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 شكر وتقدير
د      يدنا محم ى س سالم عل صالة وال المين وال د هللا رب الع الحم

ى                   ديهم ال ى ه بعهم ومن سار عل وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ت
 ...يوم الدين وبعد 

ه من إنجاز         اليسع الباحث ، وهو في غمرة سعادته في انتهائ
ه تاذه  أطروحت ى أس الغين ال دير الب ان والتق دم باالمتن ، إال أن يتق

ذه الرسالة         الجليل الدآتور حسن سعيد      ى ه ، عداي  الذي أشرف عل
ل فض فكان قدوتي في علمه الزاخر وخلقه الوافر ، مما يرجع إليه ال      

وجيهي     ل صغ     عفي ت ى آ ر اهللا من       ل رة، شاردة وواردة آث يرة وآبي
 .ية العلم والمعرفة راأمثاله من حملة 

ى             وختامًا نرى لزامًا علينا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إل
ا         األساتذة األفاضل أعضاء لجنة اإلشراف ، وإلى آل من أسدى إلين

 .عونًا في تحضير هذه األطروحة 
 واهللا ولي التوفيق

 
 الباحث

 



 13

  
 عريف الرموز اآلتيةت

 المادة م 1
 الطبعة ط 2
 الجزء ج 3
 العدد ع 4
 السنة س 5
 فقرة ف 6
 صفحة ص 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباحث 



 14

 المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 8 – 1 المقدمة 
 34 – 9 .التطور التاريخي والتشريعي لعذر االستفزاز : الفصل التمهيدي 

 13 – 11 دائي في المجتمع الب: أوًال 
 15 – 13 في المجتمع القبيلة : ثانيًا 
 19 – 15 في الشرائع العراقية القديمة: ثالثًا 
 20 – 19 في الشرائع الشرقية القديمة : رابعًا
 23 – 20 في الشرائع الغربية القديمة  : خامسًا
 26 – 23 في الشريعة اإلسالمية : سادسًا
 27 – 26 في القانون الفرنسي : سابعًا
  28 – 27 في القانون العثماني : ثامنًا 

 30 – 28 في نظام دعاوي العشائر : تاسعًا 
  30 في قانون العقوبات البغدادي الملغي: عاشرًا 

 32 – 30 في قانون العقوبات العسكري العراقي : حادي عشر
 34 – 33 معدل ال1969 لسنة 111في قانون العقوبات العراقي النافذ رقم : ثاني عشر

 62 – 34 التعريف باالستفزاز وشروطه : الفصل األول
 43 – 36 االستفزاز مفهوم : المبحث األول
 37 – 36 االستفزاز لغة : المطلب األول
 39 – 37 االستفزاز فقهًا : المطلب الثاني
 43 – 39 االستفزاز قانونًا : المطلب الثالث
 61 – 44 شروط االستفزاز : المبحث الثاني
 51 – 44 حالة الغضب بناًء على اعتداء المجنى عليه: المطلب األول
 55 – 51 انتقاص القيمة القانونية لإلرادة : المطلب الثاني
 58 – 55 )ارتكاب الجريمة(رد الفعل : المطلب الثالث
 62 – 59 التعاصر الزمني بين االعتداء وارتكاب الجريمة : المطلب الرابع

 91 – 63 الطبيعة القانونية لالستفزاز : ثاني الفصل ال
 72 – 66 االستفزاز آظرف قضائي مخفف : المبحث األول 
 81 – 73 االستفزاز آعذر قانوني مخفف : المبحث الثاني 
 85 – 82 االستفزاز آعذر قانوني معفي من العقاب : المبحث الثالث 
 91 – 86 االستفزاز وجريمة الزنا : المبحث الرابع 
 130 – 92 ذاتية االستفزاز : الفصل الثالث 
 102 – 95 االستفزاز الخطير وسبق اإلصرار : المبحث األول 

 98 – 96 حالة الشك بسوء السلوك : أوًال 
 102 – 98 حالة العلم بسوء السلوك : ثانيًا 

 119 – 103 االستفزاز الخطير والقتل بباعث شريف غسًال للعار: المبحث الثاني
 110 – 108 . الطبيعة القانونية لالستفزاز : المطلب األول 
 111 – 110 نطاق االستفزاز : المطلب الثاني 
 112 – 111 توفر االستفزاز : المطلب الثالث 
 113 – 112 عدم تطبيق الظروف المشددة : المطلب الرابع 
 114 – 113 .السلطة التقديرية للمحكمة : المطلب الخامس

 116 – 114 .قتل الشريك : لب السادس المط
 119 – 117 .صفة الجاني والمجني عليه : المطلب السابع
 126 – 120 االستفزاز الخطير والدفاع الشرعي : المبحث الثالث 
 130 – 127 االستفزاز الخطير والعاهة العقلية : المبحث الرابع 
 177 – 131 آثار االستفزاز الخطير وتطبيقاته : الفصل الرابع 
 138 – 133 ضوابط االستفزاز  : المبحث األول 
 135 – 134 الضابط الشخصي : المطلب األول 
 138 – 135 الضابط الموضوعي : المطلب الثاني 
 167 – 139 تطبيقات االستفزاز في التشريع العراقي : المبحث الثاني 
 144 – 139 تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي : المطلب األول 



 15

 رقم الصفحة الموضوع
 141 – 140 عدم التناسب بين االعتداء ورد الفعل : أوًال

 142 – 141 إهمال المدافع في تحديد جسامة الخطر : ثانيًا 
 144 – 142 الخطر الوهمي الذي ينهض على أسباب غير معقولة : ثالثًا 

 167 – 144 .مفاجأة الزوج لزوجته أو إحدى محارمه متلبسة بالزنا : المطلب الثاني 
 156 – 145 المفاجأة في حالة التلبس بالزنا : الفرع األول 

 145 تعريف المفاجأة لغة : أوًال
  146 تعريف المفاجأة اصطالحًا: ثانيًا
 148 – 147 األساس القانوني لعذر المفاجأة : ثالثًا
 148 .ماهية المفاجأة لعذر التخفيف : رابعًا
 151 – 149 بس زوجته أو محرمه بالزنامفاجأة الزوج أو المحرم بتل: خامسًا
 156 – 152 صور المفاجأة : سادسًا

 153 – 152 ) .التلبس بالزنا( المفاجأة الحقيقة –   أ 
 156 – 154 )الوجود في فراش واحد مع الشريك( المفاجأة الحكمية -   ب

 164 – 156 )التعاصر الزمني(ارتكاب جريمة القتل في الحال : الفرع الثاني 
 168 – 164 ) المستفيد من العذر(صفة الجاني : الفرع الثالث 
 176 – 169 العقوبة المقررة لعذر االستفزاز  : المبحث الثالث
 170 – 169 نطاق التطبيق من حيث نوع العقوبة : المطلب األول
 177 – 170 نطاق التطبيق من حيث مقدار العقوبة : المطلب الثاني
 174 – 171 س المعتمدة في قياس العقوبة  األس: الفرع األول

 172 . بيئة الجاني -أوًال 
 173 – 172  الوقت الذي يحصل فيه رد الفعل -ثانياًُ 
 174  جسامة جريمة القتل -ثالثًا 

 177 – 174 االستفزاز وإيقاف تنفيذ العقوبة : الفرع الثاني
 ل العمد االستفزاز الخطير وجسامة جريمة القت: الفرع الثالث

 
177 – 178 

 208 – 179 سلطة المحكمة في تقدير عذر االستفزاز : الفصل الخامس
 188 – 180 .تقدير العذر واإلحالة للمحاآم المختصة وتوجيه التهمة : المبحث األول

 186 – 181 تقدير العذر  : المطلب األول 
 188 – 186 توجيه التهمة : المطلب الثاني 
 194 – 189 سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة : المبحث الثاني 
 190 – 189 السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في العذر : المطلب األول 
 194 – 190 حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير العذر : المطلب الثاني 
 208 – 195 تسبيب الحكم ورقابة محكمة التمييز االتحادية: المبحث الثالث 

 197 – 195 تسبيب الحكم : لمطلب األول ا
 196 .التسبيب القانوني : أوًال 
 197 – 196 .التسبيب الواقعي : ثانيًا 

 208 – 197 رقابة محكمة التمييز في مجال تقدير العقوبة : المطلب الثاني 
 203 – 197 نطاق رقابة محكمة التمييز في تقدير العذر : أوًال 

 200 – 198  مخالفة القانون -1
  200  الخطأ الجوهري في اإلجراءات األصولية -2
 202 – 201  الخطأ الجوهري في تقدير األدلة -3
 203 – 202  الخطأ الجوهري في تقدير العقوبة -4

 208 – 203  أثر رقابة محكمة التمييز في حالة توفر العذر المخفف –ثانيًا 
 222 – 209 الخاتمة 

 252 - 223 المصادر 
 6 - 1 ملخص باللغة اإلنكليزية 

 
 
 
 
 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املقدمة 



 17

 

 المقدمة
الى      ال تع يا َأيها الِذين آمنوا آونوا قـواِمني        [: ق

ِللِه ُشهداَء ِبالِقسِط وال يجِرمنكم َشـنآن قـوٍم         
قـوى  على َألا تعِدلوا اعِدلوا هو َأقـرب ِللت       

  )1( ]  أن اُهللا خبري مبا تعملونواتقوا الله
 

ه               م يكن ل د ول م يول د ول م يل الحمد هللا الواحد األحد الفرد الصمد الذي ل
دى                آفوًا أحد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهت

ى صراط  ه إل ذي أ بهدي ق ال يد الخالئ ى س ستقيم وصلى اهللا عل خرج اهللا الم
 .الناس من الظلمات إلى النور 

لقد َأرسلنا رسلنا ِبالبيناِت     [: قال تعالى    
وَأنزلنا معهم الِكتاب والِميزان ِليقوم     

  .)2( ] الناس ِبالِقسِط
ا آانت            ا آشف البحث عن أنه ة من حيث تأريخه إن األعذار المخفف

يلة لتخفيف              تعبر عن مقتضيات ال    م أصبحت وس ة، ث راد القبيل تضامن بين أف
العقاب ، وإصالح األضرار الناجمة عن الجريمة ، واألعذار هذه من حيث              
ار أن         ة ، باعتب ة والعدال ة االجتماعي دأين ، المنفع ى مب نهض عل ها ت أساس
ث      ن حي اب ، وم ة العق دد سياس ي تح ي الت سائدة ه ة ال صالح االجتماعي الم

ا آشف الب ة وأن  طبيعته سؤولية الجنائي ضها بعناصر الم حث عن صلة بع
ا تكشف عن               بعضها اآلخر وقائع عرضية تبعية للجريمة وهي في مجموعه
ث أن      ر البح ا، وأظه ورة فاعله ة وخط سامة الجريم ن ج ئيل م در ض ق

 .االستفزاز يتولد من امتناع آما يتولد من عمل إيجابي 
ه عذر         من األعذار القانونية المخففة في الوقت ال        ق علي ا يطل حاضر م

رف          ة لظ ب الجريم ى مرتك ة عل ف العقوب وم بتخفي ذي يق تفزاز، وال االس
ا             خاصة، وقد تناولت القوانين في آثير من المجتمعات البدائية هذا المبدأ، آم
ل      ة القت ق جريم دما تتعل ة وخصوصًا عن ات القبلي ي المجتمع ه ف ل ب د عم ق

ة الزن     اب جريم ث أن ارتك رض حي ك الع سبب هت ادئ،   ب رق للمب ي خ ا ه
ا صورة           سانية وإعطائه والشرف، وآافة األعراف واألديان، ومس القيم اإلن

                                                 
  .8:  سورة المائدة ، من اآلية   )1(
  .25:  سورة الحديد ، من اآلية   )2(
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مشابهة للحيوان، ناهيك عن تدنيس شرف العائلة أو القبيلة أو العشيرة، لذلك            
ه أو                    ى عائلت ل أو عل ى القات ارًا عل آان قتل الزاني أو الزانية اليترتب عليه ث

إن        عشيرته، وفي حالة حصول االستف     ه ف زاز الخطير من جانب المجنى علي
 .الزاني قد أبيح دمه لقاتله 

صطلح    سمى بم ا ي ابقًا م رت س ي ظه ة الت شرائع القديم ي ال ا ف أم
ي ( دائي والقبل ع الب تفزاز    ) المجتم ذر االس ى ع شرائع عل ذه ال صت ه د ن فق

  .)3(وعملت به، إذ أباحت للزوج قتل زوجته الزانية 
تفزاز ف  ذر االس ا ورد ع شرائع آم ة وال ة القديم شرائع العراقي ي ال

الشرقية والغربية القديمة ، وآذلك في الشريعة اإلسالمية الغراء آما عرفت            
شائر               ة، ونظام دعاوى الع ة والروماني هذا العذر القوانين الفرنسية والعثماني
ات العسكري                  انون العقوب دادي الملغي وق ات البغ انون العقوب في العراق وق

م             العراقي القدي  ذ رق ات العراقي الناف سنة  111م والنافذ حاليًا وقانون العقوب  ل
 . المعدل 1969
ة               ة المجتمع وحماي من المعلوم أن اإلصالح المعاصر يقوم على حماي

المجرم ولضمان تحقيق هذا المفهوم لالصالح ، البد من صدور قرار عادل            
اره ،  يتخذ في ضوء الظروف التي ساهمت في صوغ إرادة الفاعل واختي                  

ية       ات األساس ي المنطلق انوني ف ام الق الح النظ انون إص ضمن ق د ت وق
ة   شريعات الجزائي ي     (للت ع سياس ي وض ل ف اج وفاع ل نت سان آ إن اإلن

د البحث عن أسباب           صائب عن واقتصادي واجتماعي معين ، لذا ليس من ال
ذ     ة عن شخصيته دون األخ زاء معزول ى أج ستند ال م ي اء حك رام أعط اإلج

ة بنظر االعت ه المتبادل ار عالقت ز )4() ب ا يترآ ق األساسي إنم ذا المنطل  ، فه
على حماية اإلنسان باعتباره نتاج وفاعل، وتقويم سلوآه الذي انحرف بفعل            
تحكم               ظروف مختلفة ساعدت أو آلت الى توجيه إرادته ، وجهة لم يستطيع ال

 . فيها والسيطرة عليها 
الً      ة أو فع ست حرآ ة لي روف أن الجريم صدر  والمع ول الم  مجه

ًال مجردًا ،                 اول بالبحث فع ا أن نتن سان واليمكنن ه إن واألسباب فهي فعل يأتي
ى دراسة فعل         فهو أمر يجاوز الممكن ، ألنه مستحيل في المنطق والسبيل ال
رم   م شخصية المج ه، أن فه ن خالل فاعل ته م و دراس ل ه بالوصف والتعلي

عوامل األخرى في وضع     والظروف المحيطة به تعتبر مقدمة تشترك مع ال  
                                                 

، 1977ي العراق القديم، دار الكتب للطباعة والنشر، بغـداد،           القانون ف  -عامر سليمان . د  )1(

  .27-26ص
   .69، ص1977لسنة ) 35(قانون إصالح النظام القانوني رقم   )1(
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ذه الشخصية             م ه العقاب المالئم والعادل له ، بحيث إننا اليمكن أن نفصل فه
عن معاملته ، إذ ليس من الصائب وال المقبول أن نضع جزاء جنائي اليأخذ               
ببًا              اره س بعين االعتبار خصائص الفرد وأسباب إجرامه ، واالستفزاز باعتب

ة متبا       ه ، ومن             من أسباب الجريمة بشكل عالق ين الجاني والمجنى علي ة ب دل
ة ،                    وع الجريم ه دور إيجابي في وق األمور المسلم بها حديثًا أن للمجنى علي
ه            الي ارتكاب اني وبالت ارة الج أنه إث ن ش ل م ه عم صدر من دما ي ك عن وذل
وات       ة خط ات الحديث د خطت الدراس ارة ، وق ذه اإلث ى ه اء عل ة بن الجريم

زة اهت        ذا المجال مرآ ا بشخص وظروف المجرم     آبيرة في ه  ، وإن )5(مامه
ر       تج ذات األث ا ال تن دة وأنه ة واح ن طبيع ست م ة لي روف الجريم وإذا . ظ

وعين،                  ى ن ائي وجدناها عل ى الجزاء الجن ا عل تفحصنا هذه الظروف وأثره
ا ضرورية   ي مجموعه ا، وهي ف اني مخفف له ة والث شدد للعقوب داهما م أح

ائي  لحسن تطبيق القانون وآفالة تفريد الج      سم أسباب التخفيف      . زاء الجن وتنق
سمى    وبي وت ف وج سمين،أسباب تخفي ى ق دورها إل ة (ب ذار القانوني االع

ة ا )المخفف ق عليه وازي ويطل ف ج باب تخفي ضائية (، وأس الظروف الق ب
ه في            . )6()المخففة ة وخطت لذلك فأننا سنتناول أهمية البحث وإشكالية ومنهجي

 : الفقرات التالية

                                                 
، 1967عادل عاذر، النظرية العامة في ظروف الجريمة ، المطبعة العالمية، القاهرة،            .  د  )1(

 .286ص
جرام وعلم العقاب، دار النهضة العربيـة، بيـروت،         فوزية عبد الستار ، مبادئ علم اال      . د  )2(

 .242-238، ص1978
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 :لبحث  أهمية ا:أوًال
م                  لقد  سبب له راد من أي سلوك أو تصرف ي تكفل القانون بحماية األف

د           ًا لألعراف والتقالي أذى أو سوء من نفس وعرض ومال، ونظم حياتهم طبق
ه                راد والخاضعين ل ع األف ى جمي السائدة اجتماعيًا، وأصبح القانون يطبق عل

ا أن    ان، آم تالف المك ان واخ ور الزم وره بتط ن تط رغم م ى ال انون عل الق
رة                   ه من ارتكاب جرائم خطي تكفل برفع الظلم عن األفراد وما قد يصابون ب

 .ال ذنب لهم فيها أو خارج إرادتهم وإدراآهم 
ا يلحق                  د ، لم ل العم ة القت ومن أخطر الجرائم التي ترتكب هي جريم

روح عن الجسد                     ببًا لفصل ال داء ظالم يتضمن فرض س باإلنسان جراء اعت
ك ف       ى ذل ل              وبناًء عل ة القت شددة بحق مرتكب جريم ات م انون عقوب رض الق

تصل إلى اإلعدام ناهيك عن العقوبات التبعية التي قد تفرض معها لردع آل             
ؤثرًا في                   ًا م ا سببت إرباآ من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة آونه

  .)7(حياة الناس وآافة المجتمعات وعلى مر العصور 
ة       وبعد تطور المجتمعات بكافة      أنواعها وأشكالها بقيت القوانين الجنائي

متواصلة في فرض أشد العقوبات على مرتكب جريمة القتل العمد، حيث ان            
ر شيوعًا        النفس   (القصاص آان األآث نفس ب ائي         ) ال م الجن انون العل ، إال أن ق

اين                 د يتب اب ق أثبت من خالل البحث عن حقيقة ارتكاب الجريمة بأن هذا العق
اء               ويختلف من واقع   ذورًا أثن ل مع ة إلى أخرى، ومن المحتمل أن يكون القات
  .)8(ارتكاب الجريمة 

                                                 
، 1967تاريخ النظم القانونية ، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،           : محمود سالم زتاني  .  د  )1(

  .195ص
، 1982هشام علي صادق، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، الدار الجامعية، بيروت،           .  د  )2(

 .235ص
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 : إشكالية البحث :ثانيًا 
د              ي، فق ورد تطبيق عذر االستفزاز الخطير في قانون العقوبات العراق

تفزاز     ) 409م (نص بموجب    ى عذر االس ات العراقي عل انون العقوب من ق
ر ا) 45م (و. الخطي ه والخاصة بتج ذي أدى من شرعي وال دفاع ال وز حق ال

ة          ة الخاص ام القانوني ة األحك ذه األطروح ت ه د تناول د، فق ل العم ى القت إل
ه من                    انوني ل ان الوصف الق انوني مخفف ، وبي ذر ق باالستفزاز الخطير آع
ه من حاالت                   د يختلط ب ا ق خالل تعريفه وأرآانه والشروط األساسية له، وم

 .منه ) 128/1م( عامًا في نص متشابهة، آون عذر االستفزاز ورد
ى                   ؤثر عل د ي ا ق ذر وم وآذلك بيان مدى إلمام القانون العراقي بهذا الع

ذلك                  ذها، وآ اف تنفي ة أو إيق ذ العقوب العقوبة من حيث تخفيفها ومن حيث تنفي
ما شابه من مصطلحات قانونية في نص المادة التي تتعلق باالستفزاز ومدى            

ة ا ة محكم ه، ورقاب اق تطبيق صورة نط ذر ب ق الع ث تطبي ن حي ز م لتميي
ة واإلنصاف               ك لتحقيق العدال صحيحة، ومدى موافقته للقانون من عدمه، ذل
وإحقاق الحق وخصوصًا في تكييف جريمة القتل العمد، آون عقوبتها تصل        
ذورًا في                    ا يكون مع تهم ربم إلى اإلعدام وما لها من أهمية في مصير حياة م

 .تل من جرائم إيذاء عمدي بفعل االستفزاز ارتكاب جريمته ، وما دون الق
 : منهجية البحث :ثالثًا

ة              ة والتحليلي ة والقانوني أن منهجية البحث اعتمدت على الدراسة الفقهي
ائي             انون الجن واالستنتاجية، آما سنذآر بعض اآلراء الفقهية لبعض فقهاء الق

ان التطب    ع بي ث م دار البح وع م ذا الموض ة به صفة القانوني ات ذات ال يق
ف     نقض ، وموق ات وال ز والجناي اآم التميي رارات مح ززة بق ضائية، مع الق

 .تشريعات دول ذات اتجاهات ايديولوجية متباينة 
 : خطة البحث :رابعًا
صل     ضًال عن الف صول ف سة ف ى خم ة إل ذه الدراس سم ه ا أن نق ارتأين

ي التمهيدي وخاتمه، فقد تضمن الفصل التمهيدي التطور التاريخي والتشريع        
ا طرأ                  ة وم ة القديم وانين واألنظم لعذر االستفزاز الخطير والعمل به في الق

 .عليه من تغيير وتطور 
ًا       ًا وقانون ة وفقه تفزاز لغ ف باالس ضمن التعري صل األول فيت ا الف أم

ة     ة القانوني ضمن الطبيع ه يت اني فإن صل الث ا الف تفزاز، أم روط االس وش
ا يتضمن الفصل ا ر، بينم تفزاز الخطي تفزاز عن لالس ز االس لثالث في تميي

الحاالت المشابهة وما قد يختلط به ، أما الفصل الرابع فقد تناولنا به أهم آثار        
د                    سبة للفصل الخامس فق ا بالن ة أم وانين المختلف ه في الق االستفزاز وتطبيقات
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ة         تفزاز ورقاب ذر االس دير ع ي تق ة ف ة للمحكم سلطة التقديري صناه لل خص
 .محكمة التمييز 

تنتاجات والمقترحات التي توصلنا                أما  م االس د تضمنت أه  الخاتمة فق
 .إليها من خالل هذه الدراسة المعمقة 

ا                 ه لن نحمد اهللا سبحانه وتعالى على ما أآرمنا به من نعمة العلم وعنايت
شر                    ى ن دناك عل ا عاه ا رب إن وفقتن م، ي وتسهيل أمرنا في نهجنا طريق العل

د هللا             العلم، وأن أخفقنا دعوناك أن       ا أن الحم م، وآخر دعوان ة العل ترزقنا نعم
 .رب العالمين، اللهم صِل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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التطور التاريخي 

 والتشريعي لعذر االستفزاز
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 الفصل التمهيدي
 تفزازالسوالتشريعي لعذر االتطور التاريخي 

ذ         شرية من ات الب ت المجتمع ة الزم ة قديم اهرة اجتماعي ة ظ الجريم
ر    وادر الخي ك أن ب شر، ذل ر الب د اهللا بعم ا م ا م ة له تبقى مالزم شوئها وس ن

الى          ه تع دليل قول شرية ب نفس الب ة لل رحيم    : والشر مالزم رحمن ال سم اهللا ال ب
ــواها [ ــا س ــٍس وم ــا  * ونف ــا فجوره فَألهمه

ة        )9(  ]قواهاوت ة ( ، فالفجور هو عمل الرذيل وى فهي      ) الجريم ا التق أم
 .حسن األفعال وآمالها 

الى                 ه تع ل في الكون بقول فطوعـت   [: وقد تجسدت أول جريمة قت
لــه نفــسه قتــل َأِخيــِه فقتلــه فَأصــبح ِمــن 

  .)10( ]الخاِسِرين
الى       ولذلك آان للنفس البشرية عند        ه تع : خلقها اعتبار خاص بدليل قول

وال تقتلوا النفس الِتـي حـرم اللـه ِإلـا            [
ى             )11( ]ِبالحق ه وسموه عل ، وهذا دليل قاطع على مكانة اإلنسان وحرمت

 .باقي المخلوقات 
وقد تواترت القوانين الوضعية على هذا النهج فجرمت آل سلوك من              

لمساس بحياة اإلنسان وما دون ذلك من أنواع المساس،         شأنه أن يفضي إلى ا    
وجز        شكل م و ب رق ول ا أن نتط ة علين دة القانوني حيح للقاع م ص ل فه وألج
لتطورها التاريخي بالقدر الذي يتناسب مع موضوع البحث مستعرضين أهم          

  .)12(المراحل وما طوته من عوامل أثرت في ذلك 
ه      إن دراسة أي موضوع تتطلب منا الوقوف ع         ة ل لى الجذور التاريخي

ل أي        و مث تفزاز ه ه، وموضوع االس رت علي ي م ورات الت ان التط ع بي م
ام ،        شكل ع تفزاز ب اريخي لالس ور الت اول التط د أن نتن ر الب وع آخ موض
ة                   شريعات العراقي ي والت م المجتمع القبل دائي ث متناولين ذلك في المجتمع الب

ة  ة القديم شرقية والغربي شرائع ال ة، وال ف القديم دها لموق رقين بع  ، متط

                                                 
  . 7-6:  الشمس ، من اآلية    سورة)1(
  . 30:    سورة المائدة ، من اآلية )2(
  . 33:    سورة اإلسراء ، من اآلية )3(
 . 254-221محمود سالم زناتي، المصدر السابق، ص.    د)4(
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ا       ذا م ة وه ة والحالي عية القديم وانين الوض راء والق المية الغ شريعة اإلس ال
 .سيأتي تباعًا 

 : في المجتمع البدائي: أوًال 
ى                 سيطر عل ة التي ت سلطة المرآزي ى ال ة إل افتقرت المجتمعات البدائي

ة العق            ا مهم اب والتي  مستلزمات األمن والنظام العام في المجتمع والتي منه
ذه          ي ه شائعة ف رائم ال ت الج ث آان ام، حي ة باالنتق ذه المرحل ي ه ت ف تمثل
داءة المجتمع وعدم تطوره                    سرقة نظرًا لب ا وال ل والزن ة القت المرحلة الزمني

ون  ثًال(فيك سين  ) م شاهدتهما متلب د م ه عن ي بزوجت ن يزن ل م زوج أن يقت لل
ة ذل           ك الفعل الجرمي  أن      بالجريمة، وهذا القتل يغير في نظر المجتمع عقوب

تبرير ما يقوم به الزوج في هذه الحالة لوجدناه يتمثل في عنصر االستفزاز                
دنيء          ذا الفعل ال م شرفه به الذي أثاره المجني عليه في نفسية الجاني الذي ثل

)13(. 
ن   م تك تقرار إذ ل دم اس ة ع ي حال يش ف ة تع ات البدائي وآانت المجتمع

ل          ة والتوجد س ا منظم ات         حياة الناس فيه نظم العالق ة ت ة بالدول ا متمثل طة علي
ة هي  راد الجماع ين أف سائدة ب د ال د آانت األعراف والتقالي ة ، فق االجتماعي
ة                     يم العدال راد الجماعة أن يق رد من أف التي تحكم سلوك األفراد، فكان لكل ف
ا                 ة التي اقترفه بنفسه فينتقم من الجاني بالقدر الذي يراه متناسبًا ومع الجريم

 آل فرد من أفراد جماعة الجاني آان يتحمل مغبة الجرم الذي ارتكبه           آما أن 
ا،                      ر الجاني هي القاعدة المعمول به رد غي ى ف ة ال فكانت فكرة تعدي العقوب
دفاع                   ه في ال ه أو جماعت سه وأقارب وآان من الطبيعي أن يعتمد الفرد على نف
ذه       ي ه ب ف زاء الغال ان الج ق وآ ذا الح ى ه صول عل ي الح ه أو ف ن حق  ع

ام  و االنتق ة ه ات البدائي ي ) 14(المجتمع اس ف ي أن الن ذا اليعن ر أن ه  ، غي
ستمر    ل م م وتقات صارع دائ ة ت ي حال شون ف ة يعي ات البدائي المجتمع
ر            ا تحصل في المجتمعات غي ذه المجتمعات آم داءات تحصل في ه فاالعت

 .البدائية 
ة، أسرة            عشيرة   ، أو    ) 15(وفي المجتمع البدائي، آانت الجماعة المحلي

سها أو مجلس        ولى رئي ة ، يت وهي الوحدة األساس لدى جماعات هذه المرحل
رض     ة وف ات الجرمي ي المنازع صل ف ة الف سن مهم ار ال ن آب ون م مك
العقوبات التي تتفق ونظامهم االجتماعي، بغية الحد من االضطراب الناشئ            

                                                 
  .247 – 246محمود سالم زناتي، المصدر السابق ، ص.  د)  1(
  .18، ص1989عة العاني ، بغداد، ، مطب2هاشم الحافظ، تاريخ القانون، ط.  د)  1(

(15) Schapera: The khoisan peoples of south, Africa Bush men, and Hattentats, 
Vol. I, London, (1951), P. 75. 



 26

سائدة في مجتم            ) 16(عن ارتكاب الجريمة     ادات ال  ) 17(عهم   ، طبقًا لما تقرره الع
رده       ذنب أو ط ل الم د قت ى ح صل ال سلطة ت ذه ال ت ه د آان ي ) 18(، وق  ، وف

ام من            ة االنتق ر عن رغب ارة عن التعبي ة عب المجتمعات البدائية آانت العقوب
ة حتى                     ا أن ترتكب جريم ه، فم ا ضد المجني علي الجاني الرتكابه جريمة م

ى االنتق           ان       يسرع المجني عليه لوحدة أو بمساعدة أقاربه ال ام من الجاني وآ
هذا االنتقام يأخذ في أغلب األحيان صورة حرب صغيرة بين عائلتي الجاني            
رب األسرة سلطة                     ان ل ة أخرى آ ة، ومن ناحي والمجني عليه، هذا من ناحي
ذنب                   ل الم ى حد قت ًا ال واسعة في تأديب أفراد أسرته تصل هذه السلطة أحيان

  .) 19(أو طرده من العائلة 
 :مجتمعات القبلية في ال: ثانيًا 

م          ذي يحك ات وال ذه المجتمع ي ه سائد ف انون ال و الق رف ه د الع يع
ا            تصرفات األفراد فيها، باعتباره قواعد تعارف الناس عليها وعملوا بموجبه
ة    رم والجريم ار ظروف المج د أخذت بنظر االعتب د ق ذه القواع ى أن ه عل

ذا وا  ل ه اب ، وتمث شديد العق أنها تخفيف أو ت ن ش ي م نظم والت ي ال ضحًا ف
ة أو                ا األعذار، المعفي القانونية الحالية بما يسمى بأسباب التخفيف والتي منه

   .)20(المخففة أو بما يسمى بالظروف القضائية سواء المشددة أو المخففة 
ة     صيب المعامل د أن ي ي الب ع القبل شوء المجتم شرية ون دم الب ع تق وم

ة عملت             ذيب ، فمن ناحي ام         الجزائية آثير من الته ذيب االنتق ى ته ة عل  القبيل
ة أخرى        )21(بأن حصرته في نطاق القصاص        ) داخليًا(الفردي    ، ومن ناحي

رة المصلحة المشترآة         ساع التأديب             )22(برزت فك ا ات ان من نتائجه  التي آ
ة   رائم الخاص ين الج ة ب ات القبلي ت المجتمع ذلك فرق ة، آ ل القبيل داخ

                                                 
، 11، ص 1962السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة في قـانون العقوبـات ، القـاهرة،              .  د ) 3(

  .100-94، ص1962 القاهرة ، صوفي أبو طالب ، تاريخ القانون ،.د
 

عبد األمير  . ، أ  176، ص 5علي بدوي، أبحاث في أصول الشرائع ، مجلة القانون واالقتصاد، س            ) 4(

  .3، ص1977، بغداد، 1أصول اإلجراءات الجنائية في أصول المحاكمات الجزائية، ج: العكيلي

، 4ام ، مطبعة جامعـة القـاهرة ، ط        محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الع         .  د )  1(

  .13، ص1977
(19)  Vidal, et Magnoi. Cours de droit criminal et de science Penitentiaire, T. I. 

N. 14, P. 13. 
  .519محمود سالم زناتي، المصدر السابق ، ص. د)  3(

(21) Vidal (George) et magnol (Joseph): Cours de droit, Grimial, et 
Science Penitentare, tom, I. Nouvieme, adition paris, (1947), P. 14.   

    .14محمود نجيب حسني، قانون العقوبات ، المصدر السابق ، ص. د )2(
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ى       ، تبعًا لما آان أذى الجريمة   )23(والعامة د ال يصيب أحد األشخاص أو يمت
الجماعة بأآملها ، وتضمنت تقاليدها حاالت معينة من شأنها تخفيف الجزاء             

ا  سرقة والزن ل وال ة القت ي آل من جريم اني ف ى الج ذار )24(عل  ، فمن األع
المخففة لعقوبة القتل بالنسبة للزوج الذي يضبط زانيًا بزوجته ، والقاعدة في            

ل يتخذ                هذه األحوال أن يستعاض    ان جزاء القت إذا آ ة، ف  عن القصاص بالدي
ة منخفضة                 دفع دي ذ ي زم الفاعل عندئ ة يل ة     )25(صورة دي  ، واألعذار المخفف

ة      ت الجريم ة أو إذا وقع ل القيم سروق قلي شيء الم ون ال سرقة، آ زاء ال لج
  .)26() الجوع(تحت ضغط الحاجة الملحة 

ا بزوجة      ومن األمور التي يباح القتل فيها هو االستثارة ا         شديدة آالزن ل
وم            ) االستفزاز(القاتل أي    سرقة حين يق د ال وآذلك االستثارة التي تحصل عن

ى   ه المجن سرقة أو إذا قاوم ي ال بس ف سارق المتل ل ال سرقة بقت ي ال اني ف الج
  . )27(عليه 

اء                 ذي يحدث أثن ل ال رون أن القت ة، ي وفي المجتمعات الريفية األفريقي
ة ا د ضبط الزوج شجار أو عن ع ال شابه م ة ال يت ة الزوجي ي ترتكب الخيان لت

اب                     اح وال يتحقق العق ل مب وع من القت ذا الن رون ه جريمة القتل العمد ويعتب
  .)28(عليه وأحيانًا يتسامحون فيما بينهم 

 : الشرائع العراقية القديمةفي : ثالثًا
د               دين أن العراق ق توضح األلواح المسمارية المكتشفة في وادي الراف

) اورنمو( ، فقد تضمن قانون      )29(م الجنائي منذ العصور القديمة      عرف النظا 
الذي هو من أقدم الشرائع السومرية في العراق نصوصًا تعاقب على جريمة            
ذا   ن ه ة م ادة الرابع سحر فالم ستديمة وال ة الم ا والعاه صاب والزن االغت

                                                 
  .195محمود سالم زناتي ، المصدر السابق ، ص. د   )3(
   .254-221 المصدر السابق ، ص  )4(
 تاريخ العراق في وادي الرافدين والدولـة الرومانيـة،          إبراهيم عبد الكريم الغازي ،    . د   )5(

 . 51، ص1973مطبعة األزهر، 
(26) Westermarck: I, o'rigine, et development, desidees, tom. Tr. From, 

paris (1928-1929), PP. 18-19.  
  .220محمود سالم زناتي ، المصدر السابق ، ص. د)  7(
، 1966هيم ، الجريمة والعقاب في المجتمـع القبلـي األفريقـي،            محمد عبد الفتاح إبرا   . د)  1(

  .122ص
خالد عريم ، قانون العقوبات العام، موجز المحاضرات التي ألقيت على طلبـة الـسنة               . د)  2(

  .65، ص1975-1974الثانية، كلية القانون ، بغداد، 
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ه  ى أن نص عل انون ت ر  (الق ًال آخ سحر وأغوت رج ة بال تعانت الزوج إذا اس
ة، ولكن يجب إطالق سراح                  بحيث ه الزاني ل زوجت  ضاجعها فللزوج أن يقت

رأة ه الم ذي أغوت ة )30()الرجل ال م توضح عقوب ادة ل ذه الم  ، ويالحظ أن ه
 .الشريك ولم تبين أيضًا الجهة التي تضبط هذه الجريمة 

نونا   انون اش ا ق ة األصل –) م.  ق1992(أم ى  - بابلي صت عل د ن  فق
ادة         االستفزاز والمتضمن حالة     ا بموجب الم ة بالزن ه والتي    ) 29(المفاجئ من

ه  ا (نصت بأن ا وأمه ع أبيه د م اف وآتب العق ة الزف ة ليل ام وليم ولكن إذا أق
ا في حضن                 ودخل بها فإنها في هذه الحالة زوجة شرعية، ويوم يقبض عليه

 ) .رجل آخر أن تموت وال تستمر على قيد الحياة
ادتين  ا الم ين ) 13(و) 12(أم ت ب د جمع دفاع  فق تفزاز وال ذر االس  ع

ل شخص   (على أنه   ) 12م(الشرعي حيث نصت     إذا قبض على رجل في حق
ن   يقالت م دفع عشرة ش ه أن ي سياج فعلي ارًا وداخل ال والي نه ة الم ن طبق م

رك               ) آغرامة(الفضة   ن يت ه يموت ول سياج فإن ومن يقبض عليه ليًال داخل ال
  .)31()حيًا

ه         ) 13م(أما   ى أن د نصت عل ى رجل في داخل بيت          إذا قبض  (فق  عل
ة (رجل من طبقة الموالي، فعليه أن يدفع عشرة شيقالت من الفضة               ) آغرام

  .)32() ومن يقبض عليه ليًال فإنه يموت ولن يترك حيًا
ورابي   انون حم ا ق ة  ) م.  ق1750-1792 ()33(أم ي بابلي ي ه والت

ذا الموضوع            ى ه ه       ) 129م(األصل فقد نصت عل ى أن ه عل إذا ضبطت   (من
ة  ًا     زوج ا مع يهم أن يربطوهم ر ، فعل ل آخ ع رج ضطجعة م ي م ل وه رج

ك               ه، فالمل اة زوجت ى حي اء عل ويرموهما في الماء فإذا رغب الزوج في اإلبق
  . )34() يبقى على حياة الرجل اآلخر

                                                 
  .17، ص1979ة، بغداد، فوزي رشيد، الشرائع العراقية القديمة، دار الحرية للطباع. د)  3(
، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغـداد،         3فوزي رشيد، الشرائع العراقية، ط    . د)  1(

  .91، ص1987
  .91المصدر السابق، ص)  2(
حمورابي من أشهر ملوك ساللة بابل األولى وقد طبقت شريعته في جميع أنحـاء الـدول                )  3(

 قانون حمورابي ، مطبعة وزارة التعليم العـالي والبحـث   األكدية، شعيب أحمد الحمداني،  
  .10-9 ، ص1988-1987العلمي، بغداد، 

المحامي صبيح عبد اللطيف عبد اهللا، عقوبة جريمة الزنا فـي حـضارة وادي الرافـدين                )  4(
، 1999، شركة الشمس للطباعة المحـدودة، بغـداد،         1والشريعة اإلسالمية السمحاء ، ط    

  . 142ص
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زم أن        ة يل ي والزاني إغراق الزان م ب ى أن الحك شير ال نص ي ذا ال وه
ا            و الرجل        يصدر من محكمة ألن العفو اليكون إال في األحك ًا أن عف م، وثاني

ك،                  رار من المل ى ق عن زوجته يتبعه إعفاء شريكها في جريمة الزنا بناًء عل
ة                 ذه الجريم وإذا اتهم رجل زوجته بالزنا ولكنه لم يقبض عليها متلبسة في ه

  .)35(فعلى المرأة أن تؤدي القسم بحياة اإلله بشأن براءتها وتعود الى بيتها 
أي من ذات ا) 153م(وعاقبت  سبب ب ي ت الموت للزوجة الت انون ب لق

ا نصت    شيقها ، آم ل ع ن أج ا م ل زوجه ي قت ت ف ة آان ن ) 127م(طريق م
ة    ة أو آاهن رأة متزوج ي ام ذي يرم شخص ال ة ال ى معاقب اله عل انون أع الق
ه هو أن                معبد بالزنا ولكنه اليستطيع إثبات ذلك االتهام أمام القضاة فإن عقاب

 . شعر رأسه ُيجلد أمام القضاة ويحلق نصف
اذا باغت رجل     (من قانون حمورابي فقد نصت على انه        ) 130م(أما  

زال تعيش                     ا ت ى رجل، وهي م زوجته رجل آخر ولم تكن قد تعرفت بعد عل
ه   ا وقبض علي ي حجره ا واضطجع ف ي بيت أبيه ك(ف اء ذل ذا ) اثن ان ه ، ف

رأة     ك الم بيل تل ى س ل ويخل ل يقت اف   )36() الرج خص عف صب ش  وإذا اغت
دها                         زوجة آ  زل في بيت وال م ت ى رجل ول ا أن تعرفت عل سبق له م ي خر ، ل

رك                 رأة تت ونام في حضنها وقبض عليه أثناء ذلك ، فان هذا الرجل يقتل والم
سالفة الذآر آون صياغتها غير واضحة ) 130م( ، وهذا تفسير لموجب    )37(

ا                    رأة هن أن الم ة أخرى ب  تقريبًا هذا من جهة ونعلل تفسير هذه المادة من جه
م تتحقق                    ة ل ه أي أن المفاجئ ة في قد أآرهت على ارتكاب الزنا ولم تكن راغب
انون                ى الزاني فقط ، ووصل ق ل عل ة القت ذلك وقعت عقوب ة ل ذه الحال في ه
ذلك     ًا ب ة، ملبي وانين القديم ًا للق ي قياس ن الرق رة م ة آبي ى درج ورابي ال حم

 .)38(حاجات شعب ذو مدنية متقدمة
ا       أما القوانين اآلشورية وا     ق عليه د اآلشوري الوسيط     (لتي يطل ) العه

صت  ) م.  ق910 -1365( د ن ه    ) 15م(فق ى أن ه عل وح األول من ن الل م
ه  ( سؤولية علي ال م ا ف ه وقتله ع زوجت ا إذا )39(الرجل إذا ضبط آخر م  ، أم

ذه    ي ه ة فف اب الجريم ه ارتك ت علي ك وأثب ام المل اني أم أحضر الرجل الج
ا إذا قطع أنف               الحالة إذا قتل الزوج زوجته يمكن      ذلك، أم ل الرجل آ ه أن يقت

                                                 
 .من قانون حمورابي ) 137م(  )1(
  .141، المصدر السابق، ص3فوزي رشيد، الشرائع العراقية، ط.  د)  2(
 .57، ص1984العراق، - سهيل قاشا، المرأة في شريعة حمورابي، مكتبة بسام، الموصل)  3(

(38) Driver, G. R. and milles. J. C, The Babylon Lan, Law, I. Volumes, 
Oxford, 195, P. 23. 

