً ازهاق روح انسان بصورة  أوالمؤبد 

متعمدة بفعل انسان اخر وهذا الفعل فٌه شًء من الخطورة لٌس على حٌاة الفرد وانما على 

 .(1)امن المجتمع وسالمته 

بأنه ان ٌضرب شخص شخصاً بشًء الغالب  اما الشرٌعة االسالمٌة فقد عرفت القتل العمد

 .(2)ان ٌقتل مثله ، أو ٌفعل شخص بشخص فعالً الغالب من ذلك الفعل ان ٌقتل به 

كذلك عرف القتل العمد ، هَو ما أقترن فٌه الفعل المزهق للروح بنٌه قتل المجنً علٌه اي 

بد من توفر قصد القتل ان تعمد الفعل المزهق ال ٌكفً العتبار الجانً قاتالً متعمداً بل ال

 .(3)لدى الجانً 
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عصمه دمه لقد حرم هللا تعالى قتل االنسان على سبٌل الظلم والعدوان الذي ال خلل فً 

واعتبره من الكبائر ، وهدد الجناة الذٌن ٌعتدون على دماء الناس تهدٌداً شدٌداً ووعدهم 

 بعذاب عظٌم وقد ورد ذلك فً الكتاب والسنة .

فً الكتاب قوله تعالى ) ومن ٌقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فٌها وغضب هللا علٌه 

 ولعنه واعد له عذاباً عظٌماً (

 .(1)د هللا مرتكب هذه الجرٌمة بالغضب واللعنة وطول المكث فً نار جهنم فقد وع

كذلك قوله فً سورة االسراء ) وال تقتلوا النفس التً حرم هللا بالحق ومن ٌقتل مظلوماً فقد 

 جعلنا لولٌه سلطانا فال ٌسرف فً القتل انه كان منصورا (

ٌن ) ال ٌحل دم أمريء مسلم اال ومن السنه قوله علٌه الصالة والسالم فً حدٌث الشٌخ

 باحدى ثالث . الثٌب الزانً . والنفس بالنفس . والتارك لدٌنه المفارق للجماعة (

 وفً حدٌث ابً هرٌرة ) من قتل له قتٌل فهَو بغٌر النظرٌن . اما ان ٌفتدى واما ان 

 .( 2)ٌقتل ( 
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 المطلب الثاني

 القتل العمد انواع

اوالً. القتل بالخنق . منع خروج النفس باي وسٌله سواء بشد الجانً عنق المجنً علٌه بحبل 

أو الضغط علٌه بحبل أو الضغط علٌه بٌده أو تعلٌقه بحبل بحٌث ٌرتفع عن االرض ، أو 

وضع شًء على أنفه أو ضمه مما ٌمنع مرور الهواء فٌها فأن فعل به ذلك مرة ٌموت فً 

ا فمات فهَو عمد فً القصاص . وان فعله مرة ال ٌموت فً مثلها غالباً فمات فال ٌعتبر مثله

فً هذه الحالة قتل عمد انما قتل شبه عمد . وان خنقه وتركه متألماً حتى مات ففٌه القود 

ألنه مات من سراٌة جناٌته فهَو كالمٌت من سراٌة الجرح . اما ان صحى بعد ذلك ثم مات 

نه فً الضاهر لم ٌمت من الخنق وهذا عند الشافعٌة واالمامٌة وبنحوه فال قصاص . أل

الحنابلة .أما المالكٌة فٌرون أن ذلك قتل عمد فً جمٌع االحوال قد وقع بقصد العدوان ولم 

 ٌكن على وجه اللعب والمزاح .

مكنه ثانٌاً. القتل باألغراق واألحراق . أذا القى الجانً المجنً علٌه فً ماء أو نار ال ٌ

الن الجانً  أومكتوف ٌعجز عن الخروج  نهال أوالنار  أواما لكثرة الماء التخلص منها 

مٌق فاذا ر عئالقاه فً ب أوحفرة ال ٌقدر على الصعود منها  لكونه فً أومنعه من الخروج 

 الفعل فهو قتل عمد ألنه ٌقتل غالباً. لكمات المجنً علٌه من ذ

منها ، ولم ٌفعل أو فً ماء غٌر مهلك ولم ٌحاول المجنً فأن القاه فً نار ٌمكنه التخلص 

علٌه الخروج منه حتى مات فال ٌعتبر القتل عمداً ، هذا وعند الشافعٌة والحنابلة ، وبنحوه 

التغرٌق قتل عمداً اذا كان الفعل مهلكاً فً الغالب  أومامٌة . وٌرى مالك ان التحرٌق اال

 لعب .وادى الى الموت ، ولم ٌكن على وجه ال

وفرق ابو حنٌفة بٌن االحراق واالغراق فاالحراق بالنار التً تقتل غالباً تعتبر قتل عمداً . 

