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هداءاال  

 اىل والدي ....

 يف الناس كلمة حق ال تضعفهم رغبة او رىبة... اىل الذين يقولون

 اىل الذين ينشرون العدل صفة من صفات اهلل العظمى ...

و اىل كل ؿبب للسلم و االمن و االمان و اىل كل من كرس جهده يف سبيل ضباية اجملتمع و اسعاد 
 البشرية ...

 اىل كل اولئك اىدي ىذا العمل اؼبتواضع...

 

 

 

 

 

 

 الباحثة 
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تقديرالالشكر و  

 اضبد اهلل و اشكره و الصالة و السالم على رسول اهلل ...

 –بكل االحًتام و التقدير اتقدم بالشكر و االمتنان اوال اىل عمادة كلية القانون و العلوم السياسية 
جامعة دياىل متمثلة بعميدىا و اساتذة قسم القانون لتوفَتىم كل سبل االستمرار يف الدراسة و 

وال و اخَتا اؼبشرف على حبثي الدكتور ) قائد ىادي دىش( ؼبا ابداه يل من توجيهات سديدة اخص ا
 طيلة مدة حبثي ىذا.

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة
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 مقدمة

بسم اهلل و اغبمد هلل اؽبادي اىل سواء السبيل، و الصالة و السالم على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت و على الو و من 
 اتبع ىداه اىل يوم الدين وبعد ....

يف االرض و كرمو قال تعاىل : ) و لقد كرمنا بٍت ادم و ضبلناىم يف الرب و  استخلفولقد خلق اهلل االنسان و 
، ان الشقاء و التعاسة ربل باإلنسان  (1)البحر و رزقناىم من الطيبات و فضلناىم على كثَت فبن خلقنا تفضيال( 

ريبة اػبطف اليت حينما ىبالف اؼبنهج و الطريق الصحيح. يف صدد ىذا البحث سيتم دراسة جريبة خطَتة و ىي ج
ظهرت و انتشرت على كبو يدعو القلق و يبعث على االىتمام ففي القدم كان يتم اختطاف العبيد و بيعهم يف 
سوق النخاسة و يف بداية القرن التاسع عشر كانت السفن يف اغلب االحيان ذبرب على التوقف و هبرب العاملون 

ون و هبربون على العمل يف السفن و يعد اي اعتقال غَت فيها على العمل يف سفن اخرى و كان البحارة يؤسر 
شخصا او اكثر من الناس و يتخذوهنم رىائن قانوين صورة من صور االختطاف و ىبتطف اجملرمون الفارون احيانا 

ليقللوا من فرص القبض عليهم و اصبح اػبطف من اجل الفدية شائعا يف العشرينيات و الثالثينيات من القرن 
اغبكومات على تنفيذ  إلجباريف الوقت اغبايل ازداد االرىابيون من استخدام االختطاف كمحاولة  اغبايل. و

مطالبهم. و تتجلى انبية ىذا اؼبوضوع يف انو يسلط الضوء على جريبة و اسباب ظهورىا و تطور اساليبها و دوافع 
عتداء عليو و ىو حق االنسان يف ارتكاهبا كذلك انو يسلط الضوء على حق طبيعي من حقوق االنسان و اثر اال

و ؿباولة اهباد اغبلول و اغبد منها و اىداف اغبرية، اما اسباب اختيار اؼبوضوع فهو تطور ىذه اعبريبة و اساليبها 
الدراسة تتلخص يف تسليط الضوء على جريبة حديثة العهد، و قد اعتمد اؼبنهج االستقرائي التحليلي يف معظم 

ذلك من حيث عرض موضوع جريبة االختطاف و ايضا اعتمد اؼبنهج الوضعي اما خطة جوانب ىذه الدراسة و 
الدراسة فقد تناولت جريبة اػبطف يف ثالث مباحث فكان اؼببحث االول يشتمل على التعريف جبريبة اػبطف و 

اخَتا فان اؼببحث خصائصها و سبييزىا عن اعبرائم االخرى اما اؼببحث الثاين فقد اشتمل على بيان اركان اعبريبة و 
الثالث تناول حالة تعدد اعبناة وعقوبة اعبريبة حسب القانون العراقي. فاهلل نسأل ان يوفقنا و ىو الذي نسًتشد 

 لبلوغ الصورة اليت نرتضي ؽبذه الدراسة.

 الباحثة

 

                                                           

 .77سورة االسراء، اآلية (1) 
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 المبحث االول 

 تحديد مفهوم جريمة الخطف  وخصائصها وتميزىا عن الجرائم االخرى 

 المقدمة 

ان جريبة اػبطف ىي جريبة حديثة نسبيا  وىي جريبة داخلية على اجملتمع وكان ظهورىا يف بداية االمر يف    
صورة اختطاف الصغار واالناث اال اهنا اخذت تتطور سواء  الدوافع او االساليب او الوسائل  ما وان من اىداف 

وربديد  مفهومها  وخصائصها  وسبيزىا عن اعبرائم دراسة  ىذه اعبريبة  تسليط الضوء على جريبة حديثة  العهد  
االخرى اؼبشاهبة ؽبا ،  وايضا الهنا جريبة من اعبرائم اليت سبس حرية االنسان  وهتدد امن واستقرار  اجملتمع ، 

ر  ويالحظ ان ىذه اعبريبة قد ازدادت  يف العراق السيما بعد االحتالل  االمريكي الربيطاين لو نتيجة لعدم االستقرا
وفقدان االمن وانتشار الفوضى حيث انعكس ذلك على زيادة حالة اػبطف ، فان الغالبية العظمى من ىذه 
اعبرائم ربمل اجملٍت عليهم  على االستجابة اىل الطلبات اعبناة السياسية واؼبادية حىت باتت من اعبرائم اؼبروعة  يف 

 -:بحث اىل لذى سيتم تقسيم ىذا الالعراق 

 اؼبقدمة .

 ال : ربديد مفهوم جريبة اػبطف .او 

 ثانيا  : خصائص جريبة اػبطف .

 ثالثا : سبيز جريبة اػبطف عن اعبرائم االخرى اؼبتشاهبة ؽبا .

 اػباسبة 
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 جريمة الخطف:اوال: 

ىي كل سلوك خارجي اهبابيا كان ام سلبيا جرمو القانون و قرر لو عقابا اذا صدر من انسان  الجريمة :
 . (1)مسؤول

م اؼبعدل اػبطف و كذلك غالبية قوانُت 1969( لسنة 111مل يعرف قانون العقوبات العراقي رقم ) الخطف :
الدول العربية مل تعرفها و يف ذات الوقت قبد ان ىناك تشريعات قد اوردت تعريفا لو، اما اؼبشرع العراقي مل يعرف 

كن تعريف جريبة اػبطف حسب راي الفقو باهنا  جريبة اػبطف و ترك ذلك للفقو و القضاء اعبنائيُت. فلذلك يب
 ) كل فعل يقصد بو ضبل اؼبخطوف باػبداع و العنف على االنتقال او نقلو اىل مكان اخر دون ارادتو(.

و ذىبت ؿبكمة التمييز العراقية اىل تعريف جريبة اػبطف ) ان اػبطف ىو انتزاع اجملٍت عليو من موقعو الطبيعي ايا  
نقلو ؼبتواجد فيو مليء حريتو اىل مكان اخر مل يكن راضيا بوجوده فيو بتعبَت اخر كان قد حل كان ىذا اؼبوقع ا

 . و يبكن ان تقع اعبريبة باغبيلة و االكراه. (2)اىل ىذا اؼبكان قسرا او من غَت ان يكون إلرادتو اي شأن فيو(

 خصائص جريمة الخطف :ثانيا : 

ال تشًتك فيها مع غَتىا من اعبرائم، و ان من اػبصائص البارزة يف جريبة اػبطف  ان لكل جريبة خصائص خاصة
 ىي:

 :جريمة مركبة -1

اوال : جريبة اػبطف من اعبرائم اؼبركبة ىي تلك اعبريبة اليت تتكون من عدد من االفعال و كل فعل تنهض بو 
حكم واحد، اما اذا كانت تقوم بفعل  جريبة مستقلة فيتم صبع ىذه اعبرائم و صبعها يف جريبة واحدة يكون ؽبا

 . (3)واحد يكفي غبدوثها و سبامها فإهنا تسمى جريبة بسيطة مستقلة بذاهتا و اكثر اعبرائم ىي من ىذا النوع 

و ان جريبة اػبطف ىي االخذ و السلب بسرعة و يلزم إلسبامها نقل اجملٍت عليو و ابعاده عن مكان اعبريبة اىل 
مكان اخر بتمام السيطرة عليو، و عليو ان فعل االخذ و السلب بسرعة ىو حبد ذاتو فعل مستقل و فعل االبعاد 

                                                           

 .1ص -2712 ،ؾبلة جامعة كركوك للدراسات االنسانية  االختطاف بُت الشريعة و القانون ،جريبة   ،عبيد عبد اهلل عبد(1) 
 .326ص ، 2715 ،بَتوت  ،دار السنهوري  ،شرح احكام القسم اػباص من قانون العقوبات ،صبال ابراىيم اغبيدري (2) 
ص  ،مصر، دار الكتب القانونية ،جرائم االختطاف االحكام العامة و اػباصة اؼبرتبطة هبا  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (3) 
43. 
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اعبريبة اال هبما معا كان يأخذ اعباين اجملٍت عليو عن مكان اعبريبة ىو فعل مستقل بذاتو ايضا، و ال تتحقق ىذه 
بسرعة و لكنو ال يبعده عن مكانو فان ذلك ال يعد جريبة اختطاف كاملة لكنو قد يعد من جرائم االحتجاز او 

  .   (1)االستيالء على اؼبمتلكات العامة و اػباصة و لكنها ليست اختطاف 

 جريمة جسيمة -2

ئم اعبسيمة : توصف اعبريبة باهنا جسيمة او غَت جسيمة بالنظر اىل العقوبة اؼبقررة ثانيا : جريبة اػبطف من اعبرا
ؽبا فقد عاقب قانون العقوبات العراقي على ىذه اعبريبة و جعلها السجن مدة ال تزيد على طبسة عشر سنة اذا  

 ( ق.ع.ع422.م) (2)ر سنُت اذا كان اؼبخطوف ذكركانت اؼبخطوفة انثى و جعلها مدة ال تزيد على عش

.  (3)و كذلك جعل اؼبشرع يف قانون العقوبات العقوبة االعدام او السجن اؼبؤبد اذا اقًتن اػبطف دبوت اؼبخطوفة 
 (.424م)

لذلك يتضح من خالل ىذه النصوص ان العقوبة اؼبًتتبة على جريبة اػبطف ىي االعدام و السجن اؼبؤبد و 
 . (4)ا تتناسب مع جسامتهااؼبؤقت لذلك توصف باهنا جسيمة و عقوبته

 جريمة ضرر -3

توصف جريبة اػبطف باهنا من جرائم الضرر و ىي من خصائصها. توصف من جرائم الضرر ألهنا ال تتم دون 
ضرر يقع على اؼبخطوف كما ان جريبة اػبطف ذات نتيجة مادية ناذبة عن الفعل االجرامي الصادر من اعباين، و 

انو او ربويل خط سَته دون اختيار منو، بأخذه و ابعاده عن مكىذه النتيجة ىي اضرار فعلي باجملٍت عليو يتمثل 
و الضرر الواقع على شخص او اشخاص معينُت بسبب االعتداء الواقع عليهم باػبطف يلحق باألشخاص 

 . (5)انفسهم و اختيارىم و سالمتهم اعبسدية 

 

 
                                                           

 .3ص ، 2775،االسكندرية ،دار اعبامعة اعبديدة  ،اعبريبة االرىابية  ،عصام عبد الفتاح عبد السميع مطر (1) 
 .1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) ،(422اؼبادة )(2) 
 .1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )424اؼبادة )(3) 
 .325ص ،مرجع سابق ،صبال ابراىيم اغبيدري(4) 
 .46-45ص  ،اؼبرجع السابق، عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (5) 



11 
 

القانونية و ىي تتجلى و ما ينتج عن فعل اػبطف من نتائج مادية سبثل اضرار باغبق اؼبعتدى عليو ؿبل اغبماية 
 بوضوح يف جرائم اختطاف االشخاص و جرائم اختطاف وسائل النقل.