  .434محمود سالم زناتي ، المصدر السابق، ص.  د)  2(
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ه                ا عن زوجت زوجته، عليه أن يخصي الرجل الجاني ويشوه وجهه، وإذا عف
  .)40()فعليه أن يعفو عن الرجل آذلك

وبتهم                ة من حيث عق يتضح لنا أن مصير الزاني يرتبط بمصير الزاني
 .االثنان معًا أو العفو عنهم معًا أي يعتبر مصيرهم واحد 

ي اء ف أن ) 55م (وج ة اآلشورية ب وح أمن المجموع ع (من الل من يق
داء بزوجة المغتصب             ، وأشارت   ) اغتصاب على ابنته فله إيقاع نفس االعت

إذا أغوت زوجة رجل بمفاتنها رجل آخر بحيث        (من نفس اللوح بأنه     ) 16م(
ووردت األعذار المخففة في  ) أنه ضاجعها فللزوج الحق في أن يقتل زوجته      

وا  جالت الق رورًا       س سومري، م د ال ن العه ارًا م ة اعتب ة القديم نين العراقي
  .)41(بالقوانين البابلية 

 :الشرائع الشرقية القديمة في : رابعًا 
ي   اء ف ديم) 197م(ج ي الق انون الحث تفزاز )42(من الق ى عذر االس  عل
ه           (... بقولها   ا وتعاقب علي ذه جريمته ا فه امرأة في داره وإذا اتصل رجل ب

                                                 
  .187فوزي رشيد، الشرائع العراقية، المصدر السابق، ص. د)  3(
 : باالنكليزية :  حول قانون شريعة أورنمو ، ينظر)1(

Journal of Cuneiform studies, Vol. XXII N. 3, and 4, (1968- 1969). 
الشرائع العراقية القديمة ، طبعـة وزارة اإلعـالم ،          :  رشيد   الدكتور فوزي :    وفي العربية 

 .12-11، ص1973بغداد، 

 : وحول قانون إشنونا ، ينظر باالنكليزية 
The Laws of fshnunn (The Annual of American Schools oriental 
Research Vol. XXXT ( 1951-1952). 

 .13، المصدر السابق ، ص1948المجلد الرابع ، : مجلة سومر: وفي العربية 

 :وحول قانون لبت عشتار ، ينظر باالنكليزية 
The American Journal of Archaeology, Volume II N. 3. July- September, 
(1948). 

 ..14المصدر السابق ، ص: وفي العربية 

 .وحول قانون حمورابي، ينظر باالنكليزية
Driver and Miles: Babylonan Laws, 2, Volumes, Harper R. F: The cads of 
Hammurabi (1904). 

هم أقوام وفدو إلى أرض الشرق من أوربا عن طريق ممر البسفور حوالي عـام               : الحثيون)  2(

محمـود الـسقا، تـاريخ الـنظم القانونيـة          . واستقروا بآسيا الصغرى، د   ) م.  ق 1950(

  .346صت ، . واالجتماعية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، د
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ا فال             بالموت، وإذ  ا قبض الزوج عليهما في حالة التلبس بجريمة الزنا وقتلهم
  .)43()يعاقب على ذاك

زوج حق               يتبين أن هذا القانون وبخصوص موضوع البحث أعطى لل
اء   ذا الحق ج بس، وه ة التل ي حال ي ف ع شريكها الزان ة م ه الزاني ل زوجت قت

ي نفس اللح   ل ف ذ القت زوج إال إذا نف ه ال ستفيد من تثناء ال ي ة اس ي حال ة وف ظ
  .)44(التلبس بجريمة الزنا إرضاء لشهوة االنتقام والمفاجئة لما رآه 

وانين    ) م.  ق 1208(أما قانون مانو الهندي عام        م الق والذي يعد من أه
ًا،   )45(الهندية    ، فقد وضع عقوبة للزنا وهي جلد الزاني ونفيه أو يعاقب حرق

ا     ويعد زنا أيضًا في حالة إذا آلم أحد زوجته في     دم له ان منعزل، أو إذا ق  مك
ى   ا عل ا أو يجلس معه ا أو حليه اس أو يلمس ثوبه ام الن ا أم ه، أو داعبه هدي
مقعد واحد، أما بالنسبة للزوجة الزانية فإنها تطرح للكالب آي تفترسها أمام            

  .)46(الناس 
ا المباشرة،                   ة الزن ل من جريم تفزاز بأق يتبين إن هذا القانون أقر االس

ي ل ه يكف ذه  وأن ا ه ه فتفرض عليهم م زوجت رى شخصًا آخر يكل زوج أن ي ل
 .العقوبة القاسية 

 :الغربية القديمة الشرائع في : خامسًا 
انون       م الق اني ث انون اليون ن الق ل م ال لك ذا المج ي ه نتطرق ف س

 :الروماني ، باعتبارهما نموذجين للقوانين الغربية القديمة وآما يأتي 

                                                 
، 1971، مطبعة شـفيق، بغـداد،       1صبيح مسكوني، تاريخ القانون العراقي القديم، ط      .  د )  3(

  .199ص
  .370محمود السقا ، المصدر السابق ، ص.  د)  1(
، المكتبـة الوطنيـة،     1أدوار غالي الذهبي ، تاريخ النظم القانونيـة واالجتماعيـة ، ط           . د)  2(

  .176، ص1976 ليبيا، -بنغازي
، )40(عبد السالم الترمانيني، تاريخ النظم والشرائع، مطبوعات جامعة الكويـت رقـم             . د)  3(

  .56، ص1975
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 ) :آونارون دقان: (القانون اليوناني -1
ة                     ة، من الناحي ة القديم وانين الغربي دم الق ة هي من أق القوانين اليوناني

ة هو                   ة المهم وانين اليوناني ة ومن الق وانين الروماني ابقة للق التاريخية فهي س
ا   اآم أثين ون ح انون دارآ زوج   )47(ق أ ال صدد موضوع البحث إذا فاج  ، وب

ا في             اًال أم سة فال          زوجته مع عشيقها أن يقتلهما ح شاهدتها متلب ة عدم م حال
ع      )48(يجوز قتلها    ة في صورة شر ويوق  ، فأقدم المجتمعات قد عرف العقوب
 .)49(من أجله
ه                      ا أن يقتل سًا بالزن اح لمن يضبط رجًال متلب د أب أما قانون صولون فق

  .)50(في الحال 
 : القانون الروماني -2

وانين               دم الق ود    يعتبر قانون األلواح االثنى عشر من أق ة ويع الروماني
ار               )51(م  . ق) 450(إلى عام    ان من اآلث  ، وقد ورد فيه عذر االستفزاز، وآ

اء       ة بالوف زام الزوج ي الت اني ه ع الروم ي المجتم زواج ف ى ال ة عل المترتب
ة     ة ضبط الزوج ي حال ط ، وف ه فق سية ب ا الجن صر عالقته ا وأن تقت لزوجه

  .)52(لموت عليها وهي تزني فالعرف يعطي الحق للزوج بتوقيع عقوبة ا
ام            90(وما آان سائدًا في القانون الروماني قبل ظهور قانون جوليا ع

م           ( ، هو    )53() م. ق ر حك ا بغي ا فقتله ة الزن سة بجريم إذا فاجأت الزوجة متلب
زوج يكون مسؤوًال                  ) وال عقاب عليك   إن ال ا ف انون جولي د صدور ق ، أما بع

ليا نص على قاعدة أساسية هي     عن قتل زوجته المتلبسة بالزنا ألن قانون جو       

                                                 
  .45، ص1980هاشم الحافظ ، تاريخ القانون، دار الحرية للطباعة، بغداد، . د)  1(
، دار الجامعات المصرية للطباعـة      1محمود سالم زناتي، المرأة عند قدماء اليونان، ج       . د)  2(

  .24، ص1957النشر، االسكندرية، و
(49)  Rene Garraud Traite theorigue et pratigue due droit francais  (1926), 

t- I. N. 49, P. 102. 
  .205أدوار غالي الذهبي، المصدر السابق، ص. د)  4(
  .46هاشم الحافظ، المصدر السابق ، ص. د)  5(
مطابع دار الكتب للطباعة والنـشر، جامعـة        / لقانون أصول ا  -سعيد عبد الكريم مبارك   . د)  1(

 .202، ص1982الموصل، 
عبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون الرومـاني تأريخـه         . محمود عبد المنعم بدر، ود    .  د )  2(

  .245، ص1956ونظمه، مطابع الكتاب العربي، القاهرة، 
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تقم           إن الزوج الذي يفاجأ بتلبس زوجته       ( اًال وين ا ح ه أن يطلقه بالزنا آان علي
  .)54() لنفسه من الشريك وإال عد معتديًا على األخالق العامة

ا سواء آانت متزوجة أو              اة أن يقتله د الفت ا لوال انون جولي آما أجاز ق
اًال مع شريكها، وأن          تعيش مع والدها بشرط أن يضبطها متلب         ا وح سة بالزن

ي   د ارتكبت ف ة ق ون الجريم ريكها ، وأن تك ا ش د ومعه ل واح ل بفع تم القت ي
  .)55(منزل الزوج أو في منزل األب 

ا                      اوم الزن ستطع أن يق م ي دما ل ا عن انون جولي إن ق ومن ناحية أخرى ف
ى               ديًال عل اطرة تع وا األب د أدخل ذا   والفساد بسبب إساءة استعمال الطالق فق  ه

نح               القانون وهو أن الزوج الذي يقتل زوجته وهي متلبسة بجريمة الزنا قد يم
التخفيف من العقوبة وليس اإلعفاء منه ثم تناقص حق األب تدريجيًا في ذلك             

ات               )56( ، وفي حالة صدور قرار من القاضي بعدم وجود دليل قاطع في اإلثب
  .)57(عندئذ يتفق الطرفان على حل القضية أمام اآللهة 

 :في الشريعة اإلسالمية : سادسًا
دفاع              ًا بحق ال ريم مختلط لقد ورد النص على االستفزاز في القرآن الك

الى    ه تع ك بقول شرعي، وذل ــيكم   [: ال ــدى عل ــِن اعت فم
  .)58( ]فاعتدوا عليِه ِبِمْثِل ما اعتدى عليكم

د ي  تفزاز ق شريعة أن االس اء ال رى بعض فقه ل غسل وي ن قبي ون م ك
العار باعتباره موجبًا للتخفيف ، فقد ورد في رأي الشافعية جواز قتل الزاني             
ة                     سبب الحمي ة ب ًا للزاني ان زوج ل إذا آ ى القات إن آان محصنًا وال عقوبة عل
اج التي انتابت الجاني                   التي أصابته ، ويفهم من ذلك أن ثورة الغضب والهي

ا و        دا              نتيجة استفزاز من المجني عليه ذي ح ل هو ال ة القت شريكها في جريم
  .)59(بفقهاء الشريعة إلى المناداة برفع العقاب نهائيًا 

                                                 
المقارن، مطبعة نهـضة مـصر،      أحمد حافظ نور، جريمة الزنا في القانون المصري و        . د)  3(

 . وما بعدها 29، ص1958القاهرة، 
، مكتبـة دار الثقافـة للنـشر        1محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على األشخاص، ط       . د)  4(

  .267، ص1994 عمان، –والتوزيع، االردن 
  .36-35أحمد حافظ نور ، المصدر السابق، ص.  د)  1(

(57)  Cook the Law of Mones and the code of Hammurabl, (1903), P. 350. 
  .194:  سورة البقرة ، من اآلية)  3(
، 2000عبد الكريم زيدان، نظرات في الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت،             . د ) 4(

 .67ص
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ون     ين آ ق ب دون التفري ضًا ب ك أي وزوا ذل د ج ة فق سبة للمالكي ا بالن أم
المجنون       ه آ ي جعلت رة الت دافع الغي ك ب ببوا ذل رًا وس صنًا أو بك ي مح الزان

  .)60(وأسقطوا العقوبة عنه أيضًا 
ا ب  م    أم إن رأيه ة ف سبة للحنفي دى     (الن ع إح ه أو م ع امرأت د م إذا وج

انوا     واء آ ًا، س ًا مطلق ا جميع ان قتلهم ا مطاوع ا وهم ي به ن يزن ه م محارم
رأة ال تحل وليست                      و شاهده يزني مع ام ا ل محصنين أو غير محصنين، أم
سالح      ا دون ال صياح وضرب بم ر ب ه ينزج م أن ان يعل إن آ ه ف ن محارم م

  .)61() لهزجره وإال حل قت
ا إذا                ا به ويرى الزيدية والحنابلة أنه يجوز للزوج قتل زوجته ومن زن

  .)62(تبين إنها زوجته وإال اقتص منه إجماعًا 
ا                     ل لهم ى المحرم القات م عل ضًا وال إث ك أي وأما اإلمامية فقد جوزوا ذل

إن نال منها الجماع وإن نال ما دونه بما يرجو معه االندفاع فإن اقتضى هذا               
  .)63(إلى قتله، وإن لم يندفع بدونه فهو هدر 

ل          شخص قت وز لل ه يج ذآر بأن الفة ال اء س ن آراء الفقه ا م ضح لن يت
يس بمجرد                   ا ول سة بالزن زوجته أو إحدى محارمه إذا شاهدها تزني أي متلب
ه وال                 م علي حصول خبر، أو في حالة أخرى وهي عند حصول الحمل فال إث

ا   ا بمفرده ه إذا قتله ة علي ذلك  عقوب ضًا، وب ا أي ا به ذي زن ريكها ال ع ش أو م
اب في بعض الحاالت ،                يتضح أن الشريعة اإلسالمية تعفي الجاني من العق
ًا              وليس مجرد التخفيف عنه وهو ما يقتضيه العقل والمنطق ونراه بأنه اتجاه

 .سليمًا وعادًال 
وفي الشريعة اإلسالمية، اختلط عذر االستفزاز بالدفاع الشرعي، وقد         

جل الى س ه تع ي قول ريم ف رآن الك الـــشَّهر الحـــرام  (: ه الق
ِبالشَّهِر الحراِم والحرمات ِقصاص فمِن اعتـدى       

                                                 
محمد راكان الدغمي، حماية الحياة الخاصة في الشريعة اإلسالمية، دار السالم للطباعة            .   د  )1(

    .62، ص1985، القاهرة، والنشر
سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين ، الموجز في الحقوق في اإلسالم، مؤسسة آل بيـت ،                 ) 2(

 .102، ص1995عمان، 
عثمان عبد الملك صالح، حق األمن الفردي في اإلسالم ، دراسـة مقارنـة بالقـانون                . د ) 3(

 .492، ص1983، الوضعي، مجلة الحقوق، العدد الثالث ، السنة الرابعة
عبد الملك عبد الرحمن السعدي، العالقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة            .  د )  4(

 .325، ص1989، دار األنبار للطباعة والنشر ، 3، ط2والقانون ، ج
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عليكم فاعتدوا عليِه ِبِمْثِل ما اعتدى عليكم       
 واتقوا الله واعلموا َأن الله مع المـتِقني       

د     ، وم)64( ) ة ، وق ع الزوج ي م ل الزان ة، قت دة الكلي ذه القاع ات ه ن تطبيق
ى      رده ال بعظهم ي زوج، ف ن ال صاص م قوط الق بب س ي س اء ف ف الفقه اختل

 )65(انفعال القاتل، بينما يرده البعض اآلخر الى إباحة القتل دفعًا عن المنكر               
انون        ي ق ه ف سجيل ل د ت ا وج ي أورب انون   (Moise)، وف ه ق ا تظمن  ، آم

وا ة، األل باب اإلباح ين أس ه وب اني بين انون الروم ع الق ى عشر، وجم ح االثن
ا ضمن                   بس بالزن ى إدراج عذر التل ة ال د األمبراطوري ووصل األمر في عه

ا            )66(األعذار القانونية المخففة      ، وفي الشريعة اإلسالمية اختلف جزاء الزن
ذلك         د، آ ن العبي رار أم م ن األح ي م ل الزان ان الرج ا إذا آ ًا لم ب تبع الثي

دة               ة جل والبكر، فاألول رجم حتى الموت والثاني جلد وتغريب عام والحر مئ
سألة،                  ذه الم ة في ه ة مختلف والعبيد خمسين، هذا وأن قوانين مجتمعات الدول
ا                   رأة المزني به دما تكون الم ي عن فبعضها يخفف العقوبة على الرجل الزان

  .)67() 32 م(وقانون أيشنونا ) 5م( من اإلماء ، آشريعة أورنمو 
 :في القانون الفرنسي : سابعًا 
ام   صادر ع سي ال ات الفرن انون العقوب تفزاز 1810نص ق ى االس  عل

وق        الن حق الل إع ن خ ك م توحى ذل د اس ًا وق ًا مخفف ذرًا قانوني ره ع واعتب
ورة   )68( 10/12/1948اإلنسان الثورة الفرنسية في      انون الث  ، وبعدها جاء ق
ادة الت ي الم سية ونص ف ن الفرن اني م اب الث اسعة من الفصل األول من الب

ه              الجزء الثاني من قانون العقوبات الفرنسي على عذر االستفزاز واعترف ل
ع                   ام الراب ل وفي الع ة القت ى جريم بذاتيته ، وحدد شروطه وجعله قاصرًا عل

                                                 
، وجدير بالذكر أن نص اآلية القرآنية جاء مطلقاً ، مما يبنى            194سورة البقرة، من اآلية       )1(

قول بأن العذر المذكور يمتد نطاقه الى جرائم القتل واإليذاء والسب والـسرقة أي              عليه ال 

 .الجرائم القولية والفعلية 
حسين توفيق رضا ، أهلية العقوبة في الشريعة اإلسالمية والقانون المقارن ، أطروحة             . د  )2(

   .161، ص1964دكتوراه ، القاهرة ، 
(66) Bekaert Herman: Iatheorie general de, I, excuse en droit penal, 

Bruxelles (1957). N. 19, PP. 18-19 . 
 : ينظر حول قانون الصين  )1(

Tung- Tsu ch'ü: Law and Society in Traditional china, Paris, (1961), P. 205.  
، دراسة  عادل عبد إبراهيم، االستفزاز في قانون العقوبات األردني، مجلة بيت الحكمة          .  د )  2(

  .50 ، ص2001، 2قانونية ، العدد 
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انون      د وسع            ) بريمر (للثورة صدر ق ات وق انون الجرائم والعقوب المسمى بق
ل           من نطاق عذر االستف    ى القت ى جرائم أخرى باإلضافة إل زاز ومد نطاقه إل

  .)69(وآذلك عذر مفاجأة الزوجة حال تلبسها بالزنا
نظم                م ال اول أه لقد امتاز العهد السابق للثورة الفرنسية بنشاط فكري تن

ى تعاقب                   ك إل د أدى ذل ذاك وق ستقرة آن القانونية بروح انتقادية لألوضاع الم
ا       االتجاهات الفكرية واتخاذ     آل منها طابع مدرسة تقوم على فلسفة خاصة به

ى التي                 ة األول دارس المدرسة التقليدي تسعى إلى أهداف معينة، ومن هذه الم
ة                   ا منفع ة تبرره أن العقوب ول ب استندت إلى نظرية العقد االجتماعي التي  تق

ات            )70(المجتمع شدة العقوب ، وتقوم على النظام الجنائي المستقر بنظام يعتمد ب
ذه المدرسة           من جه  ادت ه ذا ن ة أخرى ل تبداده من جه م القضاء واس ة وتحك

بالتخفيف من قسوة العقوبات واستبعاد التعذيب وإقرار مبدأ شرعية الجرائم            
صرها    اب وح التجريم والعق ي ب لطة القاض ى س ضاء عل ات والق والعقوب
ا يخص               ة فيم بتطبيق نصوص القانون وإقرار المساواة بين مرتكبي الجريم

 ، أما المدرسة الوضعية قصرت        )71(ستفزاز آعذر مخفف للعقوبة     عنصر اال 
صر           ا يخص عن ام فيم ردع الع ة وال ق العدال ى تحقي ة عل راض العقوب أغ

ا  رائم الزن ي ج تفزاز ف ق للكشف عن )72(االس د المطل دأ التفري اد مب  ، واعتم
ة          ة لحظ راءات الالزم د االج ه وتحدي دفاع عن رض ال اني وف روف الج ظ

  .)73(مة فيما يخص عنصر االستفزاز الكشف عن الجري
 :في القانون العثماني : ثامنًا

انون             1858صدر هذا القانون عام       أثرًا بالق انون مت ذا الق  حيث جاء ه
 آما 1810 المعدل لقانون نابليون الصادر سنة       1831الفرنسي الصادر سنة    

ا             تفزاز ومنه  والتي ) 188م(نجد في هذا القانون نصوصًا تتضمن عذر االس
إذا رأى رجل زوجته أو إحدى محارمه تباشر فعل الفحشاء            (تنص على أنه    

  .)74() مع رجل آخر وضرب أو جرح أو قتل أحدهما أو آليهما فهو معذور
اري     بح س ضًا وأص المية أي شريعة اإلس انون بال ذا الق أثر ه ا ت آم

ون  ة آ ة العثماني ن االمبراطوري زءًا م ان ج ه آ راق ألن ي الع ول ف المفع
                                                 

، 1970حسنين إبراهيم صالح عبيد، النظرية العامة للظـروف المخففـة ، القـاهرة،              . د)  3(

 .158ص
(70) Haward (Jones): Crime and The penal system, Third edition London 

(1965). P. 134 valker (Nigel): (1969). P. 123 etss, Hall (J.E): The 
English penal system in Transition London (1970). P. 3-22 

(2)  et2. Saleilles, Op. Cit, P. 51. a. 56 
(72)  Donedicu de Vabres, Op. eit, N. 64, P. 35. 
(73)  Mare Ancel, La, defense social nouvelle, P. 136. 

 .10، ص1985 بيروت، -القانون الروماني/ توفيق حسن فرج  )1(
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شريع ًا      ال شر قرن ي ع دى اثن ى م راق وعل ي الع ة ف ت مطبق المية بق ة اإلس
ى               ا وتوجهت إل داعت أرآانه واستمر الحال حتى ضعفت الدولة العثمانية وت
اني               انون الجزاء العثم ر شرع ق ذا األث ى ه الغرب لحماية نفسها سياسيًا وعل

ة          1858لسنة   ة مترامي  وقد أخذ الشارع العثماني بما يتناسب مع وضع الدول
  . )75(األطراف ونظام الحكم لحماية آيان الدولة 

 :  العشائر يفي نظام دعاو: ًا تاسع
ى بعضها               سم ال ل تنق بالضرورة الالزمة الستمرار الحياة بدأت العوائ

ذا نمت عدة عشائر لكل                      شيرة، وهك ذا التحالف بالع وتكون تحالف سمي ه
ال ر الب شيرة األث شوء الع ان لن دها الخاصة وآ ا تقالي وم منه ي تطور مفه غ ف

ت       د عمل ام فق شكل ع ائي ب انون الجن ور الق ي تط اص وف شكل خ ة ب العقوب
ذا                نظم ه ة ت العشيرة على الحد من االنتقام الفردي وعلى وضع ضوابط معين
راد عشيرته              ه أو أحد أف االنتقام ومن أهم هذه الضوابط أن ينزل المجني علي

سامته األذ  ه وج ي نوع ادل ف ذي يع اني األذى ال ه بالج ابته ب ذي أص ى ال
  .)76(الجريمة وهذا ما يسمى بالثأر 

ة وفي مواسم                 اآن معين ومن هذه الضوابط أيضًا تحريم االنتقام في أم
سع نطاق التأديب في داخل                     د ات محددة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فق
ى  رة ال بحت النظ شترآة فأص صلحة الم رة الم رزت فك شيرة، إذ ب الع

ذلك طابع           المجرمين أنهم أعداء     ًا ل ات تبع ام  (المجتمع، واتخذت العقوب االنتق
اعي ن   ) االجتم رد م ا الط ية، وأهمه ت قاس ًا فكان اره خائن رم باعتب ن المج م

ًا       صًا مباح ه شخ شيرة ويجعل ة الع ن حماي رود م رد المط ذي يج شيرة ال الع
د         رم ق رة أن المج شيرة بفك ن الع رد م رتبط الط ه وي داء علي رم االعت اليح

ى ال  دى عل ن    اعت رم م ه فيح ع ب شيرة تتمت ت الع ذي آان اعي ال سالم االجتم
ال                 السالم الذي آانت تظله به ، وأن تلتزم عشيرة الجاني بتسليم مبلغ من الم
أآثر    ر ف م تطورت أآث ة ، ث سمى بالدي ا ي ذا م ه وه ي علي شيرة المجن ى ع ال
وخصص جزء من الدية يدفع الى سلطات القبيلة مقابل ما تقدمه من مساعدة             

ى  ت       ال ى طغ سلطة حت ى ال زء المخصص ال د ازداد الج ه وق ي علي المجن
  .)77(الصفة العامة للدية باعتبارها عقوبة 

                                                 
، 1959 ، مطبعة الجامعة، سـوريا،       5عبد الوهاب حومد، الحقوق الجزائية العامة ، ط       . د  )2(

  .3ص
(76) Donnedieu de vabres traite de droit criminal et, de, Legislation, 

Penale, (1947). 
(77) R- Saleilles Lindividualisation de, ia peine, (1927-6-23). 
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انون في         انون        1918تموز ،    / 27فقد صدر هذا الق ل صدور ق  ، وقب
دور في              )78(العقوبات البغدادي    تفزاز وي  ، وأهتم هذا النظام ببيان عذر االس

سرقة،        نطاقه ويجعله شامًال لجرائم القتل و      هتك العرض والقذف والسب وال
ببًا من           حيث أنه ال يترتب على مرتكب هذه الجريمة أي مسؤولية ويعتبره س
دها   سمى عن شيرة وي رف الع ا ع ي يبيحه ال الت ة لألفع باب اإلباح أس

وهو حالة فورة الدم واالستثارة النفسية الشديدة التي تعقب سماع          ) التطبير(بـ
ي  ه أو المجن ي علي ه أهل أهل المجن ا يملك ى م داء عل ل أو االعت ا بالقت عليه

  .)79(الجاني من حيوانات وماشية ومنقوالت حتى يتوقف غضبهم 
ار                اب، إذ يأخذ بنظر االعتب ويعتبر االستفزاز أيضًا سبب مخفف للعق

ت     تفزاز خفف ة اس ه نتيج ل ألهل ة قت إذا وقعت جريم ل ف سية للقات ة النف الحال
د     ة حتى              العقوبة، والتطبيق المعروف ل ة أو الهارب ل الزاني شائر هو قت ى الع

اح                       سرقة فيب ة ال ا في حال أة، أم بس أو مفاج ة تل ة في حال وأن لم تكن الجريم
سًا         ان متلب ذي           )80(قتل السارق أن آ اج اآلني ال ة الغضب والهي سبب حال  ، ب

 .يحصل لدى صاحب المال المسروق 
 : الملغيفي قانون العقوبات البغدادي : ًاعاشر
ى عذر          1918/ 2ت/ 21ر هذا القانون في     فقد صد   م ينص عل  حيث ل

ى    ) 216م(االستفزاز بصورة مستقلة ولكن ذآر تطبيقًا له في    التي تنص عل
آل من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها             (أنه  

في فراش واحد مع عشيقها وقتلها في الحال يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على              
  . )81() سنوات ثالث 

  : العراقيفي قانون العقوبات العسكري: حادي عشر 
ى عذر االستفزاز حيث                  ات العسكري العراقي عل انون العقوب نص ق

اء                ة أثن تخفف عقوبة من اعتدى أو حاول االعتداء على ضابط أعلى منه رتب
ى تأدية الوظيفة أو إذا ارتكبت الجريمة أثناء النفير نتيجة استفزاز من األدن               

وق حدود صالحيته  اير للنظام والقواعد العسكرية أو ف ة بعمل مغ ه رتب من

                                                 
حمزة عسل، الظروف القضائية المخففة في التشريع العقابي، رسالة ماجستير، كليـة            علي  )  2(

  .11 ، ص1990القانون، جامعة بغداد ، 
، 1مصطفى محمد حسنين، نظام المسؤولية عند العشائر العراقية والعربية المعاصر، ط          . د)  1(

  .107 ، ص1967مطبعة االستقالل الكبرى، 
  .277 المصدر السابق ، ص)  2(
، الروزنـا للطباعـة،     4المدخل إلى علم القانون وخاصة األردني، ط      : غالب الداودي   . د)  3(

 .201، ص1996أربد، 
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ذا  ي ه ة ف ة المخفف ذار القانوني تفزاز من أحد أسباب األع ر عذر االس ويعتب
ة                      ة من ارتكب إحدى الجرائم المخل ى تخفيف عقوب ذي نص عل القانون وال

رام   دم االحت ة ع سكري آجريم ام الع ذب ) 74م (بانتظ ة الك ) 75م (وجريم
ة     ) 76م  (وجريمة رفع شكوى      ة اإلهان وجرائم عدم الطاعة      ) 77م(وجريم

داء    ) 81-78المواد  ( ك الجرائم          ) 83م  (وجريمة االعت ة ارتكاب تل ففي حال
ت أو      سجن المؤق ة ال رض عقوب ة بف ف العقوب ون تخفي تفزاز يك ة االس نتيج

 .المؤبد إذا آانت عقوبة الجريمة هي اإلعدام 
إن التخفيف يكون بفرض نصف               أما إذا آانت العقوب       ة هي الحبس ف

اج                   ة الهي ك التخفيف هو حال سبب في ذل المدة المقررة لتلك العقوبة ويعود ال
صيب  ذي ي سي ال ادون(النف ل ) الم ن قب ه م ع علي تفزاز الواق سبب االس ب

مما يجعله غارقًا بثورة الغضب وعاجزًا عن ضبط نفسه فيرتكب      ) المافوق(
صابه المتوترة التي تضعف حرية اختياره بشكل       الجريمة بدافع الغضب وأع   

ؤثر م  )82(م ي رق داخلي العراق ن ال وى األم ات ق انون عقوب ) 14( ، ونص ق
 )84( ، وجرائم إهانة اآلمر      )83( على جرائم عدم االحترام والطاعة       2008لسنة  

ة    شرف الوظيف ة ب رائم المخل وذ   )85(، والج تعمال نف اءة اس رائم إس  ، وج
ة    )87(اإلخالل بشؤون الخدمة     وجرائم   )86(الوظيفة   ات التبعي  )88( ، وعلى العقوب

ضباطية    ات االن ات والعقوب سكري    . )89(، والمخالف ات الع انون العقوب ا ق أم
ة باالنتظام العسكري           2007لسنة  ) 19(العراقي رقم     تضمن الجرائم المخل

                                                 
اللواء الحقوقي راغب فخري والنقيب الحقوقي طارق قاسم حرب، شرح قانون العقوبـات             )  1(

  .335، ص1985، 1العسكري، الجرائم العسكرية، المبادئ العامة، ط
 لـسنة   14من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقـم         ) 11،  10،  9،  8(المواد  : ينظر   )2(

2008. 
 2008 لسنة 14من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقم ) 14، 13، 12(المواد : ينظر )3(
 2008 لسنة 14من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقم ) 17، 16، 15(المواد : ينظر )4(
 14من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رقـم         ) 26،  25،  24،  23،  22(المواد  : ينظر )1(

  .2008لسنة 
من قانون عقوبات قوى    ) 36،  35،  34،  33،  32،  31،  30،  29،  28،  27(المواد  : ينظر )2(

  .2008 لسنة 14األمن الداخلي رقم 
ـ       ) 45،  44،  43،  42،  41(المواد  : ينظر )3(  14م  من قانون عقوبات قوى األمن الداخلي رق

  .2008لسنة 
من قانون عقوبات قوى األمن الدخلي رقـم        ) 51،  50،  49،  48،  47،  46(المواد  : ينظر )4(

  .2008 لسنة 14
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روب )90( اب واله ب والغي رائم التغيي دود )91(، وج اوز ح رائم تج ، وج
سك  ة الع ة    )92(رية الوظيف شؤون الخدم الل ب رائم األخ رائم )93(، وج ، والج

 .)95(، والعقوبات األنضابطية )94(المخلة بالشرف العسكري 
اني عشر انون الع: ث م في ق ذ رق ات العراقي الناف سنة ) 111(قوب ل

 : المعدل1969
ي    ي ف ات العراق انون العقوب ا أن  ) 128م (ق ة مفاده دة عام أورد قاع

قانونيًا مخففًا عامًا، ثم أورد المشرع من جانبه تطبيقات         االستفزاز يعد عذرًا    
ـ  ة، ف واد متفرق ضمنتها م ذلك ت ه  ) 409م(ل ى أن صت عل ات ن ب (عقوب يعاق

ه                     ه أو إحدى محارم أ زوجت بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاج
ا في                       راش واحد مع شريكها فقتلهم ا في ف ا أو وجوده في حالة تلبسها بالزن

ى           الحال أو قت   داءًا أفضى إل ى أحدهما اعت ا أو عل دى عليهم ل أحدهما أو اعت
 ).الموت أو إلى عاهة مستديمة

ا   ه  ) 45م(أم ى أن صت عل انون ن ن ذات الق دفاع (م ق ال يح ح اليب
دًا                دافع عم الشرعي إحداث ضرر أشد مما يستلزم هذا الدفاع وإذا تجاوز الم

لة دفاع شرعي فإنه يكون      أو إهماًال حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حا          
ة أن                    ذه الحال ة في ه ا يجوز للمحكم ا وإنم مسؤوًال عن الجريمة التي ارتكبه
دًال              ة ب ة المخالف تحكم بعقوبة الجنحة بدًال من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوب

ا               ) من عقوبة الجنحة   د تحققه ة االستفزاز عن د في حال ، وهو المقياس المعتم
اوز ق بتج ر يتعل ذا األم ا  وه شرعي، أم دفاع ال ي ال ه ف دود حق دافع ح م ( الم

ه ) 436 ى أن ي نصت عل ات عراق شخص إذا (..... عقوب ى ال اب عل وال عق
آان قد ارتكب القذف أو السب وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم               

                                                 
مـن قـانون العقوبـات      ) 46 ،   45 ،   44 ،   43 ،   42 ،   41 ،   40 ،   39(المـواد   : ينظر  )5(

 .2007 السنة 19العسكري رقم 
 لـسنة   19ن قانون العقوبات العسكري رقـم       م) 37،  36 ،   35 ،   34 ،   33(ينظر المواد     )6(

2007. 
من قـانون العقوبـات    ) 60 ،   59،  58 ،   57 ،   56 ،   55 ،   54 ،   53 ،   52(ينظر المواد     )7(

 .2007 لسنة 19العسكري رقم 
من قانون العقوبـات    ) 74 ،   73 ،   72 ،   71 ،   70 ،   69 ،   68 ،   67 ،   66(ينظر المواد     )8(

 .2007 السنة 19العسكري رقم 
 .2007 لسنة 19من قانون العقوبات  العسكري رقم ) 77 ، 76 ، 75(ينظر المواد   )9(
 .2007 لسنة 19من قانون العقوبات العسكري رقم ) 80، 79 ، 78(ينظر المواد   )10(
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انوني               ) عليه ذر ق تفزاز آع من هذا يتبين لنا أن المشرع العراقي قد أقر باالس
ة   مخفف للعقاب تارة،     ومعفي من العقاب تارة أخرى توافقًا مع األحكام العام

ر من                وما يقتضيه المنطق والعدل ، وأن القانون المذآور نص على عدد آثي
تفزاز                     ا االس ام ومنه سم الع ه في الق ة أخذ بعضها مكان  .  )96(األعذار المخفف

ه         ذي انجزت وان األعذار القانونية المخففة ، هي أحدى محصالت التوفيق ال
رة          ا ة (لمدرسة التقليدية الجديدة، بين مفهومين فلسفيين هما فك رة  ) المنفع وفك
ة( وافر      . )97()العدال د ال يت أن اإلدراك ق ول ب ى الق ة إل ذه المدرس ت ه وذهب

ديهم تكون ضيقة              . آامًال لدى بعض المجرمين وبالتالي فأن حرية االختيار ل
م     )98(ة  مما يترتب على ذلك ، أن تكون المسؤولية في صورة مخفف              ، ومن ث

دار        ًا لمق دد وفق ب أن تتح اني يج ى الج ا عل راد توقيعه ي ي ة الت إن العقوب ف
 .)99(مسؤوليته، أي بمقدار النصيب المتوافر من الملكات الذهنية واالرادية

 
 
 
 
 

                                                 
(96) Walker, Nigel, Crime and Insanity in England: The Historical 

Perspective, Journal of criminal Iaw and Criminology Police Seience, 
Vol. 61/ I, P. 89.   

عدالة بال  (ليس هناك تعارض بين فكرتي المنفعة والعدالة ، إذ ليس من المتصور أن تقوم                 )2(

 .فالنظام واالمن عنصران ال يمكن فصلهما عن فكرة العدالة) منفعة وال منفعة بال عدالة
Gurvitch, (George): Sociology of Low, London, (1947). P P . 43, 47. 

إن العدالة وما تتطلبه من إيالم بال منفعة، ولو كانت في أبسط صور الردع تكون محض                 (

ظلم صارخ ، وألن المنفعة وما تتطلبه من قيود بال عدالة ولو كانـت فـي أبـسط صـور      

رؤوف عبيـد، أصـول علمـي االجـرام         . د: ينظر). االختيار، تكون محض قسوة ضارة    

، وان التالصق بين فكرتي العدالة والمنفعـة االجتماعيـة          125، ص 1977،  4عقاب ، ط  وال

تجسده قاعدتا الشرعية القانونية والمسؤولية االخالقية ، أي تمتع اإلنسان بقـدر مـن أرادة               

 .حرة تقبل التوجيه
(98) Bromberg (walter): crime and The Mind, (1965), P. 47. 49. 