ٌلحق بالمثقل والن االلة غٌر معدة  نهابو حنٌفة شبه عمد ولٌس عمد ال اما التغرٌق فعنده

 للقتل وال مستعملة فٌه . 
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بل أو منارة أو عمارة ، أو اي مكان ثالثاً . االلقاء من شاهق . اذا القى الجانً شخصاً من ج

مرتفع مهلك غالباً ، فاذا هلك المجنً علٌه من االلقاء فهَو قتل عمد ٌجب به القصاص عنده 

 جمهور العلماء.

بهذه الوسٌلة  رابعاً . التسمم . القتل بالسم عنده المالكٌة اذا نوى الجانً قتل المجنً علٌه

اوله باختٌاره ، اذا لم ٌعلم كونه مسموماً أو اكرهه لباس فتن أوشراب  أوسواء قذفه بطعام 

على تناوله فأن علم المجنً علٌه ان الطعام والشراب مسموم ثم تناوله مع علمه فهو القاتل 

وهو قول للشافعٌة والضاهرٌة ،  ةانً وبنحوه قال الحنابلة االمامٌلنفسه وال شًء على الج

هو كالقتل بالسالح وال ٌعتبر ابو حنٌفة القتل والن التسمم سبب ٌؤدي الى الموت غالباً ف

التعزٌر والذي ٌمال الى ترجٌحه ان القتل العمد ٌتم بأي  أوالسم عمداً ، وقال بوجوب الدٌة ب

وسٌلة تستعمل غالباً فً ازهاق الروح سواء كانت سالحاً او مثقالً كبٌراً او صغٌراً وسواء 

تعرٌضاً للحر ابو  أوتجوٌعاً  أوالقاء من شاهق  أوبالٌد او الرجل او كانت خنقاً  كانت ضرباً 

لك وان العبرة فً كل هذا توفر قصد القتل العمد لدى الجانً ، وعنده وقوعه ذالبرد وغٌر 

 . (1)ٌعتبر قاتل عمداً 
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 المبحث الثاني

 في القانون والشريعة أركان جريمة القتل العمد

ٌتكون هذا المبحث من مطلبٌن سنتكلم فً المطلب االول. عن اركان جرٌمة القتل العمد 

فً القانون الركن المادي والركن المعنوي ، ٌتكون الركن المادي من النشاط والنتٌجة 

والعالقة السببٌة والركن المعنوي ٌتمثل بالقصد الجنائً )النٌة الجرمٌة( . وهذه هً 

 رٌمة باألضافة الى هذه االركان فأن لكل جرٌمة اركان خاصة االركان العامة لكل ج

 بها .

وفً معرض الحدٌث عن اركان القتل العمد سوف نتكلم فً المطلب الثانً عن اركان 

 جرٌمة القتل العمد فً الشرٌعة االسالمٌة وتتكون من ثالث اركان .

 اوالً. القتٌل ادمً حً .

 ثانٌاً. القتل نتٌجة لفعل الجانً .

 ثالثاً. ان ٌقصد الجانً احداث الوفاة .
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 المطلب االول

 اركان جريمة القتل العمد في القانون

 

اوالً. الركن المادي . ٌتكون الركن المادي فً جرٌمة القتل العمد من عناصر ثالثة . 

 النشاط والنتٌجة وعالقة سببٌة .

السلوك أو االعتداء الذي ٌصدر من النشاط المادي . ٌتمثل النشاط المادي فً الفعل أو 

انسان فً مواجهة انسان اخر ٌؤدي الى ازهاق نفسه . وكما ٌقع القتل بالفعل أو العمل 

 وٌقع اٌضاً بطرٌق االمتناع .