 و يًتتب على اعتبار جريبة اػبطف من جرائم الضرر النتائج التالية :

 امكانية توفر العنصر اؼبادي الذي يتكون من الفعل، النتيجة و العالقة السببية بُت الفعل و النتيجة. -1
  . (1)ريبة عند حد الشروعيبكن ان تقف ىذه اعب -2

 دقة التدبير العقلي و السرعة في التنفيذ -4

رابعا: ان من خصائص جريبة اػبطف ىي دقة التدبَت العقلي و السرعة يف تنفيذ جريبة اػبطف، اذ يقوم الفاعل او 
الفاعلون حبملة من االجراءات العقلية احملكمة و يدرسون صبيع الطرق اليت تؤدي هبم يف النهاية اىل االنقضاض 

قد تستغرق ساعات او اياما او اشهرا او حىت سنوات  على الضحية، و ان جريبة اػبطف يف مرحلة التدبَت العقلي
و ىذا يتناسب طرديا مع نوع الضحية اؼبراد خطفها و االىداف اؼبوجودة منها و عليو كان االختطاف يظهر يف 

 .  (2)اجملتمع بشكل فجائي و ال تضخ عالي قاعدة او قانون 

و غَت ذلك بسرعة و يف اقصر او شيئا او صباعة كما تتميز بالسرعة يف تنفيذ فعل االختطاف سواء كان فردا ا
وقت فبكن و ان الفاعل يلجأ اىل ىذه السرعة يف التنفيذ حىت ال ينكشف امره من جهة و حىت ال يالقي 

 . (3)االستهجان االجتماعي من جهة اخرى

 

 

 

 

 
                                                           

 .326صبال ابراىيم اغبيدري، مرجع سابق، ص (1) 
باتنة  ،رسالة ماجستَت يف علم االجرام و العقاب جامعة غباج ػبضر  ، جريبة اختطاف االشخاص ،فاطمة الزىراء جزار(2) 

 .28ص  ، 2714،
 .46عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري، مرجع سابق، ص (3) 
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 تمييز جريمة الخطف عن الجرائم االخرى -ثالثا:

 ييز جريمة الخطف عن جريمة السرقةتم -1

( ق.ع.ع. على جريبة السرقة باهنا ) اختالس اؼبال اؼبنقول لغَت اعباين 439عرفت اؼبادة )جريمة السرقة : 
  (1)عمدا(. 

 اركان جريمة السرقة : ان اركان جريمة السرقة : - أ
االخذ خفية من حرز و ىو ان يؤخذ السارق الشيء دون علم اجملٍت عليو و ال رضاه كمن يسرق  -

داره اثناء نومو و ان ىبرج الشيء اؼبسروق من حيازة اجملٍت عليو و يدخل يف حيازة شخص او متاعو من 
السارق.) و االخراج من اغبرز ىبتلف باختالف نوع اغبرز فاذا كان اغبرز باؼبكان كاؼبنزل او الدكان 

ه و ىو كل فيجب ان ىبرج السارق بالسرقة من صبيع اغبرز حىت يعترب االخذ تاما، اما اذا كان اغبرز بغَت 
مكان غَت معد لإلحراز فيو كالطريق فانو يكفي العتبار االخذ تاما ان يفصل اؼبسروق عن مكانو او 

 .( 2)ينفصل بو اغبارس(
ان يكون اؼبال اؼبأخوذ ماال اؼبال وفقا للقانون اما ان يكون منقوال و اما ان يكون عقارا و ان جريبة  -

ر فيكون االعتداء عليو ضمن جرائم اخرى مثل دخول عقار يف السرقة ال تقع اال على منقول، اما العقا
بالقوة، و العربة يف ربديد اؼبنقول ىي مأل اؼبال يف يد السارق، فاؼبنزل  حيازة اخر بقصد منع حيازتو

عقار بطبيعتو ال تقع عليو جريبة السرقة بذاتو و لكن يبكن ان تقع السرقة على ابوابو و نوافذه ألهنا بعد 
 منو تعترب منقوال، و معٌت اؼبال اؼبنقول يف القانون اعبنائي اوسع منو يف القانون اؼبدين. انتزاعها

و االشياء اليت تصلح لكي تكون ؿبال للسرقة ىي االشياء اؼبادية لذلك يشًتط ان يكون الشيء ؿبل 
الية ما مل االخذ و االختالس ماال و اؼبال ىو ) ىو كل شيء يصلح لكي يكون ؿبال غبق من اغبقوق اؼب

. اما تعريق اؼبال يف جريبة السرقة ىو كل شيء يصلح  (3)ىبرج عن التعامل بطبيعتو او حبكم القانون(
 لكي يكون ؿبال غبق اؼبلكية ما مل يكن خارجا عن التعامل بطبيعتو او حبكم القانون.

                                                           

 .347ص ،اؼبرجع السابق ،  صبال ابراىيم اغبيدري(1) 
 .51-57ص ، اؼبرجع السابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (2) 
 .341ص  ،مرجع سابق  ، صبال ابراىيم اغبيدري (3) 
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االنسان ليس شيئا بل اما االنسان فال يصلح ان يكون ؿبال للسرقة خاصة بعد الغاء نظام الرق الن 
صاحب اشياء لذلك فان خطف طفل او خطف فتاة ال يعترب سرقة. كما ان اغبقوق اؼبرتبطة بشخص 

 . (1)الضحية كحريتو و شرفو ال تصلح ان تكون موضوعا للسرقة
ان يكون فبلوكا للغَت الن جوىر السرقة ىي االعتداء على اؼبال بقصد سبلكو فال يتصور وقوعها من  -

معتقدا وقت االختالس ان اؼبال يبلكو من ىبتلس مالو ال يعترب سارقا و لو كان سيء القصد مالك، ف
 .( 2)غَته 

و يشًتط النعدام مسؤولية السارق عن جريبة السرقة ان يأخذه قبل اخراجو من اغبرز فان ملكو بعد اخراجو من 
 اغبرز فال يعفيو من اؼبسؤولية .

القصد اعبنائي : ال يعترب االخذ خفية من حرز مال الغَت سرقة اال اذا توافر  لدى االخذ القصد اعبنائي  -
و ان القصد اعبنائي يعد متوفرا مىت ما اخذ اعباين الشيء و ىو عامل ان اخذه معاقب عليو و ىو يقصد 

مباح فال يعد سارقا و كذلك من  سبلكو لنفسو بال اذن و ال رضا اجملٍت عليو، فمن ياخذ شيئا معتقدا انو
اخذ شيئا بقصد سبلكو ليطلع عليو او يستعملو و يرده و كذلك من اخذ شيئا معتقدا ان اجملٍت عليو 
موافق عليو و على اخذه و ان اخذ الصغَت او اؼبعتوه او الصغَت اؼبميز اخذ اؼبال اؼبملوك خفية بقصد 

 عقوبة.ال تنطبق عليو اؼبسؤولية و ال ال ألنوسبلكو 
و ايضا ال عقاب على السرقة يف حالة االكراه او االضطرار االدلة الثابتة لكن ىذا ال يعٍت سقوط حق 

 . (3)اجملٍت عليو من التعويض
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .51ص  ،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .44ص  ، مرجع سابق ، م. فاطمة لزىراء جزار (2) 
 .345ص  ،مرجع سابق  ، صبال ابراىيم اغبيدري (3) 
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 اوجو التشابو و االختالف بين جريمة السرقة و جريمة االختطاف - ب

 . (1)قد تشتبو جريبة السرقة مع جريبة االختطاف يف وجوه و لكنها زبتلف عنها يف وجوه اخرى 

 اوجو التشابو بين جريمة السرقة و جريمة االختطاف 

 ان اعبريبتُت سبثالن اعتداء على حقوق االفراد و اجملتمعات. -
اؼبال و اعباين يف جريبة اػبطف يقوم ان اعبريبتُت تقومان على االخذ فاعباين يف جريبة السرقة يقوم بأخذ  -

 بأخذ اؼبخطوف او وسيلة النقل اؼبختطفة .
 ان اؼبأخوذ يف كلتا اعبريبتُت يكون فبلوكا للغَت. -

 اوجو االختالف بين جريمة السرقة و جريمة االختطاف

لسرقة ان االعتداء يف جريبة االختطاف اشد تأثَتا على اجملتمعات كون اؼبأخوذ ىو االنسان اما يف ا -
 فاؼبأخوذ ىو اؼبال.

ان اعبريبتُت تقومان على االخذ اال انو يف السرقة يكون االخذ خفية اما يف اػبطف فان الغالب يكون  -
 االخذ ؾباىرة باستخدام القوة او اغبيلة او االستدراج.

 .(2)يشًتط يف جريبة السرقة ان يكون االخذ من حرز و ىذا الشرط نغَت الزم يف جريبة االختطاف -
انو يشًتط يف جريبة السرقة ان يكون اؼبأخوذ ماال، اما يف جريبة االختطاف فال يشًتط ذلك الن  -

االنسان ىو اؼبستهدف يف جريبة اػبطف حىت يف جرائم اختطاف وسائل النقل فان اؼبقصود االنسان ال 
 ذات الوسيلة.

يلة اىل جرائم اخرى ) جريبة السرقة تكون ىدف اعباين اما يف االختطاف فالغالب ان اػبطف وس -
 .االحتجاز، االيذاء ، االخفاء، االغتصاب، االبتزاز(

 

 

 

                                                           

 .56-55ص  ،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .45ص  –سابق  مرجع ،فاطمة الزىراء جزار (2) 
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 تمييز جريمة الخطف عن جريمة الحرابة  -2

) ىم قوم هبتمعون ؽبم منعة بأنفسهم وبمي بعضهم بعضا و يتناصرون على ما قصدوا اليو و تعريف الحرابة : 
 . (1)يتعاضدون عليو، يًتصدون الناس يف مكامن الطرق فاذا رأوىم برزوا قاصدين امواؽبم و ردبا ازىاق ارواحهم( 

 اما اركان جريمة الحرابة : - أ
 الركن اؼبادي قد يكون التعرض للناس جهرا او قهرا والركن اؼبادي ) الفعل و النتيجة( :  وذلك -

يكون ىذا التعرض بالقوة و استخدام السالح او القوة البدنية سواء كان ىذا التعرض للناس يف 
طريق عام او صحراء او بنيان او حبرا او طائرة و كذلك يؤدي اىل اخافة الناس و ارعابا ؽبم على 

ي تتحقق النتيجة و يتحقق الركن اؼبادي هبب ان يكون ىذا انفسهم و امواؽبم او اعراضهم و لك
 الفعل غَت مشروع حيث يكون التعرض من اجل اخذ اؼبال او القتل او االغتصاب.