رؤوف عبيـد   . ، ود 47أصول السياسة الجنائية ، المصدر السابق، ص      : أحمد فتحي سرور  . د

 .74أصول علمي االجرام والعقاب، المصدر السابق، ص
(99) Bromberg: op. cit, P.49, Smith (J.C). and Hogan (Brian), criminal 

Law London (1973). P. 85-86, and 286.  
 .74-73رؤوف عبيد ، المصدر السابق، ص . د
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 الفصل األول
 التعريف باالستفزاز وشروطه

تتطلب دراسة هذا الفصل بيان مفهوم االستفزاز بصورة شاملة ينبغي          
ام                      شكل ع ان شروطه ب م بي ًا في مبحث أول ث ببيان تعريفه لغًة وقانونًا وفقه

  .باعتبارها العناصر األساسية لماهية االستفزاز في مبحث ثاٍن 
 المبحث األول

 ستفزاز االمفهوم
ا أن               ذا الموضوع ارتأين نحدد معنى    إلعطاء صورة واضحة حول ه

اء            ه في نطاق        االستفزاز لغًة ثم مفهومه من وجهة نظر الفقه دها مفهوم وبع
 .  مطالب ةالقانون وهذا ما سيكون مع ثالث

 المطلب األول
 االستفزاز لغة 

  )100(هو الحجة التي يتعذر بها، والجمع أعذار: يعرف االستفزاز لغة
ز            )101(فزع  : فز الظبي يفز فزاً    رد ، والرجل يف  وفز عني عدل ، وانف

زًا  ز فزي زًا أزعجه ، الجرح يف ًا عن موضعه ف د ، فالن زوزًة توق زازًة وف ف
ه   . واستفزه استخفه ، وأخرجه من داره ، وأزعجه           . سال ، وندى     : وافززت

ز            . )102(أزعجته   ل العزي ِزز واسـتف [ورجل فز أي خفيف وفي التنزي
مِن استطعت ِمنهم ِبصوِتك وَأجِلب عليِهم ِبخيِلك       

ه               )103( ] ورِجِلك ذلك قول ال وآ ك ق قال الفراء أي استخف بصوتك ودعائ
Υ ] ِــن األرض ــستِفزونك ِم ــادوا لي أي  )104( ]وِإن آ

وك رواه        ستفزوك أي ليقتل ه لي ي قول حاق ف و إس ال أب ستخفوك وق ل لي أله

                                                 
 اإلمام العالمة ابن منظور، لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار بيروت للطباعة والنـشر،                )1(

  .545، ص1955

أبـو  / تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد عبد الرزاق الحـسيني           : الزبيدي   )2(

 ) .فز(باب / 1992/ الناشر دار الهداية/ طبعة الكويت/ الملقب بمرتضى/ الفيض
/ بـدون سـنة طبـع     / المركز العربي للثقافة والعلوم   / أبو بكر الرازي  :  الصحاح   مختار )1(

  . 371ص
  . 64: سورة اإلسراء ، من اآلية )  2(
  .76: سورة اإلسراء ، من اآلية )  3(
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ة           ى خف ك عل ًا يحمل ستخفوك إفزاع ادوا لي ة آ ل اللغ ال أه سير وق التف
 .)105(الهرب

 المطلب الثاني
 االستفزاز فقهًا

ر         ك أم تفزاز وذل صدد االس ه ب ا الفق اء به ي ج اريف الت ت التع تباين
ه والقضاء                     ًا للفق اب مفتوح رك الب ا ت ك وإنم طبيعي ألن المشرع لم يحسم ذل

  -:تفزاز يعني للفصل في هذه المهمة فاالس
سبب                      - ر حق وي ه بغي ر يصدر من المجنى علي إثارة الغضب بعمل خطي

  . )106(ضعف السيطرة الذاتية بشكل فجائي ومؤقت 
  .)107(آل موقف جارح يتخذه المجني عليه من الجاني قاصدًا به إثارته -
ر الغضب               - وقوع اعتداء ظالم ومفاجئ من المجني عليه ضد الجاني ، يثي

سان العادي بدرجة خطيرة فيحمله على ارتكاب جريمة        الطبيعي لدى اإلن  
  . )108(القتل بصورة مفاجئة 

الم    - ماع آ ة أو س ة حادث شأ عن رؤي وتر تن ة ت ي حال ة ف اب الجريم ارتك
يؤدي إلى دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، ففي هذه الحالة ليس للجاني         

 . )109(الوقت الكافي للتفكير والتدبير في عواقب الفعل الذي قام به
دًا              - حالة إنسان يتحدى آخر بالقول ازدراء وإهانة وشماتة ، أو بالفعل تهدي

أو ضربًا وأعمال شدة دون أي حق فيتعرض المثار إلى خطر جسيم مما             
ة           ة عفوي ردة فعل غريزي ر ب ة الشخص المثي يجبر هذا األخير على مقابل

                                                 
 ، المجلد الرابع،   لسان العرب / محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري      : ابن منظور    )4(

  . 83ص، 2005 ،روت بي،دار الكتب العلمية
 كليـة   أطروحة دكتوراه األعذار القانونية المخففة    : فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي      . د )5(

  . 86ص/ 1978شباط / جامعة بغداد/ القانون والسياسة
 ، بغـداد  ، مطبعة العاني  ،1 ط ،األحكام العامة في قانون العقوبات    : المحامي محسن ناجي     )6(

  . 493 ص،1974
 ، القـاهرة  ، مطبعة دار الصفوة   ،جريمة الزنا بين الشريعة والقانون    : بد الوهاب عمر    ع. د )1(

  . 455 ص،1991

، 1997، دار النهضة العربية، القـاهرة،       1طارق سرور، دروس في جرائم النشر، ط      .  د  )2(

  .151ص
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 والقتل  طبيعية تتراوح في موقفها العنيف بين الضرب واإليذاء والتعطيل        
  . )110(أحيانًا 

ل المجنى          (آما عرفه الفقه االنكليزي بأنه       - ع من قب ال تق سلة من األفع سل
عليه ضد الجاني والذي يسبب الفعل في أي شخص معتاد وبالفعل يسبب            
م يكن                نفس بحيث ل للمتهم بصورة مفاجئة ومؤقتة فقدان السيطرة على ال

  . )111()في تلك اللحظة سيد نفسه
 :هذا الصدد ما يلي      ولنا في 

أن   انون ف ًا للق ون خالف ذر مخفف أن يك تفزاز آع ذ باالس شترط لألخ ي
ببه         ان س ذرًا أو إذا آ تفزاز ع ذا االس ر ه ه ال يعتب ذًا ل تفزاز تنفي ان االس آ
ه                      ا أن ذه األحوال آم ذر في ه ر الع الجاني نفسه أو شخص ثالث، فليس له أث

ادي فعل     ر م ون مظه تفزاز أن يك شترط باالس تفزاز   الي ون االس د يك ي، فق
ة              تفزاز لظروف الجريم بالقول الجارح ويرجع في تقدير مدى خطورة االس
ع     ذي وق شخص ال ى ال ر عل سي خطي ر نف تفزاز أث ة، ولالس دير المحكم وتق
ورة غضب     سه بث د نف ارة غضبه فيج ى إث ل عل ث يعم تفزاز حي ه االس علي

ه الق                 د ب د اعت ذا فق ة ، ل انوني     عارمة تدفعه إلى ارتكاب الجريم ذر ق انون آع
 .مخفف عام للحالة النفسية التي يمر بها الجاني ويسببها المجني عليه 

 المطلب الثالث
 االستفزاز قانونًا

ا            مقارنرع ال مش ال عرفلم ي  تفزاز وإنم ذر االس ًا لع ًا مانع  تعريفًا جامع
الج        أورد تطبيقات متعددة لهذا العذر جاءت        ة ليع بين ثنايا النصوص القانوني

ات األردني تنص     ) 98م(ـلة استوجبت ذلك ، ف    آل حا  انون العقوب ى  من ق عل
ه  صورة       (أن ا ب دم عليه ذي أق ة ال ل الجريم ف فاع ذر المخف ن الع ستفيد م ي

ى ج     ق وعل ر مح ل غي ن عم اتج ع ديد ن اه   غضب ش ورة أت ن الخط ب م ان
 .  )112() المجنى عليه

ه        ) 33م(أما القانون القطري فقد نص في        ات بأن انون العقوب إذا (من ق
دنيًا        ه أذى ب بب ل ر أو س ل آخ خص قت بب أي ش دىس ة  أو اعت ه نتيج  علي

استفزاز خطير مفاجئ لدرجة تحمل اإلنسان العادي في ظروف مماثلة على           
دني أو         وت أو األذى الب سبب الم ى ت دم عل سه وأق ى نف سيطرة عل دان ال فق

                                                 
ـ  )3( ، 1محمد محمود شهاب، الخصوصية في عصر المعلومـات، ط        : كيت، ترجمة . فريد ه

  .205، ص1999ألهرام للترجمة والنشر ، القاهرة، مركز ا
(111) By. LG. Carvll and E. Swinfeer Creen Criminal Law and Procedure 

(1970). P. 50 . 
  .137محمد إبراهيم أبو زيد ، المصدر السابق ، ص. د )2(
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تفزاز يحول دو                  ذا االس إن ه سه ف ى نف ن االعتداء قبل أن يستعيد السيطرة عل
 .  )113() القصد العمد أو يؤخذ بعين االعتبار في تخفيف العقوبة

ب         ه بموج ار إلي دة أش ة المتح ارات العربي ة اإلم انون دول ا أن ق آم
يعد من األعذار المخففة حداثة سن المجرم   (من قانون العقوبات بأنه   ) 96م(

ر صدر                تفزاز خطي ى اس وارتكاب الجريمة ببواعث غير شريرة أو بناءًا عل
  .  )114()المجنى عليه بغير حقمن 

ب        ه بموج ص علي د ن اني فق ات اللبن انون العقوب ا ق ه ) 252م(أم بأن
ا بصورة غضب                  ( دم عليه ذي أق ة ال يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريم

ه              ) . شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة أتاه المجنى علي
ص عل     ذي ن ف ال نفس التعري شابه ل ف م ذا التعري ات  وه انون العقوب ه ق ي

 . األردني 
ات         انون العقوب أثرًا بق اء مت ذي ج صري ال ات الم انون العقوب ا ق أم

سري في  رة ) 64م(السوي د نص ) 5(فق ا ، فق ة النظر فيه د تقاربت وجه فق
صري بموجب   انون الم ه ) 237م(الق دى  (بأن ه أو إح زوج زوجت ة ال مفاجئ

ا أو ب            وم بقتله ا فيق ة الزن ا محارمه ملتبسة بجريم انون       ) قتلهم ر الق ا اعتب ، آم
ن      يس م ا ول ة الزن ة بجريم ذار الخاص ن األع تفزاز م ذر االس صري ع الم

 .  )115(األعذار العامة 
صادر سنة       الجزاء  قانون  أما   ويتي ال ات  ) 153م( في    1974الك عقوب

صادر         انون الليبي ال فقد جعل عذر االستفزاز خاصًا بجريمة الزنا وآذلك الق
انون          ) 275م( بموجب   1965سنة   أثرة بالق ، حيث أن هذه القوانين جاءت مت

ًا        ًا عام المصري الذي لم يجعل من استفزاز المجنى عليه للجاني عذرًا قانوني
  . )116( فقد عملت هذه القوانين في سياق واحد تقريبًا وتحت مجموعة واحدة

سنة   ) 3(أما قانون جمهورية اليمن الديمقراطية رقم        د ورد    1976ل  فق
ذر   ادتين      هذا الع ل          ) 137 -131( بموجب الم ه للقت ى من والتي خصت األول

سي     ذاء النف د خصصت لإلي ة فق ا الثاني سي أم اج النف أثير الهي د تحت ت العم
ادة      ي م ادتين ف ذه الم ع ه رض جم سي ويفت اج النف أثير الهي دي تحت ت العم

 .  )117(واحدة تالفيًا للتكرار آونها أعطته العذر لكيال الحالتين 

                                                 
  .86فخري عبد الرزاق الحديثي ، المصدر السابق، ص. د )1(
  .88رزاق الحديثي ، المصدر السابق ، صفخري عبد ال.  د )2(
، 1970حسنين إبراهيم صالح عبيد ، النظرية العامة للظـروف المخففـة ، القـاهرة ،                  )3(

 .165ص

  .261 ، ص1976عبد الوهاب حومد ، شرح قانون الجزء الكويتي ، القسم العام ، . د  )1(

 .122ص محمد عبد الفتاح إبراهيم ، المصدر السابق ،.  د )2(
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ًا بموجب            أما القانون  ) 84م( اليوناني فقد اعتبر االستفزاز عذرًا مخفف
وانين هي    ) 5(فقرة  ) 38م(وآذلك التشريع الروسي في     ) ج(الفقرة   ذه الق وه

 )118(األقرب إلى التشريع العراقي والسوري واللبناني واألردني والبحريني          
 . 

اجئ          ديد مف تفزاز ش ر اس ل أث ر القت د اعتب سوداني فق انون ال ا الق أم
ت و     اس د وه ل العم ة القت ى مرتب صل إل ة وي ة المؤثم ل ذات الني ن القت ثناء م

ة               سودان عقوب يخفف المسؤولية العقابية إذ أن الحد األعلى للقتل المؤثم في ال
  .)119(اإلعدام 

انون             ة من ق رة الثالث تفزاز في الفق أما القانون اإلنكليزي فيعرف االس
نة  ي س صادر ف ات ال ه 1957العقوب ى أن ت( عل سلة االس ل أو سل و فع فزاز ه

سبب في أي شخص عادي                    تهم وت ل ضد الم أفعال تصدر من الشخص القتي
شكل      ة ب سيطرة الذاتي دان ال تهم فق ي الم ببت ف ًال س ة وفع روف مماثل ي ظ ف
يد           ل س فجائي ومؤقت ، بحيث لم يكن القاتل المثار لحظة ارتكاب جريمة القت

ارة        ، وفي القانون المذآور إذا ثبت بأن ال        )120(نفسه   مجني عليه تسبب في إث
ة إذ                        ديل العقوب ى إحداث تع ؤدي ال ا ي إن سبق اإلصرار ينتفي مم القاتل ، ف
سبق            ه ب ة مرتكب ت جريم د أن آان ة بع ل عادي ة قت ة جريم صبح الجريم ت
رن   ل المقت ة القت ًا بجريم ًا خاص ر دفع ا يعتب تفزاز هن اإلصرار ، إذ إن األس

 فعل الجرح أو أي فعل آخر،           بسبق إصرار واليستطيع أن يدفع به مرتكب       
ة    دير العقوب د تق ة عن ل المحكم ن قب ار م ذ بنظر االعتب ن أن يؤخ ن يمك ولك

  .)121(للجرائم األخرى 
تفزاز في                 ى االس د نص عل سي فق انون الفرن ه   ) 321م(أما الق إن (بأن

ان   ) القتل والجرح أو الضرب الذي يقع بسبب االستفزاز يكون معذوراً          إذا آ
اتج              سبب الضرب أو اإل    ى الشخص اآلخر ن يذاء الشديد أو العنف الموجه إل

ي  سي آل من المشرع المغرب نهج المشرع الفرن د نهج م تفزاز، وق عن اس
د ألغى                ) 277م(والمشرع الجزائري في      ة أخرى فق ة ومن جه ذا من جه ه

م      انون رق سي بموجب الق صادر في   ) 617/ 75(المشرع الفرن  تموز 11ال
واد التجريم الخاصة             منه والذي ن   ) 17م( في   1975 ع م اء جمي ى إلغ ص عل

ذر االستفزاز                     ًا بع د معترف م يع بس ول ة التل بعذر قتل الزوجة الزانية في حال
)122( .  

                                                 
    .27فخري عبد الرزاق الحديثي، المصدر السابق ، ص.   د)3(

  . 132 صالمصدر السابق ،: محمد إبراهيم أبو زيد . د )4(
(120)  J. P. EDDY, Q. C. The New Iaw of Provocation, The Criminal Iaw 

Review , (1959), Sweet and Max well, P. 773. 
(121) Nigel Walker, Crime and Punishment in Britain, Revised Edition, at the 

University Press Ednhburgh, P. 216. 
(122) France code penal Deuxieme, Edition, paris (1987). p, 213, 237 . 
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ه     ا طوت ف عم نص يختل رد ب د انف ه ق دو ان ري فيب انون الجزائ ا الق أم
ه     ) 279م(معظم قوانين العقوبات العربية فقد نصت        ستفاد من    (منه على أن ي

وج إذا قتل زوجته متلبسة بالزنا وآذلك الزوجة إذا أقدمت          العذر المخفف الز  
، أي يستفيد من العذر آال الزوجين في         ) على قتل زوجها وهو متلبس بالزنا     

اء    بب إعط ري إن س شرع الجزائ رى الم ث ي ا حي دهما بالزن بس اح ة تل حال
ع                  ى الواق ه أقرب إل الحق للزوجة أيضًا في االستفادة من العذر المخفف آون

ذلك             والمن زوج آ طق إذ أن عنصر االستفزاز والمفاجئة آما يتحقق بالنسبة لل
ا في        ا حيث أن آالهم يتحقق للزوجة وال فرق بينهما فال مبرر للتفرقة بينهم

  . )123(تأثير االستفزاز أو ثورة الغضب تحت هذه الحالة 
ي ات العراق انون العقوب ا ق ذأم م  الناف سنة )111( رق دل 1969 ل  المع

صت   د ن رة ) 128م(فق ه ) 1(فق ة    (بأن اب الجريم ًا ارتك ذرًا مخفف ر ع يعتب
 . )از خطير من المجنى عليه بغير حقلبواعث شريفة أو بناءًا على استفز

ة          أبعد أن   و ة والفقهي وضحنا تعريف عذر االستفزاز من الناحية اللغوي
ة  أن والقانوني د ب أنني أج ذي  ف اني ال ة الج ذر مخفف لعقوب و ع تفزاز ه االس
شكل              ارتكب فع  ة ب سيطرة الذاتي ل غير مصمم عليه مسبقًا ناتج عن ضعف ال

ارة              فجائي ومؤقت متسببًا بإثارة غضب الجاني بفعل خطير بغير حق من إش
ل  ول أو فع ادرأو ق ه أدى   ص ى علي ن المجن اني  م ى بالج سلوك  إل ان ال أتي

ويتضح لنا  . المجرم آرد فعل طبيعي على فعل االستفزاز المؤثر في إرادته           
ة، وتنطوي            أن ا  الستفزاز يعد متوافرًا في النص العراقي والنصوص العربي

ة                ز االتحادي ة التميي ة ومحكم على نفس المعنى ويتعين على المحاآم الجزائي
وعندها أصابت عين     ) 128(أن تذهب إلى هذا المدى في تفسير نص المادة          

 .الحقيقة في تطبيق قانون العقوبات

                                                 
 الناشر العاتك لصناعة    ، القسم الخاص  ،شرح قانون العقوبات  : ماهر عبد شويش الدرة     . د )1(

  . 177 ص،2007 ، بغداد،المكتبة القانونية توزيع ، القاهرة،الكتاب
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 المبحث الثاني
   االستفزازشروط

ا       سبق مما تقدم     ذا م تفزاز ، وه دعو  أنه لم نالحظ تعريفًا قانونيًا لالس ي
تفزاز            ه آون االس صدد جانب الفق ذا ال اريف به راد عدة تع ة  إلى إي ذو طبيع

سية في آن واحد    ة ونف ا المشرع      طبي ي جاء به ات الت ى ضوء التطبيق ، وعل
ات عراقي وال    ) 45م(و  ) 409م(العراقي لعذر االستفزاز في       مندرجة  عقوب

ًا         ) 128/1م(في تطبيقات    عقوبات والتي اشترطت لقيام العذر أن يكون ناجم
ى            ة    عن اعتداء صادر من المجنى عليه بغير حق وعل رارات محكم ضوء ق

ه                االتحادية  تمييز  ال ا بأن رار له يمكن بيان عناصر االستفزاز ، فقد جاء في ق
صرف يصدر   إن االستفزاز الخطير ينبغي أن يكون صادر عن فعل أو ت                (

من المجنى عليه على نحو مفاجئ للمتهم وخطير على نفسه مع ضرورة أن              
يكون متزامنًا مع الفعل ألجرمي الذي ارتكبه الجاني آرد فعل لما تعرض له             

تفزاز  شروط، وعلى ضوء ذلك فأن      )124()من خطر  نعالجها        االس ا س  هي آم
 :في أربعة مطالب

 المطلب األول
 اء المجنى عليه حالة الغضب بناءًا على اعتد

اه            (الغضب عبارة عن     ة تصدر عن الشخص تج استجابة انفعالية قوي
از العصبي التلق         واألحداث وي المواقف   شيط الجه ات   عمل على تن ائي والعملي

اديين يصدر عن                      د األشخاص الع ة عن ة طبيعي المعرفية في المخ ، فهو حال
ة                نفس الطارئ أثر ال ة ت فيظهر في   السلوك البشري ، وهو عرض يعكس حال

 .  )125(تعبير يصعب إخفاؤه 
سلوك       ة وال ى االندفاعي شخص إل دفع بال ضب أن ي ائف الغ ن وظ وم
إن        م ف ن ث وده وم ه ووج ة ذات ستعدًا لحماي ضًا م رد أي ل الف دواني ويجع الع
ق                     ذي يقف في طري ائق ال اجم الع سه أو يه الغضب يجعل الفرد يدافع عن نف

 .  )126(تحقيق أهدافه 
رد        وعلى هذا فإن الغضب      ناشئ من استجابة للمواقف التي يدرآها الف

تثارة                   دون شك إن اس سي وب ه النف ى توافق ؤثر عل ه وت دًا ل بوصفها تمثل تهدي

                                                 
 بـين الـشريعة     ، القسم العام  – قانون العقوبات     أشار إليه القاضي عبد الستار البزركان،       )1(

  . 253 ص،2002 ، بغداد،والفقه والقضاء
عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمـة، دار النهـضة العربيـة،              . د)  2(

 .386، ص1983القاهرة، 
  .122 ، ص1960محمود التوني القاضي، علم اإلجرام الحديث، القاهرة ،   )1(
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دما              رد عن دى الف الغضب تخفض من الصراعات الداخلية ويستثار الغضب ل
 .  )127(يدرك أنه يعامل بظلم وأنه غير جدير باالستحقاق 

ة تصدر ع         ذي         والغضب هو استجابة انفعالي اه المواقف ال رد تج ن الف
ه                يتعرض لها بناءً   ه وخبرات ذه المواقف وفي ضوء اعتقادات سيره له  على تف

شعور             )128(السابقة   ، وأن هذه االستجابات االنفعالية تتراوح في مداها من ال
ذه         اج ومن مظاهر ه الغيض والهي شعور ب ى ال ارة إل دل واإلث بالضيق المعت

ضب  سمية للغ تجابة الج ادة(االس دل زي ادة مع الين ، وزي سياب األدرين  ان
ه ،    رار الوج ضالت ، واحم وتر الع دم ، وت غط ال ب ، وض ربات القل ض
رد                ى أن الف شير إل سيولوجية ت وبرودة وحرارة األطراف وهذه العالمات الف
االت أخرى              ضًا بانفع يتعرض لموقف خطر وتهديدي وأن الغضب يرتبط أي

ذن شعور بال ل الخوف واألذى والخجل وال اط مث رة واإلحب ب والحزن والغي
دما يحدث         ك  والشعور بالوحدة وجميعها يسبب الغضب وعن أن الغضب      ذل  ف

  . )129() يعمل على حماية الفرد والدفاع عنه
ي   ل ام الغزال سم اإلم د ق ه اهللا(ق ي   ) رحم واع ه ة أن ى ثالث ضب إل الغ

دال        ( راط، وغضب االعت ه       ) غضب التفريط، وغضب اإلف ريط فأن ا التف ، أم
ه ال                      يحدث أ  سان أن ال لإلن ذ يق ة أو ضعفها وحينئ وة الغضب بالكلي د ق ا بفق م

شافعي من استغضب            ار         حمية له ومن هنا قال اإلمام ال و حم م يغضب فه  فل
أما بالنسبة لإلفراط يكون بغلبة صفة الغضب حتى تخرج عن          وهذا مذموم ،    

رة وال                ا بصيرة ونظر وفك  منطق العقل والدين والطاقة وال يبقى للمرء معه
 .  )130(اختيار وهذا مذموم أيضًا 

أما بالنسبة إلى غضب االعتدال وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة           
م         العقل والدين فينبعث حيث تج     م أن   . )ب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحل ث

ا                 ذا م ساء وه هناك فرقًا بين الجنسين في الغضب فالرجال أشد غضبًا من الن

                                                 
  .122 ، ص1968، القاهرة ، 5 مصطفى فهمي، الدوافع النفسية ، ط )2(

الكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية الحديثة، بحث مقـدم         : سليمان محمد نصار القرعان    ) 3(

 .62، ص1992للمعهد القضائي األردني ، عمان ، 

 ، عمان ، دار الفكر  ،1 ط ،استراتيجيات إدارة الغضب والعدوان   : طه عبد العظيم حسين     . د )1(

  . 62 ص،2007

، 1994فلسفة القانون ، مطبوعات المجمع العلمي العراقـي، بغـداد،           : منذر الشاوي . د ) 2(
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تكون أقل مالئمة في التعبير عن الغضب من           دلت عليه األبحاث بأن المرأة      
  . )131(الرجل 

د الغضب              وبذلك يتضح لنا أن األفعال البشرية تكون غير متوازنة عن
ه أن  ي جعلت من شخص والت د ال ة عن و االضطرابات الداخلي ك ه وسبب ذل
يكون ضحية للغضب ، وال بد للمحكمة من الوقوف على هذه الحالة لغرض              

ة       التوصل لقرار صائب في    وال .  )132( تقدير نوع مقدار العقوبة تحقيقًا للعدال
تفزاز الفاعل                   ار غضب واس ذي أث ار الشخص ال ه بد من اعتب  يكون   وحرآ

مسؤوًال عن عواقب فعله ومن هذا الباب قام عذر المتهم بالتعدي إذ أن هناك              
سية                    ة نف ة ذات طبيع ة موروث وة فطري صفات هي ق ذه ال صفات غريزية وه

ة وهي            يإلنسان إلى أن    بيولوجية تدفع ا   رات معين ًا لمثي ًا تبع سلك سلوآًا معين
شري       سلوك الب ه ال ز علي ذي يرتك ي األول ال سلوك األساس ر ال  ، )133(تعتب

رق أو     ل أو الح وم بالقت د يق ف فق ارف وعني دافع ج دفوع ب ا م شخص هن فال
ضب       ادة ، فالغ ة للع ون خارق ة تك ذه اللحظ ي ه صرفاته ف ضرب إذ أن ت ال

ه يجر               يعتبر من أشد     نفس ألن ذاءًا لل ا اي سلوآية ضررًا وأآثره االتجاهات ال
ب م العواق ائج وأوخ ى أسوء النت ا إن الغضب يجب أن )134(صاحبه إل  ، آم

ث     ستفز ، بحي ي شخص الم ع ف شديد وواق تفزاز ال ة االس د نتيج ون متول يك
يجرده من فرصة التفكير والتروي ويجعله واقعًا في حالة الهيجان واالنفعال           

ك أل ن وذل شخص ع رج ال صاب ويخ ى األع ؤثر عل شديد ي ضب ال ن الغ
وم     عنده فتنتقصمجرياته الطبيعية ويفقده السيطرة على نفسه        في   اإلرادة فيق

سان          )135(بارتكاب الجريمة هذا الوقت    ة لكل إن ، ذلك أن الغضب صفة طبيعي
ناتجة عن صدمة تتميز بالمفاجئة والدهشة، آما إن الغضب هو صورة من                

                                                 
  . 64صالسابق ، المصدر : طه عبد العظيم . د  )3(

، ترجمة يعقوب محمد علي حياتي، مجلة الحقوق ، السنة          2ئم والعقوبات، ج  بكاريا، الجرا  ) 1(
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  . 137 ص،1967

   .264 ص ،1967 ،طب النفس: محمد كمال قاسم . د )3(
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اصور  سانية   لاالنفع دى العواطف اإلن ورة إح و ث ال ه ن إ ، )136(، واالنفع
 . حسب سلطتها التقديرية تقديرها إلى محكمة الموضوع عودحالة الغضب ي

ه  ومن الجدير بالذآر   إن عذر االستفزاز يقوم على الغضب الذي حرآ
تفزاز           ى االس ل عل ر رد فع ا يعتب ضب هن اني فالغ دى الج ه ل ى علي المجن

ر ورد الفعل  شخص الخطي د ال ذي يفق شاذ ال د العنف ال ى ح و انفجاري إل ه
إن  ،   )137( السيطرة على نفسه وعلى إرادته فيندفع إلى ارتكاب الجريمة         عنده

اط                 ا ارتب ة له ة داخلي الغضب صورة من صور االنفعال الناتج عن قوة حيوي
ه اضطراب   تج عن ستثار وين ي دم الم ا يصب ف ة وإفرازه وق الكلي دة ف بالغ

رد بكا صيب الف شعورية ي رة ال سلوك والخب شمل ال سي وي ه نف ه فأساس مل
سبة       سان المكت ساسية اإلن ه ح ى أن سيره عل ن تف ضوية ويمك ائف الع والوظ

ه     و في ذي ه يط ال ي المح ر ف اه التغي ة تج أن  )138(والموروث ك ف ى ذل  ، وعل
يتوقف على شرطين  من قانون العقوبات العراقي    ) 1/ 128م  (تطبيق أحكام   
 :وهما آما يلي 
شرط سه أو  -: األولال ه نف ى علي ون مصدر الغضب هو المجن أن يك

ر            ذا       صادرة سلوآيات ال دخل إلرادة الجاني فيها أي إنها غي  من الجاني وه
 ) . استفزاز من المجني عليه بغير حق(ما ينطبق مع عبارة 
ادي لألمور           -:الشرط الثاني  ًا للمجرى الع أن تصل حالة الغضب وفق

ة       إلى درجة من الجسامة بحيث     ا القانوني  تؤثر على اإلرادة وتنقص من قيمته
فاالنفعال النفسي يسير مع حالة الغضب سيرًا طرديًا وبهذا يحدث تطابق مع            

  . )139(الوارد في المادة أعاله) االستفزاز الخطير(عبارة 
ذا المعنى              ة به ز االتحادي ة التميي ا    وقد جاء في قرار لمحكم د  ( بقوله لق

زاع         ظهرت من وقائع الدعوى إن       المتهم اعترف بأن المجنى عليه حاول انت
ه               المسدس منه فقط األمر الذي اضطره إلى دفعه إلى الخلف ليطلق النار علي
شكل   ة ال ت ذه الواقع وات ، فه ت خط والي س ه ح ى علي اد المجن د ابتع بع
ة من                        اد حال ه وفق المعت سبب بفعل م ي ه ل رًا آون المجنى علي استفزازًا خطي

يس من          للمتهم تجعله الغضب   ه ل ى إن المجنى علي أمام خيار القتل فضًال عل

                                                 
مركـز البحـوث    / أثر العاهة العقلية في المسؤولية الجزائيـة      : ضاري خليل محمود    . د )1(

  . 120ص/ 1982بغداد / القانونية

  . 585ص/ المصدر السابق / عبد الوهاب حومد. د )2(

  . 264ص/ المصدر السابق / محمد كمال قاسم. د )3(

  . 253 ص،1976 ، بغداد،1 ج، الجرائم الواقعة على األشخاص،حميد السعدي. د )1(
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إن    . )140()الخطورة التي تستلزم معها استخدام السالح وإطالق النار        ه ف وعلي
ادئ    و ه ه وه اني ارتكب جريمت أن الج ت ب وافرًا إذ ثب د مت تفزاز ال يع االس

ه    ي أرادت ًا ف أش متحكم ط الج نفس راب شرط  )141(ال ذا ال دير ه ذا وأن تق ، ه
روك للمح ز  مت ة التميي ك لمحكم ي ذل ا ف ة عليه ة وال رقاب ع )142(كم ا دف ، أم

ًا              الجاني بأنه آان في حالة غضب وقت ارتكاب الجريمة فيعتبر دفعًا جوهري
ذا  ك ألن ه ب، وذل شوبًا بعي ا م ان حكمه ه وإال آ ة علي رد المحكم يجب أن ت
ة                     دخل في سلطة المحكم ة ت سألة واقعي يس بم ة ول سألة قانوني الدفع يتعلق بم

 .)143(لتقديرية، وال تخضع فيها لرقابة محكمة التمييزا
 األردني   قانون العقوبات   القانوني عذرومن القوانين التي أخذت بهذا ال     

ى     ) 98م(ـف دم                (نصت عل ذي أق ة ال ذر المخفف فاعل الجريم ستفيد من الع ي
ديد  صورة غضب ش ا ب ن  ........) عليه ديد م ع غضب ش أن يق ترط ب ، فاش

ه      الجاني نتيجة لسلوك   ة            المجني علي ز األردني ة التميي د قضت محكم إن (وق
الغضب الشديد حالة نفسية ال تنتج أثرًا إال إذا آانت في عنفوان الشدة بحيث               

ام            ه زم سيطرة   يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت من  ال
يس بح            على ه وهو ل إذا ارتكب الجاني فعل ره ف زان تفكي ل مي سه ويخت ة  ا نف ل

ضب ش  ذر  غ ن الع ستفيد م ه ال ي نقض   ) ديد فأن ة ال ه محكم ا اعتبرت ، وإنم
ام     ل االنتق ة من قبي دما   )144(األردني ة عن نقض األردني ة ال رى إن محكم  ، ون

شدة           وان ال ي عنف رًا إال ف تج أث سية ال تن ة نف شديد حال ضب ال رت الغ اعتب
                                                 

أشار إليه القاضي    ،26/12/1985 في   ،1985 -1984 ، جنايات ،1 ج ،)160(رقم  قرار   )2(

  . 254 ص، المصدر السابق عبد الستار البزركان،

النشرة القضائية العدد الثالث،    ،  13/7/1971في  ) 1549( محكمة تمييز العراق رقم      قرار  )2(

القتل الواقع بسبق اصـرار ينبغـي       (، وهي تقول أن     155، ص )1973نيسان  (السنة الثانية   

 )اقترانه بهدوء البال وزوال ثورة الغضب

 .664عدنان الخطيب ، المصدر السابق، ص )4(

 حق تقدير الوقائع    إن محكمة الجنايات بما لها من     (وفي ذلك تقول محكمة التمييز اللبنانية         )1(

عقوبات، ) 201،  547م(والنية الجرمية أعتبرت أن فعل المتهم من نوع محاولة القتل قصداً            

غير أنها لم تجب على الدفع المتعلق بحالة االستفزاز وهو دفع في حالة األخذ به من شـأنه                  

توجب أن يغير نوع العقوبة ومقدارها وأغفال الرد على أحد المطالب هو خطأ قـانوني يـس               

، 1965 النـشرة القـضائية اللبنانيـة          1956 آيار سنة    16في  ) 211(قرار رقم   (النقص  

 ).574ص

  . 58 ص، المصدر السابق ،عادل عبد إبراهيم. د )2(
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ل   ن قبي تفزاز م ي االس دم الغضب ف ار ع ل اعتب ه بقلي ل عن ا يق رت م واعتب
اني أخرى ومن             االن ى مع تقام فهو أمر شاذ عن عذر االستفزاز وقد تذهب إل

باب       رى وأس ة أخ واد قانوني ى م انوني إل ا الق ي تكييفه دخل ف ل أن ت المحتم
ة                   م تفصل في ماهي ا ل وأعذار مخففة أخرى خارج عذر االستفزاز حيث إنه

تفزاز   ر اس ي يمكن أن تعتب ة الت ه ًاالجريم دون غضب ، وعلي  وإن ترتكب ب
ن الممكن أن يكون هناك تعارضًا بين العذر وأحد عناصره األساسية في               فم

ذر     ق ع ي تطبي رط أساسي ف و ش صر الغضب ه ون عن تفزاز آ ذر االس ع
 . االستفزاز 
ا       ًاعتبر مرتكز أساسي  تالغضب  حالة  إن    في عنصر عذر االستفزاز آم

اب          ى ارتك أثيره عل سامته وت ث ج ن حي ضب م م الغ دير حج سألة تق إن م
 .  )145(ة تبقى متروآة إلى السلطة التقديرية للقاضي الجريم

 المطلب الثاني
 انتقاص القيمة القانونية لإلرادة

عبارة عن نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك            بأنهاتعرف اإلرادة   
ى الحرآات  سيطر عل ة في يلة معين ق وس ق غرض عن طري ى تحقي يتجه إل

الغرض المستهدف     العضوية ويدفعها إلى بلوغ هذا الغرض فيفترض علماً         ب
 . )146(وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض

د صر  اإلرادة وتع ي     عن ة الت ة الجزائي ة باألهلي شروط الخاص ن ال م
ا   ذت به ة    أخ ار المدرس أثرت بأفك دما ت رة بع ة المعاص شريعات الجزائي الت

سفة اإل  الت ن الفل ستمدة م ة الم سان    ادرقليدي تطاعة اإلن دد إن باس ي تح ة الت ي
اره      ذي يخت سلوك ال اع ال ة وإتب ه الذاتي ى دوافع ه عل سيطرة بإرادت  ، )147(ال

ة         اإلرادة  وذلك آون    حددت صالحية الشخص لتحمل المسؤولية عن الجريم
ا  ي ارتكبه ن. )148(الت ى     ولك ؤثر عل ي االرداة أن ي ب ف أن العي ن ش يس م ل

صدرها       ون م ب يك ي الغال وارض االرادة ف ن أن ع ضًال ع اإلدراك ، ف
                                                 

، مطبعة المعارف ، االسـكندرية،      1أحمد عزت راجح، األمراض العقلية والنفسية ، ط       . د )1(

شعور مثار نحو موقـف معـين،       ( بأنه   وعرفه أطباء األمراض النفسية    . 165، ص 1965

 ).وهو عاطفة يغلب عليها تهيؤ حركي للقيام بسلوك معين ويهدف الى تحقيق غاية بذاتها
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سان                 خارجيًا ي في ذات اإلن شأ داخل  في حين أن عيب االدراك يكون ذات من
 .)149(وينتج عنه االنتقاص من حرية االرادة 

ل  اإلرادة تمث ي ف وة الت ه الق سيطرة والتوجي أنها ال ا )150(من ش  ، وإنه
ياء                         تعد ه من أش ا يحيط ب ى م أثير عل سان للت ا اإلن ستعين به سية ي  ظاهرة نف

الم الخارجي ذات       المحرك أل  دوأشخاص آما إنها تع    نواع من السلوك في الع
ددة                 ه المتع سان رغبات ه اإلن شبع ب ا ي  ،  )151(الطبيعة المادية والتي من آثاره م

وذلك بطريق سلوآه الذي يمكنه من تحقيق هذه الغاية فاإلرادة ظاهرة نفسية            
تتصل بالقوى الواعية النشطة في اإلنسان ويقصد بها تصور النفس في واقع            

ياء  ذا ف  ، )152(األش رار    وهك ة أي ق ي بالغاي ث وتنته دأ بالباع أن اإلرادة تب
 . الشخص جراء سلوآه 

ين   التمييز ب ة ، ف ة للجريم ة العام اء النظري ي بن ة ف إلرادة أهمي ول
الي       ين مج ة ب ى اإلرادة ، والتفرق ة يرتكز عل ر العمدي ة وغي ة العمدي الجريم

ى مقي  د عل الي يعتم ر واالحتم صد المباش تالف الق اه  اس االخ ة اتج ي آيفي ف
ره     )153(ة ادراإل ون اإلرادة معتب ي تك ا لك ز بينهم رط التميي ن ش د م ال ب  ، ف

ار   ة االختي ز وحري ا التميي وفر شرطين هم انون ينبغي ت ي نظر الق ًا ف قانون
ى       بذلك  فاآتمال القيمة القانونية لإلرادة مرهونة       ، فالتمييز هنا هو المقدار عل

ه  ل المرتكب وطبيعت ة الفع م ماهي داثها ، فهي فه أنه إح ي من ش ار الت واآلث
ره   ق بعناص ل فتتعل ة بالفع م والمعرف ى العل ا عل ث ماديته ن حي درة م مق

  . )154(وخصائصه 
د       أما الشرط اآلخر     ذي يع ار وال  مظهر من مظاهر       وهو حرية االختي

ر    ى آخ ه ، وبمعن اه إرادت د اتج ى تحدي شخص عل درة ال ه ق صد ب اإلرادة فيق
                                                 

 . القضاء الفرنسي يقصر االكراه على االسباب الخارجية عن المكره دون بواعثه النفسية  )2(
Bouzat (Pierre) et pinatel (Jean): Traitede droit penal, et, de criminology, 

Tome, I (Droit Penal general par Bouzat) 2nd edition, Delloz, paris 
(1970). n. 266, P.346. 
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د    وفقًا للبواعث التي يقدر أنها       لتصرفتعني قدرة الجاني على ا     جديرة بتحدي
ذ       ة واألخ ث المختلف ين البواع ة ب ى الموازن تطاعته عل لوآه ، أي باس س
ببعضهما البعض اآلخر ، وهذان الشرطان مرتبطان ارتباطًا وثيقًا ببعضهما          
زه    فال يستطيع الشخص أن يحدد سلوآه واتجاه إرادته إال بما يمليه عليه تميي

م ال ين البواعث وفه وازن ب ز وي اني يمي ة فالج اره المحتمل ه وآث فعل وطبيعت
رض        ار تفت ة االختي ا فحري ل منه ة آ ه بدالل د إدراآ ضها بع ستجيب لبع وي

  . )155(التمييز 
إن هذه العوامل لم تبقي للجاني إال القليل من التحكم في تصرفاته فال                

ع    ا زال يتمت ه م ه أن ال عن ي أن يق ار وتحديكف ة االختي در بحري ذا الق د ه ، ي
متوقف على تطبيق القواعد المستنبطة من الخبرة اإلنسانية العامة التي تحدد           
راد المجتمع                ه أف ذي يتطلب مقدار تحكم اإلنسان بتصرفاته وهذا هو المقدار ال

  . )156(لكي يوصف اإلنسان بتصرفاته بأنه حر االختيار 
ى          ة الغ      اإلرادةآما إن من العوامل التي تؤثر عل ا إن     هو حال ضب آم

ب         شخص الغاض د ال تفزاز ال يفق ون االس ي اإلدراك آ ؤثر ف ضب ال ي الغ
تالل    ى اخ ؤدي إل ار فت ة االختي ي حري ؤثر ف ا ت ع إنه ى اإلدراك م ه عل قدرت
ديد ،      ه تحت ضغط ش صبح اإلرادة واقع ل فت دى الفاع وي ل وازن المعن الت

  . )157(فتدفع الجاني المعاملة بالمثل واالنتقام 
ذا ف تفزاز   أن حريوهك سبب االس ة ب صورة جزئي زول ب ار ت ة االختي

ار          ة اختي الذي يولد غضبًا وانفعاًال شديدًا ، أي إن الجاني لم يكن متمتع بحري
ه          ي إرادت تحكم ف ن ال ه م ة تمنع ال ظالم غط أفع ت ض ع تح ه وق ة ألن آامل

ه للوجه       ه إرادت الي يوج صرفاته، وبالت ى ت سيطرة عل اهت الةوال  اي يرض
ت انون ، فاالس ن    الق اص م ى االنتق ؤدي إل ة اإلرادة وي ى حري ؤثر عل فزاز ي

ه       سان وثورت ى إرادة اإلن ضب عل ولى الغ ا يت ر م ا فكثي ة له ة القانوني القيم
ة                    ى ارتكاب الجريم ؤدي إل ا ي ه مم ى آبت ، ) 158(النفسية وعدم استطاعته عل

سيطرة             د ال ه فاق ة تجعل وحيث أن ثورة الغضب التي تصيب مرتكب الجريم
ه فت ى إرادت نقص  عل شأن ي ذا ال ة وه ة وهائج ه مندفع ون إرادت ة ك األهلي
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وأن األخيرة تقوم على عنصرين هما اإلدراك واإلرادة وأنها         . )159(الجزائية  
 .)160(تنتفي بأنتفائهما أو بأنتفاء أحدهما 

 المطلب الثالث
 )ارتكاب الجريمة(رد الفعل 

داء الحاصل من جانب                ى االعت ة رد فعل عل وهو وقوع جريمة بمثاب
ام                        ا ى قي ك إل ه وأدى ذل ام ب ذي ق ر الفعل االستفزازي ال ى أث ه عل لمجنى علي

ة             ) المستفز(الجاني   ة آامل ع الجريم إلى ارتكاب الجريمة ، وال يشترط أن تق
، إذ يمكن أن تقف عند حد الشروع ، ويجوز قبول جريمة الضرب المفضي              

ل        مثالً إلى الموت  ه    آنتيجة للفعل الذي قام به من استفزاز من قب  المجنى علي
ة الغضب                  د حال ستفز فتتول ، فعندما تفلت زمام السيطرة من نفس الجاني الم
ار               دفع الشخص المث ارة ت بحيث يكون معرضًا الرتكاب أخطر الجرائم فاإلث
ب   ه فيرتك ض إرادت د بع صيرته ويفق د ب ه يفق ث أن ه بحي ه وانفعال وهياج

اج   ال والهي ذا االنفع ت ه ة تح ق ا)161(الجريم اب  ، وال يتحق ذر بارتك لع
ددت    د تج ا ق ضاء بأنه ت للق ضب إال إذا ثب ورة الغ د زوال ث ة بع الجريم

ة رد فعل                )162(ألسباب بعد زوالها     ة ترتكب من الجاني بمثاب  ، وأن الجريم
رره أو           انون أو يب ه الق أمر ب ذي ي ل بالعمل ال ذي يتمث للعمل الغير المحق وال

ه  ق  )163(يبيح ر المح ل غي سر الفع ه اعت  ، ويف ى أن ادلعل ر ع ، ألن داء غي
ذ           االعتداء إذا آان مشروعاً     فال يكون الفعل غير محق فعمل الشرطة في تنفي

                                                 

   .762محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص )1(
(160) Turner (J. W.) Cecil: Russel on Crime, 12th edition, Vol. 1 (1964). 