لى ( ع1556( لسنة )4( ق . ع االردنً رقم )326والمشرع االردنً نص فً المادة )

ٌن سنة . وٌتضح من هذا النص ان شغال الشاقة عشران من قتل انسان قصد عوقب باأل

ال عبرة فً الوسٌلة المستخدمة فً القتل اذا لم ٌشترط النص ان ٌقع القتل بوسٌلة معٌنة  

فقد تكون وسٌلة القتل مادة سامة أو مادة غاز أو اداة أو سالحاً  ناري ... وقد تكون 

استخدامها فأن االمر االداة المستخدمة فً القتل قاتلة بطبٌعتها وقد تكون قاتلة بطرٌقة 

 . (1)سواء ما دام انها ادت الى النتٌجة التً حصلت وهً وفاة المجنً علٌه 
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فالسالح الناري اداة قاتلة بطبٌعتها ولذلك فأن استخدام المتهم المسدس واصابة المجنً 

علٌه فً مقتل ٌكفً للداللة على توفر نٌة القتل . وتطبٌقاً لذلك فقد قضً بأن االفعال 

ر ونفاذ هذه المادٌة التً قام بها المتهم تجاه المجنً علٌه بطعنه بسكٌن فً منطقة الظه

الطعنة الى داخل التجوٌف الصدري شكلت خطورة على حٌاته تدل داللة اكٌدة على ان 

نٌته قد اتجهت الى قتل المجنً علٌه وازهاق روحه ودلٌل ذلك استخدامه ألداة قاتلة 

بطبٌعتها وهً السكٌن ومكان االصابة فً مقتل من الجسم وطبٌعة االصابة التً شكلت 

 .(1)خطورة على حٌاته 

كما قضً ان افعال المتهم ٌوم الحادث تجاه المغدور المتمثلة بأطالق عٌار ناري من 

بندقٌة كانت بحوزته فأصاب العٌار الناري رأس المغدور مما ادى الى وفاته فأن هذه 

االفعال الصادرة عن المتهم تدل دالله اكٌدة وواضحة على ان نٌة المتهم اتجهت الى 

لٌل ذلك استعماله لسالح قاتل بطبٌعته وطبٌعة االصابة فً ازهاق روح المغدور ود

 الرأس.

 ان اهم ركنٌن فً القتل العمد هما .

 التفكٌر الهادئ المستنٌر .اوالً:

 .(2)الفترة الزمنٌة الالزمة الستقرار هذا التفكٌرثانٌاً:
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ومن االدوات القاتلة بالتخصٌص الحجر والعصا وذلك اذا استعملت بنٌة القتل وتطبٌقاً 

ام المتهم بضرب المغدور باانحاء متفرقة من جسمه وعلى رأسه بالعصا لذلك ان قٌ

والحجارة واالستمرار بضربه حتى بعد ان سقط على االرض بشكل مستمر ومتتابع 

ٌجعل نٌته متجهة الى ازهاق روح المغدور ولٌس اٌذاءه ذلك ان العصا والحجارة تصبح 

الٌه محكمة الجناٌات الكبرى من  ادوات قاتلة حسب طبٌعة استخدامها وٌكون ما توصلت

 .(1)القتل وتجرٌم المتهم بها موافقاً للقانون ان الفعل ٌشكل جناٌة 

وال ٌشترط ان ٌصٌب الجانً المجنً علٌه بفعله مباشرة فٌكفً ان ٌهٌئ الجانً وسٌلة 

ثم ٌتركها تحدث اثرها كما لو وضع الجانً مادة السم للمجنً علٌه فً طعامه بعد ان 

 .( 2)بمغافلة عامل المستشفى الذي ٌوزع االطعمة مما نجم عنه وفاة المجنً علٌه قام 

 وقد ثار التساؤل حول امكانٌة القتل بالوسائل النفسٌة فهناك من ٌرى استحالة القول 

لجانً بذلك . وهناك من ٌرى امكانٌة  ذلك متى تحققت عالقة السببٌة بٌن ما صدر عن ا

وفاة المجنً علٌه ومن جانبنا فأننا نرى لٌس هناك ما ٌمنع والنتٌجة التً حدثت وهٌه 

من امكانٌة القتل بالوسائل النفسٌة فمن ٌلقً على شخص مرٌض بالقلب نبأ مفجعاً بقصد 

 قتله فأنه ٌعتبر قاتالً مادام ان وفاة ذلك الشخص كانت بسبب مالقً علٌه من خبر 

 .(3)مفجع 

 

............................................................................................................... 
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. النتٌجة الجرمٌة . العنصر الثانً من عناصر الركن المادي هو النتٌجة الجرمٌة التً 2

تتمثل فً ازهاق النفس فمتى ثبت ان النشاط أو الفعل أو السلوك الذي صدر عن المتهم 

قد ادى الى وفاة المجنً علٌه فتكون الجرٌمة قد وقعت تامة اما اذا لم تحدث الوفاة 

دة الجانً بمعنى انه اذا تتم الجرٌمة ألسباب ألدخل الرادة ألسباب خارجة عن ارا

الجانً فٌها فأن االمر ٌكون من قبٌل الشروع الناقص أو التام فاذا اقدم المتهم على طعن 