 الركن اؼبعنوي : يتحقق ىذا الركن ما دام ان الفاعل يعلم ان فعلو ) التعرض( يؤدي اىل اخافة-
ذا القصد و الرضا حبصول اليت ادى اليها فعل الناس و ادخال الرعب يف قلوهبم و ايضا ارادة ى

التعرض و عليو ال تتحقق اعبريبة ؼبن خرج غَت قاصد اغبرابة كأفراد اعبيش و الشرطة و ان كان 
مظهرىم يؤدي اىل االخافة و كذلك ال يدخل يف اغبرابة اجملنون و الصيب غَت اؼبميز الهنما ال يدركان 

 . (2)فعلهما
 بين جريمة الحرابة و جريمة االختطاف اوجو الشبو و االختالف - ب
ان كال اعبريبتُت تنطوي على افساد يف االرض و ذلك الن جريبة اغبرابة قد تؤدي اىل القتل و اخذ اؼبال  -

و اخافة الناس يف انفسهم و امواؽبم و اعراضهم  و كذلك جريبة االختطاف  قد ينتج عن ىذه اعبريبة 
 احبها ايذاء نفسي و جسدي و اخافة و ارىاب.قتل او اخذ مال او ىتك عرض و قد يص

 كال اعبريبتُت من اعبرائم اليت سبس اجملتمعات و االفراد معا. -
 كال اعبريبتُت يبكن ان ربدثا يف الطريق العام او بداخل القرى و اؼبدن او يف الطرق البحرية او اعبوية. -

 

                                                           

 .3ص  ،مرجع سابق  ،عبيد عبد اهلل عبد (1) 
 .46ص ، مرجع سابق ، فاطمة الزىراء جزار (2) 
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ون اال بالقوة سواء كانت قوة بدينة او زبتلف جريبة اػبطف عن جريبة اغبرابة ان جريبة اغبرابة ال تك -
سالح او غَته اما جريبة اػبطف فان اعباين ال ينفذ جريبتو باستخدام القوة فحسب و امبا عن طريق 
اغبيلة و االستدراج حيث يقوم اعباين باختطاف اجملٍت عليو او وسيلة النقل الستخدام اغبيلة كأن يدعي 

 .( 1)ل)سيارة(طلب اؼبساعدة او استئجار وسيلة النق
كما زبتلف جريبة اغبرابة عن جريبة اػبطف يف ان فعل اغبرابة هبب ان يكون ؾباىرة اما فعل اػبطف قد  -

ال يكون ؾباىرة يف بعض اغباالت حيث يقوم اعباين خبطف اجملٍت عليو دون علم او معرفة احد من الناس 
االستدراج اذ قد يسَتان معا يف الطريق العام دون و خاصة يف حالة خطف اجملٍت عليو عن طريق اغبيلة و 

 .( 2)يتجو كبو اػبطف و ان اجملٍت عليو ال يعلم ذلك ايضا  ان يعلم الناس ان ىذا الشخص
 تمييز جريمة الخطف عن جريمة البغي )الجريمة السياسية( -3

ادى ذلك اىل اجتهاد فقهاء القانون مل ربدد اغلب التشريعات اغبديثة تعريفا واضحا و دقيقا للجريبة السياسية فبا 
تعريفات للجريبة السياسية، لذلك ينقسم الفقهاء اىل اذباىُت، االذباه االول يأخذ باؼبعيار اؼبوضوعي  اىل وضع

الذي ينظر اىل طبيعة اغبق اؼبعتدى عليو بغض النظر عن الغاية او الدافع اىل ارتكاب اعبريبة حيث يرى ان اعبريبة 
اما االذباه الثاين الذي  . (3)دما تقع بالعدوان على كيان الدولة او حق من حقوقها السياسيةتكون سياسية عن

باؼبعيار الشخصي الذي يفرق بُت اعبريبة السياسية و اعبريبة العادية فهو يرى ان اعبريبة تكون سياسية عندما  يأخذ
ي جريبة قديبة قدم االنظمة السياسية ادى اىل يكون الباعث او الغرض الرتكاهبا سياسيا، و ان اعبريبة السياسية ى

ظهورىا احيانا جور اغبكام و بطشهم برعيتهم و وجود انظمة غَت مقبول هبا من اصحاب الراي مع عدم القدرة 
على التغيَت او االصالح بالوسائل السليمة و قد يكون الدافع اليها يف احيان اخرى ىو حب السلطة و اؽبوى و 

رسي اغبكم و يكون اللجوء اىل العنف اسلوبا للتغيَت و استخدام اعبريبة وسيلة لتحقيق االىداف منازعة اؼبسؤول ك
 .( 4)السياسية

 

 

                                                           

 .64-36ص  ،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .4ص  ،مرجع سابق ، عبيد عبد اهلل عبد (2) 
 .67-66-65ص  ،مرجع سابق  ، الوىاب عبد اهلل اؼبعمريعبد (3) 
 .68ص ،  اؼبصدر اعاله(4) 
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 اوجو الشبو و االختالف بين الجريمة السياسية و بين جريمة االختطاف

 اوجو الشبو بين الجريمة السياسية و بين جريمة االختطاف

النظام و معصية لويل االمر و ـبالفة لو حيث تستهدف اعبريبتان ان كال اعبريبتُت سبثالن خروجا على  -
نظام الدولة او حقا من حقوقها و خاصة عندما تقع جريبة اػبطف على مسؤولُت يف الدولة او فبثلُت 
دبلوماسيُت او سياح اجانب فبا يؤثر على الدولة يف الداخل و اػبارج و قد يؤدي اىل االضرار بالدولة و 

 .( 1)ا و التأثَت على عالقتها السياسية مع الدول االخرىتشويو ظبعته
ان كال اعبريبتُت تؤدي اىل اخافة االمنُت و ترويعهم و هتديديهم يف انفسهم و امواؽبم دبا قد ينتج عنهما  -

 من قتل و اخذ مال و جراح و تدمَت و ارىاب.
 اوجو االختالف بين الجريمة السياسية و بين جريمة الخطف -
يف ان جريبة البغي يشًتط ان يكون للبغاة )شوكة( و منعة و قوة و ة البغي عن جريبة اػبطف زبتلف جريب -

مكان يتحصنون بو حبيث يستطيعون مواجهة الدولة و ؾباهبة جيشها و اؼبقصود بالشوكة قوة الرجال و 
قد تكون لديو قوة ؿبدودة يستطيع  قوة السالح اما جريبة االختطاف فانو ال يشًتط ذلك الن اؼبختطف

هبا تنفيذ جريبتو سواء كانت ىذه القوة اسلحة او متفجرات او كانت القوة جسدية باإلضافة اىل ذلك 
ان بعض صور جريبة اػبطف ال ترتكب باستخدام القوة بل يقوم اػباطف خبطف الضحية بواسطة اغبيلة 

 .( 2)و االستدراج 
ية ىو اػبارج بتأويل قد يقتل و يأخذ اؼبال بناءا على ذلك اما اعباين يف جريبة ان اعباين يف اعبريبة السياس -

 اػبطف فانو ىبرج فسقا و عصيانا على غَت تأويل.
زبتلف اعبريبتان يف ان البغاة يشًتط فيهم يف ان يكون ؽبم اماما منضويا حيث يوجد من يسمع لو و  -

جريبة اػبطف فانو قد يقوم بتنفيذ اعبريبة  يطاع و ىذا من ضرورات اػبروج على االمام على عكس
شخص واحد او شخصان او عدد قليل من االشخاص و ال يلزم فيها ان يكون ؽبم اماما مطاع باستثناء 

 جرائم االختطاف اليت تقوم هبا العصابات الكبَتة اؼبنظمة اليت يوجد فيها زعيم عصابة.

 

                                                           

 .74-73ص ،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .55ص ،  مرجع سابق،  فاطمة الزىراء جزار (2) 
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 الخاتمة

ها و خصائصها توصلنا ان ىذه اعبريبة ىي جريبة ذات خطر كبَت على بعد دراستنا عبريبة ػبطف و ربديد مفهوم
 الفرد و اجملتمع لذلك يستلزم تشديد العقوبة على اعبناة و ضرورة اهباد وسائل اغبماية و الوقاية من ىذه اعبريبة

اال على فعل قبل وقوعها، و ان اىم النتائج اليت توصلنا اليها يف ىذا اؼببحث ان وصف جريبة اػبطف ال ينطبق 
االخذ و االبعاد بسرعة او ربويل خط سَت اجملٍت عليو و ان موضوع جريبة اػبطف ىو االنسان و وسائل النقل اذا  
كان على متنها اشخاص احياء ان جريبة اػبطف قد تقع باستخدام القوة او التهديد و قد تقع باستخدام اغبيلة 

ػبطف يف ان موضوع جريبة السرقة ىو اؼبال اما موضوع جريبة تلف جريبة السرقة عن جريبة او االستدراج و زب
اػبطف ىو االنسان اغبي و ان ىذه اعبريبة ىي من اعبرائم اػبطَتة و اضراراىا ال سبس االفراد فحسب بل ايضا 

ئمُت سبس اجملتمعات و االقتصاد و النظام العام يف الدولة و عالقة ىذه الدولة بالدول االخرى. و اخَتا نوصي القا
على االعالم و الثقافة و الًتبية يف العراق ان يقوموا بالتوعية و التعريف دبخاطر ىذه اعبريبة و اثارىا و اضراراىا 
على االفراد و اجملتمعات و الدولة و عقوبة اعبناة فيها حىت يتم ؿباربة اعبريبة و معرفة سبل الوقاية من اعبرائم قبل 

 وقوعها.
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 المبحث الثاني
 اركان جريمة الخطف

 المقدمة

و ىي ذات طبيعة ـبتلطة ؽبا ان اركان اعبريبة ىي العناصر االساسية اليت يلزم وجودىا كي تعترب متحققة قانونا 
على االقل جانبان : جانب مادي يتمثل فيما يصد عن مرتكبها من افعال تؤدي اليو من نتائج و اثار، و جانب 

 –االنسان  –مرتكبها من خواطر و قرارات اي من علم و ارادة تدفع صاحبها  معنوي يتمثل فيما يدور يف نفس
و ىو مرتكب اعبريبة اىل القيام هبا، و يلزم كذلك توفر ما يطلق عليو عند فقهاء القانون ) الركن اؼبفًتض ( و ىو 

ة و ىو ىنا ) ؿبل وقت مباشرة الفاعل لنشاطو االجرامي حىت يتحقق وصف نشاطو بعدم اؼبشروعيما يلزم توفره 
اعبريبة( قيد دراستنا لالختطاف و اليت ال يتصور قيامها ما مل تقع على ؿبل قابل للوقوع عليو غَت ان الفقهاء يف 
القانون يضيفون عنصرا و ركنا مهما ال بد من توفره يف اعبريبة و ىو ما يطلق عليو )الركن الشرعي( و ىي الصفة 

يصَت هبا ؿبظورا اي خارجا عن دائرة االباحة االصلية و داخال يف دائرة اؼبنع و اليت يصبغها اؼبشرع على الفعل ف
يكتسب الفعل ىذه الصفة اذا توافر فيو امران اوال خضوع الفعل لنص ذبرمي يقرر فيو القانون عقابا ؼبن يرتكبو و 

طالب و ذلك على الثاين عدم خضوع الفعل لسبب يربر القيام بو، و لذلك سنقسم ىذا اؼببحث اىل ثالث م
 النحو التايل :

 .الركن اؼبفًتض اوال: 

 .ثانيا: الركن اؼبادي

 .ثالثا: الركن اؼبعنوي
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 ىناك ثالث اركان عبريبة االختطاف و ىي : اؼبقدمة:

 الركن اؼبعنوي اوال: الركن اؼبفًتض     ثانيا : الركن اؼبادي    ثالثا: 

عقال ان تقع جريبة االختطاف دون وجود ؿبال تقع عليو و ىذا ىو  ال يبكن ان يتصورالركن المفترض : اوال: 
و اذا كان ؿبل اعبريبة امرا الزما لزوم الركن الذي تقوم بو اال ان ضبطو و ربديد  الذي يسمى بالركن اؼبفًتض،

مفهوم جريبة حدوده يكون ؿبل اختالف و ىذا ىو الشأن يف جريبة االختطاف، حيث وجدنا ان البعض يقصر 
الختطاف على االشخاص فقط و يعتربىم وحدىم ؿبال للجريبة كما ان بعض الفقو ال يقر جبريبة االختطاف ا

، و من مث يظهر السؤال ىل تصح ان تكون ىذه االشياء ( 1)الواقعة على غَت االشخاص اي الواقعة على االشياء
و النهب ؟ االصل ان فعل  السرقة و السلبو انتزاعها ىو من اعمال  ؿبال عبريبة اػبطف ام ان اخذ ىذه االشياء

االخذ غَت اؼبشروع لألشياء ان توفرت فيو صبيع شروط جريبة السرقة فهو سرقة لكن االشياء اغبديثة اليت ربمل 
على متنها اشخاصا كوسائل النقل اؼبختلفة ال يصح ان يكون اخذىا سرقة اذا كان على متنها اشخاص و يكزن 

الوسيلة و بالتايل تعترب جريبة خطف و ىذا ىو مذىب القوانُت اغبديثة اليت ذبرم ىذا  اؽبدف ىو اشخاص ال ذات
الفعل و تصفو انو جريبة اختطاف وسيلة من وسائل النقل و الذي يبكن ان نستخلصو ان ؿبل جريبة اػبطف ىو 

   .  (2)االنسان اغبي و وسائل النقل بشرط ان يكون على متنها احياء

 نسان يكون محال لجريمة الخطفاالنسان الحي اال -1
( ق.ع حيث نصت ) يعاقب 422ان اؼبشرع العراقي قد نص على جريبة خطف االحداث يف اؼبادة )

من خطف بنفسو او بواسطة غَته حدثا مل يتم اػبامسة عشرة من العمر و يكون اػبطف بغَت حيلة او 
طبسة عشرة سنة اذا كان اؼبخطوف لكراه يعاقب بالسجن مدة عشر سنُت اذا كان اؼبخطوف ذكرا و 

. يتضح من ىذا النص ان ىذه اعبريبة تتحقق بفعل اػبطف الواقع على اغبدث و اؼبسؤولية عنها  (3)انثى(
 تتطلب توافر القصد اعبرمي. 