P.70. 
: يـق الـشاوي   توف. ، د )1948(في المسؤولية الجنائية، القاهرة     : محمد مصطفى القللي    . د

محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية العالمية           

موانع المسؤولية الجنائية، معهد البحـوث والدراسـات        : عبد السالم التونجي  . ، د )1958(

 ).1971(العربية 

 .  254 ص،1931 -1930 ، دمشق، الحقوق الجزائية العامة،فائز الخوري. د )3(
 ،1 ج ، المبادئ العامة في قـانون العقوبـات       ، موجز القانون الجزائي   ،عدنان الخطيب . د )4(

  . 662 ص،1963 ،مطبعة جامعة دمشق
  . 663 ص، المصدر السابق،عدنان الخطيب . د )1(
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د مشروعاً     ائز       أمر القبض يع ر ج ل غي يهم بالمث رد عل انون وأن ال م الق  بحك
  . )164(ويوجب مسؤولية 

يجب مراعاة أن يكون الفعل االستفزازي على جانب من الخطورة           إذ  
صورة مفاجئ  ع ب د وق ه ق ي نفس  وأن اني أي أن يحدث ف ى شخص الج ة عل

ه                 سه الغاضبة وان إرادت بح نف المثار تأثيرًا شديدًا بحيث يصبح عاجزًا عن آ
  . )165(ال تكون قادرة على أن تختار التصرف بحرية 

م يكن هو الشخص             وهناك أمر يلفت النظر وهو لو أن المجنى عليه ل
أن      ه ب ع بقول ع    الذي صدر منه االستفزاز فهناك من دف ر يق تفزاز الخطي  االس

ه  حتى ولو آان    م يكن ال    المجني علي ًا أي ل ه  شخصًا ثالث ذي   مجني علي  هو ال
اني و داء ضد الج ه االعت روج دى  يب د ل ذي تول شديد ال أن الغضب ال ك ب  ذل

ن       ا يكم ذر وهن ن الع ستفيد م و ي صيرته فه ده ب داء وافق ل االعت اني بفع الج
  . )166(التخفيف 

ي نص   دينا ف ت ل ات) 128/1م(والثاب يعقوب اءت واضحة  عراق  ج
وحسمت هذا األمر بشرط أن تقع الجريمة على الشخص الذي استفز الجاني             
ة             استفزازًا خطيرًا ومن غير الممكن توسيع نطاق االستفزاز الخطير من جه

ز  محكمة الالمجني عليه وقد أشارت   ة  تميي ا     االتحادي لقضية تلخصت وقائعه
ه وإصابة أشخاص آخرين          بقيام المتهم بإطالق النار على       المجنى عليه وقتل

ل وا       تهم  آانوا معه على أثر المشاجرة الواقعة بين القتي ة   (لم إن تطبيق محكم
م يكن صوابًا خصوصًا في                    األالجنايات   ة ل ذه الواقع ر في ه ستفزاز الخطي

مواجهة بقية األشخاص اآلخرين وإذ آان من الممكن اعتباره استفزازًا فهو             
  . )167(عقوبات عراقي ) 130م( وفق ) الرأفة بالمتهمعادي مجرد يستدعي

ي         ث ف شخص الثال دخل ال صور ت ن ت ن الممك ه م بعض أن رى ال وي
ى  : في حالتين والمجني عليه   العالقة بين الجاني     أ في      : الحالة األول هي الخط

ة ة الثاني صويب والحال شرع  : الت ث أن الم صية ، حي ي الشخ أ ف الخط
ادة      ي الم ص ف د ن سري ق ى إن    )19(السوي ات عل انون العقوب ن ق ن ( م م

ك من                   ان ذل دير إذا آ ذا التق تصرف تحت تأثير خاطئ لألمور يحاآم وفقًا له

                                                 
 ، بغـداد  ، مطبعة المعارف  ،1 ط ،1 ج ، أصول اإلجراءات الجزائية   ،عبد األمير العكيلي  . أ )2(

  .370 ص،1975
 . 95 ص، المصدر السابق ، األعذار القانونية المخففة،فخري عبد الرزاق الحديثي. د )3(
 ، مطبعـة أوفـسيت الحـديثي      ، األعذار القانونية المخففة   ،فخري عبد الرزاق الحديثي   . د )4(

  . 97 ص،1979
 .  غير منشور 1/7/1991 بتاريخ ،91 ، الهيئة الجزائية األولى،)330(رقم قرار  )1(
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ذا النص أن          )168() وإذا لم يكن آذلك فال مجال لتطبيقه       هصالح  ، ويفهم من ه
سأل الجاني                ذر وي وقوع الخطأ في الوقائع ضمن نطاق االستفادة من هذا الع

ر أن إرادة الجاني قصدت الفعل دون النتيجة            عن جريمة غير عمدية باعتبا    
و  ل وه ذي الح ث إن    ال ائي بحي شريع الجن ة للت ادئ العام ع المب ق م ال ينطب

ائي               صورة الخطأ في الواقعة أو شخصية الجاني ال تؤثر في قيام القصد الجن
ستفيد من عذر االستفزاز                 إطالقًا وال يعتبر من صور الخطأ فالجاني يبقى م

ة التطبيق        ر في الخطير وال يؤث   ام عل د       )169(قصده الجنائي لقي  ، ونحن ال نؤي
 .هذا الرأي لتوفر القصد الجنائي في آال الحالتين 

سألة  اك م روهن ل  أث ين فع ب ب سألة التناس ي م الف وه ا خ  حوله
رى         ن ي نهم م شأنها فم اء ب ف الفقه ث اختل ه حي ل علي تفزاز ورد الفع االس

شترط التناس  م ي ن ل نهم م ى بوجوب التناسب وم تند عل الرأي األول اس ب ف
دون وجه                        د ارتكبت ب ة ق رة إن الجريم ى فك وم عل ذا الظرف يق أساس أن ه
ة                    ة المرتكب ول بوجوب تناسب جسامة الجريم تم الق رة تح حق وأن هذه الفك
ر                      ًال غي ه فع إذا ارتكب المجنى علي مع جسامة الفعل المكون لالستفزاز ، ف

إن               رد فعل جسيم ف سبب في           جسيم ثم قابله الفاعل ب ذا يعني أن الفعل المت ه
د             سبب الحقيقي في إحداث رد الفعل الجسيم فال ب حالة االستفزاز لم يكن ال
ضبًا  ه غ ل وزادت ي الفاع رت ف ة أث رى خارجي ل أخ ك عوام ن أن هنال م

 .  )170(وانفعاًال وهو ما ال يعتد به في تكوين هذه الظروف 
شترط                م ي انون ل اني فهي إن الق ين فعل      أما حجة الفريق الث التناسب ب

ه               ةاالستفزاز ورد  م يتطلب د ل  الفعل لعدم النص عليه ، فيعتبر هذا الشرط تزاي
  . )171(القانون حيث إن االستفزاز نسبي يختلف باختالف األشخاص 

ي أ ك ، سوف   وأن ه بخالف ذل د ألن در بالتأيي رأي األول أج رى أن ال
تفزاز  وفي حالة آون ا     ترتكب جرائم عديدة تحت ستار االستفزاز      سيط   الس  ب

 . ورد الفعل جسيم فيكون هناك مخالفة للمنطق والعدالة 

                                                 
 دار الثقافـة    ، شرح قانون العقوبات والجرائم الواقعة علـى األشـخاص         ،كامل السعيد . د )2(

  . 186 ص،2006 ، األردن،والنشر والتوزيع
   .178كامل السعيد ، المصدر السابق ، ص.  د )1(
   .291عادل عازر ، المصدر السابق ، ص.  د )2(
 ، دراسة مقارنـة   ،ريع العقابي والقضاء   االستفزاز في التش   ،القاضي محمد إبراهيم الفالحي    )3(

  . 12 ص،2004 ، بغداد،1ط
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 المطلب الرابع
 التعاصر الزمني بين االعتداء وارتكاب الجريمة

رًا ويترتب               ه خطي إذا آان االعتداء غير المحق من جانب المجنى علي
ام              ا ق  عليه إثارة الفاعل واستفزازه وإثارة الغضب لدى الجاني وتهيجه فإذا م
ك                     إن ذل تفزاز ف اتج عن االس ال الن ه من االنفع بارتكاب جريمة وهو في حال
اًال      اني ح ب الج ن جان ل م ل المتمث ع رد الفع ضرورة أن يق رض بال يفت
ضب    ورة الغ دة ث ي لم سقف الزمن ضمن ال ة ب ع الجريم رًة ، أي تق ومباش
ه             والهياج وفقدان السيطرة التي تتولد بسبب االستفزاز من جانب المجنى علي

ة ير   )172( رة زمني رت فت إذا م ع  ، ف ة     ج ه الطبيعي ى حالت شخص إل ا ال  فيه
واستعادة السيطرة على نفسه وأعصابه وضبطها فعلى الشخص المستفز في          
ذي    شخص ال اه ال شرعية تج ة وال ى الطرق القانوني الرجوع إل ة ب ذه الحال ه
ديمًا فال                     ذي صدر أصبح ق تفزاز ال ل آون االس استفزه وال يرد عليه بالمقاب
د                      ابي ويكون ق انون العق رة الق ع في دائ د وق ه ق يكون مشموًال بالتخفيف آون

ه االستفزاز ورد               ع علي شترط أن يق ام وي  الفعل   ةارتكب الجريمة بدافع االنتق
صورة                   اد ل ل وحصل إخم ا وقت طوي في فترة زمنية واحدة فإذا فصل بينهم

تفزاز وال يب           ه وجود      الغضب والهياج النفسي فال يجوز الدفع بعذر االس قى ل
ة    )173( ول محكم شأن تق ذا ال ز ال ، وبه ا    تميي رار له ي ق ة ف يس (االتحادي ل

حيحًا ع ذاك ألن ص تهم آن ا الم رض له ر تع تفزاز خطي ة اس ك حال د هنال
ه                   د ارتكب ان ق ر آ االستفزاز الخطير يكون عادة نتيجة فعل أو تصرف خطي

ذه              ة ، وه وع الجريم م     المجنى عليه شريطة أن يكون متزامنًا مع وق ة ل  الحال
ه سبق                   ذآورة أظهرت إن المجنى علي تتوفر في القضية ألن المؤشرات الم
ت      ابقة آان رى س ات أخ ود خالف ل ووج رائم قت اب ج دان بارتك م الم أن اته

  . )174()ظروف الحادث قد أشارت إليها بأنها نتائج مدة زمنية طويلة
ا  ومن جهة أخرى إن القانون لم يحدد الفترة الزمنية بوقت معلوم             وإنم

ور         سب األم ف ح ي تختل ة فه لطة القاضي التقديري ى س ة إل ا مفتوح ترآه
ة               وع الجاني في حال النسبية واألشخاص ويمكن استخالصها من لحظات وق
يج                  ورة الغضب والته زوال ث ة ل الغضب وقبل أن تمضي المدة وتصبح آافي

ة  د ورد لمحكم ز الوق ة تميي ه االتحادي ذي جاء في تهم الحد(ال ل الم أن قت ث ب
شاهدته   ........ لشقيقته المجنى عليها   ذي   بعد مرور يوم واحد من م تهم ال للم

                                                 
  . 254 ص، المصدر السابق ،حميد السعدي. د )1(

  . 97 ص، المصدر السابق ، األعذار القانونية المخففة،فخري عبد الرزاق الحديثي. د )2(

  . 255 ص، المصدر السابق ،حميد السعدي. دأشار إليه  )1(
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ورة الغضب           ..... المجنى عليها   زنا بشقيقته    لذا يصبح تبعًا لذلك غارقًا في ث
ود               واضطراب البال وعدم االستقرار النفسي ، فمرور يوم واحد ال يكفي للع

ة  ة الطبيعي ذلك ، وق)175()للحال تفزا (ضت آ ل أو  إن االس و فع ر ه ز الخطي
ه                   غ درجة جسيمة يصدر بصورة مباشرة من المجنى علي  ضد   تصرف يبل

ه                   ى المجني علي رد عل سية ملحة مستدعية ان ي  في   المتهم يجعله في حالة نف
ه ع علي داء الواق ع االعت ق م ت متواف ل )176()وق ع فع شترط أن يق  ، وال ي

اآن               ان في أم شرط أن     االستفزاز ورد الفعل في مكان واحد فقد يقع ة ب مختلف
 . يكون ضمن الفترة الزمنية المعاصرة

ه      ررت بأن وقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية على هذا النهج حيث ق
ة في شارع آخر حيث اعتبرت إن                    ( إذا وقع االستفزاز في شارع والجريم

 ، وقد ورد قرار )177()الفاعل ال زال تحت وطأة الغضب واالنفعال الشديدين     
ه          لمحكمة النقض السور   ة جاء في ذي     (ية بخصوص الفترة الزمني د ال إن الوال

يقتل ابنته القاصرة ألنها استسلمت لشخص فض بكارتها في اليوم الثاني من     
ن     اتج ع شديد الن ضب ال أة الغ ت وط ون تح ر يك وع األم ن وق ه م تحقق

  . )178()استسالمها وهو اعتداء صريح على شرفه
ين  تفزاز يتب ة االس صيل إن ماهي ذا التف د ه اني بع ارة الج ي إث تكمن ف

د                ودفعه إلى ارتكاب الجريمة من قبل المجنى عليه بفعل أو قول أو إشارة وق
وصفت تلك الجريمة باالستفزاز الخطير والذي اعتبره المشرع عذر قانوني          

ة شروط وعناصر خاصة فمخفف للعقوب دة ب ون مقي ذر إال  وتك وم الع ال يق
متروك تقديره إلى السلطة التقديرية    بتوفرها وأن مسألة تقدير هذا العذر أمر        

 .  )179(للمحكمة 
 -:ولنا في هذا الصدد ما يلي

                                                 
لـسنة   ،   2ع ، النشرة القـضائية   ،9/8/1970في  / 1970/ جنايات  )/ 1357(رقم   قرار )2(

  .316 ص،1974

 مجموعـة   ،10/11/1988 فـي    1988/ الهيئة الجزائية للجنايـات     ) 2893(قرار رقم    )3(

  . 107 ص،1988 ،4ع ،األحكام العدلية

  . 595 ص، المصدر السابق ،عبد الوهاب حومد. أشار إليه د )1(

 .  وما بعدها 590 ص،  حومد، المصدر السابقعبد الوهاب. د )2(

أكرم نشأت إبراهيم ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة،            . د )3(

   .12، ص1965مطابع الشعب، بغداد ، 
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نرى أن يقع عمل األستفزاز فعًال أو قوًال أو أمتناعًا، وعمل رد الفعل              
ه إذا وجد                     ل ألن ا زمن طوي خالل فترة زمنية واحدة ، بحيث ال يفصل بينهم

دًال من       التأمل والتروي وقتًا إلخماد ثورة الغضب فال يقع          االستفزاز ، ألنه ب
ارد            ، ألن عذر    )180(أن يكون الفعل نتيجة حرآة جامحة ، يصبح مقترنًا بدم ب

وافر سبق اإلصرار      ادئ     )181(االستفزاز ينتفي إذا ت ر اله ذي يعني التفكي ، ال
 .)182(وإنهاء ثورة الغضب اآلني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .556المصدر السابق، ص: غارو )1(

ـ   ) 33(، وتنص المـادة     763المصدر السابق، ص  : محمود نجيب حسني    .  د )2( انون مـن ق

مـن قـانون    ) 17(والمادة  ). فإن االستفزاز يحول دون القصد العمد     … (العقوبات القطري   

وقرار محكمـة   ) فيعتبر ذلك االستفزاز أنه قد حال دون وجود التعمد        … (العقوبات البحرين   

، النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الرابعـة        4/6/1973في  ) 3621(تمييز العراق رقم    

 -:، وينظر في القانون االنكليزي383ص). 1973(
Turner: op. cit, P. 522-530 ; Young: op. cit., P. 528. 

إن محكمة الجنايات بما لها من      (المشار إليه سابقاً    ) 211(وقرار محكمة التمييز اللبنانية رقم      

 ).حق تقدير الوقائع والنية الجرمية ، اعتبرت أن فعل المتهم من نوع محاولة القتل قصداً

 .762 محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص.د  )3(
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 الفصل الثاني
 الطبيعة القانونية لالستفزاز

ة         تدخل الطبيعة القانونية لالستفزاز ف      د القضائي للعقوب ي إطار التفري
وم       بوجه عام وهي إحدى مراحل التفريد العقابي       ، ذلك أن التفريد القضائي يق

شددة                 ة والم ذ والظروف المخفف ا وقف التنفي ة   على أساسين هم ، ألن  للعقوب
ة  ل المرتكب أو الجريم بة لجسامة الفع ة مناس ع عقوب ضاء مطالب بتوقي الق

سؤولية د الم ة وتحدي ي  المرتكب دًا ف ة ج ة هام ذه المرحل رت ه ذلك اعتب  ، ول
ا                      ز الحاالت الخاصة عن غيره د لتميي ذا التفري د من ه تطبيق العقوبة وال ب

ى  الجاني بما يناسب هذه الشخصية وتطبيق العقوبة على شخصية       آما أن عل
  . )183(المحكمة معرفة شخصية المتهم معرفة حقيقية 
ر بثال   ابي يم د العق وم أن التفري ا    والمعل ي ، أوله ة ه ل مهم ة مراح ث

ذه         ر ه ا ، وتعتب بة له ة المناس ة والعقوب ى الجريم انون عل ص الق ة ن مرحل
د              المرحلة أبسط صور التفريد ويحقق القانون مرحلة ثانية من مراحل التفري
ا                    ق عليه ا يطل ه ، وهي م ، وذلك بالنص على حاالت تشديد العقاب أو تخفيف

كك بعض الك  د ش ة، وق م ظروف الجريم د  اس ق التفري ان تحقي ي أمك اب ف ت
شريعية ألن               ة الت بنص القانون فقالوا أن التفريد اليمكن أن يتحقق في المرحل
انون ، إال                     ه الق ا يعجز عن هدف التفريد هو توقيع العقوبة لكل مجرم وهو م
ة النص              دأ من مرحل اب يب د العق رى أن تفري اآس وي ى رأي مع أنه يذهب إل

ل جر  بة لك ة المناس ى العقوب ين   عل ثًال ب انون م رق الق د يف ذا التحدي ة ، فه يم
ة المغتصب  سارق، وعقوب ة ال ل وعقوب ة القات خ ... عقوب ا )184(ال  ، وثانيهم

ًا في صورتي                   د أساس وع من التفري مرحلة التفريد القضائي ، ويبرز هذا الن
ك            وقف التنفيذ والظروف المخففة والمشددة وتعتبر هذه المرحلة تطبيقية وذل

قدم المتهم للمحاآمة يكون على القضاء توقيع عقوبة تتناسب مع        ألنه عندما ي  
د ضروري من أجل                  جسامة فعله ودرجة مسؤوليته ، وهذا النوع من التفري
ذلك       دة ، وآ ى ح رد عل ل ف صية آ ة ، ولشخ ة الخاص اب للحال ة العق مالئم
رة المجتمع وهو يتطلب أن تكون                 لتحسين وتقويم المجرم وإعادته الى حظي

ذ        )185(رفة حقيقية بشخصية المتهم     للقاضي مع  ق بتنفي  ، والمرحلة الثالثة تتعل
ر         ابي ، ويعتب د اإلداري والعق سمى بالتفري ا ي ا وهو م د النطق به ة بع العقوب

                                                 
، 1976، دار الحرية للطباعة، بغداد،      2شرح قانون العقوبات الجديد، ط    : حميد السعدي   . د )1(

  . 121 - 118ص

   .432 المصدر السابق، ص– النظرية العامة في ظروف الجريمة –عادل عازر . د )1(
    .117العقوبات الجديد ، المصدر السابق ، صحميد السعدي ، شرح قانون .  د )2(
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د        اني وتحدي صير الج د م ق تحدي ن طري ة ع ر فعالي ضائي أآث د الق التفري
  .)186(الطريقة التي يراها القاضي جديرة باهتمامه 

ة               إن طبيعة االستفزاز   د انطوت تحت إطار الظروف المخفف ًا ق  قانون
ًا              ًا أم عذرًا قانون ضائيًا مخفف ًا     فهل نعدها ظرفًا ق ًا معفي ًا أم عذرًا قانوني مخفف

 مباحث سنخصص األول لالستفزاز       ة، هذا ما سنتناوله على ثالث     من العقاب 
انوني مخفف                  ذر ق تفزاز آع سيكون االس اني ف ا الث آظرف قضائي مخفف أم

  :من العقوبةلث فنعقده لالستفزاز آعذر قانوني معفي أما الثا

                                                 
محمد معروف عبد اهللا ، علم العقاب ، الناشر العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة، توزيع               . د ) 3(

  .66-60، ص2007المكتبة المركزية ، بغداد ، 
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 المبحث األول
 االستفزاز آظرف قضائي مخفف 

تعرف الظروف القضائية بأنها وقائع جنائية لها أثر في تغيير جسامة            
ا في آن واحد               ة اقترانه ة        )187(وعقوبة الجريمة في حال  ، فهي أحوال طارئ

ة وأمر استخ         ة المرتكب درها        إضافية على الجريم روك للقاضي يق الصها مت
وفق ضوابط سلطته التقديرية لمالبسات القضية ، وهي ال تغير من الوصف         

ة   ة                 )188(القانوني للجريم ا آاف المراد به سات القضية ف ى مالب سبة إل ا بالن ، أم
ه و     أ باسم المتهم و   ابتداًءتفاصيل القضية    ة      أسم المجنى علي وع الجريم سم ون

ة           وما هي ظروفها سواء آانت مخف      ه الواقع ا أحاطت ب ة م شددة وآاف ة أم م ف
د آانت         )189(الجرمية من تفاصيل     ة للقاضي فق سلطة التقديري سبة لل ، أما بالن

بحت           ى أص ضوابط حت دة ب ى مقي ت إل م تحول ة ، ث ا مطلق ة أمره ي بداي ف
شريع آلخر             ، )190(واضحة المعالم ، على أن مدى هذه السلطة تختلف من ت

سوري          فبعض القوانين أعطت للقاضي س     انون ال ل الق لطة تقديرية واسعة مث
لطة       ت للقاضي س ر أعط بعض اآلخ اني ، وال صري واللبن ي والم واألردن
انون                 سبية آق مقيدة مثل القانون السويسري ، ومنها أعطت للقاضي سلطة ن
ا                  واطن عدة منه ة في م العقوبات العراقي فقد نظم ضوابط الظروف المخفف

ة و   روابط العائلي ى ال ة عل ي  المحافظ ا ورد ف ذا م ات)ب/ 183م(ه  ، عقوب
ا عنه  وقيام الجاني بإبالغ السلطات العامة بكل ما يعلم         ذ         ه دء في تنفي ل الب قب

ة التعامل        )187م(بمقتضى  التحقيق  في  قبل البدء   الجريمة و  ات ومن ني عقوب
ا بمقتضى                م حقيقته ة وهو يعل ات )284م(بالعملة المزورة أو المزيف  ،  عقوب

ات )317م( بمقتضى    وتفاهة الشيء المختلس   ار       عقوب اًء للع ، واإلجهاض اتق
ات)4/ 417م( ضاء  عقوب ل انق وف قب اع المخط ار 48 ، وإرج اعة وإخب  س

ضى        رين بمقت اة اآلخ ن الجن شفه ع ه وآ سلطات بمكان ، ) 2و 1/ 426م(ال
واد   وأخبار السلطات العامة عن األشياء التي ألحقت من جرائم              ) 460م(الم

ادتين              ، والتي أعف    عقوبات)461م(و اب في الم ة من العق ت مرتكب الجريم
ذآر بمقتضى      سابقتين ات، )462م( ال سلطات           عقوب ك ال ادرة تل ل مب ك قب  وذل

                                                 
  . 27 ص، المصدر السابق،رعادل عاز. د) 1(

  . 180ص،  المصدر السابق،ين إبراهيم صالحنحس. د) 2(

  . 644 ص،1941 ، 5ج ، الموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك،) 3(

المـصدر   ، الحدود القانونية لسلطة القاضي في تقدير العقوبة        إبراهيم، أكرم نشأت . د) 4(

  .  160-159السابق، ص
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ام       د قي ار بع صل اإلخب ا إذا ح اة ، أم ك الجن ن أولئ صاء ع ث واالستق بالبح
ر       ن يعتب اب ولك ن العق ة م ب الجريم ى مرتك ال يعف التحقيق ف سلطات ب ال

 . اإلخبار عذرًا مخففًا 
تفهام                 آما أ  انون أعطى سلطة للقاضي في استخالص أو اس ن هذا الق

 . عقوبات عراقي) 133مو 132م(غير تلك الوقائع التي ذآرناها بمقتضى 
االت            أما بالنسبة للمشرع المصري قد سكت عن أثر العواطف واالنفع
ة ، وجعل عذر االستفزاز                     ولم يتطرق لها بوجه عام في المسؤولية الجنائي

ا بمقتضى     عذر مخفف خاص   د أشار إليه ة    ) 237م(وق ه الخاصة بجريم من
  . )191(قتل الزوج وشريكها الزاني فقط دون أن يتعدى األمر إلى المحرم 

ة  دما يأخذ بأسباب الرأف ستوجب تخفيف والقاضي عن ي ت ة الت العقوب
دما ير ل والجرح عن ة القت اج تكلجريم أثير غضب أو هي اني تحت ت ا الج به

  . )192(آان سببه المجنى عليه 
سمح بت      وفر            خفيف فالقانون المصري ي ل القاضي إذا ت ة من قب  العقوب

ضائي   رف ق ف أي ظ ه ف   مخف ص علي ا ن ذا م انون  ) 17م(ي وه ن ق م
  . )193(العقوبات

ى تحقيق                   ؤثر عل ابي ال ي يتبين لنا أن أي تطور يطرأ على النظام العق
روف الم     ة الظ ون نظري ابي ، آ د العق داف التفري از بالمر خأه ة تمت ة فف ون

د القضائي ، آون                  ومواآبتها للتطور ، فإنها وسيلة هامة ومن وسائل التفري
ة من أجل                   تم بشخص المجرم وظروف الجريم السياسة الجنائية الحديثة ته

ة          إذا            )194(تحقيق العدالة في تطبيق العقوب ة ف ات العلمي سبة للنظري ا بالن  ، أم
ستط           ذه       أرادت تقدير شدة العقوبة لبعض الجرائم، فالقاضي ي داء ه ة ن يع تلبي

ا   ي نص عليه شديدة الت ة ال ى العقوب ه عل ي الوقت ذات اء ف ع اإلبق ة م النظري
  . )195(القانون من أجل الردع العام 

                                                 
 ،1977 ، دار الفكر العربـي    ،4 ط ،   أصول علمي اإلجرام والعقاب    ،رؤوف عبيد . د) 1(
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ه   ومن التطبيقات القضائية لالستفزاز آظرف قضائي مخفف       ا قررت م
ة    تمييزمحكمة ال  ه            االتحادي ا قالت في رار له  اإن ضرب المجنى عليه      (في ق

ا تهم بالنع صح معللم تفزاز ي ر اس ل ال تخفيف هل يعتب ة قت ة عن جريم عقوب
  .)196( عقوبات وقضت أيضًا) 132م( ، )المجنى عليها
ه  ق     (بأن رض تطبي ه لغ ي علي ن المجن رًا م تفزازًا خطي ر اس  يعتب

، وفي )197()عقوبات قيامه باالعتداء على المتهم باطالق النار عليه      ) 130م  (
ا قالت ،         ر           أن ضرب المجن    (قرار آخر له تهم بالعصا يعتب ده الم ه لول ي علي

د       سجن المؤب ى ال  ، )198()استفزازًا للمتهم يجوز معه تخفيف عقوبة اإلعدام إل
ويتضح من قضاء محكمة التمييز االتحادية بأنها لم تتقيد بنوع الوسيلة سواء            
ام          ا ضمن اإلطار الع ا اهتمت بتأثره در م أآانت فعًال أو قوًال أو حرآة ، بق

ى         )199(حاطت بها للظروف التي أ   سورية عل ، وقد اقتصرت محكمة التمييز ال
نة        ت أن المالس ا قال رار له ي ق ول ، إذ ف ادي دون الق ل الم ب العم تطل

ة         ررت     )200(وعبارات األهانة ال تكفي لوجود المقابل ة ق ة العام  ، ولكن الهيئ
 . في قضية أخرى 

ضب         ن الغ شأ ع ا تن ر م ي آثي ة الت ل بالمقابل شترط للقت ا ي إن م
م                      واالس و ل ى شعور اآلخر ول ؤثر عل ه، في تفزاز يقع من جانب المجني علي

ة ، أن               ذه الجريم ة في ه يكن مصدره الضرب أو الجرح ، فاعتبرت المحكم
ًا      ر أساس تعماله يعتب هاره واس سدس دون اش ى الم د عل ع الي رد وض مج

  )201(لالستفزاز 

                                                 
 ،4 س – 4 ع ،النـشرة القـضائية   / 6/11/73 في   1973 ،جنايات/ 1254قرار رقم   ) 1(
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ا             وأن  أما بالنسبة العقوبات التبعية فإن المشرع العراقي لم يفصح عنه
ة األصلية في                ة فهي تلحق بالعقوب اآلراء قد تضاربت بالنسبة للعقوبة التبعي

ة األصلية    جرائم الجنايات فقط وتبقى العقوبة التبعية مرتبطة بت   طبيق العقوب
ة         ر الطبيع وتتأثر بطبيعة العقوبة من حيث تغييرها، فهي تتغير في حال تغيي

  . )202(للعقوبة 
ة       أن هناك عالق  مما تقدم يبدو     ة بين الظروف المخففة وجسامة الجريم

ى          ؤدي إل ا ي سامتها مم ي ج ؤثر ف ة ت ية وتبعي ي عرض روف ه ذه الظ وه
انوني                  اك نموذج ق االختالف في تقدير العقوبة المفروضة ، وال يعني أن هن
اه  ذي أعط وذج أساسي ال ط بموجب نم ديل فق ى التع ا اقتصر عل د وإنم جدي

ين    المشرع من البداية بنصوص محددة ، وي   ة ب اك عالق تضح لنا أيضًا أن هن
الظروف المخففة وبين الخطورة اإلجرامية فهي تكشف عن خطورة الجاني           
اتين                   ر مباشرة وه ة، أي بصورة غي عن طريق الكشف عن جسامة الجريم
ة             الحالتين تعمل مع بعضها للتعبير عن مدى جسامة خطورة مرتكب الجريم

)203(.  
اس بمق اب ، فيجب أن يق ا عن العق اجم أم اعي الن دار الضرر االجتم

ذي                    م ال ان األل عن الجريمة ، مما يعني أن العقاب اليكون مشروعًا إال إذا آ
رام،    رين عن اإلج صرفه ، واآلخ الزم ل در ال د عن الق الجرم اليزي ه ب يلحق

ب     أ المرتك سامة الخط اني أو ج صد الج ن ق ر ع ض النظ  ، وإن )204(بغ
رتبط       األعذار المخففة تقف على أساسين توحي ب       ة وي ارات العدال أولهما اعتب

ائق   سر الحق ة تف رة العدال ة ، ففك صلحة االجتماعي ضيات الم ا بمقت ثانيهم
انون                    اء قواعد الق ة عن مدى اآتف النفسية في المجتمع وتكشف بصورة وافي

   .)205(ومبادئ األخالق بالقدر الذي تصدر فيه هذه القواعد عن تلك المبادئ 
اء ب     ن فقه ذ م ن أخ ين م م تب تفزاز    ل ار االس ذه باعتب ر ه ة النظ وجه

 .آظرف قضائي مخفف وما هو السند الذي يدعم وجهة نظرهم 
 -:ولنا في هذا الصدد ما يلي

                                                 
  . 147 ص، المصدر السابق ،علي حمزة عسل ) 2(
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(204)  Thomas (Adams): Introduction to the Administration of justice, 
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ال وعناصر          ا أحوال وأفع ة بأنه الفقه المقارن عرف اآلعذار القانوني
ا،   ة خطورة فاعله ة وتكشف عن درج ن جسامة الجريم ضعف م ه ، ت تبعي

النص الصريح       شارع ب ل من حدها               خصها ال ى أق ة إل  توجب تخفيف العقوب
ا أن        ورة ، وبم ك الخط م تل دبير يالئ م بت ًا أو الحك رر قانون ى المق األدن
لطة          نح س دم م رى بع ه ن ة ، علي ة المخفف ذار القانوني د االع تفزاز أح االس

ا              سببين أولهم ة ل وافر االعذار القانوني يخشى من    : التحقيق حق البحث عن ت
ة و رة القانوني ى  ضعف الخب ؤدي إل ا ي ق، مم لطة التحقي ة ألعضاء س العلمي

شرع،    مه الم ذي رس ق، ال ائي وضياع الح انون الجن ادئ الق ق مب دم تطبي ع
ة        رام ومعرف رر االج د أن يتق ؤثر اال بع ة ال ت ذار المخفف ا أن االع وثانيهم

 .طبيعة الواقعة االجرامية



 71

 المبحث الثاني
 االستفزاز آعذر قانوني مخفف 

ة      (انونية المخففة بأنها    تعرف األعذار الق   أحوال وأفعال وعناصر تبعي
سامة الجريم  ن ج ضعف م ا ، ت ورة فاعله ة خط ن درج شف ع ، ة ، وتك

ن     ل م ى أق ة إل ف العقوب صريح ، وتوجب تخفي النص ال شارع ب وخصها ال
  . )206(حدها األدنى المقرر قانونًا أو الحكم بتدبير يالئم تلك الخطورة 

د          يتضح لنا أن الشارع قد حددها      ستوجب التخفيف وق ا ت  بنفسه وجعله
ا رسمها                  ألزم القاضي باألخذ بهذه الظروف متى ثبت إنها قد تحققت وفق م

 . )207(المشرع 
ذآور   من التعريف     يبدو   ة هي من محصالت           الم إن األعذار القانوني

  . )208(التوفيق بين مفهومين فلسفيين هما فكرة المنفعة وفكرة العدالة 
وا     ة هي            فقد أجمعت أغلب الق ى أن المسؤولية الجزائي ة عل نين الجنائي

ال   ن أفع ه م صدر من ا ي ل م شخص لتحم ة ال ز )209(أهلي ة ترتك  ، وأن األهلي
 . على عنصرين أساسين هما اإلدراك واإلرادة 

ي      ذلك فه ين ل ر مع ق أم و تحقي ي نح شاط ذهن سليط ن ي ت اإلرادة ه ف
سه               ه نف ا استطاعة الشخص لتوجي ًا نحو    تتضمن حرية االختيار ومعناه ذاتي

ا                      سان لم ه تؤهل اإلن ا اإلدراك فهو ملك القيام بفعل أو االمتناع عن فعل ، أم
ال وم      وال أو أفع ن أق ه م صدر عن ا      المني ب عليه وف تترت ه س وم بأن عل

  . )210(نتائج

                                                 
، ترجمة فائز الخوري ، بدون سنة طبع،        1موجز الحقوق الجزائية العامة، ج    : غارو) 1(

 .549ص
Merle (Roger). Et vitu (Andre): Trait de droit criminal, edition cujas 

2nd edition, Paris (1973), P. 771, Bouzalt , et Pinater: op. cit n. 630, 
P.637. 