المجنً علٌه فً مقتل وبالة قاتلة اثناء مشاجرة ٌدل على ان المتهم قد اقدم على هذا 

للمجنً علٌه لتم القتل فٌعتبر بهذه الحالة انه قد الفعل قصداً ولو ال الجراحة التً اجرٌت 

اتم جمٌع االفعال الالزمة لحصول القتل ولكن حالت اسباب مانعه ال دخل ألرادته فٌها 

دون اتمام الجرٌمة المقصودة وٌعتبر فعله شروعاً بالقتل ولٌس اٌذاء مادام انه قبل 

 .(1)الوصف المخاطرة فارتكب هذا الجرم وبحسب هذا 

ء وقعت النتٌجة الجرمٌة فور النشاط الجرمً ام وقعت بعد ذلك بفترة زمنٌة فأن وسوا

ذلك ال ٌؤثر على قٌام الركن المادي طالما توافرت العالقة السببٌة بٌن النشاط والنتٌجة . 

وٌمكن ان ٌقوم الجانً بطعن المجنً علٌه أو اطالق النار علٌه وال ٌتوفى على الفور 

ٌبقى قٌد العالج فترة من الوقت ثم ٌتوفى جراء ذلك الطعن أو وٌنقل الى المستشفى و

اطالق النار فأن ركن الجرٌمة المادي ٌكون متحققاً . وهذا ٌعرف بالجرٌمة ذات النتٌجة 

المتراخٌة . فالجانً ٌبقى مسؤوالً عن جمٌع النتائج التً تترتب على فعله وان طالت 

الجانً بوصف جرمً معٌن وحكم بعقوبة  الفترة الزمنٌة بٌنهما حتى ولو جرت مالحقة

 . (2)ذلك الجرم 
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. العالقة السببٌة . العنصر الثالث من عناصر الركن المادي هو العالقة السببٌة ما بٌن 3

النشاط الجرمً والنتٌجة التً وقعت وهً وفاة أو ازهاق  نفس . فاذا ثبت على وجه 

ن جناٌة القتل أو جناٌة الٌقٌن ان هذه العالقة متوفرة فأن الجانً ٌكون مسؤوالً ع

الشروع بالقتل اذا وقف االمر عند حد الشروع اما اذا انتفت العالقة السببٌة فال مجال 

 لمساءلته عن القتل أو عن الشروع وان كان من الممكن ان ٌسأل عن مجرد االٌذاء

 .(1)فقط  

ن الجانً والعالقة السببٌة ال تثٌر اي صعوبة عندما ٌكون النشاط الجرمً الذي صدر ع

 هو السبب الوحٌد للنتٌجة التً وقعت وهً ازهاق النفس . 

مثال ذلك ان ٌطعن شخص شخصاً اخر أو ٌطلق النار علٌه ثم ٌتوفى جراء ذلك ودون 

اي تدخل عامل أو سبب اخر اال ان مسألة السببٌة تدق احٌاناً حٌنما ٌتدخل سبب أو 

 .(2)أو تساهم فً احداث الوفاة اسباب اخرى الى جانب نشاط الجانً وتحدث الوفاة 
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ثانٌاً . الركن المعنوي أو القصد الجنائً .اي انصراف ارادة الجانً بصورة حرة الى 

 ارتكاب جرٌمة القتل وهو عالم بالفعل الذي ٌصدر عنه .

 االرادة . (2( العلم      )1وٌتحقق القصد الجنائً عند توافر عنصرٌن هما . )

احاطه الجانً بجمٌع الظروف والوقائع المحٌطة بالجرٌمة اي العلم بأنه  -العلم : (1)

 ٌوجه فعل االعتداء الى انسان حً وان هذا الفعل ٌشكل خطورة على حٌاته .

 توفر نٌة القتل لدى المتهم عن طواعٌة واختٌار . -االرادة : (2)

تالً عمداً رغم انتفاء احد عناصر الركن قد تعتبر بعض الجرائم ق -االستثناءات :

  -المعنوي لدى الفاعل كما فً :

أ. حالة اتجاه نٌة الفاعل الى ارتكاب القتل دون تحدٌد لشخص معٌن اي دون ان 

 ٌستهدف ضحٌة معٌنة .

 ب. حالة وقوع الجانً فً غلط أو حطأ فً الشخص المراد قتله .