 
 

                                                           

 .81-87-79ص  ،  مرجع سابق، عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .73ص ، مرجع سابق  ، فاطمة الزىراء جزار (2) 
 .327-326ص  ، مرجع سابق ، صبال ابراىيم اغبيدري (3) 
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فعل اػبطف يراد بفعل اػبطف انتزاع اغبدث اؼبخطوف من بيئتو و قطع صلتو باىلو و ؿبيطو الذي يعيش فيو و ف
اليو. و ذلك بنقلو اىل مكان اخر و احتجازه فيو بقصد اخفاؤه عمن ىو ربت رعايتو و يتحقق فعل  ينتمي

او احملل او اؼبصنع او الطريق العام، و  اػبطف سواء كان اؼبخطوف يف اؼبنزل الذي يقيم فيو او اؼبدرسة او العمل
من غَت ارادتو من موقعو و عليو نتزاع اغبدث ان جريبة اػبطف ال تتم ال اذا توىل اػباطف بنفسو او بواسطة غَته ا

ال يعد خطفا اذا افلت اغبدث بإرادتو من نطاق اسرتو الذي يعيش فيو فتلقفو شخص و اواه يف منزلو، اما اذا  
كان اجملٍت عليو دون سن التمييز )مل يتم التاسعة( فإرادتو ال يعتد هبا، لذا يعد الشخص الذي يتلقفو و ىبفيو 

ا يكفي غبدوث جريبة اػبطف ان يكون اعباين قادرا من جهة تأثَته النفسي على ربريك اغبدث و خاطفا لو، اذ
جعلو يسعى اليو و عليو ال تقع جريبة اػبطف دبجرد ابعاد اغبدث عن موقعو او دفعو عن الغياب عن اىلو فًتة 

دث من مكانو االعتيادي اىل من الزمن مث اعادتو بعد ذلك، كذلك ال تتحقق جريبة اػبطف اذا مل يتم نقل اغب
.و يف جريبة خطف اغبدث اذا مل يتمكن ( 1)مكان اخر لكن ىذه اعبريبة تسمى باغبجز او اغبرمان من اغبرية 

اعباين من نقل اجملٍت عليو من مكان تواجده اىل مكان اخر ألسباب خارجة عن ارادتو فانو يسأل عن الشروع يف 
 . اػبطف

 سواء كان ذكرا ام انثى.حل جريبة اػبطف ان يكون اجملٍت عليو حدثا 

اؼبتطلبات اؼبعنوية ان جريبة اػبطف ىي جريبة عمدية لذا فاؼبسؤولية اعبزائية عنها تتطلب توافر القصد اعبرمي لدى 
قصد اػباطف بان يكون تعمد اخفاء اغبدث عن ذويو او من ىو ربت رعايتو و قطع صلتو هبم و يتجسد ال

اعبرمي يعلم اػباطف انو ىبفي حدثا و ينتزعو من بيئتو مع انصراف ارادتو اىل انتزاع اغبدث من اؼبكان الذي يقيم 
بانتفاء العلم فبا يًتتب عليو انتفاء اؼبسؤولية اعبزائية كذلك ينتفي القصد اعبرمي فيو، و عليو ينتفي القصد اعبرمي 

دث عن اىلو او من ىو ربت رعايتو كما لو كان الفاعل يقصد استدراج اذا مل تتجو ارادة اػباطف اىل ابعاد اغب
 .( 2)اغبدث اىل مكان بعيد بقصد سرقة ؾبوىراتو مث يًتكو

( 423ان اؼبشرع العراقي نص ايضا على جريبة خطف انثى اسبت الثامنة عشر من العمر حيث بينت اؼبادة )
 ثى بالغة بطريق اغبيلة و االكراه:، احكام ىذه اعبريبة حيث اهنا تتم خبطف ان( 3)ق.ع

                                                           

 .87ص  ،مرجع سابق  ،فاطمة الزىراء جزار (1) 
 .32ص  ،مرجع سابق  ،د. صبال ابراىيم اغبيدري (2) 
 .1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )423اؼبادة )(3) 
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فعل اػبطف يراد بو انتزاع االنثى من موقعها الطبيعي ايا كان اؼبوقع اؼبتواجدة فيو دبليء ارادهتا اىل موقع اخر مل 
 تكن راضية بوجودىا فيو.

وسيلة اػبطف هبب ان يكون اػبطف واقعا بطريقة االكراه او اغبيلة و عليو اذا جرى اػبطف برضاء االنثى فليس 
مادة ـبدرة و قد يكون االكراه معنويا عن طريق التهديد اما شبة جريبة و ىذا االكراه يتحقق بالقوة او اعطائها 

ذا كانت طبيبة ان تذىب معو إلسعاف والدتو و ىو اغبيلة فتتحقق بالكذب مع طلب اعباين من اجملٍت عليها ا
 يظهر التأثر و االمل و القلق.

ان جريبة خطف االنثى ىي من اعبرائم العمدية لذا فاؼبسؤولية عنها تتطلب توافر القصد اعبرمي و ىذا القصد 
 يقوم على عنصرين نبا العلم و االرادة.

بالغا الثامنة عشر من العمر فان اعباين ال يعاقب على  كرااختطاف االشخاص البالغُت اذا كان اجملٍت عليو ذ و 
( 421جريبة خطف و امبا يسأل عن جريبة القبض او اغبجز غَت اعبائزين قانونا و اؼبنصوص عليها يف اؼبادة )

وسيلة كانت بدون امر من سلطة ـبتصة  بأيةق.ع ) يعاقب باغببس من قبض على شخص او حرمو من حريتو 
 .( 1)ل اليت تصرح هبا القوانُت و االنظمة ذلك(يف غَت االحوا

ان جوىر ىذه اعبريبة يتمثل بفعل القبض او اغبجز دون وجو حق و يتحقق يف فعل اػبطف او اغبجز او هبما معا 
و القبض يقصد بو االمساك من جسمو و تقييد حركتو و القبض يتم بصورة مؤقتة اما اغبجز فَتاد بو حركان اجملٍت 

جز بدون عذر مشروع و ىذا يعٍت ان القبض او مدة من الزمن و هبب ان يكون ىذا القبض و اغبعليو من حريتو 
 اغبجز غَت اؼبشروع اذا مل يستند اىل امر صادر من سلطات ـبتصة او يستند اىل امر مزور او خارج االحوال

اؼبصرح هبا قانونا وان القبض و اغبجز ىي من اعبرائم العمدية لذا فاؼبسؤولية اعبزائية عنها تتطلب توافر القصد 
ي يتجسد بالعلم و االرادة حيث يعلم اعباين بانو وبرم اجملٍت عليو من حريتو يف التنقل دون وجو حق اعبرمي و الذ

عن اذباه ارادتو اىل القبض و اغبجز و حرمان اجملٍت عليو من حريتو يف التنقل و ينتفي القصد اعبرمي يف حالة كون 
ى االذباه االرادي لدى الفاعل و كذلك ينتفي القبض مبنيا على اػبطأ يف شخص اؼبقبوض عليو و كذلك اذا انتف

 .(2) الفاعل ال يعلم ببطالن امر القبضالقصد اعبرمي لديو اذا كان 

                                                           

 .1969 لسنة( 111) رقم العراقي العقوبات قانون ينظر(1) 
العاتك لصناعة الكتب  ،شرح قانون اصول احملاكمات اعبزائية  ،أ. سليم ابراىيم حربة و االستاذ عبد االمَت العكيلي (2) 

 .142-141ص ، 2778 ،القاىرة ،
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 اختطاف وسائل النقل -2
ان االشياء اليت يتصور فيها وقوع جريبة اػبطف ىي وسائل النقل و السبب يف ذلك ىي تعلق ىذه الوسائل 

عليها جريبة اختطاف ما مل يكن على متنها اشخاص  (1)باألشخاص و انو ال يطلق على اعبريبة الواقعة 
سائل النقل و تتعدد انواعها احياء و يكون اؽبدف من اعبريبة ىو االنسان نفسو ال ذات الوسيلة و زبتلف و 

تبعا للتطور اغباصل حيث تصنف اىل وسائل نقل جوية )طائرات( و وسائل نقل برية ) القطارات و 
السيارات( و حبرية )السفن و البواخر( و يتحقق فعل اختطاف وسائل النقل بان يكون موضوع اعبريبة طائرة 

عل باستخدام التهديد و وسائل العنف و ان ينتج عن و ان يتم ىذا الف او سيارة او سفينة اي كان حجمها
ذلك اختطاف وسيلة النقل اهنا تكون ؿبال عبريبة اػبطف و بالتايل ربقق اؼبسؤولية اعبزائية عنها تكون اي 

 .  (2)وسيلة نقل سواء كانت فبلوكة لألفراد ملكية خاصة او فبلوكة للدولة او القطاع االشًتاكي ملكية عامة

 الركن الماديثانيا : 

ىو ماديات اعبريبة اي اؼبظهر الذي تظهر بو اىل العامل اػبارجي و للركن اؼبادي انبية كبَتة فال يعرف القانون 
جرائم بغَت ركن مادي اضافة اىل ذلك فان قيام اعبريبة على ركن مادي هبعل اقامة الدليل عليها ميسورا و يقيم 

و لكن قد ال تتم  (3)ىي الفعل، النتيجة، و العالقة السببية بينهما  الركن اؼبادي حسب االصل على ثالث عناصر
او الوقائع على ىذا النحو اذ قد يقف فعل اعبناة عند حد التحضَت ألعمال اػبطف او التهيئة لو او اعداد العدة 

عبريبة  الشروع فيو و على ضوء ما سبق فان دراستنا للركن اؼبادي تكون ـبصصة لبيان عناصر الركن اؼبادي
االختطاف يف صورهتا التامة و احكام التحضَت و الشروع يف جريبة االختطاف، و بذلك فان عناصر جريبة 

 االختطاف ىي :

 اركان جريمة الخطف  -1

فعل االختطاف و يقصد بو النشاط اؼبادي اػبارجي الذي يصدر عن اعباين لتحقيق النتيجة االجرامية و للفعل -أ
صور ـبتلفة و تظهر على نوعُت الفعل االهبايب و الفعل السليب او االمتناع و ان الفعل يتم باغبركة الظاىرة 

ة اػبطف يتحقق الفعل بالنشاط االهبايب ألعضاء اعبسم لو بالقول كالقذف و السب او التحريض و يف جريب
فقط اذ ال يتصور ان تقع جريبة االختطاف باالمتناع اال حالة الشريك او اؼبساىم الذي يقتصر دوره على ازباذ 

                                                           

 .99ص،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعموري (1) 
 .284-283ص ،مصر ،دار الكتب القانونية  ،جرائم االرىاب يف القانون اعبنائي ، عامر مرعي حسن الربيعي (2) 
 .117ص،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (3) 
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يف مواجهة اجملٍت عليو، و ان جريبة اػبطف من اعبرائم اؼبركبة و  موقف سليب يسهل للجاين ارتكاب فعلو االجرامي
 ها االجرامي من اكثر من فعل و على ذلك فان فعل اػبطف ال يتحقق اال دبا يلي :اليت يتكون فعل

 اخذ اؼبخطوف و السيطرة عليو.-

نقل اؼبخطوف عن مكانو و ابعاده عنو او ربويل خط سَته بتمام السيطرة عليو باستعمال قوة مادية او معنوية -
 .( 1)او باغبيلة و االستدراج 

سيطرة عليو اخذه و نقلو اىل مكان اخر بقصد نقلو اىل مكان اخر يريده اػباطف و يقصد بأخذ اؼبخطوف و ال
و ىذا يعٍت ان اػباطف يقوم بإجبار اؼبخطوف على غَت عادتو باالنتقال او ربويل خط سَته و قد يتم ىذا الفعل 