 دار  ،2 ط ، المدخل وأصول النظريـة العامـة      ، القانون الجنائي  ،علي أحمد راشد  . د) 2(
  . 634 ص،1974 ،النهضة العربية

ـ ، األعذار القانونية المخففـة  ،فخري عبد الرزاق الحديثي   .  د )3(  ،ة دكتـوراه   اطروح
  . 37 ،المصدر السابق 

 ،1963 ، بغـداد  ، مطبعة المعـارف   ،2 ط ، نظريات علم اإلجرام   ،عبد الجبار عريم  ) 4(
  . 44ص

  . 21 ص، المصدر السابق ،ضاري خليل محمود . د) 1(
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ة                   ة المرتكب سأل الجاني عن نتائجه الجرمي ك األساس ي وبناًء على ذل
ستطيع ت          دون           بناًء على إرادته متى ما ثبت بأنه ي ا شاء ، ب ه آيفم ه إرادت وجي

ا                    نقص من قيمته دمها أو ت ائبة تع ذه اإلرادة ش ى ه  ، فأساس    )211(أن يقع عل
 . المسؤولية الجنائية هي حرية االختيار والتمييز 

ة     ي بحري صري والعراق سي والم شارع الفرن ن ال ل م ر آ د أق وق
ة ،     ت الحري ة إذا انتف سؤولية الجنائي تبعد الم د اس ار وق ـاالختي ن ) 60م(ف م

اب        ت ارتك ان وق ن آ ًا م سأل جزائي ول ، ال ي ي تق ات العراق انون العقوب ق
من قانون العقوبات المصري    ) 62م(و،  ..... الجريمة فاقد اإلدراك واإلرادة     

ه                 (تنص على أنه     ار في عمل شعور أو االختي د ال ال عقاب على من يكون فاق
اع     من قانون العقوبات الفر   ) 64م(، و ) وقت ارتكاب الفعل   نسي تقضي بامتن

القوة                    ا ب ان مكره ون أو آ ة جن المسؤولية إذا آان الجاني وقت الفعل في حال
ولية يجب أن يكون الجاني مسؤوًال       ؤوال يستطيع مقاومتها ، ولقيام هذه المس      

 .  )212(عن الجريمة ماديًا ومعنويا 
ة ،    ( تهم والجريم ين الم ة ب ة المادي ام العالق ي قي ادي يعن ناد الم فاإلس

اعًال أم شريكًا في            هك بأن تكون الجريمة ناشئة عن تصرف        وذل ان ف  سواء آ
ة   ذ الجريم ون       . تنفي ب أن تك ة يج ي أن الجريم وي فيعن ناد المعن ا اإلس أم

تالف     ى اخ رائم عل ل الج ي آ رط أساسي ف اإلرادة ش ه ف ن إرادت صادرة ع
ي إرادة     اإلرادة ه صود ب ة والمق ر عمدي ة أو غي ت عمدي واء آان ا س أنواعه

  . )213()ص المميزالشخ
اع    ببين المتن ى س نص عل واد لل ك الم د بتل د مه شارع ق ا أن ال آم
ة      دان حري ي فق سؤولية ، إذ ه اع الم ة امتن ن عل صح ع ا تف سؤولية لكنه الم

و ال ي    شعور وه دان ال ار أو فق رط     االختي و ش ا ه ا وإنم صل عنه نف
  . )214(لتصويرها

                                                 
 ، القـاهرة  ، دار النهـضة العربيـة     ،)القسم العام ( قانون العقوبات    ،عوض محمد . د) 2(

  . 440 ص،1989

 المبادئ العامة في قانون العقوبات ، مطبعة        –سلطان الشاوي   . علي حسين الخلف ، ود    . د ) 3(
  .454، ص1982الرسالة ، الكويت ، 

 ، القـاهرة،   مطبعة جامعة الفؤاد األول    ، المسؤولية الجنائية  ،محمد مصطفى القللي  . د) 1(

  . 75ص و 27 - 26 ص،1948

 دار النهـضة    ،3 ط ، القـسم العـام    ،وبات شرح قانون العق   ،محمود نجيب حسني  . د) 2(

  . 530 ص،1973، العربية
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ه وإن    ه إرادت ي توجي ر ف ون ح اني يك أن الج ا ب ين لن ة يتب ذه الحري ه
سيطر     اني أن ي ستطيع الج ل ال ي اك عوام ة ، فهن ست مطلق دة ولي ون مقي تك
ا أن             ة التصرف ، آم ى حري ا عل عليها ، وهناك عوامل يستطيع السيطرة به
شكل ملحوظ وذهب   ى ب إن انتف ال ، ف ذا المج د ه وم بتحدي انون تق د الق قواع

  . )215(فت الحرية السيطرة عليها فقد انتالجاني إلى العوامل التي ال يملك
اإلدراك ال      ة اإلرادة دون اإلدراك ف أثر بحري ر يت تفزاز الخطي واالس

أثير             من الممكن  يؤثر بشيء   أن يعتد به في المجال العقلي أو النفسي وإنما الت
تهم      ن للم ي ال يمك صفات الت ن ال فة م ا ص ى اإلرادة باعتباره ون عل يك

ا اإلرا دونها وإنم ه ب سه أو إرادت ى نف سيطرة عل ى ال سيطر عل ي ت دة هي الت
ه بحيث يحرم من                   شكل ضغط علي ا ي ده ، آم ار عن ة االختي عقله وتقيد حري

ر و سه  فرصة التفكي تحكم بنف ن ال رده م روي وتج ذا  )216(الت ار ه أن أخت ، ف
 .)217(الطريق مع وجود هذه االستطاعة فهو حد مسؤول 

د الغضب  د ع ى اإلرادة هو الغضب وق ؤثر عل ي ت ل الت ومن العوام
ى وجود اضطراب عصبي يكون                   بأنه ج  اء إل د أشار األطب نون قصير ، وق

ذي يرتكب جرائم الغضب              ع      . مستقل عن إرادة الشخص ال ه واق ك آون وذل
ا تكون اإلرادة                 تحت تأثير الحالة التي تجعل زمام األمور قد فلتت منه ، فإنه

ة ر آامل ة )218(غي ة جزئي سؤولية الجنائي ر الم ال نقص اإلرادة تعتب ي ح ، وف
ر مناعة جزئي            وليس   تفزاز يعتب ة ، آون االس ة    ةآامل ة الجزائي  ،  )219(لألهلي

رة  إن فك ةف ي اإلرادة واإلدراك  األهلي ي ملكت دود نقص ف ي ح ة تعن  الجزائي
                                                 

  . 546، 540 ص،المصدر السابق  )3(

قدرة اإلنسان على إدراك البيئة  عن طريق حواسه وتفسير معناهـا،            (ويعرف اإلدراك بأنه     )1(

فالمثيرات الموجودة في البيئة تثير الحواس التي تنقل االحساس الى المراكز الخاصـة بهـا               

الى المخ، حيث تفسر المعنى المرتبط بها في الخبرات السابقة ويـضطرب االدراك نتيجـة               

وقوع الشخصية فريسة ألسباب تؤدي الى سوء تفسير المثيرات الحسية نتيجة لوجود نقص             

حامد عبـد الـسالم     . د. او عيب في اعضاء الحس ذاتها او الى نقص او عيب في وظائفها            

 .136،ص135، ص1974الج النفسي، عالم الكتب، القاهرة، زهران، الصحة النفسية والع
(217) Jeffery (C.R): Criminal Responsibility and mental Disease, The 

Journal of Criminology and police, science, Vol, 58. n . 2, (June, 1967), 
North western university of , Low, P.252. 

 ،أهلية العقوبة في الشريعة اإلسـالمية والقـانون المقـارن          ،حسين توفيق رضا  . د) 2(

  . 149 صالمصدر السابق،

  . 163 ص، المصدر السابق،فخري عبد الرزاق الحديثي. د)1(
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دامها  يس انع ين نقص االدراك    . )220(ول اك تعاصر ب ون هن ين أن يك ويتع
ة  اب الجريم ة الغضب   ، )221(وارتك ا أن حال ين لن دم يتب ا تق ى ضوء م وعل

ى                النا سيطرة عل د ال تجة عن االستفزاز الخطير تقوم على جعل الشخص يفق
وم بارتكاب       ه يق ه ، وتجعل وي لدي وازن المعن دان الت ى فق ه إل ذهب ب سه فت نف

 . )222(الجريمة مضطرًا لها ، آون إرادته واقعة تحت تأثير الضغط الشديد
ذا األمر ، بموجب                نوع ار ه د فرض العقوبة يجب األخذ بنظر االعتب

قرره القانون ، وعلى هذا األساس ظهرت الحاجة الملحة إلى تنظيم حالة       ما ي 
 . االستفزاز الخطير ضمن نطاق األعذار القانونية المخففة 

نهج              ذا الم ذات ونشير إلى أن بعضًا من القوانين قد سلكت ه الوقت   وب
أن  ا    ف زول به ة والن دير العقوب ي تق ة ف ة مطلق انون أعطى للقاضي حري الق

رك                   بموجب الحد  ذا األساس فمن الخطورة أن يت ى ه ود التي رسمها ، وعل
هذا العذر لتقدير القاضي مفتوحًا ، حيث أن ذلك يؤدي إلى تباين األحكام في              
التطبيق ، واختالل في ميزان العدالة ألنه من الممكن أن تقوم إحدى المحاآم             
ا         ة به ا الخاص ا قناعته ة له ل محكم ث إن آ ه حي رى ال تطبق ه وأخ بتطبيق
ذرًا         تفزاز ع ر االس دما اعتب ي عن شرع العراق اب الم د أص ديرها ، وق وتق

  . )223(من قانون العقوبات العراقي ) 1/ 128م (قانونيًا عامًا ، بمقتضى 
ة في            ه القانوني ى طبيعت ل       لكنه أعاد النظر ونص عل بعض جرائم القت

ات وجرائم تجاوز حدود        ) 409م  (العمد ومن تطبيقاته ما نصت عليه        عقوب
ام بنص           ) 45م  (ق الدفاع الشرعي    ح د النص الع د قي عقوبات ويكون بذلك ق

ة خاصة       خاص في تلك المادتين      أن المشرع    ،)224(وآيفها بأنها أعذار قانوني
ذي                   ر ال ر واألث تفزاز الخطي ة االس وازن مع طبيع شكل مت العراقي قد عمل ب
سمية    صورتها الج ة ب ه القانوني ل طبيعت ال اإلرادة ، وجع ي مج ب ف يترت
والخطيرة وقد درجها تحت إطار األعذار القانونية المخففة والتي هي ملزمة           

                                                 
. 114، ص1967،  2ي قانون العقوبـات، ط     األحكام العامة ف   ، أكرم نشأت إبراهيم   .د) 2(

 ،التجريم والمسؤولية الجنائية  ، في    مبادئ القانون الجنائي   ،علي أحمد راشد  . وكذلك د 

  . 517ص ،1950 ،2ط، 1ج

(221) Berkins (R): Criminal Law, 2nd, Edition, London (1969), P. 834-636. 
Fitzgerald: op. Cit. P.139. 

(222) pradel ( Jean): droit penal Tom 1 edition, cujas, paris (1973). N, 708 
P. 771. 

  . 110 ص، المصدر السابق،ق الحديثيفخري عبد الرزا. د ) 1(

  .118 المصدر نفسه ، ص ) 2(
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دول واعتبرت      للقاضي وفقًا لما حدده النص ، وقد أخذت بعض           شريعات ال ت
ك بنصوص صريحة، ومن                 ى ذل ًا ونصت عل ًا مخفف االستفزاز عذرًا قانوني

سوري  شريعات ال ذه الت اني ) 242م (ه ي ) 252م (واللبن ) 98م (واألردن
دل   ي المع سوداني ) 70م (والبحرين ري ) 38م (وال انون ) 33م (والقط وق

يمن   ة ال  ) 137 م – 131م (جمهوري
ي  سي ) 416م (والمغرب ن     ) 32م (والفرن ة م رة الثالث ي الفق زي ف  واإلنكلي

 
  .)225( 1957قانون العقوبات لعام 

ى   إ انون عل ي الق بيل الحصر ف ى س رد عل م ت ضائية ل ن الظروف الق
التي وردت على سبيل الحصر ألنها مقدرة من         من األعذار القانونية    العكس  

  . )226(قبل المشرع سلفًا
تفزاز  ذر االس ضائية لع ات الق ز ومن التطبيق ة التميي ه محكم ا قررت م

ة  ر  االتحادي تفزاز الخطي أن االس ؤثر   (ب ا ت دى م ًا بم أثر عمق سبية تت ة ن حال

                                                 
تعرف األعذار القانونية بأنها أحوال وأفعال وعناصر تبعية ، تضعف من جسامة الجريمة              ) 1(

وتكشف عن درجة خطورة فاعلها، خصها المشرع بالنص الصريح توجب تخفيف العقوبة            

فخري عبد  .د. و الحكم بتدبير يالئم تلك الخطورة       الى أقل من حدها األدنى المقدر قانوناً أ       

وتتسم األعذار القانونية بخصائص معينـة        . 118الرزاق الحديثي ، المصدر السابق ، ص      

 : وهذه الخصائص هي 

حـسنين  . د. أي أنها مسألة واقعية أنفرد المشرع بالنص عليها صـراحة           :  الشرعية   –  أ  

فخـري عبـد الـرزاق الحـديثي ،         . ، ود 161إبراهيم عبيد ، المصدر السابق ، ص      

فخري عبد الرزاق الحديثي ، المـصدر الـسابق ،          .  ، ود  161المصدر السابق، ص  

العذر إال  ( من قانون العقوبات العراقي النافذ      ) 128م  ( وما بعدها ، وتنص      119ص

 ) .في األحوال التي يعينها القانون

ق من توافر شروطها ويستتبع ذلك إلـزام        أي أن القاضي يلتزم بها إذا ما تحق       :  االلزام   -ب

 .القاضي بتسبيب الحكم الذي يعول على العذر القانوني 

فال يترتب على العذر زوال الجريمة أو التغيير مـن طبيعتهـا            :  اإلبقاء على الجريمة     -ج

 .حتى ولو كان عذراً معفياً من العقوبة 

ذر القانوني إذ يترتب عليه النـزول       وهذا أثر جوهري يتسم به الع     :  التأثير على العقوبة     -د

 .بالعقوبة الى ما دون حدها األدنى 
  . 16 ص، المصدر السابق ،القاضي محمد إبراهيم الفالحي ) 2(
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سية الج          ا يتحسس       ظروف الحادثة من حوافز ومؤثرات على نف ى م اني وعل
ه   )227()به من شعور أثناء ارتكاب الجريمة    أن .... ( ، وفي قرار آخر جاء في

د                   ه ولق ه دون تجزئ إفادة المتهم هي الدليل الوحيد في الدعوى فيجب األخذ ب
دما                    رًا عن تفزازًا خطي تفزته اس دما اس ا عن ذآر فيها أنه ضرب المجنى عليه

ار الصادر بعقوبته والقرارات األخرى      اعترفت أمامه بالزنا لذلك يكون القر     
عذر   ، وبموجب قرار آخر لها ينهض        )228().....في الدعوى موافقة للقانون     

تفزاز  بيان    (االس ين ص ه ب ده واهانت ى ضرب وال ه عل ى علي دم المجن إذا أق
ستطيع   م ي ى نحو ل صحه بتزمت عل دار ن ه وإه رده علي صغار وواصل تم

اني المنكوب بو شيخ الف و ال ه وه ده اآلتحمل وادث ل ي ح شهد ف ذي است خر ال
  . )229()الشمال

ة،     وهكذا يتضح بأن الجريمة إحدى شروط المسؤولية الجزائية المخفف
أ                ين خط ألن آل جريمة تستوجب مبدئيًا توقيع العقاب بغية تحقيق التناسب ب
ه                  ذي أصاب المجني علي ًا والضرر ال الجاني الناشئ عن إتيانه فعًال إجرامي

ة          )230(هذا الفعل   والمجتمع بسبب     ، ولكن بسبب الظروف المحيطة بالجريم
ا     تارة والجاني تارة أخرى نجد أن المشرع يقرر تلك الظروف سلفًا ويعتبره
صية     ي شخ ة ف ة الكامن ورة اإلجرامي دافع أن الخط ي ب ل الجرم ذارًا للفع أع
ه تخفيف وطأة         ستوجب مع ا ي الجاني لم تكن على قدر آبير من الجسامة مم

ل الج ي        الفع ل الجرم ه للفع ل المواج ف ردة الفع ستتبعه تخفي ذي ي ي ال رم
انون  ذر المخفف ، وأن ق ة من الع ة خالي و وقعت الجريم دة ل ل ش ة أق بعقوب

 اتجه نحو منح القاضي   - المعدل -1969لسنة  ) 111(العقوبات العراقي رقم    
أثرا بالنزعة              الجنائي سلطات تقديرية واسعة نسبيًا، وهو بهذا االتجاه آان مت
سلطة      ة لل صورة الحقيقي رز ال سبيًا، وأن اب يطة ن ذاهب الوس ة للم الحديث
ضائية واالعذار              ة والظروف الق التقديرية تكمن في االعذار القانونية المخفف

                                                 
 . ، غير منشور17/4/1982 في 1981 ،  موسوعة،) 684(رقم قرار ) 1(

قـم   بـدون ر   ،16 ص ، المصدر السابق    ، القاضي محمد إبراهيم الفالحي      أشار إليه ) 2(

  . 468 ص،1973 ،4 س– 4 ع، النشرة القضائية، قرار

 .، غير منشور1985 -1984 ، موسوعة ،) 44(قرار رقم ) 3(
(230)  Hart: Punishment and the Elimination of Responsibility , London, 

(1961), P. 27-30. 
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ة     ات التكميلي ة والعقوب ذ والغرام ف التنفي ة ووق ن العقوب ة م ة المعفي القانوني
  .)231(والتدابير االحترازية 

                                                 
لعراقي، بحث منشور في    أكرم نشأت إبراهيم، التدابير االحترازية في قانون العقوبات ا        . د  )1(

 العدد االول،   -مجلة البحوث االجتماعية ، المكتب الدولي لمكافحة الجريمة، الجامعة العربية         

 .1977السنة االولى، آذار ، بغداد، 
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 المبحث الثالث
 ز آعذر قانوني معفي من العقاب االستفزا

واقعه أو فعل من طبيعته تخفيف       (بأنه  العذر  عرفت القوانين المقارنة    
  . )232()طهاعقوبة جرم ما، أو حذفها وإسقا

نشاط إيجابي ، يلي الفعل ، يصدر من         (بأنه   العذر المعفي    تآما عرف 
ضائياً   الجاني ، ومن شأنه إسقاط الع      ه ق  ، )233()قوبة عن شخص يثبت إجرام

م            ذ رق ات العراقي الناف سنة    111أما قانون العقوب دل نص في       1969 ل  المع
ة       ) 129(المادة   منه على العذر المخفف من العقاب والذي يمنع من الحكم بأي

 .عقوبة أصلية أو تبعية أو تكميلية 
ع   د جم ف ق ذا التعري ث أن ه روط حي اب ،  ش ن العق ي م ذر المعف الع

قاب بأنها استثناء من األصل العام ، وال يجوز  وتتسم األعذار المعفية من الع    
ا  اس آونه بيل القي ى س سيرها عل ي تف بيل الحصر ، نيمبالتوسع ف ى س ة عل

ة المجتمع هي األساس                   ه منفع شريع لكون واستند المشرع على علتها في الت
الذي قام عليه حق العقاب فإذا تحققت هذه المنفعة بعدم العقاب فال مبرر من               

ة     تنفيذ العقاب   ع العقوب أي إن منفعة المجتمع تفوق المنفعة المرجوة من توقي
)234( .  

وبما أن المشرع العراقي قصد من اإلعفاء من العقوبة خدمة المجتمع            
فأن إعفاء الجاني يكون مقابل خدمة يقدمها للمجتمع على سبيل المثال آشف             

شف عن   الجاني عن مشروع الجريمة قبل ارتكابها أو البدء في التحقيق والك          
ى        ر عل ر خطي ه أم يهم آون بض عل ي الق سلطات ف ساعدة ال ساهمين وم الم

ي نص   ا ورد ف ذا م ع وه ات)59م(المجتم ذلك  عقوب ات )187م( وآ  عقوب
أمن      ة ب رائم الماس ي الج ائي ف اق الجن ة االتف ن عقوب اء م ضمنة اإلعف والمت

ارجي  ة الخ ات )218م(والدول ة  عقوب أمن الدول ة ب رائم الماس شأن الج  ب
ر أو             عقوبات )303م(وخلي  الدا ة جرائم التزوي اء عن عقوب  الخاصة باالعف

مية         ررات الرس ة والمح ف العمل ع وتزيي سندات والطواب ام وال د األخت تقلي
اظ               عقوبات )311م(و ة الرشوة ، والحف ة جريم اء عن عقوب  الخاصة باإلعف

ي  ى ف ين ذوي القرب ودة ب ط الم ى رواب ات )ب/ 183م(عل اة عقوب  ، ومراع

                                                 
  . 54 صالمصدر السابق ، ،فخري عبد الرزاق الحديثي. د) 1(

  . 56 صالمصدر نفسه ،) 2(

 ،2007 ،2 ط ، القسم العـام   ، قانون العقوبات     شرح ،فخري عبد الرزاق الحديثي   . د) 3(

  .451ص



 79

ة ا ي       حال الم ف داء ظ ه العت راء تعرض سب ج ذف وال ي الق سية ف تهم النف لم
يترتب عليها اإلعفاء من العقوبة     أن جميع هذه الحاالت      عقوبات )2/ 436م(

ى      ة تبق ن أن الجريم رغم م ى ال ة عل ة أو تكميلي لية أم تبعي ت أص واء آان س
ل      ي الفاع وفرة ف ة مت سؤولية الجنائي روط الم ة وش ى أن )235(قائم  ، عل

اء            المستف دون ألسباب شخصية   يد من اإلعفاء هو من يتحقق فيه سبب اإلعف
ؤثر  من العقوبة غيره من المساهمين معه في الجريمة وأن العذر المعفي       ال ي

الغير              ا ب ألن على المسؤولية المدنية ويبقى مسؤوًال عن األضرار التي ألحقه
ة فقط ، أن ت         اء   العفو من العقوبة يرد في نطاق المسؤولية الجنائي دير اإلعف ق

ة        ة ،         هو من سلطة محكم دخل في ضوابط تطبيق العقوب ه ي الموضوع آون
ة التحقيق            ديرها جه سائل الموضوعية          )236(وال تدخل في تق ا من الم  ، ألنه

  .التي تختص بتقديرها المحكمة التي تنظر في الواقعة 
ي  إن  ذر المعف ي الع تفزاز ف ذر االس دخل ع م ي ي ل شرع العراق الم

ذر المعفي                للعقوبة ، ع   تفزاز في الع لى أن هناك قوانين قد أدخلت عذر االس
 ... على أنه ) 548م(من العقوبة ومنها القانون السوري فقد نصت المادة 

 من فاجأ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه      عفييستفيد من العذر الم    -1
أو أخته في جرم الزنا المشهود أو صالت جنسية فاحشة مع شخص          

 . لهم أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء أحدهما آخر فأقدم على قت
ه أو               -2 أ زوجت يستفيد مرتكب القتل أو اإليذاء من العذر المخفف إذا فاج

 ) . أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر
دو  ن     يب وعين م ين ن رق ب سوري ف شرع ال سابق أن الم نص ال ن ال م

سية الفاحشة أو      االستفزاز الخطير األول االستفزاز الناتج عن ا       لصالت الجن
 )237()عذر محل  ( من العقوبة أي اعتبره   المفاجئة بالزنا وأعتبره عذرًا معفياً    

ة               ,  اتج عن المفاجئ أما الثاني فأعتبره عذر مخففًا للعقوبة ، آون االستفزاز ن
                                                 

 ، المصدر السابق،   القسم العام  ، شرح قانون العقوبات     ،فخري عبد الرزاق الحديثي   . د)1(

  . 452ص

 ، المصدر السابق، القسم العام، شرح قانون العقوبات     ،فخري عبد الرزاق الحديثي   . د) 1(

  . 453ص

ء من العقاب على الرغم من بقاء أركان الجريمة كافة           هو سبب لإلعفا   :العذر المحل   ) 2(

 ، المـصدر الـسابق    ،محمود نجيب حـسني     . د. وشروط المسؤولية عنها متوافرة     

 مـن   )46 -39(المـواد   ،  ) سبب إباحة (كما أن المشرع العراقي يسميه       . 754ص

 . العراقي النافذ قانون العقوبات 
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در خطورة االستفزاز                 سوري ق انون ال بحالة مريبة، ويتضح لنا أيضًا إن الق
 . حالتين عذرًا قانونيًا سواء آان معفيًا أو مخففًا الخطير واعتبر آال ال

ر ألن        إ ذا األم ي ه واب ف ى ص ن عل م يك سوري ل شرع ال ن الم
ار    ة االختي ي حري ه نف ب علي ه ال يترت رًا فإن ان خط ا آ م مهم تفزاز مه االس
اقض  ا يتن ذا م اب وه ه عفى الجاني من العق شكل آامل بحيث أن واإلرادة ب

ًا           من ذات الق  ) 2/ 548م  (ونص   تفزاز عذرًا مخفف انون التي جعلت من االس
ستفز في آال الصورتين           سية الم ا في نف على الرغم من عدم اختالف أثرهم

ة الخطرة             .  )238( دير الحال ونرى بأن المشرع العراقي آان أآثر انسجامًا بتق
ين          ق ب ًا للتوفي ذار مخفف رر أع ا فق و عليه ي ه سية الت ة النف اني والحال للج

تنادًا رين اس م األم ي ) 409م( لحك ات عراق انون . عقوب ضمن الق ا ت بينم
م ينص          )165(الفرنسي حكمًا عامًا بمقتضى المادة       ا ل ، يحظر قبول العذر م

ا  امين هم ذرين ع ى ع انون، ونص عل ه الق سادسة : علي سن دون ال صغر ال
واد    ي الم ارة ف نح ، واألث ات والج ي الجناي ام ف ذر ع و ع شر، وه -321(ع

انون اعال) 326 ا من الق ضرب، بينم ل والجرح وال رائم القت ي نطاق ج ه ف
تخفيف العقوبة الذي هو نتيجة صغر السن، وبينت      ) 69،  67(بينت المادتين   

ادة  ارة  ) 326(الم ن  . )239(التخفيف الناشئ عن االث دد م ى ع ا نص عل آم
 .)240(االعذار الخاصة بجرائم معينة 

 المبحث الرابع
  جريمة الزنااالستفزاز و

ذ                 إن عذر االس    شرية من ة الب ى الطبيع ا يرجع إل ة الزن تفزاز في جريم
ا هو لصيق                        انون، وإنم د تطور الحضارة والق م يكن ولي أول خلقها ، فهو ل

سان  ة اإلن تفزاز ، إذ إن )241(بطبيع ذر االس ًا واضحًا لع ر تطبيق  ، وهو يعتب

                                                 
  .401 قانون العقوبات ، المصدر السابق ، صمحمد الفاضل ، المبادئ العامة في. د ) 1(
 .563موجز الحقوق الجزائية العامة، المصدر السابق، ص: غارو  )2(
 .562المصدر نفسه ، ص  )3(

Merle (Roger): droit penel general paris (1957). P.303-304. 
 القديمـة، وأهـم هـذه       يرجع تاريخ هذا العذر من الناحية القانونية الى القوانين اليونانيـة            )1(

، ولقـد   )م.  ق 600(، وقانون صولون عـام      ) م.  ق 620(القوانين هي قانون دراكون عام      

ورد ذكر هذا العذر في قانون دراكون ، ففي أثينا طبقاً لهذا العذر كان للزوج الذي يـضبط                  

أن زوجته في جريمة الزنا الحق في أن يقتل الزاني ولم يبين النص هل أن للزوج الحق في                  
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اق الفاعل                        ره في أعم ا يثي تفزاز وم ة هو االس ذه الجريم ذر في ه أساس الع
أر ل ى   للث رًا عل رًا آبي رك أث ي تت شائنة الت ال ال ن األفع و م ان وه شرفه المه

ي          ه وه دى محارم ه أو إح ه لزوجت اء مفاجأت رم أثن زوج أو المح سية ال نف
ه                     ذي جعل ذا العمل ال ى ه رد عل وتر وال متلبسة بجريمتها ، مما يدفعه إلى الت
ه                         ه أو إحدى محارم ل زوجت ذر أن هو قت ه الع ه فيكون ل خارج عنه ، وعلي

 .هي ومن يزني بها 
أن   ول ب ه التخفيف وتق رر في ة تب ز االتحادي ة التميي رار لمحكم ي ق وف

ه                ( دع ل ا الي التخفيف آان الستيالء الغضب على تفكير الزوج أو القريب مم
  .)242() المجال أو التروي 

واد األخرى                     ة الم ام تختلف عن بقي ادة أحك ذه الم لقد جعل المشرع له
تثناءان  ا اس أورد عليه شرعي  ف دفاع ال تعمال حق ال دم اس ق بع ، األول يتعل

ضد من يستفيد من هذا العذر ، والثاني متعلق بالظروف المشددة إذ ال تطبق            
نص  شددة ، فت ام الظروف الم ستفيد أحك ي ) 409م (ضد الم ات عراق عقوب

ه أو إحدى                      ( أ زوجت ى ثالث سنوات من فاج د عل دة ال تزي يعاقب بالحبس م
س  ة تلب ي حال ه ف ريكها   محارم ع ش د م راش واح ي ف ا ف ا أو وجوده ها بالزن

داء                     ى أحدهما اعت ا أو عل دى عليهم ل أحدهما أو اعت فقتلهما في الحال أو قت
دفاع    تعمال حق ال وز اس ستديمة، واليج ة م ى عاه وت أو إل ى الم ضى إل أف

                                                                                                                                            
يقتل زوجته أم ال ؟ ، أحمد حافظ نور ، جريمة الزنا في القـانون المـصري والمقـارن ،                    

 .371، ص1958

لقد تكلمت الشريعة اإلسالمية عن هذه الجريمة وجعلت الزاني ضـربين، محـصن              

وغير محصن، فأما المحصن حده الرجم ، وأما غير المحصن فحده مئة جلدة، وفـي               

فـال يـشترط أن     )  صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة      كل(الشريعة اإلسالمية هو    

يكون أحدهما أو كالهما متزوجاً، إذ الزواج ليس ركناً في الجريمة، وإنما هو ظرف              

الـدكتور  .  مشدد للعقاب فتشدد عقوبة الجلد الى الرجم حتى الموت إذا كان محصناً             

ـ 1389 عبد الخالق النداوي، الجريمة والعقاب بين الشريعة والقانون ،         م، 1979-هـ

 ومـا   53، ص 1963-1962 وما بعدها ، وصالح مصطفى ، الجرائم الخلقية          15ص

 .بعدها 
، أشار إليـه سـلمان بيـات        24/2/1971، تاريخ القرار    1971/ جنايات/ 111قرار رقم     )1(

 .342، ص1971القضاء الجنائي العراقي، الجزء الرابع، بغداد، 
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ام الظروف                       ذر ، وال تطبق ضده أحك ذا الع ستفيد من ه الشرعي ضد من ي
 ) .المشددة
ظ أن   ذه      ونالح ا أول ه ة لتطبيقه روطًا معين ستوجب ش ادة ت ذه الم ه

ع نص      د وس داء ، فلق ل االعت و فع شروط ه ل  ) 409م (ال ن فع ات م عقوب
ستديمة فهو من                        ة الم ى العاه داه إل ا تع ل وإنم ى القت م يقصره عل االعتداء فل
ى الزوجة       باب أولى يشمل آافة أنواع االعتداء ، وهذا االعتداء اليقتصر عل

ا ، ونالحظ أن المشرع                  أو القريبة    ى شريكها في الزن داه إل الزانية وإنما يتع
ل أو                   ان القت داء، سواء أآ وع االعت أوجب تخفيف العقاب بغض النظر عن ن
ل    ل وفع ل القت ين فع ة ب ث النتيج ن حي اوى م د س و ق ستديمة ، فه ة الم العاه
ة     داء عقوب ال االعت رر ألفع در أن يق ان األج ف ، وآ و التخفب داء، وه االعت

  .)243(خف من تلك التي قررها لفعل القتل أ
ًا               اني هو أن يكون الجاني زوج ًا ،       )244(والشرط الث ة أو محرم  للزاني

ه                   ًا وعلي ًال أو حكم ائم فع وزوجته هي من ارتبطت به بعقد زواج صحيح ، ق
ه                          ًا فإن ًا بائن ا طالق ا من طلقه ًا، أم ًا رجعي ه طالق ق زوجت ه من طل يستفيد من

ه               اليستفيد من العذر،   ا خطيبت اجئ بزن ذي يف ذلك الخطيب ال  واليستفيد منه آ
النص صريح باشتراط وجود                 وآذلك من يعيش مع امرأة بدون عقد زواج ف

 .العقد أثناء ارتكاب جريمة القتل 
ببية              ة س أما المحرم، فالحرمة نوعان نسبية وأصلها رابطة الدم وحرم

ى               ذر عل ذا الع سبية    وأصلها المصاهرة، ومن الكتاب من قصر ه ة الن الحرم

                                                 
 .397، مطبعة دار السالم، بغداد ، ص1972 الدم ، عبد الستار الجميلي، جرائم. د  )1(
)2(

جعل القانون المصري هذا العذر قاصراً على الزوج وحده دون أقارب الزوجة، كاألصول               

والفروع واألخوة، ودون الزوجة أيضاً، فبالنسبة لألقارب هم جديرون بالتخفيف أكثر مـن             

يع أن يتحلل من رباط الزوجيـة، ولـذلك    الزوج، فالعار يحيق بهم دوماً وأبداً أما هو فيستط        

نرى أن القانون الكويتي والليبي قد مدا نطاق هذا العذر ليشمل الزوج واألب واالبـن واألخ              

م (، والقانون اإليطالي وسع من نطاق هذا العذر فمـده كـذلك الـى األب واالبـن واألخ                   

ـ             )587/1 رر لـه ذلـك ألن      ، أما بالنسبة لقصره على الزوج دون الزوجة فهو أمـر ال مب

الغضب الذي يستولي على الزوجة عندما تفاجئ زوجها متلبساً بالزنا اليقل عـن غـضب               

الزوج عندما يفاجئ زوجته في نفس الحال ، ولذلك فقد تدارك القانون البلجيكي هذا القصور               

، وكذلك  ) 587م  (واإليطالي  ) 413(وساوى بينهما من حيث االستفادة من العذر في المادة          

 ) .374م(انون البرتغالي في الق
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اًَ شامًال                )245(دون السببية    اه وجعل النص عام  ، ومنهم من اليؤيد هذا االتج
ق       دون تفري  ، والحال أن لفظة المحارم هي     )246(لجميع القريبات المحارم ب

ات  ة القريب ارم دون بقي اذا المح رة ، فلم رى قاص  األخ
ا    وهي التي بمنزلة األخت وعارهًا يلحق – آبنات العم مثًال   – ا آم بابن عمه

ه     ه وأخت ار خالت ه ع ى      )247(يلحق ة عل ف قائم ة التخفي ا أن حكم د قلن  ، وق
ه                       ب، وعلي ى القري سية عل ورة النف ا من الث ه فعل الزن ا يوقع االستفزاز ، وم
رك                  ات ويت شمل آل القريب ادة لت ر نص الم ى المشرع أن يغي فإننا نقترح عل

سية         لقاضي الموضوع أمر تقدير نسبة هذه القرابة وما ت         ر في نف رآته من أث
 .الجاني، مما يتيسر له من وقائع القضية وظروفها 

أما الشرط الثالث ، هو المفاجأة حال المتلبس بالزنا ، والمفاجأة يقصد             
وفر                  أة ال يت ذه المفاج دون ه منها أن يباغت الزوج أو القريب بمشهد الزنا وب

زوج أو ال          م        االستفزاز المطلوب ، ولذلك اليستفيد منه ال ان يعل ذي آ قريب ال
ن   م يك ذي ل زوج أو القريب ال ه ال ستفيد من ه ، ولكن ي ه أو قريبت ا زوجت بزن
ة           ى حقيق د الوقوف عل متأآدًا من األمر ولكنه يرتاب في سلوك المرأة ، فيري
وافرًا                     أة يكون مت ا ظرف المفاج ا ، فهن د من زناه األمر ، فإذا ما تبعها وتأآ

 .بحقه 
ا فيقص  بس بالزن ا التل ارم وهي  أم ة أو إحدى المح ه ضبط الزوج د ب

سي               ة للفعل الجن تباشر الفعل الجنسي مع شريكها وال يشترط المباشرة الفعلي
، فالحالة التي تدل عليه والوضع المريب يعتبر آافيًا ألغراض هذا الشرط ،            

التلبس بالزنا ، والوجود     (فقد ساوى المشرع العراقي في الحكم بين الحالتين         
راش وا  ي ف ب    ف ع المري ة ، والوض رة الفعلي د، أي المباش ين  ) ح ى ح ، عل

سوري   ) 562م  (نالحظ أن آل من المشرع اللبناني        ى    ) 548م  (وال ارا إل أش
ث بعض         ن حي ذلك م م وآ ث الحك ن حي ان م تفزاز تختلف ن االس التين م ح

ة واحدة، فنص            ه       ) 562م  (الشروط وأن قامتا على عل ى أن شير إل ستفيد  (ي ي
ه في جرم               من العذر المحل من     فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخت

دهما أو   ل أح ى قت دم عل شروع، فأق ر الم اع غي ة الجم شهود أو حال ا الم الزن
أ                  ذر المخفف إذا فاج إيذائه بغير عمد ، يستفيد مرتكب القتل أو األذى من الع

ة مع آخر                ة   ) زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريب ، فالحال
ى عذر مخفف ،                    األو ة فتنص عل ة الثاني ا الحال لى تنص على عذر محل، أم

ى حيث تفترض                     ة األول د في الحال تفزاز يزي دار االس وما يميز بينهما أن مق
                                                 

)3(
 .368، ص3القاضي علي السماك، الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي، ج  

  .340حميد السعدي، جرائم االعتداء على األشخاص ، المصدر السابق ، ص. د  )1(
 . وما بعدها 403عبد الستار الجميلي، المصدر السابق ، ص. د  )2(
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رد   ة فتفترض مج ة الثاني ا الحال ي المنحرف، أم سلوك األخالق ن ال ين م اليق
  .)248(الشك في هذا السلوك 

دل ، وأن الحال       ى الع رب إل ك أق ي ذل د ف ى ونج ا  (ة األول رم الزن ج
شروع  ر الم اع غي شهود أو الجم ة  ) الم ة الثاني ن الحال ف ع ة (تختل الحال

ة شك،   ) المريب ة ال ي حال ه ف د من ين أش د اليق تفزاز عن دار االس ، وإن مق
ا ، والوجود في                    بس بالزن ة التل التين هي حال فالمشرع العراقي نص على ح

ى المشرع        ، وساوى بينهما من حيث النتيجة،       )249(فراش واحد    رح عل  ونقت
ة        ي الحال ًا ف ى، ومخفف ة األول ي الحال ة ف ن العقوب ًا م ذر معفي ل الع أن يجع
راء، التي النجد               الثانية، وأن ذلك قريب من نصوص الشريعة اإلسالمية الغ

 .مبررًا لعدم االهتداء بأحكامها وهي أعدل الشرائع قاطبة 
قق معنى االستفزاز    وأما الشرط الرابع فهو القتل في الحال، فلكي يتح         

أة         وتستوفي علة التخفيف شروطها البد من أن يحصل القتل في لحظة المفاج
، واليعني في الحال هو القتل فورًا بل أن مرور فترة زمنية ظل فيها الجاني            
ة     ررت محكم د ق تفزاز، وق دأ االس ل مب ن عم ع م أة اليمن ع المفاج تحت وق

ه     ى أن ال  (التمييز االتحادية عل رة ب ة القصيرة التي مضت     وال عب فترة الزمني
ر                   صالها غي ا دام ات ا م ا وقتله بين تعقيبه لعشيقها ورجوعه إلى المجني عليه
ى ارتكاب                  ه عل زًا ل سية الجاني ومحف المشروع مع عشيقها مسيطرًا على نف
ل اآلني               جريمة القتل التي ارتكبها مدفوعًا بهذا الحافز وبذلك تحقق رآن القت

  .)250(" ) بالقتل بالحال" المذآورة الذي عبرت عنه المادة
 

                                                 
يب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، المصدر الـسابق،              محمود نج . د  )1(

 .، وما بعدها 763ص
ويالحظ من قرارات محكمة التمييز االتحادية أنها توسعت في معنى الفراش الواحد ، وفي                )2(

= قرار لها قالت أن الفراش الواحد هو ما يفترشه الشخص ويضطجع عليه بصرف النظـر              

فـالفراش   . 20/2/1966، تاريخ القـرار     1965/ جنايات/ 1960قرار رقم   عن نوعه،   =

الواحد يقصد منه كل مكان يجمع اثنين ويمكن معه مزاولة العمل الجنسي، وفي قرار آخـر                

الفراش الوارد في المادة المذكورة يقصد به الحالة المريبة التي يغلب معهـا             (لها قررت أن    

ه كما لو شوهدت الزوجة أو إحـدى المحـارم مـع            الظن بوقوع الجماع أو بوشوك وقوع     