 ج. القتل الرحٌم فمهما كان باعثه برٌئاً أال ان جرٌمة القتل العمد تكون 

 .(1)متحققة 

 

 

 

............................................................................................................... 
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 المطلب الثانً

 اركان جرٌمة القتل العمد فً الشرٌعة االسالمٌة

 

على ادمً  تقع جرٌمة القتل على النفس فهً بطبٌعتها  اعتداء -أوالً. القتٌل ادمً حً :

حً ولذلك سماها الفقهاء بالجناٌة على النفس ، فلتحقق وقوع الجرٌمة ٌجب ان ٌكون 

المجنً علٌه ادمٌاً حٌاً اي ان ٌكون على قٌد الحٌاة وقت ارتكاب جرٌمة القتل فمن اطلق 

مقذوفاً نارٌاً على حٌوان حً فقتله فأنه ال ٌعتبر قاتالً عمداً وان ٌعتبر متلفاً لحٌوان ، 

من شق بطن انسان مٌت أو فصل رأسه من جسمه بقصد قتله وهو ال ٌعلم انه مٌت و

 فأنه ال ٌعد قاتالً له ألن الموت لم ٌنشأ عن فعله.

 الجانً ٌشترط لتحقٌق هذا الركن ان ٌحدث القتل بفعل  -ثانٌاً. القتل نتٌجة لفعل الجانً :

تل نتٌجة لفعل ال ٌمكن نسبته وان ٌكون من شان هذا الفعل احداث الوفاة ، فأن كان الق

 الى الجانً أو لم ٌكن فعل الجانً مما ٌحدث الموت فال ٌمكن اعتبار الجانً قاتالً .

ٌشترط العتبار القتل عمداً عند ابً حنٌفة  -ثالثاً. ان ٌقصد الجانً أحداث الوفاة :

ال ٌعتبر والشافعً واحمد ان ٌقصد الجانً قتل المجنً علٌه فأن لم ٌتوفر هذا القصد ف

الفعل قتالً عمداً ولو قصد الجانً االعتداء على المجنً علٌه الن نٌة العدوان المجردة 

 . (1)عن قصد القتل ال تكفً لجعل الفعل قتالً عمداً 
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 المبحث الثالث

 عقوبة جريمة القتل العمد في القانون والشريعة

بعد ان بٌنا فٌما سبق جرٌمة القتل العمد واركان هذه الجرٌمة فسوف ندرس فً هذا المبحث 

والظروف المخففة لهذه  فً المطلب االول العقوبة المقررة لهذه الجرٌمة والظروف المشددة

 العقوبة .

 كذلك سوف نتكلم فً المطلب الثانً عن عقوبة جرٌمة القتل العمد فً الشرٌعة االسالمٌة .
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 المطلب االول

 عقوبة القتل العمد

عقوبة القتل العمد . ان عقوبة القتل العمد هً السجن المؤبد أو المؤقت كما نصت على ذلك 

وٌجوز للمحكمة ان تخفف العقوبة اذا اقترنت  1565ق . ع . ع  لعام ( 415المادة )

( عقوبات عراقً لعام 131الجرٌمة بعذر قانونً مخفف كما نصت على ذلك المادة )

واذا رأت المحكمة ان ظروف الجرٌمة أو المجرم تستدعً الرأفة جاز لها ان تخفف  1565

هذا اذا  1565ن العقوبات العراقً لعام ( من قانو132العقوبة حسب ما تنص علٌه المادة )

تمت الجرٌمة وتحققت نتٌجتها االجرامٌة وهً ازهاق روح المجنً علٌه اما اذا وقف أو 

اعتبر الفعل  1565( ق . ع . ع لعام 31خاب اثر الفعل لسبب خارج عن ارادة الفاعل م )

ق .ع . ع  لعام ( من 31شروعاً وأستحق الفاعل عقوبة الشروع حسبما حددتها المادة )

1565 (1). 
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 الظروف المشددة لجريمة القتل العمد



 

الظروف المشددة هو ان ٌعاقب المجرم فً بعض الظروف المحددة قانوناً ٌعاقب اشد من 

العقاب المقرر اصالً لجرٌمته أو ٌتجاوز مقدار الحد االقصى المقرر للجرٌمة فً االصل 

 .(1)عند تجردها من تلك الظروف 

قتل العمد على الظروف المشددة لعقوبة ال 1565( ق . ع . ع لعام 416لقد نصت المادة )

فقد تصبح عقوبة الجرٌمة وفقاً لهذه المادة االعدام بدالً من العقوبة التً حددتها المادة السابقة  

( ، وهذه الظروف 416( اذا توفر ظرف من الظروف التسعة التً ذكرتها المادة )415)

 هً . 