و اػبداع فينتقل اؼبخطوف باستخدام القوة فبا يؤثر على ارادة اجملٍت عليو و قد يتم باستخدام اغبيلة و االستدراج 
بإرادتو لكن ىذه االرادة معيبة بسبب اغبيلة و اػبداع و التدليس اليت يقوم هبا اػباطف لتحقيق ىدفو و ىو 
االنتقال و ربويل السَت و ان الفعل يف صورتو االوىل يكون عن طريق حركة ظاىرة عضوية تصدر عن اعبسم سواء  

اعتمادا على القوة العضلية عن طريق استخدام و بغَت استخدام السالح كانت باستخدام السالح و ىو الغالب ا
اليد و قد يصاحب فعل اػبطف الضرب او اعبرح اما الفعل يف الصورة الثانية ىو باستخدام اغبيلة و االستدراج 

بنقل  (2)فان الفعل الصادر عن اػباطف عادة ىو القول الذي ىبدع بو اؼبخطوف و يؤثر عليو. اما اؼبقصود
اؼبخطوف و ابعاده عن مكانو او ربويل خط سَت وسيلة النقل يقضي ذلك بالسيطرة على اؼبخطوف سواء كان 

قد تكون بالقوة اؼبادية او اؼبعنوية او اغبيلة او االستدراج و لكن ىل يلزم شخص او وسيلة نقل و ىذه السيطرة 
اطف و اراده؟ ام يكفي ؾبرد االخذ و االنتزاع لتحقق فعل اػبطف وصول اؼبخطوف اىل اؼبكان الذي خطط لو اػب

اؼبخطوف من مكانو و مل يصل اىل اؼبكان اؼبراد الوصول اليو؟ لإلجابة على ىذا السؤال نقول ان ربقق فعل 
اػبطف يكون بصدور فعل اػبطف بعنصريو ) االخذ و االبعاد( من قبل اعباين و ربقق نقل اؼبخطوف من مكانو 

و الذي يريده اػباطف و ىذا يعٍت انو لتحقق جريبة اػبطف هبب ان اؼبخطط الوصول اليو حىت و لو مل يصل اؼبك
ان يصدر عن اعباين الفعلُت اؼبكونُت للخطف نبا )االخذ و االبعاد( فاذا صدر الفعل االول فهي جريبة احتجاز 

ؼبخطط لو و الذي يريده لكن اذا صدر الفعلُت معا فهي جريبة اختطاف حىت ولو مل يصل اؼبخطوف اىل اؼبكان ا
 . (3)اػباطف 

                                                           

 .95ص ،مرجع سابق  ،فاطمة الزىراء جزار (1) 
 .115ص، مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (2) 
 .177ص ،مرجع سابق  ،فاطمة الزىراء جزار (3) 
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النتيجة : اؼبقصود هبا االثر الذي يًتتب على السلوك االجرامي و ىي العدوان الذي ينال اؼبصلحة او اغبق  -ب 
الذي يقرر لو القانون ضباية جنائية و النتيجة يف جريبة االختطاف ىي ذلك االثر الذي يًتتب على فعل اػبطف 

ذ و االبعاد ( و على ذلك فان النتيجة يف و قد سبق و ان بينا لن فعل اػبطف يتكون من عنصرين نبا ) االخ
جريبة االختطاف تتحقق بإبعاد اؼبخطوف عن مكانو او نقلو منو او تغيَت خط سَته و النتيجة ىنا ىي ضرر ؿبقق 

 .( 1)غبق اؼبخطوف بإبعاده من مكانو و ىي سبثل اعتداء على حرية االنسان يف االختيار و االنتقال 

لفعل و النتيجة فيقصد هبا ىب تلك الرابطة اليت تربط بُت الفعل و النتيجة و ىي اليت العالقة السببية بُت ا -ج 
ان ارتكاب الفعل ىو الذي ادى اىل حدوث النتيجة و يف جريبة االختطاف ال تثَت ىذه الرابطة اي مشاكل تثبت 

احد االشخاص ىناك اكثر من شخص حيث يقوم اذا كان اػباطف شخصا واحدا لكن اؼبشكلة تربز اذا كان 
سبهيدا لنقلو من قبل شخصا اخر حيث يظهر السؤال و على غَت ارادتو بأخذ و انتزاع احد االشخاص من مكان

ان كل من الشخصُت قام  من ىو الشخص اؼبسؤول عن اعبريبة و من ىو الذي تتحقق معو العالقة السببية مع
ون كال الشخصُت مسؤول عن اعبريبة بشرط ان بدور اساسي للجريبة و يعترب كل منهما فاعل اصلي و هبذا يك

اجملٍت عليو و يقيده  بأخذيوجد بينهما اتفاق جنائي اما اذا مل يوجد اتفاق جنائي مثال ذلك يقوم الشخص 
السيارة دون ان يعلم دبا  يأخذشخص غَت متفق مع اعباين و  يأيتباغببال و يصفو على منت سيارة سبهيدا لنقلو مث 

على متنها و ال يريد نقل اعباين اىل مكان اخر او اذا تدخلت عوامل خارجية، ان الفعل يعترب سببا للنتيجة حىت 
وفقا للمجرى العادي  مألوفةلو سانبت عوامل سابقة او معاصرة او الحقة ما دامت ىذه العوامل متوقعة و 

عدم االتفاق اعبنائي و يف حالة العوامل اػبارجية تعترب عوامل شاذة تؤدي اىل و عليو فان االمور يف حالة  لألمور
      .(2)قطع العالقة السببية و بالتايل فان اعباين يسال عن فعلو فقط

 

 

 

 

 
                                                           

 .171ص  ،مرجع سابق  ،فاطمة الزىراء جزار (1) 
 .117ص ، سابق  مرجععبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري، (2) 
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 احكام التحضير و الشروع في جريمة االختطاف -2

قد ال تتحقق جريبة االختطاف يف صورهتا التامة و لكن قد تقف افعال اعبناة عند التحضَت للجريبة او الشروع 
خارجة عن ارادهتم و التحضَت يف جريبة  ألسبابفيها او ان اعبناة قد يشرعوا بارتكاب اعبريبة غَت اهنا ال تتم 

خطة عبريبة  بإعدادىل ترخيص او كان التحضَت للجريبة ادوات غَت فبنوعة و ال ربتاج ا بأعداداالختطاف اذا كان 
اػبطف او التواجد يف مكان تنفيذ اعبريبة او ذبهيز الوسائل الالزمة للخداع و التدليس فان ىذه االفعال اعبائزة ال 

ل تدخل يف مفهوم اعبريبة و البدء يف تنفيذىا و تعترب افعال ال يعاقب عليها القانون و قد تكون ىذه االعما
التحضَتية ؿبرمة و فبنوعة و ربتاج اىل ترخيص مثل حيازة االسلحة او متفجرات او مواد سامة يف ىذه اغبالة فان 

ال ن الشروع ىبتلف  (1)القانون يعاقب على ىذه االعمال التحضَتية باعتبارىا جريبة مستقلة ال باعتبارىا شروع 
ن يبدا اعباين يف تنفيذ فعل اػبطف بقصد ارتكاب جريبة عن االعمال التحضَتية فالشروع يف جريبة اػبطف ىو ا

فيو و ىذه الصورة يطلق عليها )اعبريبة اؼبوقوفة( او  إلرادتوبل لسبب ال دخل  بإدارتواالختطاف مث يقف نشاطو 
ان يستحيل على اػباطف ربقيق النتيجة االجرامية اليت قصدىا بسبب عدم وجود احملل الذي تتحقق بو اعبريبة  

يكون اجملٍت عليو ميتا و ىذه اغبالة تسمى ) باعبريبة اػبائبة( و انو يشًتط ربقيق الشروع يف جريبة اػبطف ان كان 
يبدا بتنفيذ فعل اػبطف و ان يقصد اعباين ارتكاب اعبريبة التامة و عدم استطاعة الفاعل اسبام جريبة االختطاف 

 . (2)فيها إلرادتوال دخل  ألسباب

 الركن المعنوي في جريمة االختطاف ثالثا: 

النفسية ؼباديات اعبريبة و السيطرة النفسية عليها و ذلك ان الواقعة غَت اؼبشروعة ال  باألصوليتمثل الركن اؼبعنوي 
توصف باهنا جريبة جنائية و ال تستند جنائيا اىل ؿبدثها اال اذا وجدت رابطة نفسية و ذىنية تصل بينها و بُت 

الرابطة ىي جوىر الركن اؼبعنوي و بقصد سيطرة االرادة اعبرمية على ماديات اعبريبة ربدد صورة  الفاعل و ىذه
الركن اؼبعنوي فيها و االذباه االرادة اعبرمية صورتان رئيستان نبا القصد اعبرمي ) اعبريبة اؼبقصودة( العمدية ، و 

يبثالن صوريت الركن اؼبعنوي يف اعبريبة، و نظرا  -اػبطأالقصد و -بو تكون اعبريبة غَت مقصودة و كالنبا  اػبطأ
حيث ال يبكن ان تتم جريبة االختطاف اال اذا كانت  باػبطألطبيعة جريبة االختطاف فانو ال يتصور فيها ان تتم 

 .   (3)مقصودة 

                                                           

 .126-125ص  ،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .178ص  ،مرجع سابق  ،فاطمة الزىراء جزار (2) 
 .137ص ، مرجع سابق ، عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (3) 
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 و على ضوء ما سبق فان دراستنا للركن اؼبعنوي يف جريبة االختطاف سوف تكون كااليت :

 في جريمة االختطاف و عناصره.القصد الجنائي  -1

الباحث يف جريبة االختطاف، و القصد اعبنائي معناه ان نتيجة االرادة الواعية للجاين اىل ارتكاب اعبريبة يف  
كل اركاهنا و عناصرىا و ان القصد اعبنائي لكي يتحقق ال بد توفر عنصرين نبا العلم و ان العلم يف جريبة 

لك ان يكون عاؼبا باغبكم القانوين و االختطاف ىي ان يعلم اػباطف بفعل اػبطف و نتيجتو و يلزم كذ
االثر اؼبًتتب على فعلو اي ان اػباطف يعلم انو يرتكب فعل اػبطف و ىو االخذ و النقل او اجبار 
اؼبخطوف على ترك مكانو او ربويل خط مسَته لتمام السيطرة عليو و انو يًتتب على فعلو االعتداء على 

د هبا ىي نشاط نفسي يتجو اىل ربقيق غرض عن طريق وسيلة حرية االنسان و سالمتو، اما االرادة فيقص
معينة و يف جريبة االختطاف يفًتض ان اعباين بعد علمو يف اعبريبة تتجو ارادتو اىل ربقيق ىدفو و ىو ابعاد 
اؼبخطوف عن مكانو و ان ارادة اعباين قد اذبهت اىل ربقيق النتيجة. اي ان اػباطف يريد الفعل و النتيجة 

 . ( 1)ارادة احدنبا انتفى القصد اعبرمي لديو و بالتايل تنتفي اؼبسؤولية اعبزائية عن اػباطف  معا فان

 الباعث في جريمة االختطاف و عالقتو بالقصد الجنائي -2
ان الباعث يعرف عموما ىو القوة النفسية اغباملة على السلوك االرادي و اؼبنبعثة عن ادراك و تصور للغاية 

االختطاف غالبا ما يكون جريبة اخرى حيث قد يكون الباعث على ارتكاب جريبة و الباعث يف جريبة 
االختطاف ىو االبتزاز او االنتقام، و يرى اغلب الفقهاء ان الباعث يف اعبريبة ىبتلف عن القصد اعبرمي 

و نبا  حيث ان القصد اعبرمي يتحقق يف اعبرائم العمدية دون الباعث و علة ذلك ان توافر العلم و االرادة
. و على ذلك فان القصد اعبرمي يف (2)عنصرا القصد اعبرمي يكفي إلسباغ الصفة العمدية على التصرف

 يف جرائم اعبنائيالكتمال اقصد  جرائم االختطاف يكتمل بتوافر العلم و االرادة و ال حاجة للباعث
عث. انواع البواعث يف جريبة االختطاف سواء كان الباعث سياسيا او اجراميا او غَت ذلك من انواع البوا

الباعث السياسي يكون عندما يقوم اػباطف باالنتصار لراي او مبدا او اىل نظرية  -أ االختطاف ىي :
سياسية يسعى اىل ربقيقها اعضاء منظمة او معركة سياسية او اؼبطالبة بإصالحات سياسية كاؼبطالبة 