 1953/ جنايـات / 111قرار رقـم    ) . شخص آخر على فراش واحد أو تحت غطاء واحد        

  .24/2/1953بتاريخ 
، 1973 ، النشرة القضائية ، العدد األول، الـسنة الرابعـة،            17/3/1973 في   5قرار رقم     )1(

 .219ص
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 الفصل الثالث
 ذاتية االستفزاز

ه                  ر يصدر من المجني علي االستفزاز ، هو إثارة الغضب بعمل خطي
عف       تهم ض ي الم سبب ف ق وي ر ح سيبغي ائي   ال شكل فج ة ب طرة الذاتي

  .)251(ومؤقت
ا                      ذا م ه ، وه ا تأخذ حكم ه لكنه ة من تفزاز بحاالت قريب قد يختلط االس

صل     ذا الف ي ه ه ف نتطرق إلي ث األول    س ث ، المبح ة مباح ى أربع  وعل
شريف              تفزاز والباعث ال لالستفزاز وسبق اإلصرار ، أما الثاني فيكون لالس
، أما الثالث فيكون لالستفزاز والدفاع الشرعي ، والرابع سيكون لالستفزاز    

ع           والعاهة العقلية    تفزاز يمن ، من أجل التوصل إلى داللة ومفهوم خاص لالس
سية             التداخل بينه وبين     حاالت أخرى ربما قد تكون مشابهة له في جوانب نف

ذه المصطلحات معنى خاص                 سانية ولكن لكل من ه وتداخالت عاطفية وإن
ف      ة ووص ام خاص ا أحك ي له رى الت اني األخ ن المع ستقلة ع ة م وذاتي

 :ومعالجات خاصة من قبل المشرع وهذا ما سنراه في ثنايا هذا الفصل

                                                 
إذا سبب أي شخص قتل آخر أو ( على أنه    من قانون العقوبات القطري   ) 23م( نصت   )1(

سبب له أذى بدنياً أو اعتدى عليه نتيجة استفزاز خطير مفـاجئ بدرجـة تحمـل                

اإلنسان العادي في ظروف مماثلة على فقدان السيطرة على نفـسه، وأقـدم علـى               

تسبيب الموت أو األذى البدني أو االعتداء قبل أن يستعيد السيطرة على نفسه، فإن              

) تفزاز يحول دون القصد العمد أو يؤخذ بنظر االعتبار في تخفيف العقوبة           هذا االس 

 .من قانون عقوبات البحرين ) 17م(وفي هذا االتجاه سارت 

يستفيد من العـذر    (على أنه   ) 242م  (والسوري  ) 252م  (وقد نص القانون اللبناني      

 غير محق المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل

 ) . المجني عليهرةاوعلى جانب من الخطورة أث

يعتبر عذراً مخففاً ارتكـاب الجريمـة       (عقوبات عراقي تنص على أنه      ) 128م(أما   

 ).لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق
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 المبحث األول
 وسبق اإلصرارير الخطاالستفزاز 

ت  رار    ) 33/3م(عرف بق اإلص ي س ات العراق انون العقوب ن ق وم  ه
ورة     ( ن ث دًا ع ذها بعي ل تنفي ة قب اب الجريم ي ارتك ه ف صمم علي ر الم التفكي

ه       ) 4(آما قررت الفقرة    ) الهياج النفسي  وأالغضب اآلني    ادة بأن من نفس الم
ة م  ( ن الجريم ل م صد الفاع ان ق واء آ بق اإلصرار س ق س ى يتحق ًا إل وجه

شخص معين أو إلى أي شخص غير معين وجده أو صادفه وسواء آان ذلك              
ى شرط       ًا عل ا النظر في     ) القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوف و أمعن ، فل

تفيد ) شخص غير معين وجده(الفقرة الرابعة السابقة الذآر لوجدنا أن عبارة        
شا  ون م د تك ة ق اب الجريم ل ارتك ال تحصل قب اك أفع تفزاز أن هن بهة لالس

 .  )252(لكنها تختلف عنه في التكييف 
وع              الرغم من وق ذر المخفف ب تفادة من الع فقد يحرم الجاني من االس
م            ا مع عشيقها ول سة بالزن ه متلب زوج زوجت االستفزاز الخطير ، فإذا فاجأ ال
ازل عن                       زوج أن تتن ادر بطلب من ال سيته وب ى نف ة الغضب عل تسيطر حال

ؤ ة وم ن نفق ا م يك  حقوقه ع ش ي توقي ريكها الزان ن ش ب م صداق وطل خر ال
ى ضبطهما     م يمضي عل ا ول وم بقتلهم ه فيق ضان طلب ال فيرف ن الم غ م بمبل
ع              سوى لحظات فهناك يسقط عذر االستفزاز والعلة واضحة حيث القتل لم يق
في الحال المعنى الذي يتوافق مع حكمه التخفيف فيصبح القتل بسبب االنتقام            

  . )253(على شرفه المنتهكوليس بسبب الغيرة 
ام        إ ن سبق اإلصرار أصبح موجودًا آونه قد فكر بأمر آخر وهو االنتق

ن  ة  م ي والزاني ضهما    الزان د رف صلت بع د ح ل ق ة القت اب جريم وأن ارتك
لطلبه بالرغم من وقوع الجريمة بعد لحظات من مفاجئته بالزنا هذا من جهة             

ى حص                  ًا عل ان معلق د آ ل ق ة أخرى أن القت ذ شرط        ومن جه رًا أو تنفي ول أم
وهو تنازل زوجته عن الصداق وتوقيع الزاني على شيك فأن فرصة التفكير            
اج النفسي وأن المشهد              ورة الغضب اآلني والهي ه عن ث د أبعدت بهذا األمر ق
ه                     ى إرادت ؤثر عل ل ي ال ، ب شكل فع لحالة الزنا لم يؤثر على حالته الطبيعية ب

ات  ) 33/4م(، وقد نصت    القتلة  وإدراآه آي يؤدي  إلى ارتكاب جريم       عقوب
ًا               (عراقي   ة موجه يتحقق سبق االصرار سواء آان قصد الفاعل من الجريم

ان                إلى شخص معين أو إلى أي شخص غير معين وجده أو صادفه وسواء آ
                                                 

ـ            )1( ستير، كليـة  عدنان خلف ، جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقـي ، رسـالة ماج
  .49، ص1998 جامعة بغداد، -القانون

جرائم األشخاص واألموال ، دار المطبوعات الجامعية ، األسـكندرية ،           : عوض محمد   . د )2(
  . 121 ، ص1985
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ى شرط                 ًا عل ى حدوث أمر أو موقوف ًا عل ان    ، حتى    )ذلك القصد معلق و آ ول
ل في الحال       القتل في الحال أو بعد لحظات وهذا يبين          لنا أن هناك عالقة القت

ة هل أن عذر                      ذه الحال ا وفي ه ة بالزن ة المفاجئ وبين سبق اإلصرار في حال
ع  ادة م ذه الم وفر أم ال ؟ أي هل تتعارض ه تفزاز يت الخاصة ) 409م(االس

التين                 ين ح بعذر االستفزاز أم ال ؟ ولمعرفة هذه التفاصيل ال بد من التفريق ب
سل  شك ب ة ال ى حال م   األول ة العل ة حال ارم والثاني دى المح ة أو إح وك الزوج

 .  )254(بسوء سلوك الزوجة أو إحدى المحارم 
 -: حالة الشك بسوء السلوك - :أوًال

ال يتوافر عذر االستفزاز إذا ارتكب الجاني جريمته وهو هادئ النفس           
، رابط الجأش ، متحكمًا بإرادته ، وعليه إذا ثبت عذر االستفزاز انتفى سبق              

ا في سبق اإلصرار                    اإل صرار ، فاالستفزاز يفترض عدم هدوء الجاني أم
ذا من جانب ومن     )255( شروطه األساسية   أحد فأن هدوء الجاني يكون        ، ه

ضرورة أن     يس بال بق اإلصرار ل ى أن س ت اآلراء عل د اتفق ر فق ب آخ جان
ى                   ًا عل ان عذر االستفزاز معلق و آ تفزاز حتى ول ينفي أماآن قيام عذر االس

ذر يعمل حتى       شرط فا  ا في الحال فالع جأ الزوج زوجته متلبسة بالزنا وقتله
 . وإن آان مقترنًا بسبق اإلصرار 

ففكر  ) أو إحدى محارمه  (فإذا ارتاب أو شك الزوج في سلوك زوجته         
في آشف الحقيقة واستطاع من مشاهدتهما متلبسين بالزنا وقتلهما في الحال             

ة      فالعذر يعمل الآتمال شروط العذر فأن ا   سبق اإلصرار حقيق ًا ب لفعل مقترن
ارض    رار ال يتع بق اإلص ذر ألن س ال الع ول دون إآم ك ال يح ن ذل ولك

 .)256(بالضرورة مع أي منها
ا الزوجة أو                      ى حدوث أمر هو زن ًا عل ان معلق ا آ فسبق اإلصرار هن
ى                  سابق عل وفر سبق اإلصرار ال إحدى المحارم والمفاجأة قد تحققت رغم ت

ى   ق عل ن معل ل ولك ضاعة    القت أة وف ساوة المفاج ك لق ة وذل شاف الحقيق  اآت
 ، وبذلك فأن سبق اإلصرار يتحقق سواء آان القصد معلقًا على            )257(المشهد  

                                                 
 .111، ص1973مصطفى العوجي ، المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني ، بيروت، . د  )1(
 شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المـصدر الـسابق،            :فخري عبد الرزاق الحديثي     .  د )1(

  .457ص
  . 116ص: جرائم األشخاص واألموال ، المصدر السابق : عوض محمد .  د)2(
قانون العقوبات ،   : عبد المهيمن بكر    . ، د 87المصدر السابق ، ص   : محمد صبحي نجم    . د )3(

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة،       القسم الخاص ، جرائم االعتداء على األشخاص واألموال       

  . 102، ص1968



 89

ه      ا نصت علي ذا م ى شرط وه ًا عل ات ) 33/4م(حدوث أمر أو موقوف عقوب
 . عراقي 
ا إ ستند إليه ي ت ضب الت ة الغ ات ) 409م(ن حال ي عقوب ال عراق

ستفيد     )258(رار تتعارض مع ظرف سبق اإلص  ضًا أن الجاني ي ستنتج أي  ، ون
م                     ه ولكن ل ه أو إحدى محارم سلوك زوجت اآًا ب من العذر المخفف إذا آان ش
يكن متأآدًا فكمن لها آي يتأآد من الحقيقة حتى ضبطها متلبسة فقام بقتلها أو              

 .  )259(آالهما 
  -: حالة العلم بسوء السلوك - :ثانيًا

سو       د            إذا آان الجاني على علم ب ه وق ه أو إحدى محارم ء سلوك زوجت
رط          ق ش ا ال يتحق زانيين فهن ن ال أر م ين للث صب آم ل ون ى القت مم عل ص
اهدهما     إذا ش تفزاز ف ذر االس شروط لع صاب ال ل ن ا وال يكتم أة بالزن المفاج
أ                     م يفاج تفزاز ألن الجاني ل وفر عذر االس ا فال يت متلبسين بالزنا وقام بقتلهم

س   سوء ال م ب ى عل ه عل شيء وأن بق   ب وفر ظرف س ة يت ذه الحال ي ه لوك وف
 . اإلصرار 

ة    ز االتحادي ة التميي ه محكم ا ترجمت ذا م اوه ن (... : بقوله ت م فالثاب
د    ه بع ى ب ذي أول ق ال ام قاضي التحقي تهم أم رار الم ن إق دعوى وم ائع ال وق
ه               وقوع الحادث مباشرة من أنه آان يعلم بوجود عالقة غير شريفة بين والدت

د من وجود       ) ل( والمجنى عليه المصري الجنسية      )م(المجنى عليها    وقد تأآ
ه  هذه العالقة إذ آان    ه        المجنى علي ًا ويبيت مع والدت شقة يومي ى ال يحضر إل

تهم   ) 409م(إذ أن   ) للصباح عقوبات تتطلب عنصر المفاجأة أي أن يكون الم
ا                    أ بوجودهم م يفاج ا ث ين المجنى عليهم خالي الذهن تمامًا من وجود عالقة ب

  . )260(...الجريمة تحت تأثير المفاجأةالفراش الواحد فيرتكب في 
ل              إ ة القت ن الجاني ال يستفيد من عذر االستفزاز إذا قام بارتكاب جريم

صر       ون عن ا آ سين بالزن ا متلب المجنى عليه ه ب ن مفاجأت ة م دة طويل د م بع
االستفزاز قد انتفى بسبب ارتكاب الجريمة بهدوء البال وزوال حالة الغضب      

ه ،              فهن سال الجاني عن ذلك    ا يتوفر معه ظروف سبق اإلصرار وي وقضت آ
ك             (... بأنه   تهم وذل ال يحول دون توفر سبق اإلصرار الهياج النفسي لدى الم

ه                وفرت ل ا ت بمشاهدة المجنى عليه يزني بزوجته قبل خمسة عشر يومًا طالم
                                                 

   . 170شرح قانون العقوبات ، المصدر السابق، ص: فخري عبد الرزاق الحديثي . د )1(
  .69المصدر نفسه ، ص  )2(
 ، مجلـة القـضاء ، نقابـة         15/8/1990 فـي    90: ، موسوعة ثانية    ) 102(قرار رقم    )1(

  . 191، ص1991 / 46س/ 2 و ع1المحاميين في العراق ، ع
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د   الفرصة للتفكير فيما هو قادم عليه وأنه قد أعد لجريمته األسباب ال             تي اعتق
ين المجنى                      ه وب ا حدث بين سوية م ى ت أنها تسهل له ارتكابها وأنه مصمم عل

  . )261()عليه بالقتل
تفزاز وسبق اإلصرار في                   ين االس شابهًا ب ك ت يتضح من ذلك أن هنال
ة              حالة علم الجاني بسوء سلوك الزوجة فال يتوفر عذر االستفزاز فيكون حال

سوء        متشابهة مع االستفزاز هذا من جانب وم       ن جانب ثاٍن فأن مجرد الشك ب
ال               ك الآتم سلوك الزوجة أو المحرم ال يتعارض مع قيام سبق اإلصرار وذل

 )262() االستفزاز(نصاب الشروط الخاصة التي ينهض عليها العذر المخفف         
 . 

ن   وانين م ن الق تفزاز فم ائل االس د وس ي تحدي وانين ف د اختلفت الق وق
ي          ادي آوس ا عداها           يقتصر على تطلب الفعل الم تفزاز وم ا االس لة يتحقق به

ه                     ا عداها ال يمكن أن يتحقق ب وب وم تفزاز المطل اليمكن أن يتحقق به االس
سي      انون الفرن وانين الق ذه الق ن ه تفزاز ، وم صري ،  –االس انون الم  والق

ل                 ادي ، ب ومنها من توسع في مفهوم النص فلم يقصر الوسيلة على الفعل الم
وال واألف ى األق داها ال ن  تع ان م ارات إذا آ ى اإلش ل وحت ات ب ال والحرآ ع

انون  –شأنها أن تحقق االنفعال الشديد في نفسية المثار، ومن هذه القوانين           الق
زي سوري   -اإلنكلي انون ال ي والق انون العراق انون  .  والق سبة للق ا بالن أم

الفرنسي فوسائل االستفزاز هي الغضب أو العنف الشديدين ضد األشخاص            
ون  – ذر       أي أن يك إن ع ادي وإال ف ف م ن عن ارة ع و عب وم ه اك هج هن

 . من القانون المذآور ) 321م(االستفزاز اليقبل وهذا ما نصت عليه 
ى                 تفزاز قاصرًا عل ه جعل عذر االس أما بالنسبة للقانون المصري فإن

ا    صت عليه ي ن صورة الت صورة    ) 237م(ال ذه ال ات وه انون العقوب ن ق م
 .التتحقق إال بقيام بفعل مادي 

ام   ات لع انون العقوب دور ق ل ص ه قب زي فموقع انون االنكلي ا الق أم
ة ألن االستفزاز         1957 ر آافي ، آان يعتبر أن مجرد الكلمات واإلشارات غي

 ، أما   )263(يجب أن يأخذ شكل الهجوم الذي يؤثر في انفعال الشخص المعتاد            
                                                 

، مجموعة األحكام   27/6/1983 في   83 -82: ، جزاء أولى ، جنايات      ) 1228(قرار رقم    )2(

  . 91، ص1983لسنة  / 4 و3 و2 و1ع/ العدلية 
، 1984علي عبد القادر القهوجي ، علمي اإلجرام والعقاب ، الدار الجامعية ، بيروت ،               . د  )3(

  .253ص
(263)  P. J. Fll2 GERAID, Criminal, Law, and Punshament, Third Edition, 

criminal Law and punsable, (1962), Oxford, At, The Clarendon press, 
P. 127. 
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ى استفز             اًء عل ة بن د تطلب المشرع أن ترتكب الجريم از القانون العراقي فق
خطير صادر من المجني عليه ، فيبدو أنه قد جعل من خطورة فعل الجاني                  
ة  ه من طبيع ستدل علي تفزاز الي ار االس تفزاز ، والحال أن معي ارًا لالس معي
يلة                  ذه الوس ه ه ذي تترآ ر ال الوسيلة االستفزازية فعًال أو قوًال وإنما على األث

   .)264(في نفسية الشخص المستفز 
ه          وهذا ما أشارت إلي      ة بأن ز االتحادي ة التميي ر استفزازًا    (ه محكم يعتب

داء       ) 130م(خطيرًا من المجني عليه لغرض تطبيق         ة باالعت ات ، قيام عقوب
ه      ا قالت أن              )265()على المتهم بإطالق النار علي رار آخر له مجرد  ( ، وفي ق

ق   ب تطبي الغير اليوج ه ب ة زوجت تهم بعالق ن الم انون ) 130م (ظ ن ق م
ة      ه       العقوبات في حال ل زوجت ى قت ه عل انوني       )266() أقدام ا النص الق ، ويلزمن

ره              بضرورة صدور عمل االستفزاز من المجني عليه ال من شخص آخر غي
ر                مهما آانت صلته به، وعليه فإن االستفزاز اليعد متوافرًا إذا صدر من غي

ى     ة عل ز االتحادي ة التميي ررت محكم د ق ه ، وق ي علي تفزاز (المجن أن االس
بب     ه                 الذي يكون س صادر من المجني علي ة هو االستفزاز ال ًا لتخفيف العقوب

 .)267() 128م (نفسه حسب ما قررته 
 وفي قرار آخر لها قالت أن ضرب المجني عليه لولده المتهم بالعصا             
د                    سجن المؤب ى ال ة اإلعدام ال ه تخفيف عقوب يعتبر استفزاز للمتهم يجوز مع

ة    )268( ز االتحادي ة التميي ضاء محكم ن ق ضح م وع     ، ويت د بن م تتقي ا ل  بأنه
ا ضمن          ا اهتمت بتأثره الوسيلة سواء أآانت فعًال أو قوًال أو حرآة ، بقدر م
ى          صر عل تفزاز اليقت ا ، إن االس ت به ي أحاط روف الت ام للظ ار الع اإلط
وال         ق األق األفعال دون األقوال ، فمثلما يقع االستفزاز باألفعال يقع عن طري

                                                 
  .88-87فخري الحديثي ، المصدر السابق ، ص. د   )1(

، النشرة القـضائية ،     19/5/1973 ، تاريخ القرار     1973هيئة عامة ثانية    / 73قرار رقم     )2(

 .1973العدد الثاني ، السنة الرابعة ، 
 ، النشرة القضائية ، العدد الثالـث ، الـسنة الثانيـة ،              23/8/1971 في   1708قرار رقم     )3(

  .138 ، ص1973نيسان 
، تـاريخ القـرار     1973هيئـة عامـة ثانيـة ،         / 105 رقم اإلضـبارة     –تمييز عراقي     )4(

لثاني ، السنة التاسعة والعشرون ، كـانون        ، مجلة القضاء ، العددان األول وا      21/7/1973

  .1974الثاني، حزيران 
، النشرة القضائية ، العـدد      9/6/1973، تاريخ القرار    1973/ هيئة عامة / 83قرار رقم     )1(

  . 380، ص1973الثاني، السنة الرابعة ، 
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ة             أيضًا ، أو بأية وسيلة أخرى طالم        ذي يحقق حال داء الظالم ال شكل االعت ا ي
يلته  ا آانت وس تفزاز مهم شكل اس ر محقق ي داء غي تفزاز إذ إن أي اعت االس

ين سبق             . )269( ين االستفزاز وب شابه ظاهري ب دو من ت ا يب وهكذا ورغم م
ى                   ا عل أثير آل منهم سية ترافق سلوك الجاني إال أن ت اإلصرار من حالة نف

ل ونت انوني للفع رًا الوصف الق رًا نظ اين آثي رر يتب صدد الجزاء المق ه ب ائج
ة                    ا في حال ة عصبية يرثى له لطبيعة الحالة التي يكون فيها الجاني فهي حال

 . االستفزاز بينهما هي حالة خطرة توجب التشديد في حالة سبق اإلصرار

                                                 
  .493محسن ناجي ، المصدر السابق ، ص. د  )2(
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 المبحث الثاني
 االستفزاز الخطير والقتل بباعث شريف غسًال للعار

شريف  (لى تسمية   لم يتفق الفقهاء ع    ة        ) الباعث ال ى نوعي التي دلت عل
شريف   (الباعث فمنهم من أطلق عليه لفظ        ه        ) الباعث ال ق علي نهم من أطل وم

سامي   (ومنهم من أطلق عليه لفظ      ) الباعث االجتماعي (لفظ   ، فال   ) الباعث ال
ه وموقف القضاء          بد من الخوض في         ات الفق لغرض التعرف    آراء ونظري

شر  ى الباعث ال ى معن ر   عل تفزاز الخطي ن االس زه ع ا تميي سنى لن يف ، ليت
ة )270( و الجريم ا  نح ع االرادة ويوجهه سي يتفاعل م ل نف و عام  . )271(، وه

ه   رف بأن ن أن يع ذا يمك ين،    (وبه ل مع ان فع ى اتي دافع إل سي ال ل النف العام
 .)272(مصدره أحساس الجاني أو مصلحته 

ر أن    وبهذا يكون الباعث وليد اإلحساس ويكون الدافع وليد ا         إلرادة غي
رادفين            رجح استعمالهما آمت  )273(هذه التفرقة يرفضها الفقه ، ونحن نؤيده وي

                                                 
وكـذلك   . 84 في قانون العقوبات ،المصدر السابق ، ص       الباعث: محمد معروف عبد اهللا      )1(

فكرة الغرض والغاية في النظرية العامة للجريمة والعقـاب ، مجلـة            : رمسيس بهنام   . د

 ،  1954 -1952/ 6س/ الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، العددان األول والثاني         

  . 340ص
(271) Disney (Henry, W.): The criminal Law, Second, Edition, London 

(1926), P.96. 
 .655القسم العام، المصدر السابق ، ص: محمود نجيب حسني . د

 .231المصدر السابق، ص: عدنان الخطيب. د

 .269المصدر السابق، ص: عادل عازر . د

 .211حسنين إبراهيم صلح عبيد، المصدر السابق ، ص. د
 :Disney: op. cit, P. 98: ينظر إلى تعريف الباعث  )3(

Harris (F): Principles and practice of The criminal Law, sixteenth Edition, 
London (1939): chamelin (Nell c.) and Evans (Kenneth, R): criminal 
Law, for policemen, New Jersey (1971), Mercier, charies criminal, 
Responsibility, physicians and surgeons, book company, U.S.A (1929), 
P.71. sandes (Robert, L.): criminal, practice procedure, and Evidence, 
in Eive, second, Edition, London, (1939) P:6. 

(1) Abrahamsen (David): The Psychology of Crime. New York (1960) P. 
2, 14: Williams (Glanvillem L.) : The mental Element in crime, (1965), 
P. 14: Elliott (D. W.) and wood (J. C.): A case book on Criminal, Law 
Second Edition, London: (1969) P. 63: Cress and Jones: Op, Cit, P. 46: 
Stewart (S. T.) : A Modren view of the criminal, First Edition, Great 
Britaon (1969) P. 46. Smith and Hogan: Op, Cit, P. 53 . 
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ة التي ترتكب بباعث ، هو                     وي في الجريم ، وهكذا يتضح بأن الرآن المعن
ى الباعث                     ق عل ذاته في أي جريمة عمدية أخرى ، وعليه فال ينبغي أن يطل

اص   ظ الخ صد الجن    )274(لف رة الق تلط بفك ي ال يخ ث )275(ائي ، لك  ، فالباع
ه                 ين الينفيان ا نبيل ائي ، وأن آان  )276(والغاية اليعدان من عناصر القصد الجن

، فالقصد الجنائي هو توجيه اإلرادة نحو عمل مجرم ، ويترتب على ذلك أن              
ال جرم بدون قصد، أي القيام لجريمة إال إذا توافر رآنها المعنوي في حين                 

ة   ان الجريم ن أرآ يس م ائي )277(أن الباعث ل صد الجن ن عناصر الق ، ال م
ن   صد اليمك ا أن الق ا آم ى ارتكابه م يعرف الباعث عل ع وأن ل ة تق فالجريم

ذا الوصف           د نص   . وصفه آأن يكون شريفًا أو دنيئًا بينما يقبل الباعث ه وق
  .)278(عليه صراحة في بعض التشريعات الجزائية 

الر شريف ب م يضع أي تعريف للباعث ال ي ل غم من فالمشرع العراق
ى       ) 128/1م(اعتباره عذرًا قانونيًا مخففًا عامًا بمقتضى         (... التي نصت عل

 )شريفة وفيما عدا هذه األحوال يعتبر عذرًا مخففًا ارتكاب الجريمة لبواعث            
الذي يقدم عليه الفاعل احترامًا     هو  (الباعث  ويرى قسم من الفقه العراقي بأن       

                                                                                                                                            
  .204، القاهرة ، ص2محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، ط.  د-
حميد السعدي، المـصدر    .  ، ود  358علي راشد ، المدخل وأصول النظرية العامة ، ص        .  د -

  .252السابق ، ص
ي بين الباعث والقصد الخاص، حيث يقـول         فرق الدكتور محمود نجيب حسن     بتعبير دقيق    )2(

أن القصد الخاص نية أنصرفت الى غاية معينة، أو هو نية دفعها الـى الفعـل باعـث                  (
وينظـر فـي    . 655، ص ) 693(محمود نجيب حسني، القسم العام ، رقم        . ،  د  ) خاص

 : التفريق بين القصد والباعث
Disney: Op. Cit., P. 96-97, Cross and Jones: Op. Cit., P. 46: Smith (J. C) and 
Hogan (Brian): Criminal, law, Cases and materials, London (1973), P. 50-51. 

  .274عادل عازر ، المدر السابق ، ص. د  )3(
محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، القسم العام ، المصدر السابق ،               . د  )4(

   .674 ، 634ص
 هب الشراح اإلنكليز الى عدم اعتبار الباعث عنصراً في الجريمة يذ  )5(

Cross and Jones: Op. Cit., P. 46. Sandes: Op. Cit., P. 6. Smith and Hogan. 
Op. Cit., P. 53-54.  

والعراقـي  ) 193،  192م  (والـسوري   ) 194 / 193م  (قانون العقوبات اللبنـاني     : ينظر )1(

   ) .135/1، 128م(
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ارا  ة أو العتب ة أو األدبي شاعر الديني شرف  للم ل أو ب شرف الفاع ق ب ت تتعل
  . )279()شخص آخر عزيز عليه

د      ق القواع شريف وف ى الباعث ال دد معن د ح ي فق ضاء العراق ا الق أم
بيل       ى س سائدة ، وعل يم ال ارات والق ع واالعتب ي المجتم ة ف ة العام األخالقي
أثير التخدير عمل                المثال فان القضاء اعتبر التحرش بالنساء اللواتي تحت ت

د من              غير أخالق  ي يجب التصدي له وحماية العرض في مقاومته وهذا ما يع
  . )280(قبيل الباعث الشريف 

ه  شريف بأن ه المصري فبعضه عرف الباعث ال ا الفق آل باعث (أم
نهم من   )281()يهدف إلى تعاون اجتماعي وحسن سير الحياة االجتماعية    ، وم

شرف والكرا             (عرفه بأنه    ى ال ة في المحافظة عل ه الرغب ل     ما تملي ة أو المث م
  . )282() العليا

ه  ه بأن د عرف ه اإليطالي فق ا الفق ضمير (أم ا ال دوافع التي يقره ك ال تل
  . )283()والرأي العام لشعب معين في زمن بعيد

صورة      شريف ب وم الباعث ال ضاء مفه دى الق تقر ل د اس دم فق ا تق ولم
ل العم    ة القت ي جريم ة ف ة ال   خاص ارت محكم د أش ار وق سًال للع ز د غ تميي

ة االت ا حادي صلحة أو    (بقوله ه م ث طبيعت ن حي ل م شريف يمث إن الباعث ال
ا يفرض المجتمع                    وًال بم ل محم ة القت دفع الشخص الرتكاب جريم شعورًا ي
رد                 دما ي اس ، وعن من عرف وتقاليد لها وزنها وأثرها الحسن بين أوساط الن

دفع الجاني إ                  ذي ي شعور ال ى  هذا الباعث عند قتل المرأة غسًال للعار فهو ال ل
لوآها                      ة من انحراف في س رأة الخاطئ ه الم ا تقترف ة نتيجة لم ارتكاب جريم

                                                 
التعديالت الواجب إدخالها في قانون العقوبـات العراقـي ، مطبعـة            : حمودي الجاسم   . د )2(

الجرائم الواقعـة علـى     : وكذلك سعد علي البشير      . 347، ص 1963الشعب واإلرشاد ،    

، 2004األشخاص في ضوء اجتهادات محكمة التمييز األردنية ، دار اإلسراء ، األردن ،              

  . 275ص
، النـشرة   21/7/1973 في   973/ ، هيئة عامة    ) 122(يز االتحادية رقم    قرار محكمة التمي   )3(

  . 344، ص1974/ 4س/ 3ع/ القضائية 
االتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل والمسؤولية ، مجلة الحقـوق           : رمسيس بهنام   . د )1(

  . 132 ، ص1960 -1959 / 4 و 3ع/ للبحوث القانونية واالقتصادية 
شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، مطبعة جامعة القاهرة ،           : ود مصطفى   محمود محم . د )2(

  . 418 ، ص1974، 9ط
  . 273المصدر السابق ، ص: النظرية العامة في ظروف الجريمة : عادل عازر . د )3(
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ع    ه المجتم ر من اه وينف انون إال     )284()يأب ا الق د به ث اليعت ة آالباع  ، والغاي
ه                   شريعات أن ة الت ه في غالبي استثناءًا وفي بعض الجرائم ضمن المتفق علي

اب           ة أو في شروط العق وين الجريم ا إال إذا  ليس للباعث أي أثر في تك عليه
ك     الف ذل ى خ انون عل ضاء    )285(نص الق ًا وق ه فقه سلم ب ن الم ن م  ، ولك

دار           ه يكشف عن مق ك ألن ضرورة التعويل على الباعث في تقدير الجزاء ذل
اني   صية الج ا شخ وي عليه ي تنط ورة الت رًا )286(الخط ل خط ر أق  فيعتب

ها باعث   الشخص الذي يدفعه إلى جريمته باعث نبيل من ذلك الذي يدفعه إلي           
سيء ، فالباعث قد يكون داعيًا من دواعي تخفيف العقوبة في نظر القاضي       

 أو تشديدها بحسب األحوال 
ان                ة وسواء آ دير العقوب لكن االعتداد بالباعث يجد تطبيقه بمناسبة تق

شينًا    ريفًا أم م ث ش ى     )287(الباع صر عل شريف ال يقت ث ال ى أن الباع ، عل
ا    االتحادية   تمييزمحكمة ال مته  جرائم القتل غسًال وهذا ما ترج      الباعث  (بقوله

الشريف الدافع للقتل ال يقتصر على جرائم القتل غسًال للعار فقط لعدم وجود             
اء                   ذي هرب أثن سجين ال شرطي لل ل ال نص قانوني بذلك وإنما يشمل حالة قت

  . )288()مرافقته مخفورًا إليصاله إلى السجن
رًا       فالقتل غسًال للعار وهو قتل الجاني زوج       ه تطهي ته أو إحدى محارم

  . )289(لكل ما لحق به من السب أو العيب الرتكابه الزنا 

                                                 
 . ، غير منشور 17/11/1984 في 1985 -1984، هيئة موسعة ، ) 48(قرار رقم  )4(
من قانون الجزاء الكويتي    ) 41( العقوبات العراقي النافذ، وتنص المادة       من قانون ) 128م  (  )1(

العبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي إال إذا قـضى              (على أنه   

من قانون العقوبات اللبناني علـى      ) 192(من المادة   ) 2(وتنص الفقرة   ) القانون بخالف ذلك  

وسـار  )  من عناصر التجريم إال في األحوال التي عينها القانون         واليكون الدافع عنصر  (أنه  

 .على نفس االتجاه كل من قانون العقوبات السوري واألردني 
محمود نجيـب حـسني ،      .  ، ود  214حسنين إبراهيم صالح عبيد، المدر السابق ، ص       . د  )2(

  .206-205النظرية العامة للقصد الجنائي ، المصدر السابق ، ص
  . 221الباعث في قانون العقوبات ، المصدر السابق ، ص:  معروف عبد اهللا محمد )3(
، مجموعة األحكام العدليـة ،      30/12/1978 في   78هيئة عامة ،    ) 533/ 531(قرار رقم    )4(

  . 175، ص1978 ، 9س/ 4ع
القتل غسالً للعار ، دراسة مقارنة بـين الفقـه اإلسـالمي والقـانون              : شبلي أحمد عيسى     )1(

  . 62، ص1999ضعي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم اإلسالمية ، جامعة بغداد ، الو
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ة ال ا قضت محكم ز آم ة تميي ار من االتحادي ل غسًال للع ى أن القت عل
تها الفحشاء    (بقولها  البواعث الشريفة    سبب ممارس الباعث لقتل امرأة زانية ب

ه    يكون باعثًا شريفًا وهو ما ت      ا    عارف عليه الناس بأن ار     غسل لعاره ، ألن الع
  . )290()....وعشيرتها ما لم يغسل بدمها يبقى الحقًا بأهلها 

ل      ن القت ه ع دى اختالف تفزاز وم ة االس ى حقيق وف عل رض الوق ولغ
 :معالجة الموضوع غسًال للعار ينبغي 

 المطلب األول
 الطبيعة القانونية لالستفزاز

ي  ي ف شرع العراق ات ) 128/1م(نص الم ي عقوب ار علعراق ى اعتب
ز   الالباعث الشريف عذرًا قانونيًا مخففًا عامًا ، آما أن محكمة            ة  تميي االتحادي

ار     (قضت بأنه    ة        يعتبر القتل غسًال للع انوني للعقوب ببًا للتخفيف الق  ،  )291() س
أة     ال المفاج ل ح ع القت ار م سًال للع ل غ صل القت ذلك يت اوب ان بالزن ، وإن آ

بس            األول عذرًا مخففًا عامًا والثاني ع      ة التل ذرًا مخففًا خاصًا ، ولكن في حال
الم             بالزنا والمفاجأة نتيجة االستفزاز والغضب الشديد إذ يكون الجاني غير ع
دة                 مسبقًا بهذا األمر ، بينما القتل غسًال للعار ليس آذلك ويجوز أن يقع بعد م

ة  د الواقع ة بع ه زمني ضًا بأن سوء (، قضت أي ل ل ع القت ون الباعث إذا وق يك
ك              سلوك  المجنى عليها شريفًا ولو تأخر الجاني في ارتكاب جريمته ما دام ذل

ن       اد ع ستقيم واالبتع ق الم ى الطري ا إل ى عليه ودة المجن ل ع د حصل بأم ق
  . )292()ذيلةالر

ة                       دة طويل ا من م سوء سلوك المجنى عليه م الجاني ب ة عل أما في حال
ؤث   د ي ه ق ار لكن ي غسل الع ؤثر ف م ال ي ذا العل أن ه ك ف ع ذل دار وم ي مق ر ف

ة    العقوبة المفروضة بحق الجاني      ز وقد قضت محكم ه     العراق تميي ذلك بأن ب
سوء       ( م ب دان يعل ا دام الم رة م ار لدرجة آبي ل غسًال للع ة القت ال تحقق عقوب

  . )293()قبل قتلها بمدة طويلةسلوك أمه 

                                                 
، مجلـة القـضاء ، نقابـة        27/9/1975 فـي    75/ ، هيئة عامة ثانية     ) 128(قرار رقم    )2(

  . 257 ، مطبعة الشعب ، بغداد ، ص31س/ 3ع/ المحاميين العراقيين 
 / 4س / 3 ، النشرة القـضائية ، ع      23/7/1973، في   72، جنايات ،    ) 3818(قرار رقم    )3(

  . 347، ص1775
 .  ، مجموعة األحكام العدلية 29/11/1976، في 76، جنايات ، ) 1488(قرار رقم  )1(
/ 2 ، مجموعة األحكام العدليـة ، ع       10/4/1976 في   76هيئة عامة ثانية ،     ) 8(قرار رقم    )2(

  . 341 ، ص1976/ 7س



 98

بق      ل س تفزاز ودلي يض االس شريف نق ا أن الباعث ال ين لن ذلك يتب وب
ث  رار، فالباع ذر      اإلص ي ع ال ف و الح ا ه أة آم ز بالمفاج شريف ال يتمي  ال

  .)294(االستفزاز ويقتضي التفكير الهادئ 
ار                  ل غسًال للع ى الجاني في القت ونشير إلى أن العقوبة المفروضة عل

ق  ه وف د إدانت ي أو ) 405م(بع ات عراق ه حسب الظروف ) 406م(عقوب من
ـ وتفرض العقوبة استدالًال      ات ، دون أن      ) 130م(ب وع        عقوب ك من ن ر ذل يغي

ة  وفر )295()24م(الجريم ا وحال ت أة بالزن ل حال المفاج ة القت ا جريم  ، بينم
ي    ا ف صوص عليه ة المن شروطه فتفرض العقوب ستوفيًا ل تفزاز م ذر االس ع

 .من قانون العقوبات دون االستدالل بمادة أخرى ) 409م(
رائم     ن ج ة م ى جريم تفزاز عل اق االس وانين نط صرت بعض الق وق

تفزاز عذرًا      اإلصابا ت دون غيرها ومنها القانون اإلنكليزي حيث جعل االس
دفع                    في جريمة القتل العمد فقط ، أما جريمة الجرح أو الضرب فال يمكن ال

   .)296(بعذر االستفزاز فيها 
 المطلب الثاني
 نطاق االستفزاز

ه صلة                ًا من فعل شائن يصدر من شخص آخر ل إن العار يأتي غالب
  . )297(و النسب لشخص القاتل القربى أو الرحم أ

ار  ل غسًال للع د القت شريف عن ذر المخفف في الباعث ال رى أن الع ن
ة  م والعم ى بنت الع ارم ويتعدى إل ى خارج الزوجة والمح ه إل يتوسع نطاق

ه القضاء               ا استقر علي ذا م ة وه ة         والخال والخال د قضت محكم العراقي ، فق
زال ة تميي م بإدان االتحادي ى حك ق بالمصادقة عل تهم وف ات ) 405م(ة م عقوب

ة المجنى            ) 130م و   128م(وبداللة   ة عم ل ابن من قانون العقوبات لقيامه بقت
ه  ( لها قضت بأن ، وفي قرار آخر     )298(عليها غسًال للعار     قتل الزاني لزوجت

                                                 
 . 158شرح قانون العقوبات ، المصدر السابق، ص: فخري عبد الرزاق الحديثي . د )3(
ال يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة بالعقوبـة         (عقوبات عراقي   ) 24(نصت المادة    )4(

ما مخفف  المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر مخفف أم لظرف قضائي               

 ) . لم ينص القانون على غير ذلك
(296)  Nigel Walker- Crimend Punshment in Drital Revised Edltion at the 

University press Ednhburgh, P. 216. 
 ، مطبعـة اإلرشـاد ،   1، ط3الموسوعة الجنائية في القضاء العراقـي ، ج    : علي السماك    )2(

  . 77، ص1966بغداد، 
 ). غير منشور (1993، في 93الهيئة الجزائية، ) 367(قرار  رقم  )3(
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صيبها من عار فال            ا ي ه م أخيه غسًال للعار آونها ال تمت له بصلة وال يلحق
تهم أح ة بحق الم ق المحكم ام تطب ستدل ب) 130م(ك ا أن ت ا له ) 132م(ـوإنم

  . )299()منه
أن نص   تفزاز ف ة االس ي حال ا ف ه ) 409م(أم صر انطباق ات يقت عقوب

ة                    ة والخال األم واألخت والبنت والعم على قتل الزوجة أو إحدى المحارم آ
وبنت األخ وبنت األخت فقط وال يمتد ليشمل األقارب من الدرجات األخرى            

 . 
 المطلب الثالث
 توفر االستفزاز

ل       ة القت ي جريم ا ف ى عليه لوك المجن وء س ات س روض إثب ن المف م
ة           ذه الجريم ف به ذر المخف وفر الع ى يت اطع حت دليل ق ريف ب ث ش  ،بباع

ة  و ضت محكم ز الق ه  تميي ة بأن يئة  ( االتحادي ا س ى عليه ت أن المجن إذا ثب
ة بموجب   ق العقوب ريفًا وتحق ا ش ى قتله ون الباعث عل سلوك فيك  )130م(ال

ات ى     )300()عقوب لوك المجن وء س ى س اطع عل دليل الق وفر ال م يت ا إذا ل  ، أم
ف      ذر المخف وفر الع ريف وال يت ة بباعث ش اب الجريم د ارتك ال يع ا ف عليه

دار ال             (وقضت في قرار أخر لها بأنه        ا من ال وإن تكرر هرب المجنى عليه
وآها بدليل  يعد عذرًا مخففًا لعقوبة جريمة القتل العمد ما دام لم يثبت سوء سل            

شترط              )301()قاطع ا فال ي بس بالزن ة التل  ، أما في حالة عذر االستفزاز أو حال
ي      شيقها ف ع ع ا م ي بوجوده ا يكتف احش وإنم ل الف رى الفع زوج أن ي ي ال ف

ان                         ة في أي مك وة مريب راش واحد هو في آل خل ، )302(فراش واحد ، والف
ه   ) 409م(بالمصادقة على حكم بإدانة المتهم وفق       آذلك  وقضت   عقوبات لقتل

 )303(شقيقته وإصابة عشيقها حال وجودهما في غرفة نوم المجنى عليها ليًال            
 . 