 سبق االصرار والترصد . -1

 رة .القتل باستعمال مادة سامه ، أو مادة مفرقعة أو متفج -2

اذا كان القتل لدافع دنًء أو مقابل اجر أو اذا استعمل الجانً طرق وحشٌة فً  -3

 ارتكاب الفعل .

 اذا كان المقتول من اصول القاتل . -4

 قتل الموظف أو المكلف بخدمة عامة . -5

 اذا قصد الجانً قتل شخصٌن فأكثر فتم ذلك بفعل واحد . -6

 القتل عمداً أو الشروع فٌه .اذا اقترن القتل عمداً بجرٌمة أو اكثر من جرائم  -7

 ارتكاب جرٌمة القتل العمد كوسٌلة الرتكاب جرٌمة اخرى . -1

 العود الى ارتكاب جرٌمة القتل العمد أو الشروع فٌه خالل مدة تنفٌذ  -5

 . (2)العقوبة 

.................................................................................................................... 
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 الظروف المخففة لعقوبة جريمة القتل العمد



 

توجد بعض الحاالت التً تتوافر فٌها ظروف تؤدي الى تخفٌف عقوبة جرٌمة القتل العمد 

بحٌث تفرض على الجانً فً هذه الحاالت عقوبة اخف من عقوبة الجرٌمة االصلٌة وقد 

 .(1)تصل الى عقوبة المخالفة فً حٌن ان جرائم القتل العمد هً من الجناٌات اصالً 

رٌمة القتل العمد جمٌعها ولكن هذه الجرٌمة اي جرٌمة القتل وهذه الحاالت تتطلب اركان ج

العمد  تقترن بضرف خاص ٌدعو الى تخفٌف عقوبة الجرٌمة ولذلك سوف نتكلم عن هذه 

 الحاالت والمتمثلة فً صورتٌن .

 قتل االم لطفلها حدٌث الوالدة اتقاء العار .  -الصورة االولى :

 الة التلبس بالزنا .جرٌمة القتل فً ح  -الصورة الثانٌة :
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 قتل االم لطفلها حدٌث الوالدة . -الصورة االولى :



 

على انه )ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد عن عشر  1565( ق . ع . ع لعام 417)تنص المادة 

سنوات أو بالحبس مدة ال تقل عن سنه االم التً تقتل طفلها حدٌث الوالدة اتقاء العار اذا 

 كانت قد حملت به سفاحاً(.

 ولتطبٌق احكام نص المادة اعاله ٌجب توافر الشروط التالٌة .

 قتل عمدٌة بكل اركانها .ٌجب ان تكون هناك جرٌمة  .1

ٌشترط فً الجانً الذي ٌرتكب هذه الجرٌمة ان ٌكون اما للطفل الحدٌث الوالدة  .2

 ، بمعنى ان تكون الجانٌة هٌه ام الطفل القتٌل .

ٌشترط ان ٌكون المولود حدٌث الوالدة وٌستوي ان ٌكون ولداً أو بنت متعافٌاً  .3

بالنص ان ٌكون الطفل حدٌث عهد كامل الخلقة ام علٌالً مشوهاً فكل ما ٌشترط 

 الوالدة . 

ان ٌكون الحمل قد حصل سفاحاً ، اي ٌشترط ان تكون االم قد حملت بالطفل  .4

 نتٌجة عالقة جنسٌة غٌر مشروعة مع رجل .

ان ٌكون الدافع الى القتل هو اتقاء العار : وهذا الشرط هو العلة التً كانت وراء  .5

 .(1)لحالة ظرفاً ٌخفف العقوبة موقف المشرع باعتبار القتل فً هذه ا
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 بالزنا .القتل فً حالة التلبس  -الصورة الثانٌة :



 

بقولها ) ٌعاقب بالحبس مدة  1565( ق . ع . ع لعام 415هذه الحالة نصت علٌها المادة )

ال تزٌد على ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو احدى محارمه فً تلبس بالزنا أو وجدها فً 

فراش واحد مع شرٌكها فقتلها فً الحال أو قتل احداهما أو اعتدى علٌها أو على احداهما 

 افضى الى الموت أو الى عاهة مستدٌمة .....(اعتداء 

وبذلك ٌتضح ان المشرع العراقً اعتبر حالة تلبس الزوجة أو احدى المحارم بالزنا أو 

الوجود فً فراش واحد مع شرٌكها عذراً مخففاً لعقوبة الفاعل بحٌث تصبح عقوبة القتل 

والعلة فً تخفٌف العقوبة العمد وهو جناٌة عقوبة جنحة ولذلك تسمى جنحة القتل العمد . 