وضاع االقتصادية و قد يكون السعي للحصول على باالنتخابات او الديبقراطية او اؼبطالبة بتحسُت اال

                                                           

 .112ص ،مرجع سابق  ، فاطمة الزىراء جزار (1) 
حول مواجهة  ،دورة تدريبية اليت تنظمها كلية التدريب يف جامعة نايف للعلوم االمنية ؿباضرة للدكتور عصام ملكاوي (2) 

 عمليات االختطاف اؼبرتبطة بتمويل االنشطة االرىابية.
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او اطالق سراح استقالل و تقرير مصَت وقد يكون اىل لفت نظر الراي العام و تنبيهو اىل جريبة سياسية 
على عالقاهتا بالدول  التأثَتو يدخل ضمن البواعث السياسية تشويو ظبعة الدولة و معتقلُت يف السجون 

على االجانب او اعضاء السلك الدبلوماسي او اؼبستثمرين و االخرى من خالل جرائم االختطاف اليت تقع 
قد تكون البواعث سياسية شريفة فرضتها الضرورة و الظلم و التجاوزات و قد تكون غَت شريفة ىدفها 

 .(1)ربقيق مصاحل لشخص او جملموعة من االشخاص

ع البواعث االخرى ىي ان يكون الباعث اجراميا و ىي يف جرائم االختطاف اليت تتم بباعث اجرامي و من انوا 
حبث كالرغبة يف التملك و هنب و سرقة االموال العامة و اػباصة والباعث الذي يدفع صاحبو اىل ارتكاب جريبة 

الباعث الذي يدفع صاحبو يف شهوة جنسية و اغتصاب  و ىتك عرض اجملٍت عليو او االختطاف من اجل ارضاء 
الطبيعيُت كوالد او زوج او قريب اجملٍت عليو او ملك وسيلة  لألشخاصجريبة االختطاف على تنفيذ جريبة االبتزاز 

النقل كي وبصل اػباطف على فدية او ربقيق مطالب شخصية او غَت ذلك و كما يدخل يف ىذا النوع من 
اىل ارتكاب جريبة ليشفي غليلو من اجملٍت عليو اؼبخطوف او من احد  البواعث باعث االنتقام الذي يدفع صاحبو

اقاربو او من ذويو او من يهمو امرىم و غالبا ما يصاحب ىذه اعبريبة االيذاء اعبسدي او النفسي او اخذ االشياء 
ح او  اؼبملوكة للمجٍت عليو و احتجازىا ليلحق باجملٍت عليو خسائر مادية او يفوت عليو فرص لتحقيق رب

. و يبكن ايضا ان يكون الباعث ىو نفسيا و ػبلل يف العقل و ىي اليت يتم فيها تنفيذ جريبة (2)كسب
االختطاف نتيجة لسلوك مرضي او اضطراب عاطفي او ضغط نفسي او خلل عقلي اصيب بو اػباطف و تقدير 

ص اليو ان الباعث يف جريبة ىذا النوع من البواعث ىي مسالة تقديرية يقررىا قاضي اؼبوضوع و ان الذي لبل
الفعل جريبة حىت االختطاف تتعدد انواعو و لكن ينحصر دوره يف ان الباعث ال يؤثر على صفة التجرمي و يضل 

وان كان الباعث شريفا يسهم الباحث يف ان هبعل جريبة االختطاف تتخذ صورة معينة كان هبعلها تتخذ صورة 
  .(3)السياسيةحرابة او قطع طريق او صورة اعبريبة 

 

 

 
                                                           

 .143ص  عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري، مرجع سابق،(1) 
 .145-143ص عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري، اؼبصدر اعاله ،(2) 
 .136ص  ، مرجع سابق  ، فاطمة الزىراء جزار (3) 
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 الخاتمة

جريبة اػبطف يف ىذا اؼببحث تبُت لنا ان ىذه اعبريبة تقوم على الركنُت اؼبادي و اؼبعنوي  ألركانو بعد دراستنا 
حيث ان ىذه اعبريبة و ىي جريبة اػبطف ال يبكن ان تقوم اذا زبلف احد ىذين الركنُت الهنما ضروريان لقيام 

م على تباين فعل اػباطف و نتيجة الفعل و عالقة سببية بُت الفعل و النتيجة و ايضا اعبريبة ان الركن اؼبادي يقو 
 إلرادةتبُت لنا ان ىذه اعبريبة يبكن ان تقف عند التحضَت للجريبة او الشروع فيها عندما زبيب لسبب ال دخل 

ي اؼبتمثل بالعلم و االرادة و  اػباطف فيها، ام بالنسبة للركن اؼبعنوي فانو لكي يقوم البد من توافر القصد اعبرم
كذلك توافر الباعث الدافع الرتكاب اعبريبة و ان الباعث ال يؤثر على الصفة االجرامية بل ان اعبريبة تقوم حىت و 

جرمية يف ارتكاب جريبة قتل او ابتزاز او  ألسبابان كان الباعث شريفا و ان ىذا الباعث الدافع قد يكون 
يضا ان سياسية ايضا يبكن ان يكون نتيجة ػبلل عقلي او نفسي. و يالحظ ان ا ألسباباغتصاب و قد يكون 

القانون يساوي بُت الفاعل و الشريك فب اعبريبة و يعترب فاعلها مرتكبا للجريبة سواء ارتكبها بنفسو او بواسطة 
 غَته و ايضا تتحقق يف جريبة االختطاف صبيع صور اؼبسانبة االصلية و التبعية.
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 الثالثالمبحث 
 جريمة االختطاف التي يتعدد فيها الجناة

 العقوبة المقررة لجريمة الخطف
 المقدمة

ان جريبة اػبطف غالبا ما يقوم هبا ؾبموعة من االشخاص نظرا لصعوبتها و خطورهتا كذلك يتعدد اؼبسانبون هبا و 
رة او التمالؤ او التسبب او قد تكون ىذه اؼبسانبة يبكن ان تكون مسانبة اصلية و تتحقق اما عن طريق اؼبباش

ىذه اؼبسانبة تبعية تتحقق عن طريق التحريض و االتفاق اعبنائي و اؼبساعدة و ان معرفة كل مساىم يف جريبة 
اػبطف يساعد يف ربديد اؼبسؤولية اعبزائية و ربديد العقوبة اؼبناسبة ؽبا. ام العقوبة اليت يعاقب عليها اؼبشرع عبريبة 

عتمد اغلب التشريعات مبدأ ضباية حرية االنسان و عدم االخالل هبا باي شكل من االشكال ان االختطاف ت
اغبقوق و حرمان االنسان من حق طبيعي يتمتع بو منذ القدم و اعترب اساسيا  ألبسطاالعتداء عليها يعد انتهاكا 

وانُت و االنظمة واالعراف السائدة و لوجوده و كرامتو و ال يعتد ىذا اغبق طاؼبا ان االنسان يبارسو يف حدود الق
قد تناول اؼبشرع العراقي ضمن اعبرائم اؼباسة حبرية االنسان و ذلك يف الباب الثاين من قانون العقوبات حيث جاء 

( 422و عاقب يف اؼبادة )( 421يف الفصل االول منو القبض على االشخاص و حفظهم و حجزىم يف اؼبادة )
(ق.ع.ع عاقب اؼبشرع على جريبة خطف انثى البالغة 433الحداث و يف اؼبادة )ق.ع.ع على جريبة اختطاف ا

( ق.ع.ع لذلك سيتم تقسيم ىذا اؼببحث 426من العمر الثامنة عشر اما التخفيف فقد نصت عليو يف اؼبادة )
 اىل ما يلي :

 اعبريبة اليت يتعدد فيها اعبناةاول: 

 العقوبة على جريبة اػبطفثانيا: 

  اػباسبة ثالثا: 
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  اوال : جريمة االختطاف التي يتعدد فيها الجناة

الغرض يف حالة اختطاف اليت يتعدد فيها اعبناة ىو ان اعبريبة واحدة و اعبناة متعددون، و ان جريبة االختطاف  
 كثَتا ما تظهر بصورة صباعية حيث يكون وراء تنفيذىا ؾبموعة من اػباطفُت و بالذات عندما تكون مستهدفة

لوسائل النقل اؼبختلفة كالطائرات و السيارات و السفن حيث يصعب ان يقوم شخص واحد بتنفيذ ىذه اعبريبة 
االشخاص و خاصة عندما تتخذ جريبة  (1)نظرا لصعوبتها و خطورهتا و كذلك بالنسبة عبريبة االختطاف

االختطاف صورة اعبريبة السياسية و ىبتلق اؼبسانبُت يف اعبريبة من شخص اىل اخر حسب ما ىو ـبطط لو و 
فتكون مسانبتو )اصلية( و يسمى مرتب قبل تنفيذ اعبريبة حيث قد يكون دور اؼبساىم ىو دور رئيسي يف اعبريبة 

ن دور اؼبساىم يف اعبريبة ثانويا فتوصف مسانبتو باهنا مسانبة)تبعية(. و عليو ىذا اؼبساىم بالفاعل، و قد يكو 
اؼبسانبة  -أ فسوف نقوم بدراسة يف ضوء الفقو و اغباالت اليت تنطبق على جريبة االختطاف و ذلك كما يلي :

اؼبادي للجريبة حبيث االصلية يف جريبة االختطاف و ىذه اؼبسانبة ىي اليت يتعدد فيها اعبناة يف مرحلة التنفيذ 
يقوم ىؤالء بدور رئيسي و اصلي يف تنفيذ الركن اؼبادي للجريبة و يطلق عليهم اسم )الفاعلُت( و ىذا ما يطلق 
عليو باؼبسانبة بطريقة مباشرة، و قد تكون اؼبسانبة يف اعبريبة مسانبة معنوية و ىو ما يعرف بالفاعل اؼبعنوي 

بيديو و لكنو يسخر لتنفيذ اعبريبة شخصا اخر يكون دبثابة اداة بُت يديو ة للجريبة و ىو الذي ال يرتكب اعبريب
غَت اىل لتحمل اؼبسؤولية اعبنائية و ىي ما يطلق  ألنويتوصل هبا لتنفيذ اعبريبة اما الن ىذا الغَت حسن النية و ام 

 .( 2)عن طريق اؼبساعدة عليها اؼبسانبة التبعية و اليت تكون ام عن طريق التحريض او االتفاق اعبنائي او 

اؼبسانبة االصلية يف جرائم االختطاف و اليت تقسم اىل اؼبسانبة بطريقة اؼبباشرة و ان اؼبسانبة بطريقة اؼبباشرة  -1
تقوم على احدى طريقتُت الطريقة االوىل ىي ان يقوم كل فاعل من اعبناة بتنفيذ كل االفعال اؼبكونة عبريبة 

مكانو و ربويل خط سَته و السيطرة عليو اما الطريقة  اؼبخطوف و ابعاده عن بأخذاالختطاف كان يباشروا صبيعا 
الثانية ىي عندما يقوم كل فرد من اعبناة بتنفيذ فعل واحد من االفعال اؼبكونة للجريبة حبيث لو انفرد بذاتو ال 

من مكانو و يقوم  بأخذهو يقوم الثاين اعبريبة كان يقوم احدىم بالسيطرة على اؼبخطوف  إلسباميكون كافيا 
الث بنقلو اىل مكان اخر و ىذا يف جرائم خطف االشخاص و كذلك اغبال يف جرائم )اختطاف وسائل الث

. و انو يف جرائم االختطاف خاصة انو البد من وجود اتفاق سابق بُت اعبناة حبيث يقوم كل واحد ( 3)النقل(

                                                           

 .177ص ،مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (1) 
 .197ص اؼبصدر اعاله ، (2) 
 .275-274ص ، 1977 ، 4طبعة  ،بَتوت  ، دار النهضة العربية  ،مبادئ علم االجرام و العقاب  ، فوزية عبد الستار (3) 
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 باألفعالمنهم بدور معُت مرسوم لو تنفيذا للمخطط االجرامي الذي مت االتفاق عليو سابقا فبا يستلزم ان عامل 
اليت يرتكبها الفاعلون االخرون و انو يتوقع الوصول اىل النتيجة اؼبطلوبة و ىي )اػبطف( و ان تتجو ارادتو اىل 