 المطلب الرابع

                                                 
 ) . غير منشور (24/1/1989 في 88الهيئة الجزائية ، ) 3100(رقم قرار  )1(
 ، بدون سنة    4س/ 4، النشرة القضائية، ع   4/12/73 في   7، جنايات ، م   ) 2077(قرار رقم    )2(

  . 381طبع ، ص
 ، أشار إليه فؤاد زكي عبد الكريم،        27/1/1980 في   80تمييزية أولى ،    ) 154(قرار رقم    )3(

، 1982ئ والقرارات لمحكمة التمييز ، مطبعـة سـرمد ، بغـداد ،              مجموعة ألهم المباد  
  .71ص

  . 228جرائم االعتداء على األشخاص، المصدر السابق، ص: حميد السعدي . د )1(
 ) . غير منشور (11/10/1992 في 1992، الهيئة الجزائية ، ) 2993(قرار رقم  )2(
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 عدم تطبيق الظروف المشددة
ا الزوجة أو إحدى المحارم ال             إن الجريمة المرتكبة حال المفاجأة بزن
ن     ستفيد م ذي ي اني ال د الج شددة ض روف الم ا الظ ق فيه  تطب

ذا  تفزاز وه ذر االس ه  ع صت علي ا ن ي  ) 409م( م ات عراق  عقوب
ا  شددة (...بقوله روف الم ام الظ ده أحك ق ض ة )  وال تطب ي حال ا ف  أم

وفر  يمكن أن تت ار ف سًال للع ريف غ ث ش ة لباع اب الجريم  ارتك
رار      بق اإلص رف س شددة آظ روف م ا ظ  ،  )304(فيه

د        ،)305(وقتل األصول    ل العم ران    ،   )306( واالقتران في جرائم القت ذلك اقت وآ
  . )307(قتل اآلني أو الشروع فيه ال

                                                 
ل مدة محددة مهدداً بقتلهما إن لـم يقومـا          إذا أمهل المتهم عمته وعشيقها لعقد قرآنهما خال        )3(

بذلك ، ثم نفذ تهديده بقتلهما بعد انتهاء المدة دون حصول نزاع أو كالم بينه وبينهما فيعد                 

عقوبات بداللة  ) أ  /1/ 406( فعله قتالً عمدياً محمالً بظرف سبق اإلصرار ينطبق والمادة          

، مجلـة   18/3/2001 في   2001/ جزاء ثانية   ) 691(منه والقرار رقم    ) 130 وم   128م(

، 2001، دار الكتب للطباعة والنـشر ، بغـداد ،           3العدالة، وزارة العدل في العراق ، ع      

 . 70ص
إذا قتل االبن والدته لسوء سلوكها اعتبر ذلك ظرفاً قضائياً مخففاً حيث ثبت أن المتهم قـد                  )1(

ييز االتحاديـة علـى   قتل والدته مع سبق اإلصرار بباعث شريف فقد صادقت محكمة التم         

منه كونه  ) 130(عقوبات وبداللة المادة    ) د/ أ/ 1/ 406(حكم بإدانة المتهم بموجب المادة      

قتل والدته لسوء سلوكها حيث الجريمة احتسبت بباعث شريف ، مضمون القـرار رقـم               

، 1973، أيلول   2، س 4 ، النشرة القضائية ، ع     11/10/1971 في   71، جنايات   ) 2269(

 . 164ص
) ز/ 1/ 406م(صادقت محكمة التمييز االتحادية على الحكم بإدانـة مـتهم وفـق أحكـام          )2(

منه لقتله ابنته واقتران ذلك بقتل عشيقها بإطالق النـار عليهمـا           ) 130م(عقوبات وبداللة   

، هيئـة الجـزاء     ) 1320(كون القتل تم بباعث شريف غسالً للعار ، في القرار المـرقم             

 ) . غير منشور (15/7/1998 في 98الثانية ، 
) أ(عقوبات مع فقرتها    ) 406م(ال يمكن الجمع عند تطبيق      (قضت محكمة التمييز االتحادية      )3(

إذ أن األولى تطبق إذا كان القتل مع سبق اإلصرار أو الترصد أما الثانية تطبق إذا                ) ز(و  

 ، قـرار رقـم   )اقترن القتل عمداً بجريمة او أكثر من جرائم القتل عمداً او الشروع فيـه             

 أشار إليه علي محمـد إبـراهيم الكرباسـي ،           19/4/1 في   1997، هيئة عامة ،     ) 79(
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 المطلب الخامس
 السلطة التقديرية للمحكمة

ة     ديره لمحكم ر تق رك أم ار يت سًال للع ريف غ ث ش ل بباع إن القت
ا                 ائع القضية المطروحة أمامه الموضوع فهي تقدر توافره من عدمه من وق

صًا خاصًا للقت                  )308(عند الفصل فيها     م يحدد ن انون العراقي ل ا أن الق ل  ، آم
ة               غسًال للعار ، بينما حدد في عذر االستفزاز نصًا خاصًا وأن المحكمة ملزم
ة                  ة معين انوني مخفف محدد بجريم باألخذ به عند توافر شروطه ألنه عذر ق

 . وال يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع 
 المطلب السادس
 قتل الشريك

)  في الرذيلة  شريك المرأة (استقر القضاء العراقي على إن قتل الرجل        
ًا    ون ظرف صلح أن يك دوره ي شرف وب ًا لل ا انتقام ريف وإنم د باعث ش ال يع

ة ال قضائيًا مخففًا للعقوبة    ز وقد قضت محكم أن   تميي ة ب ل الزاني   ( االتحادي قت
شريك– سًال      - ال ل غ سبة للقت انوني بالن ضائي دون الق ف الق ضع للتخفي  يخ

ل الزان           ار تنحصر بقت ة وال  للعار ، ألن جرائم غسل الع يصح سريانها في    ي
  . )309()حالة قتل الزاني

ار يكون           ثم أن قتل الشريك في جريمة القتل بباعث شريف غسًال للع
تدالًال ب  ات ) 132م(ـاس ضت   )310(عقوب ذلك ق ًا ل ة ال ، وتطبيق زمحكم  تميي

                                                                                                                                            
، 1992الموسوعة العدلية ، دار الحرية للطباعة والنشر ، مكتبة شركة التأمين الوطنية ،              

  . 7ص/ 1999 / 53ع
لمحـامين فـي    الباعث الشريف في قانون العقوبات ، مجلة القضاء ، نقابة ا          : علي السماك    )4(

كـذلك المحـامي ،      . 85 ، ص  1979 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد        2 و   1العراق ، ع  

  . 493محسن ناجي ، المصدر السابق ، ص
عباس الحـسني وكامـل     . أشار إليه د   . 12/1/1966 في   65جنايات  ) 1726(قرار رقم    )1(

ألول ، مطبعة اإلرشـاد ،      السامرائي ، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز ، المجلد ا          

  . 221، ص1968بغداد 
إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمـة أو          (عقوبات عراقي   ) 132(نصت المادة    )2(

  -:المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه اآلتي 

 . ل عن خمسة عشر سنة عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة ال تق -1

 . عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت  -2

 . عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر  -3
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 أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وذلك ألن الثابت في             وجَد(االتحادية  
دور               أوراق الدعوى بأن ا    ه المفصل ب لمتهم قد شاهد حسبما ورد في اعتراف

اآتًا دون أن                   قيقته ، إال أن ظل س اف ش التحقيق اعتداء المجنى عليه على عف
د تزوجت                      قيقته ق ارًا بالحادث وأن ش سجل إخب م ي يقدم على عمل شيء ، ول
د                تهم بع دام الم أن إق ذا ف ارة ، ل من شخص آخر ثم أعيدت بعد مدة مزالة البك

ذه الم  ال      ه ه ف ام ، علي دافع االنتق ان ب ه آ ى علي ل المجن ى قت ة عل دة الطويل
ة   ) 130 -128(حضور ألحكام المادتين     رر    عقوبات لتحقيق العقوب ذا ق  ت، ل

ى    دعوى إل ادة أوراق ال ةمحكالإع ها    م ة فرض ة بغي ر بالعقوب ادة النظ  إلع
تدالًال ب  ات) 132م(ـاس سالً   )311()عقوب ة غ رأة الزاني ل الم سبة لقت ا بالن  ، أم

ول      )312(عقوبات) 130م(للعار فأن التخفيف يكون بموجب       ، ولذلك يمكن الق
رأة                 ل الم أن جريمة القتل بباعث شريف تنشأ عنها جريمتان ، األولى عن قت
ل   ة عن آ اني عقوب ى الج ريكها ، وتفرض عل ل ش ة عن قت ة، والثاني الزاني

د ، ويج ل العم ي جرائم القت ران ف م يحصل االقت ا ل ده م ى ح ة عل ري جريم
ة   تمييزمحكمة ال تنفيذها على الجاني بالتعاقب ، وتطبيقًا لذلك قضت           االتحادي

اء وجوده في                   (بأنه   دًا مع سبق اإلصرار أثن إن قتل المتهم للمجنى عليه عم
قيقته                     ه ش م قتل ا ث ة بكارته قيقته وإزال دار عمه ، الرتكابه الفعل الشنيع مع ش

د جريم     لوآها يع ا     عمدًا مع سبق اإلصرار لسوء س تين تكيف آل واحدة منه
ة باالستدالل         ) أ/406/1م(وفق   ات إال أن العقوب ـ عقوب ات  ) 132/1م(ب عقوب

ادتين    ى والم سبة لألول اب   ) 130 و128(بالن ة الرتك سبة للثاني ه بالن من
  . )313()الجريمتين بباعث شريف غسًال للعار

                                                 
 ، أشار إليه علي محمـد إبـراهيم         5/12/1998 في   98، جزاء ثانية    ) 3215(قرار رقم    )1(

  . 6، ص1999/ 59الكرباسي ، المصدر السابق ، ع 
إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها اإلعـدام         (عقوبات عراقي على أنه     ) 130م(نصت   )2(

. نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الى الحبس الذي ال تقل مدته عن الـسنة                  

فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن                

 ) . القانون على خالفهستة أشهر كل ذلك ما لم ينص 
 ، مجلـة    15/5/1989 فـي    89موسوعة ثانية   ) : 47(قرار محكمة التمييز االتحادية رقم       )1(

، 1990 ، مطبعـة الـشعب ، بغـداد          45، س 2القضاء ، نقابة المحامين في العراق ، ع       

أشـار   . 4/6/1985 في 85 -84جنايات ) 2006( ، وبنفس المعنى القرار رقم  201ص

م المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، مطبعة            إليه إبراهي 

  .223 ، ص1990الجاحظ، بغداد 
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عقوبات وتوفر شروط   ) 409م(أما في حالة انطباق الجريمة مع نص        
ادة                عذر ا  ذه الم ستفيد من ه الستفزاز وهي حالة المفاجأة بالزنا فأن الجاني ي

سواء ارتكب القتل بحق الزانية وشريكها معًا أو بحق احدهما دون اآلخر ،                
شريك فقط       أي أن الجاني يستفيد من العذر        ل ال ل       حتى وإن قت شأ عن قت ، وتن

ان      ر جريمت ط وال تعتب دة فق ة واح ريكها جريم ة وش انون أن ا. الزاني لق
ة       ن جريم ة م ن وصف الجريم ر م تفزاز تغيي ة االس ر حال زي يعتب االنكلي
ى                     ة إل ة عمدي ه ، أي من جريم ة من ة خالي مرتكبة بسبق االصرار إلى جريم
ة          رار، وحال سبق االص رن ب ة تقت ة العمدي ة ، فالجريم ر عمدي ة غي جريم

ة                    سألة الني ى م ارة تنصرف إل أو االستفزاز، تنفي سبق االصرار، وأن األث
ي   ارة تنف ة واألث وين الجريم ي تك صر أساسي ف صد عن ان الق صد وأن آ الق

 . )314(النية المبيتة في الجريمة وتنفي الرآن المعنوي لها

                                                 
(314) Peter English, provocation and attempted, murder. The criminal Law 

Review, (1973). P. 727, and. P. 728. 
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 المطلب السابع
 صفة الجاني والمجنى عليه

ددت  ات  ) 409م(ح انون العقوب ن ق يم اني   العراق فة الج ه  ص بكون
ه أو إ من(رجًال وليس امرأة بقولها    ه    فاجأ زوجت د  ...)حدى محارم  ، إذ ال ب

زوج أو أحد محارم المجنى                     ا هو ال أة بالزن أن يكون الجاني في حالة المفاج
ار              ل بباعث شريف غسًال للع ة القت عليها آاألب واألخ والعم، أما في جريم

رأة ألن نص                ات  ) 128/1م(فمن الممكن أن يكون الجاني رجًال أو ام عقوب
ذلك  ًا ل ًا وتطبيق ضت مورد مطلق ة الق ز حكم ة تميي ت (االتحادي إذا الحظ

أخر               ) 405م(المتهمة وفق     ا آانت تت ا ، إن المجنى عليه ل ابنته ات لقت عقوب
ا                 األمر فمنعته دها ب في العودة إلى الدار ليًال فأرادت تأديبها خشية سماع وال
ة شريفًا وغسًال                   ة ال تجعل الباعث الرتكاب الجريم من الخروج فهذه الحال

ار ، ألن اال  ة   للع ائع ثابت ه وق ى تحقق شهد عل سلوك يجب أن ت نحراف عن ال
تدالل ب   ة دون االس رض العقوب سه ف تدالل  ) 130م(ـوبعك ل االس ات ب عقوب

  .)315()منه) 132م(بـ
د        ا فق بس بالزن ال التل ل ح ة القت ي جريم ه ف ى علي سبة للمجن ا بالن أم

ترطت  اني أو   ) 409م(اش ة الج ي زوج ا ه ى عليه ون المجن ات أن تك عقوب
رأة      إحدى ا ام  محارمه آأمه وابنته أو شقيقته أي ال بد أن يكون المجنى عليه

شترط أن يكون                     ار فال ي ل غسًال للع ة القت باستثناء الشريك ، بينما في جريم
أن     المجنى عليه امرأة بل يمكن أن يكون رجًال و         د (قضت أيضًا ب تهم   اأق م الم

شموًال ون م ه يك شاهدته أشخاص يلوطون ب د م قيقه عن ل ش ى قت ذر عل  بالع
ل إذ أن    رأة أو رج ه ام د ارتكب ان ق يان إن آ ار س ف ألن الع انوني المخف الق

ان مصدره         ا يس بمن آ أن           )316()لعبرة بوجوده ول ضًا ب ا قضت أي د  (، آم يع
م بباعث شريف                     د ت واط ق قتل الوالد لولده بسبب سوء سلوآه وممارسته الل

ادتين    تدالل بالم ه االس صح مع ا ي ات ) 130 و 128(مم د  ععقوب ي عن راق
ار شخصًا آخر فضًال عن                  )317()فرض العقوبة  ل غسًال للع  ، وقد يطال القت

ا       عليها الزانية المجنى   ول   و من التخفيف     ، فال يستفيد الجاني هن رار    تق في ق
                                                 

 ، مجلـة القـضاء ، نقابـة         17/10/1988 فـي    88موسوعة ثانية ،    ) : 273(قرار رقم    )1(

  . 393، ص1989 ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 44 ، س4 و 3المحاميين في العراق ، ع
، مجموعة األحكام العدلية    26/6/1986 في   86 -85، جنايات أولى ،     ) 1618(قرار رقم    )1(

  . 159، ص1986 لسنة 2 و 1، ع
 ،  5 ، س  1 النـشرة القـضائية ، ع      30/3/1974 في   74، جنايات أولى    ) 897(قرار رقم    )2(

  . 386، ص1976
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أن       ا ب ذر                   (أخر له ه الع فاحًا ال ينطبق علي ود س ا المول ة ألبنه د الزاني ل وال قت
ررت     )318())مخففالقانوني المخفف وإنما يمكن عده ظرف قضائي          ، آما ق

إذا آان المتهم قد أقدم على قتل أم زوجته انتقامًا منها بسبب اجبارها             ((أيضًا  
ًا م                   د عذرًا قانوني اء فال يع اطي البغ ه تع ًا لتخفيف    ابنتها التي هي زوجت وجب

 .)319())عقوبات) 130م(العقوبة حسب 
ذا          : ولنا في هذا الصدد ما يأتي        د قصر ه الحق  أن المشرع العراقي ق

د           ه أو أح ا زوجت ى عليه ت المجن اني إذا آان ف للج ذر المخف نح الع ي م ف
محارمه ، أما إذا آانت من أقاربه ، ولكنها ليست محرمة عليه مثل بنت العم        
ع   ا م ل الزن ا بفع ه له ة مفاجئت ي حال ذر ف ستفيد من الع و الي وبنت الخال فه

أثير ا            ه للت ذي يتعرض      تأثيره الشديد بهذا السلوك الصادر من قريبت سلبي ال ل
رف         ًا للع ه وفق ًا ل ست محرم ا لي ن أنه رغم م ى ال ه عل سمعته وآرامت ه ب ل
ل                   ا مث ا قريبته أ بزن رأة تفاج االجتماعي السائد من جانب آخر نقول له أن الم
النص ال يطبق                 األم التي تفاجأ بزنا ابنتها مع شخص آخر فتقتلها أو تقتلهما ف

زوج          عليها ألن النص ذآوري جاء بصيغة الم       أ ال ى الرجل إذا فاج خاطب إل
ول   ة ذه صاب بحال ي ت رأة الت إن الم الي ف ه ، وبالت ه أو إحدى محارم زوجت
ي           ا وه ا وابنته رى أخته ي ت معتها وه ا وس ي آرامته ر ف تفزاز خطي واس
شديدين ،                     ال ال ردة فعل نتيجة الغضب واالنفع ل آ وم بالقت ا وتق تمارس الزن

ذ   ي أن يأخ شرع العراق ى الم رى عل ذا ن ديل صيغة  له ي تع ر ف ذا األم م (ه
أثر هو واحد                    ) 409 ا دام الت ة وم ًا للعدال ات العراقي تحقيق انون العقوب من ق

سبب   شيء ب سية ب ة النف ر من الحال رأة ال يغي أ رجل أم ام ان المفاج سواء آ
 .اجتماعيًا  التقاليد وااللتزامات الدينية السائدة 

                                                 
هيئة عامة ثانية ، أشار إليه فؤاد زكي عبد الكريم ، المصدر الـسابق ،               ) 211(قرار رقم    )3(

  . 69ص
، 4 ، مجموعة األحكام العدلية ، ع      26/12/1981 في   81جزاء أولى ،    ) 2176(قرار رقم    )4(

   . 105، ص1981 ، 12س
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 المبحث الثالث
 رعياالستفزاز الخطير والدفاع الش

ع    ه م ا مقارنت سنى لن ي يت شرعي لك دفاع ال وم ال د مفه ن تحدي د م ال ب
ا أو                  شرعي يختلف ظاهره دفاع ال اريف لل اك عدة تع االستفزاز الخطير فهن

استعمال القوة الالزمة (التعبير بها ولكن مضمونها واحد فنهم من عرفه بأنه         
يل   ود وس دم وج د ع ال عن نفس أو الم ى ال ة عل ن جريم ال م صد خطر ح ة ل

ة دون الخطر   ة للحيلول سلطات العام ى ال اء إل ذر االلتج صده ، وتع أخرى ل
اع        ، )320( ومنها التشريع العراقي     الحال ،   والدفاع الشرعي سبب إباحة بإجم

ائي المعاصر       ارة          )321()التشريع والقضاء والفقه الجن ه بعب نهم من عرف  ، وم
  . )322()دفع الشر بمثله(أخرى وهو 

ه موجه       فالدفاع الشرعي يتحقق وق   داء من جانب المجنى علي وع اعت
اًال     اك مج أن هن ذلك ف ر ل تفزاز الخطي ع االس ال م و الح ا ه اني آم ضد الج
بعض في       ع ال يتالقى فيه الدفاع الشرعي واالستفزاز الخطير األمر الذي أوق

ه      عراقي  عقوبات  ) 409م( ، ولكن    )323(الخلط بينهما    ى أن وال (....نصت عل
دفاع ا  ق ال تعمال ح وز اس ذر   يج ذا الع ن ه ستفيد م ن ي د م شرعي ض ، ...)ل

شرعي في              وحسنًا   دفاع ال ة لل فعل المشرع العراقي ألن تطبيق القواعد العام
حالة المفاجأة بالزنا يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ، ذلك ألن الزوجة أو إحدى              
رًا      تفزازًا خطي رم اس زوج أو المح تفزا ال ذان اس ا الل ريكها هم ارم وش المح

رامي مما دفعه لالعتداء عليهما ثأرًا لشرفه هذا من جانب ومن             بفعلهما اإلج 
                                                 

الجريمة إذا وقع الفعل استعماالً لحـق الـدفاع الـشرعي           (وبات عراقي   عق) 42م(نصت    )1(

 ) : ويوجد هذا الحق إذا توافرت الشروط اآلتية 

إذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيـام هـذا                   - أ

 .الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة 

 .سلطات العامة التقاء هذا الخطر في الوقت المناسب أن يتعذر عليه االلتجاء الى ال - ب

أن اليكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر ويستوي في قيام هذا الحـق أن يكـون                  - ت

  .التهديد في الخطر موجهاً الى نفس المدافع أو ماله أو موجهاً الى نفس الغير أو ماله
، مطبعة الفتيان ،    1العقوبات المقارن ، ط   القواعد العامة في قانون     : أكرم نشأت إبراهيم    . د )2(

  . 149، ص1998بغداد ، 
  . 263محمد الفاضل ، المصدر السابق ، ص. د )3(
قانون العقوبات ، القسم العام ، الجريمة ، دار الفكـر العربـي ،              : مأمون محمد سالمة    . د )1(

  . 604، ص1976
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دفاع           ة ال رم بحج زوج أو المح ل ال ة قت ى إباح يؤدي إل ه س اٍن فأن ب ث جان
ة         ) الزوجة وشريكها (الشرعي األمر الذي يفلت      ل ومن عقوب ة القت من عقوب

ا                   ة شكوى الزن  ،  )324(الزنا لموت الزوج الذي يكون له وحدة الحق في إقام
 )325(شك إن هذه النتيجة منافية للعدالة وللقيم األخالقية وسالمة المجتمع           وال  

 . 
ا من              ة لحمايته ة قدسية معين آما إن القانون قد أعطى للرابطة الزوجي

سيهما                 شرعي عن نف دفاع ال  ألن  )326(العبث ولم يتهاون مع من ينتهك حق ال
ؤدي    األعراض معصومة ، وال عبرة بجواز االستسالم أمام فعل مجرم            د ي ق

زة     )327(فعله إلى هتك عرض معصوم تحرزًا من سفك دم مهدر            اك غري  فهن
نفس من الخطر                دفاع عن ال اء ، فال ذات وحب البق ى حب ال سان عل في اإلن
ى   دي عل ول أن يعت ن المعق يس م زة ، ول ذه الغري ه ه ر طبيعي توصي ب أم

ك و اإلنسان ويبقى مكتوف األيدي في الدفاع عن نفسه وهو قادر عل   من  ى ذل
ه       اال دي علي سه وأن يبقى المعت ستحالة أن تطلب من أي شخص التضحية بنف

ع ال     ة خصوصًا وأن المجتم م الطبيع الزم بحك نفس م ن ال دفاع ع ًا ، فال حي
ورًا             ه ف ،  )328(يستطيع في لحظة االعتداء الظالم النهوض بالمسؤولية لحمايت

زة أ            ذلك     آما أنه ليس من مصلحة المجتمع المعاقبة عليه آونه رآي ساسية ، ل
دفاع    ة ال دام المسؤولية في حال ى انع ة ، عل شريعات الجزائي ائر الت اتفقت س

                                                 
نا من جانب الزوج هو حق شخصي       إن تحريك دعوى الز   (قضت محكمة التمييز االتحادية      )2(

وال يجوز لغيره ممارسة هذا الحق ،ـ ولذلك فليس للقيم على الزوج تحريك دعوى الزنا               
 أشار  16/4/1985 في   85 -84، موسوعة ثانية    ) 97(،  ) 96(القرار رقم   ) ضد الزوجة 

ابق ،  إليه إبراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، المصدر الـس             
  . 163ص

القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، المـصدر الـسابق،           : أكرم نشأت إبراهيم    .  د )3(
  . 154ص

حق الدفاع الشرعي في القانونين العراقـي واأللمـاني ،          : ضياء الدين مهدي الصالحي     . د )4(
لحافظ ، بغـداد ،      ، مطبعة ا   23مجلة القانون المقارن ، جمعية القانون المقارن العراقي ع        

  . 86، ص1994
 دراسـة مقارنـة بـين       –رفع المسؤولية الجنائية في أسباب اإلباحة       : سامي جميل رحيم     )1(

، 2000الشريعة والقانون ، إطروحة دكتوراه ، كلية العلوم اإلسـالمية ، جامعـة بغـداد            

 . 119ص
ار الـشروق للنـشر     هاني سليمان الطعيمات، حقوق اإلنسان وحرياتـه األساسـية، د         . د ) 2(

 .354، ص2001والتوزيع، عمان، 
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داه         ره وم ا تختلف في شروط تبري شرعي ولكنه دفاع   )329(ال أن ال ذا ف  ، وله
  -:الشرعي يقوم على فكرتين هما 

شرعي    -1 دفاع ال ار ال ًا(اعتب ول    ) حق آرائهم ح اء ب ف الفقه د اختل ، فق
انون الطبيعي     ) حق(منهم من اعتبره    أساس الدفاع الشرعي ف    يقره الق

  . )330(ومنهم من يرده إلى نظرية العقد االجتماعي 
شرعي       -2 دفاع ال اً (اعتبار ال ع المسؤولية ، حيث أسسه           ) مانع من موان

إذا تعرض    ) إآراه أدبي (بعض الفقهاء على آون المدافع في حالة         ، ف
 ، ومنهم من أسسه      المدافع العتداء خطر فأنه يعدم حرية اإلرادة لديه       

ى            ) دفع الشر بالشر  (على فكرة    ر ردًا عل دافع يعتب ، ذلك بأن فعل الم
ي           ه ف ابًال ل شروعًا مق ًا م يجد دفاع ب س الجرم المرتك ر ف رم آخ ج

ه             )331(االعتداء غير المشروع     اء فأقام بعض اآلخر من الفقه  ، أما ال
ل             على فكرة الصراع بين مصلحتين والتضحية بإحدى المصالح األق

ة           أ ل أهمي ه أق ه وجعل سبب اعتدائ ه ب همية ، آون المعتدي أضعف حق
  . )332(من حق المدافع فالمدافع أولى بالرعاية 

وانين             ذه الق بعض ه   يقضي  أما القوانين المقارنة فقد اختلف موقفها ، ف
ذر   ن الع ستفيد م شرعي ضد من ي دفاع ال تعمال حق ال واز اس دم ج ى ع عل

ات المصري انون العقوب ذه المخفف ، آق د أعطت ه ي ، فق ويتي والليب  والك
وانين أخرى ت               اك ق ا هن ذا الحق ، بينم  نصالقوانين للزانيين اإلستفادة من ه

                                                 
مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري ، دار الفكر العربـي ،             : رؤوف عبيد   . د )3(

شـرح قـانون العقوبـات      : مصطفى كامل   .  وما بعدها ، ود    441 ، ص  1946القاهرة  

 263، ص 1949 بغداد،   العراقي ، القسم العام ، في الجريمة والعقاب ، مطبعة المعارف ،           

 . وما بعدها 
وهي اإليديولوجية التي اعتمدها مفكرو البرجوازية على نظرية العقد االجتمـاعي ومـنهم              )1(

المفكرين جان جاك روسو وجان لوك وهوبز الذي رأو أن اإلنسان يتنازل عن حق الدفاع               

عه الدولة مـن    عن نفسه وعن ملكيته الخاصة للدولة وإذا ما حل به من خطر ال تتمكن م              

. الدفاع عنه فمن حقه أن يعود إلى طبيعته وأن يستعمل حقه في الدفاع عن نفسه وما يملك                

 دراسـة مقارنـة بـين       -مصطفى عبد الحميد عدوي، الخصوصية في مكان العمـل          . د

 .178، ص1997، ) ط. د(القانونين المصري واألمريكي، 
  . 378در السابق ، صموجز الحقوق الجنائية العامة ، المص: غارو  )2(
، المـصدر الـسابق ،      2محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقـصد الجنـائي ، ط           . د )3(

 .  وما بعدها 303محمد مصطفى القللي ، المصدر السابق ، ص. ود. 193ص
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ذر  ستفيد من الع ذي ي شخص ال ذا الحق ضد ال تعمال ه دم جواز اس ى ع عل
ة       ارات العربي ة االم انون دول ي وق ات العراق انون العقوب ل ق ف ، مث المخف

شرعي     المتحدة واألردني ، أما في قان      دفاع ال ون العقوبات اللبناني فأن حق ال
 –على زوجته أو شريكها      ) أو غيره (أزاء الخطر الناشئ عن اعتداء الزوج       

ي    اني ف انون اللبن ي وضعها الق ة الت د العام ًا للقواع ك طبق ائز ، وذل ر ج غي
 .  )333(منه لقيام الدفاع المشروع ) 184(المادة 

ن  ضًال ع رعيتف دم ش ر وع ول الخط رطي حل انون ش ب الق ه يتطل
اللبناني أن يكون الخطر غير مثار على النفس أو المال ، وهو شرط يتخلف               
ارت         زوج وأث ارت ال ي أث ي الت ا ه ا ألنه سة بالزن ة المتلب اع الزوج ي دف ف

ذا                 )334(األعذار   سهم في ه ذان وضعوا أنف  ، أي أن الزوجة وعشيقها هما الل
  . )335(الخطر وهما أثارا تصرف الزوج لهما 

ي      وعل ه العرب ة الفق ب غالبي د ذه ه فق عيد الفق سي )336(ى ص  والفرن
أن               بجواز الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر وسببوا ذلك بالقول ب
ن     اك م شروع ، وهن ر م ل غي ون الفع ن آ ع م انوني ال يمن ذر الق ود الع وج
 يذهب مذهبًا معاآسًا ، ولما آانت الزوجة وشريكها في الزنا هما اللذان أثارا       
ة وال         ك الزوج ه ال تمتل شروع ، علي ر م ا غي ون فعلهم زوج وآ ة ال حفيظ

شرعي   دفاع ال ق ال ريكها ح ين    ، و)337(ش لة ب دودًا فاص اك ح ضح أن هن يت
صادر من المجني                    شرعي تظهر حجم الخطر ال دفاع ال عذر االستفزاز وال
ذلك                       د ال يكون آ ى حين ق شرعي ، عل دفاع ال عليه حيث يكون جسيمًا في ال

ع من        في حالة    درها الفعل الواق االستفزاز الخطير ، آذلك المصلحة التي يه
المعتدي ، حيث يشترط القانون في الفعل أن يكون ممهدًا للنفس أو المال في           

                                                 
  .38، ص2000متري الياس، قاموس الجيب، دار الجبل، بيروت،  ) 1(

Kenneth creech, Electronic media Law, regulation, Third edition, The 
development, of privacy Law focal, press united stated, of America, (2002), 
P.202. 

، الـدار   1نظرية القسم الخاص ، جرائم االعتـداء علـى األشـخاص ، ج            : جالل ثروت    )2(
  . 278الجامعية ، القاهرة ، بدون سنة طبع ، ص

 ،  1963، مطبعة الجامعـة دمـشق ،        6 الحقوق الجزائية العامة ، ط     :عبد الوهاب حومد     )3(
  .475ص

، دار النهـضة    1الوسيط في قانون العقوبات ، القـسم العـام ، ج          : أحمد فتحي سرور    . د )4(
محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبـات        . ود . 349، ص 1981العربية ، القاهرة    

ود السراج ، قانون العقوبات ، القسم العام ،         عب. ود . 220اللبناني، المصدر السابق ، ص    
  . 335مطبعة جامعة دمشق ، بدون سنة طبع ، ص

قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة ، دار الثقافـة             : محمد صبحي نجم     )1(
  . 147، ص2000للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان ، 
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الدفاع الشرعي ، بينما ال يشترط مثل هذه الخصوصية في عذر االستفزاز                
ال أو ال              شرف أو الذي يمكن أن يحدث بناءًا على اعتداء يصيب النفس أو الم

  . )338( االعتبار وغيرها من القيم ضمن هذا االعتبار
ي      ا ف داء بينم اء االعت ي أثن وم إال ف شرعي ال يق دفاع ال ا أن ال آم

  . )339(االستفزاز الخطير فأنه يقوم حتى ولو بعد انتهاء االعتداء 
ن         بب م ه س شرعي آون دفاع ال ي ال ى ف ة تمح فة الجريم ا أن ص آم

ًا خاصًا ، ويترتب           أسباب اإلباحة ، بينما اال     د عذرًا مخفف ستفزاز الخطير يع
يح  سبب المب ستفيدون من ال شرعي ي دفاع ال ي ال ساهميين ف ك أن الم ى ذل عل
ا     وا ، بينم م يعلم وا أو ل واء علم رآاء وس اعلين أصليين أم ش انوا ف واء آ س
ذي                 ة وال ذر إال الشخص صاحب العالق االستفزاز ال يستفيد الشرآاء من الع

اعًال أ  داء فال   . صليًا يكون ف د في االعت ه ي وت أن الجاني ل ة ثب ا في حال أم
ان      واء آ التين س ن الح ستفيد م ر   (ي تفزاز الخطي شرعي أو االس دفاع ال ) ال

ة ال  وتطبيقًا لذلك فقد قضت       ز محكم ة    تميي ه    االتحادي ان الجاني هو     (بأن إذا آ
ة (السبب في نشأت الظروف المحيطة بالجريمة        ائج     ) المرتكب ه تحمل نت  فعلي

  . )340()ما أقدم عليه وال يكون لدفعه بقيام حالة االستفزاز محل
شرعي                   دفاع ال الي هل أن ال ساؤل الت شير الت صدد أن ن ذا ال ولنا في ه
د            ك الب شرعي هو واجب معنى ذل دفاع ال هو حق أم واجب ، فإذا قلنا بأن ال

ق من مساءلة الشخص الذي يتوانى أو يتردد في أداء الواجب بينما إذا قلنا ح             
ه               سأل عن الي ال ي ه وبالت ستغنى عن ستعمله أو أن ي فيمكن لصاحب الحق أن ي
سبة                       ا هو األمر بالن شرعي هو واجب آم دفاع ال أن ال بعكس الحال لو قيل ب
ي      شرطة ف ل ال ات رج انون واجب ون بموجب ق نهم ملزم شرطة م ل ال لرج

م   ة رق ة الجريم سنة ) 1(مكافح راض  1981ل ى أرواح وأع ة عل  بالمحافظ
اء                     وممتلك ه أثن ؤدي واجب شرطة وهو ي ع رجل ال ا امتن إذا م واطنين ف ات الم

اس فيجب          دوريته على سبيل المثال عن المحافظة عن أرواح وأعراض الن
ة           ن حماي ع ع ذي يمتن ادي ال رد الع ا الف ب بينم ف بواج ه مكل ساءلته ألن م
دخل          سأل ألن األمر ي ه الي ه أو جيران أعراض وأرواح ممن هو من معارف

                                                 
  .791لعقوبات اللبناني ، المصدر السابق، صمحمود نجيب حسني، شرح قانون ا. د  )2(
 ، النـشرة    3/10/1970 فـي    97جنايـات   ) 1430(قرار محكمة التمييز االتحادية رقـم        )3(

  . 220، ص1971، 1 ، س4القضائية، ع
القـرار التمييـزي    : وينظـر  . 22ضاري خليل محمود ، المصدر السابق ، ص       . أورده د  )1(

  .12/12/1985 في 84/85ج /161المرقم 
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اق ا من نط ه    ض ًا لمرؤت روك تبع ر مت إن األم الي ف ق وبالت تعمال الح س
  .)341(وتقديراته الذاتية ليس إال 

                                                 
 .من قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة : المادة األولى  )2(
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 المبحث الرابع
 االستفزاز الخطير والعاهة العقلية

ة                 ز أو حري دان التميي ى فق من الطبيعي في حالة ثبوت مرض يؤدي إل
ي    ة أن تنف اب الجريم رًا الرتك ًا ومعاص دان تام ذا الفق ان ه ار وآ االختي

ى إضعاف اإلرادة        ال ؤدي إل ة المرض ت مسؤولية الجنائية ، أما إذا آانت حال
 واإلدراك فهنا تخفف المسؤولية الجنائية آحالة الهستريا العقلية فهي ال     )342(

تؤثر في إدراك المصاب بل تضعف إرادته ، فال تنعدم المسؤولية الجنائية ،              
ة ويخضع للعالج النفسي         الزم  وفيها يوضع المصاب تحت الرقاب  ، )343( ال

وآذلك حالة السيكوبائية التي يكون فيها المصاب منحرف الغرائز عن النمو      
ا المصاب               المعتاد أي فساد قيم االجتماعية وضعف ضبط النفس فيكون معه

صحيح  ق ال اجزًا عن سلوك الطري شذوذ )344(ع سمى بال ذه الحاالت ت  ، وه
ه     ، والذي يؤثر على عنص     )345(اإلجرامي على تعبير البعض      ر اإلرادة ولكن

سي ، فتحدد                 ي والنف ال يقوم بإعدامها وهذا ما يميز الشذوذ عن المرض العقل
ا           دان اإلرادة قيمته ن فق رض م وع الم ى ن ب عل ا يترت ًا لم سؤولية تبع الم
القانونية أو مجرد االنتقاص منها ، وهنا تتقارب حالة الشذوذ اإلجرامي من              

إلرادة         ناحية –حالة االستفزاز من هذه الناحية       ة ل  االنتقاص من القيم القانوني
الج وال   ولكنها تختلف عنها في أن حالة االستفزاز تزول تلقائيا  دون ع

شارع               ا ال ة التي يقرره ة في الحال ا في الحال ة آم تحتاج إلى تدابير احترازي
  . )346(على المجرم الشاذ 

                                                 
 ظاهرة نفسية تتصل بالقوة الواعية النشطة في اإلنسان أي القوة التي تصور في              -:اإلرادة   )1(

جالل ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري          . النفس واقع األشياء د   

  . 24 السابق ، صالمقارن ، المصدر
الحالة النفسية للمجرم ومدى تأثيرها في تحديد المسؤولية والجـزاء ،           : أكرم نشأت إبراهيم   )2(

  . 22، ص1977 -1976 / 6 -5، س1مجلة البحوث الجنائية واالجتماعية ، ع
حسن صادق المرصفاوي ، مبادئ علم اإلجـرام ، القـاهرة ،            . اللواء محمود السباعي ود    )3(

  . 152 ص ،1968
 هو الشخص الذي أصابه خلل عقلي جزئي لم يفقده األهليـة للمـسؤولية              -:المجرم الشاذ    )4(

الجنائية ولكنه انتقص منها بشكل محسوس فأقدم على الجريمة وهو يعاني من أثر المرض              

، دار النهـضة العربيـة ،       2المجرمون الـشواذ ، ط    : محمود نجيب حسني    . د. النفسي  