 هو االستفزاز الخطٌر الذي اصاب الزوج فً اعز شًء ٌملكه وهو الشرف واالعتبار .

 ولتطبٌق نص المادة اعاله ٌجب توافر الشروط االتٌة .

 صفة الفاعل ، اذ ٌشترط ان ٌكون زوجاً للمجنً علٌها أو محرماً لها . .1

لمجنً علٌها ) الزوجة أو احدى عنصر المفاجأة ، ان ٌقدم الزوج على الفعل وا .2

 محارمه ( وهً فً حاله تلبس بالزنا .

 .(1)ٌجب ان ٌقع القتل فً الحال  .3
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 المطلب الثانً



 

 عقوبة القتل العمد فً الشرٌعة االسالمٌة 

عقوبة القتل العمد فً الشرٌعة االسالمٌة . حكم القتل العمد بجمٌع انواعه ان ٌقتل القاتل اي 

ٌجب فً القتل العمد القود ، وهو قتل القاتل جزاء على ارتكابه القتل العمد ، اذا لم ٌعف 

الى اولٌاء المقتول  فان عفوا فدٌة مسلمة الى اهله اال ان ٌصدقوا . والدلٌل على ذلك قوله تع

 ) ومن قتل مظلوماً قد جعلنا لولٌه سلطاناً فال ٌسرف فً القتل ( 

 وقوله تعالى ) ولكم فً القصاص حٌاة ( والقصاص المماثل اي قتل القاتل . 

وروى البخاري عن اب هرٌرة ان النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ) ومن قتل له قتٌل فهو 

 .(1)دق رسول هللا بخٌر النظرٌن أما ان ٌفتدى وأما ان ٌقتل ( ص

 

ولقد اوجبت القصاص اٌات كثٌرة وارده ، اوجها فً القتل قوله تعالى ) ٌا اٌها الذٌن امنو 

كتب علٌكم القصاص فً القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد واالنثى باألنثى فمن عفى له من 

اعتدى حسان ذلك تخفٌف من ربكم ورحمه فمن ًء فاتباع بالمعروف واداء الٌه بأاخٌه ش

 [171]البقرة بعد ذلك فله عذاب عظٌم ( 

الكرٌمة تصحٌحاً لوضع كان فً الجاهلٌة . وهو ان كل قبٌلة كانت تقدر  وقد نزلت االٌه

مقتولها بقدر ٌكون مكافئاً لمنزلته فٌها . فاذا قتل عبد زعٌماً من زعماء القبائل ال ٌقتل العبد 

 أو عدد ٌساوي الزعٌم المقتول فً مجموعهم  وحده بل ٌقتل حر فً منزلة الزعٌم المقتول ،

وعددهم ، وان كان كل واحد منهم ال ٌساوٌه فً شخصه ، وقد كان ذلك النظام الجاهلً 

ٌؤدي الى النزاع والحروب بٌن القبائل ، فال ترض قبٌلة القاتل ان تقدم ما ٌطلب منها ، 

ة فً االثم ، وتندفع الى شن وتعده ذالً لها ، وتندفع الى المقاومة واالخرى تأخذها العز

الحرب ، فجاء االسالم وحارب تلك العادة االنتقامٌة الجاهلٌة واوجب ان تكون النفس 

بالنفس . فالقاتل ٌقتل وال ٌتجاوز للقتل غٌره . ونص على ذلك قوله تعالى ) ومن قتل 

[  23راء : مظلوما فقد جعلنا لولٌه سلطاناً فال ٌسرف فً القتل انه كان منصورا ( ] االس

 .(2)فال ٌقتل بالعبد حر غٌر قاتله ، وال ٌقتل باألنثى انثى غٌر قاتلها 

.................................................................................................................... 