ىذا مصادفة و على فرض ان جريبة اػبطف قد سبت ربقيق ىذه النتيجة و ال يتصور ان يقوم كل شخص بعملو 
بوضعو على  اجملٍت عليو و تقييده باغببال او تنويبو او زبديره مث يقوم بأخذبُت عدة اشخاص كان يقوم احدىم 

شخص اخر و يقوم بتشغيل السيارة و ىو ال يعلم بوجود  يأيتمنت سيارة سبهيدا لنقلو اىل مكان اخر، مث 
و بالتايل فان ىذا الشخص الذي قام بنقل اؼبخطوف دون ان يعلم بوجوده ال يسال عن اؼبخطوف على متنها 

ال يريد ربقيق النتيجة االجرامية. اما النوع االخر من انواع اؼبسانبة االصلية فهو ارتكاب اعبريبة بطريق  ألنواعبريبة 
اعبناة اؼبتفقُت مسبقا على ارتكاب  التمالؤ و ان الفقهاء يعتربون التمالؤ عوما يشمل الشريك يف اعبريبة اي

 .(1)اعبريبة

من خالل اراء الفقهاء قبد ان بعضهم يشًتط فيو التمالؤ شروطا البد من توفرىا حىت يعترب اؼبتمايلء فاعال اصليا 
 يف اعبريبة و ىذه الشروط ىي :

القيام بدور الوجود على مسرح اعبريبة و ىذا الوجود يكون القيام بدور رئيسي يف تنفيذىا كذلك  -1
ثانوي كاؼبراقبة و احداث ضوضاء او اعاقة اغبراس عن اعبناة، و يكفي للقيام شرط الوجود يف مسرح 
اعبريبة ان يكون اغبضور قد مت يف اي مرحلة من مراحل تنفيذ اعبريبة ما دام الفعل التنفيذي مل ينتهي 

 بعد.
انيط  زبلى عن التنفيذ من التنفيذي للجريبة اذا ماان يكون ىذا الوجود بنية االستعداد ؼبباشرة الفعل  -2

 بو التنفيذ .
 .(2)وجود اتفاق جنائي سابق بُت اؼبتماىل و بُت بقية الشركاء -3

اما الصورة االخرى من صور اؼبسانبة االصلية يف جرائم االختطاف ىي صورة اؼبسانبة يف جريبة االختطاف 
بتسخَت شخص اخر للقيام باعبريبة اما الن ىذا الشخص حسن . يف ىذه اؼبرحلة يقوم شخص (3)بطريقة التسبب

النية و ىو الشخص الذي يقوم بالفعل غَت عامل خبطره و ان ىذه اغبالة ال يبكن تصورىا يف جريبة االختطاف 
باعتبار ان طبيعة ىذه اعبريبة توجب ان يكون كل من ساىم بارتكاهبا قاصدا التعدي على غَته عاؼبا خبطورة فعلو 

                                                           

 .177ص، مرجع سابق  ،عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري(1) 
 .181ص اؼبصدر اعاله ، (2) 
 .187ص،  اعاله اؼبصدر(3) 



47 
 

ذي يقوم بو و السبب يف ذلك ان صفة العدوان فيها هبب ان تكون ظاىرة و ال يبكن ان تكون مستًتة و ذلك ال
يقوم باالعتداء على حرية االنسان و امنو و سالمتو اما اغبالة االخرى لقيام اؼبسانبة عن طريق التسبب فهي  ألنو

و يف جرائم ائية كالصغَت الغَت فبيز او اجملنون عدمي اؼبسؤولية اعبز  ألنوان يسخر شخص شخصا اخر غَته و ذلك 
االختطاف يبكن ان تتحقق ىذه الصورة حيث ان الفاعل اؼبعنوي قد يغري ؾبنونا خبطف شخص او طفل او انثى 

اؼبخطوف و نقلو اىل مكان اخر مث يقوم الفاعل اؼبعنوي حببسو لو االعتداء عليو  بأخذمثال ذلك كان يقوم اجملنون 
اما الصغَت غَت اؼبميز فيمكن ان يقع ػبطف منو على طفل او مولود و يتعذر وقوع اػبطف منو على  او اغتصابو

شخص بالغ سن الرشد او انثى اكرب منو سنا اال اذا كان بيد ىذا الصغَت اسلحة خطَتة ىباف اؼبخطوف على 
وبمل اسلحة خطَتة حبيث  نفسو منها. و يبكن ان يقوم الغَت مسؤول بعمليات اختطاف وسائل النقل اذا كان

 . (1)صاحب وسيلة النقل بتحويل مسارىا  اخذىا اىل اعبهة اليت يريدىا الفاعل اؼبعنوي بإجباريقوم 

يف مرحلة سابقة او معاصرة ؼبرحلة التنفيذ فيها اعبناة  اؼبسانبة التبعية يف جرائم االختطاف ىي اليت يتعدد -2
اؼبادي للجريبة و يف جريبة االختطاف يبكن ان تتحقق اؼبسانبة التبعية عن طريق التحريض، و احملرض ىو من 
يغري الفاعل على ارتكاب اعبريبة و لكي تقوم جريبة احملرض يشًتط ان يبدا الفاعل يف تنفيذ اعبريبة و ىذا 

احدث اثرا يف نفس اعباين اقدم بسببو على تنفيذ اعبريبة او الشروع يف تنفيذىا و من يعٍت ان التحريض قد 
جهة اخرى البد ان يكون التحريض قد وقع قبل البدء يف تنفيذ اعبريبة اذ لو وقع التحريض قبل البدء باعبريبة 

و على ضوء ما  تأثَتهربت قد بدا اقًتافها لتعذر القول بان اعبريبة وقعت بناءا على التحريض او ان اعباين 
سبق فانو مىت ما قام شخص بتحريض اعباين على ارتكاب جريبة اختطاف و ربققت نتيجة ىذا التحريض 
بان قام اعباين بتنفيذ االفعال اؼبادية يف جريبة اػبطف و ىي اختطاف االشخاص او وسائل النقل فان 

يف اعبريبة و توصف ىذه اؼبسانبة باهنا التحريض يف ىذه اغبالة قد احدث نتيجتو و بالتايل تتحقق اؼبسانبة 
. و من صور اؼبسانبة التبعية االخرى ىي اؼبسانبة يف جرائم االختطاف باالتفاق اعبنائي و (2)مسانبة تبعية

يتحقق االتفاق اعبنائي كلما اربد شخصان او اكثر على ارتكاب جريبة ما او على االعمال اجملهزة او اؼبسهلة 
اق اعبنائي يف جرائم االختطاف اليت يتعدد فيها اعبناة امر الزم ما دام افراد العصابة الرتكاهبا و ان االتف

يدركون ؼبا شكلت عصابتهم و اهنم يسعون لتنفيذ جرائمهم و ان ىذا االتفاق يبكن ان يكون صروبا او 
لذين الذي يقوم بو االتفاق ان يكون اؼبساىم ؿبيطا بعدد االشخاص ا ضمنيا و ليس من شروط العلم

                                                           

 .73ص ،1997 ، بدون مكان  ،النظرية العامة للجريبة  ،ي علي حسن الشريف(1) 
ش عديل يكن  24 ،احمللة الكربى السبع بنات  ،مصر  ،دار الكتب القانونية ، شرح جرائم اػبطف  عادل عبد العليم، (2) 

 .66ص ، 2776،
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يشًتكون معو او نوع الدور الذي يقوم بو كل واحد منهم بل يكفي اجتماع عدة ارادات على ارتكاب اعبريبة 
و ترتكب اعبريبة بناءا على اجتماع ارادهتم و لذلك ال يلزم ان يباشر صبيع اؼبتفقُت تنفيذ اعبريبة او حىت 

فا يف االتفاق اعبنائي. و االتفاق اعبنائي على مسرح اعبريبة وقت حدوثها بل يكفي ان يكونوا طر  حضورىم
  .(1)بناءا على ما سبق جريبة مستمرة يظل قائما ما دام االتفاق قائم و مستمر

لتبعية يف و ايضا يوجد ىناك صورة اخرى من صور اؼبسانبة التبعية يف جرائم االختطاف و ىي صورة اؼبسانبة 
بطريق اؼبساعدة و اؼبساعدة تعٍت تقدمي العون اىل مرتكب اعبريبة جرائم االختطاف و ىي صورة اؼبسانبة التبعية 

  سواء و تقضي ان يكون اؼبساعد عاؼبا انو امبا يقفل ذلك اعانة للجاين و تسهيال عليو باي طريقة كانت و ىي
كون على كانت ىذه اؼبعونة مادية او معنوية سابقة او معاصرة الرتكاب اعبريبة و ان اؼبسانبة بطريقة اؼبساعدة ت

ثالث صور الصورة االوىل ىي اؼبساعدة السابقة و ىي اليت تكون مسهلة و فبهدة الرتكاب اعبريبة و يدخل يف 
ذلك اعطاء التعليمات و االشارات او تقدمي االسلحة و اؼبعدات و االدوات و ىذه الصورة من اؼبساعدة يعترب 

اما الصورة الثانية فهي اؼبساعدة اؼبعاصرة . (2)الختطافاؼبساعد فيها شريكا يف اعبريبة و ىي ؿبققة يف جرائم ا
اعبريبة و من امثلة ىذه الصورة من اؼبساعدة  إلسباملتنفيذ جريبة االختطاف كان يقدم اؼبساعد للجاين العون الالزم 

مراقبة الطريق احداث اصوات او ضوضاء ربول دون ظباع اصوات االغاثة او ايقاف النجدة و اعاقتهم حىت 
مكن اعبناة من تنفيذ ـبططهم و ربقيق النتيجة االجرامية اما الصورة الثالثة فهي صورة اؼبساعدة الالحقة يت

اثار اعبريبة او اخفاء اؼبخطوفُت او وسائل النقل و ان ىذه الصورة من  بإخفاءاؼبساعد الرتكاب اعبريبة كان يقوم 
اؼبسانبة يف جريبة االختطاف بطريقة اؼبساعدة كون  اؼبساعدة كما ذىب اغلبية الفقهاء اهنا ال تدخل ضمن صور

القواعد العامة تقضي بان اؼبساعد على شيء ىو من يعُت على فعلو و ىذا يعٍت ان اي عون الحق على ذلك 
الفعل ال يعترب مساعدة و ان كان يصح اعتباره جريبة تامة قائمة بذاهتا و ان اعتبار ىذه الصورة من صور اؼبسانبة 

دة يؤدي اىل اػبلط بُت جريبة اػبطف و بُت ما يصاحبها او يتلوىا من جرائم كجريبة احتجاز االشخاص و اؼبساع
او جريبة اخفاء االشياء و اضافة اىل ما سبق فانو ال يكون دائما الغرض من جريبة االختطاف ىو االحتجاز او 

ؽبا فقد يكون الغرض من االختطاف ىو  االخفاء حىت يعترب ىذا االحتجاز و االخفاء من اجزاء اعبريبة اؼبتمة
االغتصاب و بالتايل تعترب ىذه الصورة و ىي صورة اؼبساعدة الالحقة للجريبة ىي جريبة مستقلة سواء مت االتفاق 

 عليها قبل ارتكاب اعبريبة ام ال  وسواء علم اعباين بالظروف اليت مت فيها اػبطف ام ال. 
                                                           

القاىرة  ، العاتك لصناعة الكتب ، العامة يف قانون العقوبات اؼببادئ  خلف و سلطان عبد القادر الشاوي،علي حسُت(1) 
 .191ص  ،بدون تاريخ ،

 .199ص، مرجع سابق  ، عبد الوىاب عبد اهلل اؼبعمري (2) 
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 ثانيا : عقوبة جريمة الخطف

( ق.ع اػباصة 423( ق.ع اػباصة خبطف اغبدث و يف اؼبادة )422تناول اؼبشرع العراقي جرائم اػبطف يف م)
جريبة اعارة ؿبل اغببس او اغبجز غَت اعبائزين قانونا اما ( ق.ع 425خبطف االنثى البالغة و عاجل يف اؼبادة )

راقي جريبة خطف و امبا جريبة احتجاز و القبض جرائم االختطاف ناليت تقع على البالغُت فلم يعتربىا اؼبشرع الع
جريبة اػبطف الواقعة (2). لذا سنتناول يف البداية (1)( ق.ع 427غَت اعبائزين قانونا و تناوؽبا اؼبشرع يف اؼبادة )