 . 57، ص:  مصدر سابق ،عبد الرحمن المالكً (1)

 .261ة ، الجرٌمة والعقوبة فً الفقه االسالمً ، القاهرة ، ص:االمام محمد ابو زهر (2)
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 متطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون

 

 بأشراف 

 د. جالل عبدهللا خلف

 

 

 

 م2117                                                                           ـه1431

 

                                                                                     



 

 المقدمة

ان الجرائم الماسة بحٌاة االنسان ونعنً بها جرائم القتل العمد من الجرائم المعروفة من اقدم 

العصور كما ان التشرٌعات فً الوقت الحاضر تعالجها فً العدٌد من النصوص وٌقع على 

رأس الجرائم من حٌث الخطورة وشدة العقوبة جرٌمة القتل العمد حٌث تصل العقوبة اذا ما 

ف مشدد الى الموت والسبب ٌعود الى انها تعدم حٌاة انسان وتنهً وجوده اقترنت بظر

فاألنسان هو اغلى رأس مال وان حٌاته ال تقدر بثمن هذه الجرٌمة باالضافه الى تهدٌدها 

 للفرد فهً تعكر امن المجتمع وسالمه وتعرض مصالحه للخطر .

ة موضوعا لبحثً كما ان ان خطورة الموضوع هذا هً التً دفعتنً الختٌار هذه المشكل

هناك سبب اخر هو ما ٌتعرض له وطنً من افعال قتل مشٌنه تستهدف المكان كله والزمان 

 كله .

والهدف من دراسة هذا الموضوع هً حماٌة المجتمع من المجرمٌن وحماٌة انفس االفراد 

لحنٌف وجعل لها حرٌة مطلقة وال ٌجوز قتل المسلم اال ألسباب ذكرها الدٌن االسالمً ا

 )كالزنا( .

وان مشكلة جرٌمة القتل العمد البد من وضع حد لها واال انتشرت فً مجتمعنا بأسره وٌجب 

 مكافحتها من اجل امن وسالمة المجتمع .

وقد اعتمدنا فً كتابة بحثنا هذا على المنهج التحلٌلً المقارن بٌن القانون الوضعً 

 والشرٌعة االسالمٌة.

بحث هذا الموضوع ارتأٌنا طرحه فً ثالثة مباحث ، نتناول فً  وبعد ان عقدنا العزم على

المبحث االول تعرٌف القتل العمد لغتاً واصطالحاً فً المطلب االول وفً المطلب الثانً 

نتناول انواع القتل العمد ، كذلك سنتناول فً المبحث الثانً اركان القتل العمد فً القانون 

ً سنتناول اركان القتل العمد فً الشرٌعة ، وفً فً المطلب االول وفً المطلب الثان

المبحث الثالث سنتناول عقوبة القتل العمد فً القانون فً المطلب االول وفً المطلب الثانً 

 سنتناول عقوبة القتل العمد فً الشرٌعة .
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لقد تناولنا فً بحثنا هذا جرٌمة القتل العمد وما لها من مضار على المجتمع والدولة فتبٌن لنا 

اعتداء على حٌاة االنسان فتوصلنا فً ختام ان هذه الجرٌمة من الجرائم الخطرة التً تشكل 

 -هذا البحث الى النتائج والتوصٌات االتٌة :

 النتائج :

 اوالً. هذه الجرٌمة تعتبر من اكثر الجرائم خطورة على امن وسالمة المجتمع .

ثانٌاً. ان المشرع العراقً قرر لهذه الجرٌمة الخطٌرة عقوبة اصلٌة وهً السجن المؤبد أو 

 ( .415ا تنص علٌها فً المادة )المؤقت كم

ثالثاً. ان المشرع شدد عقوبة هذه الجرٌمة فً بعض الحاالت وذلك ألسباب عدٌدة كأن ٌكون 

الجانً استخدم اسالٌب وحشٌة فً ارتكاب الجرٌمة مما تدل على خطورة كبٌرة داخل هذا 

 المجرم .

االت ألسباب عدٌدة رابعاً. نرى ان المشرع قد خفف عقوبة هذه الجرٌمة فً بعض الح

 تتعلق بالشرف واالعتبار واتقاء العار .

 التوصٌات :

اوالً. ٌجب ردع اي شخص ٌقوم بارتكاب هذه الجرٌمة وعدم التهاون والتعاطف مع 

 مرتكبها وذلك ألنه من امن العقاب ساء االدب . 

نتشار ثانٌاً. عدم ترك محاسبة الجانً من قبل ذوي المجنً علٌه الن ذلك سٌؤدي الى ا

 الفوضى فً المجتمع وانما ٌجب محاسبته بموجب القانون .

ثالثاً. عقد المؤتمرات والندوات لنشر الوعً الثقافً بٌن افراد المجتمع وذلك لالبتعاد عن 

 الجرٌمة بشكل عام وجرٌمة القتل العمد بشكل خاص . 

غٌر مشروعة وغٌر رابعاً. العمل على الحد من انتشار االسلحة بٌن افراد المجتمع بصورة 

 مرخصة من قبل الدولة .
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