( ق.ع ) من خطف بنفسو او بواسطة غَته بغَت اكراه 422على اغبدث و عقوبتها حسب ما جاءت يف اؼبادة )
م اػبامسة عشر من العمر يعاقب باغببس مدة ال تزيد عن طبسة عشر سنة اذا كان اؼبخطوف حدث ام مل يت

انثى او بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنُت اذا كان ذكرا اذا وقع اػبطف بطريقة االكراه لو اغبيلة او توافرت فيو 
خطوف انثى و السجن مدة ال تزيد ( تكون العقوبة السجن اذا كان اؼب421احد ظروف التشديد اؼببينة يف اؼبادة )
. يالحظ ان اؼبشرع قد ساوى يف العقوبة بُت من خطف بنفسو او بواسطة (3)على طبسة عشر سنة اذا كان ذكرا(

غَته فكالنبا فاعل يف اعبريبة و لكنو ميز يف العقوبة بُت اذا كان اؼبخطوف انثى او ذكر حيث اذبو اىل تشديد 
نثى كذلك يالحظ ان اؼبشرع قد شدد العقوبة اذا اقًتنت اعبريبة باغبيلة او االكراه او العقوبة اذا كانت اؼبخطوفة ا

فجعلها السجن اؼبؤبد اذا كان  (4)( ق.ع 421ظروف التشديد اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ) بأحداذا اقًتنت 
اؼبخطوف انثى و السجن مدة ال تزيد على طبسة عشر سنة اذا كان اؼبخطوف ذكرا و كذلك شدد العقوبة اذا 
اقًتنت اعبريبة بظروف التشديد و ادى ذلك اىل وفاة اؼبخطوف او اؼبخطوفة و ىذه اعبريبة تعترب من عداد 

 اعبنايات.
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( ق.ع ) من 423حيث تناول اؼبشرع ىذه اعبريبة يف اؼبادة )  اسبت الثامنة عشرجريبة اختطاف االنثى اليت -2
خطف بنفسو او بواسطة غَته بطريق االكراه او اغبيلة انثى اسبت الثامنة عشر من العمر يعاقب بالسجن مدة 

. (1)سجن(ال تزيد عن طبسة عشر سنة و اذا صحب خطف واقع اجملٍت عليها او الشروع فيو فتكون العقوبة ال
يالحظ ان ىذه اعبريبة من عداد اعبنايات و اؼبشرع قد ساوى يف العقوبة بُت و ان اؼبشرع قد شدد العقوبة اذا 
اقًتنت العقوبة دبوافقة اؼبخطوفة او الشروع  يف ذلك كذلك تكون العقوبة االعدام او السجن اؼبؤبد اذا افضى 

 االكراه اؼبقًتن باػبطف اىل موت اؼبخطوفة .
) يعاقب بالسجن  (2)( ق.ع425ة اعارة ؿبل اغببس او اغبجز غَت اعبائزين قانونا نصت عليو اؼبادة )جريب -3

مدة ال تزيد على سبع سنوات او باغببس من اعار ؿبال للحبس او اغبجز غَت اعبائزين قانونا( يالحظ ان ىذه 
تقديرية يف ان وبكم باغببس او لطة اعبريبة من عداد اعبنايات باعتبار العقوبة اؼبقررة ؽبا و ان القاضي س

 كل واقعة.  ظروفالسجن حسب 
) يعاقب باغببس  (3)( ق.ع 421القبض على االشخاص البالغُت و خطفهم و حجزىم و ذلك يف اؼبادة ) -4

وسيلة كانت بدون امر من سلطة ـبتصة يف غَت  بأيةمن قبض على شخص او حجزه او حرمو من حريتو 
االحوال اليت تصرح هبا القوانُت و االنظمة( و تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنُت يف حالة اذا 
حصل الفعل من شخص تزين بزي مستخدمي اغبكومة او ضبل عالقة رظبية فبيزة او اتصف بصفة عامة كاذبة 

، او اذا صحب الفعل هتديدا بالقتل او تعذيب بدين او نفسي او اذا وقع الفعل من او ابرز امر مزور بالقبض
شخصُت او اكثر او فبن وبمل سالحا ظاىرا و اذا زادت مدة اغبجز و اغبرمان من اغبرية مدة طبسة عشر 

 سنة .

اػبطف الكسب او االعتداء على عرض اجملٍت عليو او االنتقام منو او غَته او اذا وقع الفعل و اذا كان الغرض من 
وظيفتو او خدمتو او بسبب ذلك و يف حالة تشديد العقوبة تكون  تأديةعلى موظف او مكلف خبدمة عامة اثناء 

اذا ادى التعدي اؼبصاحب اؼبدة ىي السجن مدة عشر سنوات كما جعل اؼبشرع عقوبة االعدام او السجن اؼبؤبد 
للقبض موت اجملٍت عليو و ان ىذا التشديد يكون حبق الفاعل و الشريك معا و اعفاء اعباين من العقوبة يكون اذا 
تقدم اعباين ـبتارا اىل السلطات اؼبختصة و اعالمها بوجود مكان اجملٍت عليو قبل اكتشافها لو و ارشد اىل ىذا 

ن و يًتتب على ذلك انقاذ اجملٍت عليو و القبض على اعبناة اما التخفيف يف جريبة اؼبكان و عرف باعبناة االخري
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اػبطف فيكون يف حالة ترك اػباطف اؼبخطوف قبل انتهاء شبانية و اربعُت ساعة من وقت اػبطف يف مكان امُت 
بة اغببس يسهل عليو الرجوع اىل اىلو و ان ال يكون قد اصاب اؼبخطوف اي اذى حيث تقضي احملكمة بعقو 

. اما يف حالة االعفاء من العقوبة فيتحقق بتوفر الشروط التالية و ىي ان يتقدم اعباين (1)مدة ال تزيد على سنة 
ـبتارا اىل السلطات العامة و وبيطها علما دبكان وجود اؼبخطوف قبل ان تكشف السلطات مكانو و يرشدىم 

ين الذين سانبوا معو يف ارتكاب اعبريبة ان يًتتب على االخبار اليو ان يعرف اعباين السلطات العامة باعبناة االخر 
  . (2)و التعريف باعبناة انقاذ اؼبخطوف و القبض على اعبناة االخرين
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 الخاتمة

بعد ان تعرفنا يف ىذا اؼببحث على صور اؼبسانبة اعبنائية و جدنا  ان ىذه اؼبسانبة يبكن ان تتحقق يف جريبة 
اػبطف و ان ىذه اعبريبة يبكن ان تتحقق هبا صبيع صور اؼبسانبة االصلية و التبعية باستثناء صورة اؼبساعدة 

هتا و ان القانون العراقي قد ساوى يف العقوبة بُت الفاعل الالحقة على اعبريبة اليت تعترب جريبة مستقلة و قائمة بذا
غَته و زبتلف جريبة و الشريك يف جرائم االختطاف و يعترب مرتكبها فاعال سواء ارتكبها بنفسو او بواسطة 

االختطاف عن جريبة االبتزاز واالحتجاز حيث يشًتط يف االحتجاز القبض او االخذ و االبعاد معا و يف جريبة 
دون االبعاد. و الحظنا ان اؼبشرع قد عاقب على جريبة خطف االنثى باغببس  باألخذيكفي اػبطف  اػبطف

مدة طبسة عشر سنة و كذلك وجدنا ان اؼبشرع العراقي قد عاقب على اعتقال االشخاص البالغُت و مل يعتربىا 
(ق.ع.ع و ان 421يف اؼبادة ) جريبة اختطاف و امبا اعتربىا جريبة قبض او اغبجز الغَت جائزين قانونا و ذلك

اؼبشرع العراقي قد عاقب ايضا على جريبة خطف االحداث و ميز يف العقوبة بُت اذا ما كان اؼبخطوف ذكر حيث 
جعل العقوبة عشر سنُت اما اذا كانت اؼبخطوفة اغبدث انثى فان اؼبشرع قد جعل العقوبة ىي اغببس مدة طبسة 

قي قد عاقب على جريبة اعارة ؿبل اغبجز او اغببس غَت اعبائزين قانونا و . و يالحظ ان اؼبشرع العراعشر سنة 
جعل العقوبة ىي سجن مدة ال تزيد على سبع سنوات و كذلك ان اؼبشرع قد خفف من العقوبة يف حالة ترك 
اؼبخطوف و ان ال يكون اؼبخطوف قد اصيب باي اذى و جعل العقوبة ال تزيد على سنة واحدة و كذلك قرر 

من عقوبة جريبة اػبطف يف حال اخبار اعباين السلطات اؼبختصة عن اعبريبة و ان يعرف  إلعفاءرع العراقي اؼبش
اعباين باعبناة االخرين و ان يًتتب على االخبار انقاذ اؼبخطوف و القبض على اعبناة االخرين و ان ىذا االعفاء 

اؼبختصة يف ؾبال اكتشاف اعبريبة و مكافحتها و  من اؼبشرع قد جاء تشجيعا للجناة يف تقدمي اؼبساعدة للسلطات
 القبض على اؼبسانبُت و تقديبهم للمحاكم اؼبختصة فضال عن ضباية سالمة و حياة اجملٍت عليهم.
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 الخاتمة
 تبُت لنا ان ىذه اعبريبة من الظواىر االجرامية اػبطَتة يف اجملتمع كوهنا ربدث تاثَتاو بعد دراستنا عبريبة االختطاف 

بالغا على االنسان و اجملتمع و الدولة و من خالل دراسة ىذه اعبريبة توصلنا اىل ربديد تعريف ؽبذه اعبريبة و 
تباين اثرىا الضارة اليت تلحق باجملتمع و ايضا بالفرد و الدولة فبا يستلزم التشديد يف معاقبة اعبناة و ضرورة اهباد 

ل وقوعها و ىذا يعٍت تضافر جهود كافة اؼبؤسسات يف الدولة و وسائل اغبماية و الوقاية من ىذه اعبريبة قب
اؽبيئات) االمن ، القضاء، االعالم، و غَتىا( حملاربة ىذه اعبريبة و القضاء عليها و اغبزم مع اجملرمُت و تطبيق 

القتصاد و العقوبات عليهم و انبية التوعية دبخاطر ىذه اعبريبة و اثرىا على االفراد و على اجملتمعات و على ا
السياسة و على الدولة عموما، و قد توصلنا من خالل ىذه الدراسة اىل ؾبموعة من النتائج و التوصيات اليت قد 

 تساىم يف ؿباربة ىذه اعبريبة و عالج بعض اؼبظاىر السلبية اؼبتعلقة هبا و ذلك على النحو التايل :

 عة او ربويل خط السَت.ان وصف اػبطف ال يطلق اال على فعل االخذ و االبعاد بسر  -1
 ان موضوع جريبة اػبطف ىو االنسان ايا كان عمره و جنسو و االشياء اليت تشمل وسائل النقل اؼبختلفة. -2
 تقع باستخدام اغبيلة و االستدراج.ان جريبة اػبطف قد تقع باستخدام القوة و التهديد و قد  -3
و ىي االيذاء اعبسدي و االبتزاز الذي قد ترتبط جريبة اػبطف جبرائم اخرى قد تكون الغرض من اعبريبة  -4

 يكون موجها ضد الدولة او ضد االفراد او الغرض من اػبطف قد يكون االغتصاب.
ضرورة االىتمام باالقتصاد الوطٍت و رفع مستوى دخل الفرد و القضاء على البطالة و التوزيع العادل  -5

 بل وقوعها.للمشاريع و الوظائف و غَتىا من اجل الوقاية من اعبريبة ق
ان جريبة اػبطف كغَتىا من اعبرائم االخرى اليت تتغذى باستمرار على الظروف االجتماعية و االقتصادية و  -6

 النفسية اليت تزداد سوءا يوما بعد يوم.

و يف االخَت نأمل ان نكون قد تناولنا جريبة اػبطف من صبيع اعبوانب و حاولنا اهباد بعض اغبلول اليت يبكن ان 
جرمة اػبطف و تطبيق ىذه اغبلول على ارض الواقع حىت ال تبقى ؾبرد نظريات، و يبقى القول بانو ربد من 

 عندما نريد حل مشكلة علينا البدء حبلها من اساسها حىت يتم القضاء عليها كليا.

 

 و اهلل ويل التوفيق
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