  . 1 ص،1974القاهرة ، 
  . 67، المصدر السابق ، ص2محمود نجيب حسني ، المجرمون الشواذ ، ط. د )1(
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ة  إ ن القيم تقص م سان وين ى إرادة اإلن ؤثر عل ر ي تفزاز الخطي ن االس
ط                  ذلك حل الخل ذا الوصف فل القانونية لإلرادة ، والعاهة العقلية تأخذ نفس ه
بينهما ، إال أن هناك ما يميز بين الحالتين ، ففي حالة العاهة العقلية قد يصل                 
رآن        ي ال ر ينف ذا األم ار وه ة االختي إلرادة وحري ي ل دام آل ى انع ر إل األم

سؤولية  اء الم ى انتف ؤدي إل ة ، وي وي للجريم اني المعن اه الج ة تج الجنائي
سيط في               )347() آالمجنون مثالً ( ى نقص ب ؤدي إل ، أما االستفزاز الخطير في

ة            اإلرادة آعنصر من عناصر الرآن المعنوي إلى تخفيف المسؤولية الجزائي
ة   ة العقلي ي العاه سبب ف سبب ، فال ن حيث ال ا م ى اختالفه ط باإلضافة إل فق

اقص            ذي يكون ن شكل يجرد        ذاتي ، أي أن الجاني هو ال ار ب  اإلرادة واالختي
اإلرادة من أي قيمة قانونية ، على أن سبب العاهة قد يكون وراثيًا وقد يكون             
ة وهي االنتقاص من           عرضيًا ، وأيا آان المصدر فالنتيجة واحدة لهذه العاه

ة للجاني              ،  )348(القيمة القانونية لإلرادة بالشكل الذي يمنع المسؤولية الجنائي
ة االستفزاز              إضافة إلى أنه   ا مانع من موانع المسؤولية الجنائية ، أما في حال

ا ،      سؤولية وال يمنعه ًا للم ًا مخفف ذرًا قانوني ون ع باب تك ذه األس ر فه الخطي
ر الجاني                ال وتصرفات تثي أتي بأفع ذي ي ه هو ال وسبب ذلك أن المجنى علي

و                     وازن النفسي فيق ة عدم الت ه في حال سيطرة ويجعل د ال م دون وجه حق فيفق
  . )349(بارتكاب الجريمة تحت تأثير هذه األفعال 

ن االستفزاز هو عذر قانوني خاص مخفف للعقوبة في حالة ارتكاب            إ
ه                  ر صادر من المجنى علي الجريمة من قبل الجاني بناءًا على استفزاز خطي

ر قانونية معينة حددها القانون ، وأن       ويتحقق هذا العذر وفقًا لشروط وعناص     
سيًا             أغلب تشريعات ا   تهم المريض نف دم مسؤولية الم لدول المعاصرة تقر بع

سؤولية   أن الم ية ب ة القاض ى الحقيق وم عل سؤولية يق دم الم ًا ، وع أو عقلي
ًا               ا ارتكب الشخص أثم إذا م ار ، ف ة االختي ز وحدي ى التميي الجنائية قائمة عل
د أحد    ى فق ؤدي ال ي ت ذه األمراض الت انون وهو مصاب بأحد ه ه الق يحرم

صري  ه       عن ي عن ب وتنف م يرتك ه ل ر آأن ا ، فيعتب سؤولية أو آالهم الم
  .)350(المسؤولية الجنائية 

                                                 
أسامة عبد اهللا قايد، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنـة، دار النهـضة،               . د ) 2(

 .75، ص1994القاهرة، 
  . 24جالل ثروت ، نظرية الجريمة المتعدية القصد ، المصدر السابق، ص. د  )1(
 . 130األعذار القانونية المخففة ، المصدر السابق ، ص: فخري عبد الرزاق الحديثي . د )2(
أن موانع المسؤولية أسباب حددها القانون صراحة مـن شـأنها أن تحـول دون توقيـع                  )3(

المسؤولية والجزاء ، فهي تؤدي الى سقوط المسؤولية الجزائية فقـط ، أمـا المـسؤولية                
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ة   سؤولية الجنائي دم الم ي تع ة هي الت ة العقلي ا أن العاه دو لن ذا يب وهك
ا الشخص                   دامها ، بينم ة أو انع درة العقلي بشكل آامل أو جزئي تبعًا لتوفر الق

ه   ة وقدرت واه العقلي ًا بق ى محتفظ ستفز يبق دم أو الم ه تنع ة إال أن إرادت الذهني
ى       سيطرة عل ه ال تفزته وأفقدت ي اس ة الت ؤثرات الخارجي سبب الم ضعف ب ت
ؤثرات مسؤوًال                   ذه الم تفزته ه ك يبقى من اس مواجهة المحيط الخارجي وذل
ة               يس الحال سية ول ة النف سبب الحال ذه المسؤولية تخف ب ه ، ولكن ه عن فعلت

دم         الذهنية والعقلية آما هو الحال بالن      سي يع سبة للمصاب بمرض عقلي أو نف
صالح    ين ال شر وب ر وال ين الخي ز ب ة التميي ة اإلدراك أو حال ضعف ملك أو ي
ى        درة عل اء الق دفع بأنتف سمح بال سي ي رض نف أن أي م ه ف الح ، وعلي والط
رر في                ا ويق االختيار أو انقاصها يترك للمحلل النفسي أن يبحث عن وجوده

ا بالم ي عالقته ة وف سألة خلقي صاص م تلط باخت ا يخ ة مم سؤولية الجنائي
ل ،                دما يتحقق من وجود مرض في العق المحكمة ويتعدى دور الطبيب عن

 .)351(بدأت أعراضه الوظيفية في المخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
ة على الفاعل ، يتحملها من ماله الخاص لتعويض المجني عليه عـن             المدنية فتظل مترتب  

السعيد مصطفى السعيد ، المصدر الـسابق ، ويعـرف الـدكتور    . الضرر الذي لحقه ، د    

كل انحراف يصيب أجهزة الجسم أو قـواه        (محمود نجيب حسني ، المجرمون الشواذ بأنه        

 . من التمييز أو حرية االختيار التي تساهم في تكوين اإلرادة ويكون من شأنه تجريدها
(351) Saleles (Raymond): L, individualization de, Ia, peine, Troisieme 

edition publiee avec, Ia, collaboration, de M. Goston morin, paris, 
(1927) P. 74 and . P. 80-82. 
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 الفصل الرابع

آثار االستفزاز اخلطري 
 وتطبيقاته

 
 االستفزازضوابط : المبحث األول 
ات االستفز   : المبحث الثاني  شريع     تطبيق از في الت

 العراقي 
 العقوبة المقررة لعذر االستفزاز : المبحث الثالث
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 الفصل الرابع
 آثار االستفزاز الخطير وتطبيقاته

 
ه               ك ألن شريك ، ذل االستفزاز يقتصر أثره على الفاعل األصلي دون ال
من الظروف الشخصية المتصلة بذات الفاعل فهو يقتصر عليه والينصرف           

ادة          الى غيره ، وهذا    ه الم ا نصت علي ات العراقي        ) 52( م انون العقوب من ق
ة               (بإقرارها على أنه     اب أو مخفف ة من العق إذا توافرت أعذار شخصية معفي

له في حق أحد المساهمين فاعًال أو شريكًا في ارتكاب الجريمة ، فال يتعدى           
  .)352(أثرها الى غير من تعلقت به 

رك أث         اع  إن تطبيق عذر االستفزاز يت ة      رًا ف ة المرتكب ى الجريم ، ًال عل
ى                وللوقوف على أثر هذا العذر من الناحية التطبيقية فقد قسمنا هذا الفصل إل
اق     اني لنط تفزاز والث ايير االس ة مع الث مباحث ، خصصنا األول لمعرف ث
ر                      سيكون ألث ا الثالث ف د أم ل العم ة القت ر في جريم تفزاز الخطي تطبيق االس

 . االستفزاز من حيث العقوبة

                                                 
  .283صدر السابق ، صعلي حسين الخلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، الم. د  )1(
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 لمبحث األولا
 االستفزازضوابط 

دار               بالضابط  المقصود   اس مق د من قي هو حالة قياس لشيء ما ، وال ب
ا،  ار م تفزاز بمعي ي    االس ؤثر ف ذي ي شكل ال ون بال تفزاز يجب أن يك  فاالس
ى             )353(عقلية اإلنسان العادي     ل عل  ، األمر الذي لم يكن هكذا في حالة التعوي

ت       ى أساس          خطورة الفعل، وعليه فإن خطورة االس ديرها ال عل فزاز ينبغي تق
سية     ي نف ا ف اس تأثيره ى أس ا عل ه وإنم ي علي تعملها المجن ي اس يلة الت الوس

دير هو            )354(الشخص الذي وقع عليه الفعل       ار التق الرجل  ( ، وأن يكون معي
   .)356( عندما تحيط به الظروف نفسها )355() العادي

ا المع  اريين أم د معي ه بأح ى قياس ل عل تقر العم د اس ار الشخصي وق ي
 . وأما المعيار الموضوعي وسنوضح ذلك على مطلبين 

                                                 
(1) Smith and Hogan: Op. Cit., P. 240. Fitzgerald: Op. Cit., P. 127. 

أن صـفعة   ( يقول   558-557موجز الحقوق الجزائية العامة، المصدر السابق، ص      : غارو  )2(

بسيطة يمكن أن تعتبرها المحكمة استفزازاً كافياً بعد التدقيق في الظروف التي وقعت فيهـا               

 ) .ةالصفع
وقد أخذ بمعيار االستفزاز قانون عقوبات البحرين وقانون عقوبات قطر، كمـا أخـذ بـه                  )3(

 ، ووصف الرجل العادي بأنه من كـان         1957المشرع االنكليزي في قانون العقوبات لعام       

طبيعياً في جسمه وعقله ويفقد السيطرة عند اكتشاف زوجته في حالة الزنـا ولـيس عنـد                 

فظ بالسيطرة على نفسه إزاء الكلمات الشائنة إال في الحـاالت الـشديدة             سماعه بذلك ، ويحت   

والغير محددة ، ويبقى ساكناً حتى إذا أدخل قسراً في الجدال ويظهر درجة من كبح الجماح                

 .في الظروف الواقعية ، وإذا كانت المرأة فهي ليست حامالً 
Smith and Hogan: Op. Cit., P. 240-243 . 
(356)  Fitzgerald : Op. Cit., P. 128 . 
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 المطلب األول
  الشخصيالضابط

ي بال تها  ضابطونعن ستفز ودراس شخص الم ة ال اس حال  الشخصي قي
تفزاز    ل االس ة قب شخص الطبيعي ة ال اس حال ارة أخرى قي ق وبعب شكل دقي ب

ه    وبعد االستفزاز ومدى تأثير الواقعة على طبيعته الخاصة وت         ه وظروف كوين
ر  دها نق ذا        وبع حاب ه ول أص دمها ، ويق ن ع تفزاز م ة االس ود حال ر وج

ة التي                   ى أساس العقوب ا يتحدد عل ة إنم المذهب أن الوصف القانوني للجريم
ًا أو            ا وجوب تنطق بها المحكمة فالجناية تنقلب الى جنحة آلما رسم الشارع له

ًا      جوازًا عقوبة الجنحة، أي سواء آان مصدر التخفيف ع           ًا أم ظرف ذرًا قانوني
   .)357(قضائيًا ، إذ هما يختلفان في الشكل دون الجوهر 

ذي     ضابطومن القوانين التي أخذت بال     سي ال انون الفرن  الشخصي الق
سبة       در ن ه يق صيًا فأن ًا شخ ون ذاتي تفزاز يجب أن يك دير االس أن تق رر ب يق

  . )358(ة التأثير على الشخص المستفز ومدى تأثيره على نفسيته الطبيعي
در                    تفزاز ال يق أن االس تاذ غارسون ب د استقر رأي األس ك فق وعلى ذل
در بصورة شخصية أي يجب               ا يق ستفز وإنم سبة للم بصورة موضوعية بالن
ي    ه ف ن أن يترآ ذي يمك ر ال ة واألث تفزاز المادي ى ظروف االس أن ننظر إل

سن     اعي وال زه االجتم ه ومرآ ه ونيت سب طبيعت ل ح س الفاع    )359(نف
  .)360(ف التي تحيط به والظرو

ك          ونجد بأن األخذ بالضابط الشخصي       لبية وذل ؤدي لنتيجة س فقط قد ي
سهولة ألمور            اروا ب بفتح ثغرة لألشخاص اللذين لهم طباع ومزاج حاد أن يث
ائج  يؤدي لنت ذا س تفزاز وه دفعوا باالس الهم وي رروا أفع م يب سيطة ث ة وب تافه

 . )361(غير منطقية 
 المطلب الثاني

 موضوعي الالضابط

                                                 
   .284علي حسين خلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، المصدر السابق، ص. د  )1(
  . 360جرائم االعتداء على األشخاص ، المصدر السابق ، ص: حميد السعدي . د )2(
  . 589المصدر السابق ، ص: عادل عازر . د )3(

(360)  Smith (J. C): and Hogan (Brian): Criminal Law, cases and Materials, 
London (1973), P. 50-51. 

(361)  Fitzgerald, P. 123. 
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راد  ضابط الم ى   بال ستفز عل شخص الم اس صفات ال الموضوعي قي
ستفز                شابه ظروف الشخص الم شخص آخر متوسط الصفات وله ظروف ت

 ) .الشخص المعتاد(
ًا                    ة تتحدد وفق القول أن جسامة الجريم ابقه ب ويتفق هذا المذهب مع س

ة   لجسامة العقوبة القانونية لها ، ولكنها يختلفان حول تحديد المقصو          د بالعقوب
انوني        ة الوصف الق ة لمعرف ك العقوب ى تل ل عل ب التعوي ذا يج ة، ل القانوني
ا     ورة جانبه ي بخط ة ، ه ة الجريم د طبيع ي تحدي رة ف ة ، إذ العب للجريم
الموضوعي وليس بخطورة جانبها الشخصي، حيث أن األعذار والظروف            

ة ،     ة الجريم ي طبيع ؤثر ف صية الت ارات شخ ى اعتب ستند ال ة ت ن المخفف فم
انون            ا المحدد بالق د  )362(المنطقي أن نقول بأنه يبقى لهذه األخيرة نوعه  ، وق

رأي      ة              )363(أخذ القضاء الفرنسي بهذا ال ة محكم ه اليمكن ألي ل أن ذلك قي  ، ول
اد        شخص المعت دل ال وين ومع فًا لتك ف ووص د وتعري ي تحدي   )364(أن تعط

ه    دى الفق ح ل و األرج صري  )365(وه ضاء الم د أخ )366( ، والق ذا  ، وق ذ به
  .)368(، وآذلك القانون المغربي)367(االتجاه أيضًا القانون العراقي

د عرف         ضابطومن القوانين التي أخذت بهذا ال       زي وق انون االنكلي  الق
اب المسؤول              دني في ب ه الجزائي والم ة الشخص     هذا القانون بفرعي ية المدني

نظر  الشخص الذي يتمتع بصفات عادية ومزاج معتدل بغض ال        (المعتاد بأنه   

                                                 
(362) Donnedieu de vabres: Op. Cit., N. 160, P. 96: Roux: Op. Cit., P. 255. 
(363) Donnedieu de Vabres: Op. Cit., N. 160. 96. 

 -:نكليزي مايلي ينظر في بيان معيار الشخص المعتاد في القانون اإل  )1(
A- Harris's Criminal Law, Twenty, First Edition, By Anthony 

Hooper M. U. B. (Cantab), Sweet, Maxwell (1969). 
B- Sith and Hogan, number. 4, The Homicide Act (1957) and the 

Reasonable. 
د مصطفى ، القسم    محمود محمو . ، ود 38السعيد مصطفى السعيد، المصدر السابق، ص     . د )2(

شـرح األحكـام العامـة فـي قـانون          :  ، ومحمود إبراهيم إسماعيل      60-59العام، ص 

حـسنين  .  ، ود  495عادل عازر، المصدر السابق ، ص     .  ، ود  29، ص 1959العقوبات،  

 . وما بعدها 321، ص) 169(إبراهيم صالح ، المصدر السابق ، رقم 
 150 ، ص  100، رقـم    3د القانونيـة ، ج     ، مجموعة القواع   1933 مارس سنة    20نقض    )3(

   .1938مارس سنة 
  .من قانون العقوبات العراقي النافذ ) 24(المادة   )4(
  .من قانون العقوبات المغربي ) 112(المادة   )5(
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ه الصحية         عن   اد هو الشخص        ) هيكله العضلي أو عن حالت فالشخص المعت
دًا             الطبيعي بحالته الطبيعية ، آما أنه من الصعب ألي محكمة أن تعطي تحدي
وتعريفًا آامًال للشخص المعتاد ، ولكن من الممكن أن يكون وصف الرجل                

د سيطرته  ذي يفق ه وال ي جسمه وعقل شخص الطبيعي ف ه ال ادي بأن د الع عن
  . )369(مفاجأته لزوجته تزني وليس بمجرد سماعه بذلك 

ى           ضابطن األخذ بال    ونستطيع القول أ   ؤدي إل راد ي ى انف  الشخصي عل
األضرار بالمجنى عليه وإذا حدث أي خلل أو ضرر للجاني أو للمجني عليه             
ا ال                    ذا م ى المجتمع واضحًا وه فسوف لن تتحق العدالة ويصبح الضرر عل

سح المجال             يسعى إليه القانو   ذي ال يف ن الذي يروم حماية الفرد والمجتمع وال
ونهم أصحاب         ين المصابين بعاهات أو آ الرتكاب الجرائم من بعض المتهم
مزاج حاد أو غيرها من ظروف الجاني بل قد تصدر تصرفات من المجني              
ا أن                    ة ، آم عليه ال يتوقع أن الجاني سوف يتأثر بها إلى حد ارتكاب الجريم

ه لمن               ضابطاألخذ بال  م الجاني ، فأن  الموضوعي على انفراد سيؤدي إلى ظل
ر من               الصعب قياس حالة الشخص على شخص آخر ألن طباع اإلنسان تتغي
ذه                     اس به رة ، فمن الصعب القي ه متغي دون االستفزاز وأن حيات حين آلخر ب

ة  ول أ   (الطريق فة يق د الفالس ى رأي أح و    وعل سان ه ي اإلن ت ف ن الثاب
ر سان بغض    ، )370()التغيي ة اإلن تقرار حال دم اس ر بع ى أن نق اب أول ن ب فم

تفزاز فال يوجد ثابت في تصرفه                     النظر عن تعاصر ظروف الجاني باالس
رى أن األرجح هو األخذ بال   ى شخص آخر ؟ ون سه عل  ضابطينفكيف نقي

ى ال         افة إل اد إض ل المعت ار الرج ذ بمعي واء فنأخ د س ى ح ويه عل  ضابطس
ول             د بأحدها ض  الشخصي وال ننفر   ه الق ا يترتب علي ة ، مم مانًا لتحقيق العدال

بأن مدلول العقوبة القانونية اليتسع للعقوبة المقترنة بتطبيق ظرف مخفف ،             
بينما يشمل تلك التي ترافقها أعذار قانونية ، وبهذا تكون األخيرة هي وحدها        

                                                 
االستفزاز دراسة مقارنة ، رسالة ماجـستير ، المـصدر الـسابق ،             : سعدية محمد كاظم     )6(

 . ، وما بعدها 104ص
عادل عازر ، طبيعة حالة الخطورة وآثارها الجزائية ، المجلة الجنائية القومية، المجلد             . د  )1(

  .193 ، ص1968الحادي عشر ، العدد األول ، 
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ة         ى        )371(التي تؤثر في الوصف القانوني للجريم ذا اليمكن التوصل إل  ، وله
  .)372(ر يصلح تمامًا معيا

                                                 
(371)  Vidal et Magnol: Op. Cit., N. 73, P. 94. 

 .288-287علي حسين خلف ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، المصدر السابق، ص. د
، دار المعرفـة الجامعيـة،      2إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون ، نظرية الحق ، ج         نبيل  . د ) 2(

  .237، ص2000االسكندرية، 
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 المبحث الثاني 
 تطبيقات االستفزاز في التشريع العراقي

ذرًا    ره ع ر وأعتب تفزاز الخطي ى عذر االس نص المشرع العراقي عل
ى    ي صورتين ، األول ًا ف ضمنتها خاص انون  ) 45م(ت ن ق ي  م ات الت العقوب

ة     شرعي والثاني دفاع ال ي ال ه ف دود حق دافع ح اوز الم ة تج ى حال ت إل تطرق
دى   ه أو إح زوج لزوجت أة ال اس مفاج ى أس ي عل شرع العراق ا الم عالجه

ام           ًا ألحك ا وفق سة بالزن شيء        ) 409م  (محارمه متلب تكلم ب ات وسوف ن عقوب
 :من التوضيح إلى هذين األمرين وآما يلي 

 المطلب األول
 تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي

دفاع ال        (عقوبات عراقي على أنه     ) 45م(نصت   يح حق ال شرعي ال يب
د   داث ضرر أش دفاع ، و إح ذا ال ستلزم ه ا ي دًا أو  مم دافع عم اوز الم إذا تج

اً   إهماًال حدود هذا الحق      ه يكون               أو اعتقد خط اع شرعي فأن ة دف ه في حال  أن
ذ  عن الجريمة التي ارتكب   مسؤوًال    أن ة الحال هها ، وإنما يجوز للمحكمة في ه

ة        م ب   وأن ت  تحكم بعقوبة الجنحة بدًال من عقوبة الجناي دًال      حك ة ب ة المخالف عقوب
ة    ة الجنح ن عقوب دفاع       ) . م ق ال اوز ح ة تج ادة أن حال ذه الم ت ه د بين فق

ق               الشرعي ال تقوم إال بعد قيام حق الدفاع الشرعي ووجوده فعًال فاألمر يتعل
دفاع       بالمدافع عن حقه المشروع ثم يتجاوز         ه في ال ذا من      )373(حدود حق  ، ه

ه          جهة ومن جهة أخرى هو أن عذر تجاو        شرعي التي أوردت دفاع ال ز حق ال
صادر    ر ال تفزاز الخطي ى االس ى عل ادة مبن ذه الم د   ه ه فق ى علي ن المجن  ع

ز    ة    قضت محكمة التميي ه   االتحادي دفاع            (بأن ة تجاوز لل تهم في حال يكون الم
تفزه بضربة                  ذي اس ه ال الشرعي عن النفس إذا أطلق النار وقتل المجنى علي

تج ع      . )374()العصا الم من الضحية وموجه             فاالستفزاز ين ن فعل سافر وظ
أثير                  ضد الجاني ونستطيع القول بأن الجريمة قد ارتكبت من الجاني تحت ت

داء            ك      )375(الغضب الذي تسبب بهياجه المجنى عليه نتيجة االعت ى ذل  ، وعل

                                                 
  . 151، ص1984 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1االستفزاز ، ط: سعدية محمد كاظم  )1(
 ، الـسنة    1ع/  ، النشرة القـضائية      29/2/1972 في   971/ ، جنايات   ) 389(قرار رقم    )1(

  . 152، ص1973لثة ، الثا
القواعد العامة في قانون العقوبات ، منشأة المعـارف المـصرية ،            : عبد الرؤوف مهدي     )2(

  . 329 ، ص1983القاهرة ، 
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شرعي   دفاع ال ة ال أن حال ول ب ستطيع أن نق ي الفن ق ف االت ال تتحق ة ح التالي
  :وهي 

دم التناس  : أوًال ي    ع ا ه صود هن ل ، والمق داء ورد الفع ين االعت ب ب
ة إحداث  داء بطريق ع خطر االعت اني دف صد الج أن يق دًا ب ة التجاوز عم حال
ع الخطر    تطاعته دف اني باس ضرر وأن الج ذا ال ستوجب ه ديد ال ي ضرر ش
ه      رد علي صا ف اني بع ى الج ه عل ى علي دى المجن و اعت ا ل سيط آم ضرر ب ب

صدد    االتحادية د قضت محكمة التمييز    ، وق  )376( باطالق النار    الجاني  بهذا ال
ه  طة     (بأن ضرب بواس داءات بال تفزازات واعت ن اس ه م ى علي ام المجن إن ق

ة                     لعصاا ام حال د قي ه تؤي ، آل ذلك من أفعال صدرت من جانب المجنى علي
ضرر  ه في حدود ال داء ودفع تهم رد االعت سمح للم ا ي دفاع بم من حاالت ال

ة        المحتمل لكن المتهم تجاوز ه     ى محكم ان عل ذي آ دًا األمر ال ذه الحدود عم
الي تطبق              الجنايات اعتباره في حالة من حاالت تجاوز الدفاع الشرعي وبالت

شرط        . )377()عقوبات) 45م( ذا ال علمًا أن بعض القوانين لم تشر صراحة له
تنتاجه ضمنًا              )378(ومنها السوري واللبناني واألردني والليبي وإنما يمكن اس

ة  ، أما بالنسب  ة للقانون المصري فقد نص على عدم اإلعفاء من العقوبة بالكلي
لمن تعدى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعي ، ودون أن يكون قاصدًا إحداث          
ة        ك للمحكم دير ذل ك فتق ع ذل دفاع ، وم ل ال توجب فع ا اس د مم ضرر أش ال

ة الجنحة         ويجوز إبدال العق   ة بعقوب ا أن المشرع     )379(وبة إن آانت جناي  ، آم
ة ، والمتجاوز         ) على خالف العراقي  (مصري  ال ميز بين المتجاوز حسن الني

 . سيء النية ، حيث قصر االستفادة من العذر للمتجاوز األول دون الثاني 
ًا دير   : ثاني ه وتق ع علي د جسامة الخطر الواق ي تحدي دافع ف ال الم إهم

وة مف         وم الجاني باستعمال ق ذا الخطر فيق دفع ه رطة  حجم الدفاع المطلوب ل
ى                ة األول تزيد على ما تقتضيه حالة الدفاع وهذه الحالة تعتبر جزءًا من الحال
د جسامة الخطر                     د أهمل تحدي دافع ق ة هو أن الم ذه الحال ، واالختالف في ه

                                                 
، دار الفكر العربي، بيروت،     1محمد الطاهر الزرقي، حقوق اإلنسان والقانون الجنائي، ط        ) 3(

  .29، ص2001
 ، مجموعة األحكام    12/1/1988 في   88 -87/ أولى  ، جنايات   ) 532 -371(قرار رقم    )1(

  . 115، ص1988/ العدلية ، العدد األول 
، مطبعة دار   1، ط 1الجريمة، ج / سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات        . د ) 2(

 . ، وما بعدها 192 ، ص1977السالم، بغداد، 
 ومـا   594مة ، المصدر الـسابق ، ص      المدخل وأصول النظرية العا   : علي أحمد راشد    . د )3(

 . بعدها 
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ة                    ذه الحال ا في ه ة بينم ة عمدي الذي هدده فيكون في الحالة األولى قيام جريم
ة      ر عمدي ذلك ف      )380( تكون الجريمة غي ًا ل ز       ، وتطبيق ة التميي د قضت محكم  ق

ة             (... في قرار لها بأنه     االتحادية   ه في حال أ أن وإنما آان المتهم قد اعتقد خط
شاهد من حيث                    ه وال ى المجنى علي ق الرصاص عل دفاع شرعي عندما أطل
ق الرصاص ال                    دما أطل ه عن ان في ذي آ ذا الحق ألن الوضع ال أنه تجاوز ه

ه فت ى علي ه المجن ى وج ار إل ه الن يح توجي ي يب ه ف ى علي صبح إصابة المجن
  . )381(....)محل خطير من جسمه أآثر مما يستلزم حق الدفاع الشرعي 

الخطر الوهمي الذي ينهض على أسباب غير معقولة أي يتوقع           : ثالثًا
دفع    وم ب ن شخص فيق وع خطر م شرعي بوق دفاع ال ى حق ال اوز عل المتج

ذلك يكون    الخطر عنه مع العلم أنه لم يصدر من هذا الشخص أي اع            داء وب ت
باب        ى أس ًا عل ن مبني م يك داء ل ون االعت ة ، آ اب جريم ن ارتك سؤوًال ع م

شرعي دفاع ال اوزًا لحق ال صبح متج وع الخطر في ة بوق ذلك ، )382(معقول وب
د  ) أ(إن وقائع القضية أظهرت بأن المتهم       (االتحادية   محكمة التمييز قضت   ق

ة       بوقوع جرا  1/6/1986شعر قبل وقوع الحادثة بتاريخ       ئم سرقة في المنطق
ه                  سرًا عن هويت ه مستف آما وأنه رأى شخص يقف على مقربة منه فتوجه إلي
ه وإصابته في الحال وإذا         ار علي فلم يرد عليه مما حمله ذلك على اطالق الن

ه   ى علي ه المجن ه    ) ب(ب سه ومال ن نف دافع ع تهم ي سبانه أي الم ي ح و ف وه
أ           ى        خاصة وأن محضر الكشف على الحادث قد أظهر ب ع عل تهم تق ن دار الم

صبح     ا ي ه مم ى علي ه المجن ل في ذي يعم صحي ال ستوصف ال ن الم اس م تم
ة              د وهو تجاوز لحال ل العم المتهم والحالة هذه مرتكب لجريمة الشروع بالقت

داء وفعل             . )383()الدفاع الشرعي  على أن مسألة عدم التناسب بين فعل االعت
دفع        الدفاع الشرعي مسألة غير منظورة إال من حيث            وة التي استعملت ل الق

ًا  انون وفق دده الق ذي ح وب والضروري ال ذي زاد من الحد المطل الخطر ال

                                                 
حسن محمد ربيع، حماية حقوق اإلنسان، والوسائل المستخدمة للتحقيق الجنائي، أطروحـة             ) 4(

 .16، ص1985 جامعة االسكندرية ، –دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق 
Dean William Prosser, Privacy Cali Fornia Law review, Vol. 48, No. 3. 

، مجموعـة األحكـام     12/7/1987 فـي    1987 -86/ ، جنايات أولى    ) 131(قرار رقم    )1(

  . 103العدلية ، العدد الثالث ، ص
رامي سليمان شقير، سريان القانون الجنائي من حيث المكان، أطروحة دكتـوراه، مقدمـة               ) 2(

  .99، ص2002 جامعة الموصل ، –إلى كلية القانون 
 ، مجموعة األحكام العدلية ، العدد األول،        1988 -87/ ايات أولى   ، جن ) 996(قرار رقم    )1(

  . 117، ص1988السنة الرابعة 
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سؤولية ا      ي م ادة ف ذه الزي أثير ه دار ت ضية ومق ل ق روف آ ى  لظ تهم عل لم
ة         )384(االعتداء الذي وقع منه    ، وهي من مالبسات القضية التي تخص محكم

تدال    ون االس ة آ دون متابع ديرها ب ي تق م صحيح  الموضوع ف ى الحك ل عل
 .ويؤدي إلى النتيجة المطلوبة 
أن القانون العراقي لم يفرق بين المتجاوز حسن         ويكمن االختالف في    

ة ، فنص           ه        ) 45م  (النية عن المتجاوز سيء الني ات عراقي يقتضي أن عقوب
ه                     (.....  د خطأ أن ذا الحق أو اعتق اًال حدود ه دًا أو إهم إذا تجاوز المدافع عم

ى              ...) ع شرعي    في حالة دفا   انون المصري قصر التخفيف عل في حين الق
ه                  ا أرتكب ان م ًا إذا آ ًا مخفف المتجاوز حسن النية واعتبر التجاوز عذرًا قانوني
ا                     ان م ًا إذا حصل التجاوز وآ ضائيًا مخفف ًا ق المدافع جناية ، وقد يكون ظرف

ة   ه جنح اني     )385(أرتكب شرع اللبن ن الم ل م ذه آ ف يتخ نفس الموق  ، وب
ذه   واأل ن ه شيء ع ض ال ي بع انون الليب ف الق ي ، وأن اختل ي والليب ردن

ه    ) 73(القوانين ، وذلك بنصه في المادة        دفاع المشروع       (على أن إذا تعدى ال
ا     خطأ داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بالجرائم الخطيئة لألفعال التي أرتكبه

أ           ا يجب ا     )إذا نص القانون على أمكان ارتكاب تلك الجرائم خط ق  ، فهن لتفري
  .)386(بين التجاوز المقصود والتجاوز غير المقصود 
 المطلب الثاني

  متلبسة بالزناه أو إحدى محارممفاجأة الزوج لزوجته
ه         ) 409م (نصت ى أن يعاقب الحبس    (من قانون العقوبات العراقي عل

ة               ه في حال ه أو إحدى محارم أ زوجت مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاج
راش     وأتلبسها بالزنا    ا في الحال أو             واحد  وجودها في ف  مع شريكها فقتلهم

ى الموت أو                    داء أفضى إل ى احدهما اعت قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو عل
إلى عاهة مستديمة ، وال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد             

 . )387()من هذا العذر وال تطبق ضده أحكام الظروف المشددة
نص    ذا ال ا ه ح لن ث أوض ى    حي ة عل ا مبني ة هن ة المرتكب  أن الجريم

ة من                استفزاز خطير صادر من المجني عليه ولكنها تعتبر جريمة قتل عمدي
                                                 

عبد السالم بليغ ، محاضرات في شرح القسم الخاص في قانون العقوبـات المـصري،               . د ) 2(

  .75 ، ص1940، مطبعة النصر، القاهرة، 3ج
  .77 المصدر نفسه ، ص ) 3(
محاضرات عن النظرية العامة للجريمة في القانون السوري، مطبعـة  عدنان الخطيب ،    . د ) 1(

 . وما بعدها 122، ص1957نهضة مصر، 
  .121 ، ص1984علي جبار شالل ، الظروف المشددة العامة ، بغداد ، . د  )2(
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اك شروط                حيث الوصف القانوني وأنها تنهض على نفس األرآان ، لكن هن
أساسية تضاف إلى أرآان جريمة القتل العمد تجعل الجاني بصدد استحقاق       

ة المفروضة        د وإذا تخلف أي             عقوبة أخف من العقوب ل العم ة القت  في جريم
عقوبات ) 406م أو   405م(شرط منها يكون الوصف القانوني للجريمة وفق        

ا      مجموعة من الشروط باألَ   ) 409م (تضمنتعراقي فقد    ا ، منه مكان تطبيقه
بس           ة التل أة         وما يتعلق بعنصر المفاجأة في حال ل حال المفاج داء أو القت االعت

 . )388(وبالصفة الخاصة بالجاني
 الفرع األول

 المفاجأة في حالة التلبس بالزنا
ى          يح معن ن توض د م ذا ال ب أة ، ل ي المفاج تفزاز ف ذر االس ن ع يمك

  -:المفاجأة وصورها في النقاط اآلتية 
  -:تعريف المفاجأة لغًة : أوًال 

د و          ه (فاجأه ُمفاَجأًة وِفَجاًء بالكسر والم أة (بالكسر ،    ) فجئ ضم  ) فج بال
د ، و  أهف(والم ضًا ) َج الفتح أي أه  . )389(ب أه وفاج أه ، وأفَتَج ه األمر وفاج فجَئ

اًء      ل                  -:ُيفاجِئُه ُمفاَجًأ وفج ه ، وقي شعر ب ر أن ي ه من غي اءه   :  هجم علي إذا ج
  . )390(ُبْغَتًة من غير تقدم سبب 

ه      : وفَجاَءًة   م يكن يتوقع سان    : أة الفج . بغتة ول أ اإلن ا فاج اَءة . م : الفج
اءة    وموت الف . الفجأة سكتة              : جأة والفج ة وهو موت ال سان بغت ا يأخذ اإلن وم

)391( .  
 

  -:المفاجأة اصطالحًا : ثانيًا 
شأن أمر             ده الشخص ب المفاجأة بشكل عام تعني االختالف بين ما يعتق

أما في معنى المفاجأة بالزنا ، هو اختالف بين ما          . ما ، وما تحقق في الواقع       
ه أو         يعتقده في ) المحرم(آان الزوج أو     ) إحدى المحارم   ( شأن سلوك زوجت

                                                 
  .122المصدر السابق، ص  )1(
 –لعربي ، بيـروت     مختار الصحاح ، دار الكتاب ا     : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي         )2(

  . 491لبنان ، بدون سنة طبع ، ص
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ، لـسان العـرب ،                  )3(

  . 120م ، ص1955 -هـ1374 بيروت ، –، دار صادر 1ج
، أشرف على طبعه عبد السالم هارون ، مطبعـة          2المعجم الوسيط ، ج   : مجموعة مؤلفين    )4(

  . 860م ، ص1961 -هـ1381 القاهرة ، –مصر 
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دة      ين العقي تالف ب أة اخ ا فالمفاج سة بالزن اهدها متلب ا ش ه حينم ق ل ا تحق وم
  . )392(والواقع 

فالمفاجأة معناها المباغتة أي إن ال يكون الشخص عالمًا بسوء أخالق            
زوجته أو إحدى محارمه سابقًا ، بل أن الحالة المربية التي تحصل يصطدم               

ا مفاج زوج أو )393(أًة به ه( ، إذ يباغت ال ة ذات حرم ب قراب شهد ) القري بم
وب     الزنا ، وبدون هذه المب     ادة      )394(اغتة ال يتوفر االستفزاز المطل ا أن الم  آم

ه    ) 409( ى أن صت عل ي ن ات عراق دى   (.... عقوب ه أو إح أ زوجت ن فاج م
ا                ....) محارمه   راد منه سجمة مع الم ر من حيث أن آلمة فاجأ غير دقيقة وغي

ى المشرع استعمال                 ح ان عل يس للزوجة وآ يث أن المفاجأة آانت للزوج ول
ه     (آلمة   ه أو إحدى محارم راد      ) من فوجئ بزوجت ه يتفق مع المعنى الم آون

)395( .  
بما ينسجم وتحقيق المعنى      ) 409( أن يصار لتعديل نص المادة       جدون

 . المراد 
  -:األساس القانوني لعذر المفاجأة : ثالثًا 

د               أن من يفاج   ه يكون ق ا ، فأن أ بزوجته أو إحدى محارمه متلبسة بالزن
ذلك يصاب بأقسى                   فوجئ بما يؤذيه بأعز ما يملك وهو عرضه وشرفه ، فل
ذا        ي ه رفه وف ه وش ه ودين ز بخلق ذي يعت شريف ال ل ال ه الرج صاب ب ا ي م
المنظر البشع يشعر الزوج أو المحرم بفداحة الفعل الذي مس شرف أسرته               

 تنتابه ثورة نفسية تفقده السيطرة على نفسه فيندفع إلى فعل           فتكون النتيجة أن  
ة                   ه العادي درها وهو في حالت ان يق  ،  )396(القتل دون تقديره للمخاطر الذي آ

ى      سيطرة عل روي وال ر والت دان التفكي ة فق ضب لدرج ورة الغ ع تحت ث فيق
أثرًا بالمشهد                 ه وشريكها مت أعصابه فيقدم على قتل زوجته أو إحدى محارم

اس      المر ل األس و العام ر ه تفزاز الخطي ك أن االس شرفه وال ش أر ل ب ليث ي

                                                 
شرح قانون العقوبات ، القسم الخـاص ، دار النهـضة العربيـة ،              : محمود نجيب حسني     )1(

  . 137، ص1978مطبعة جامعة القاهرة 
، مطبعـة المعـارف ، بغـداد ،         1شرح قانون العقوبات البغـدادي ، ط      : جميل األورفلي    )2(

  . 22م ، ص1948
  . 299 ، المصدر السابق ، ص3دي ، جحميد السع. د )3(
  . 87الجريمة الواقعة على األشخاص ، المصدر السابق ، ص: محمد صبحي نجم . د )4(
 . 132شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،المصدر السابق ، ص: محمود نجيب حسني. د )1(
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ر من األعذار الخاصة ،              )397(والسبب الرئيس لذلك     تفزاز يعتب  ، فعذر االس
ات إذ                    انون العقوب سم الخاص من ق فمن الطبيعي أن يبحث هذا العذر في الق

ذر في                      ذا الع ى ه د ورد النص عل ة وق ام آل جريم من  ) 237م(تفصل أحك
ة            ( ،   )398( العقوبات المصري    قانون ًا إال في حال فالعذر ال يعتبر عذرًا مخفف

ا              )399()الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني به
 . 

آما أن المفاجأة بالزنا تستفز الزوج أو المحرم فال تعطيه الفرصة في             
ه             ى اإلدراك   التفكير الهادئ فتجرده من حرية اختياره وتضعف من قابليت عل

  . )400(والتمييز 
أة                إ اتج عن المفاج تفزاز الن ن القوانين قد اختلف موقفها من عذر االس

ي            ا العراق اب ومنه ًا للعق ذرًا مخفف ده ع ا ع سم منه ا فق بس بالزن ال التل ح
) 340م(واألردني   ) 237م( حال التلبس بالزنا والمصري       ,عقوبات)409م(

ويتي  ) 562م(واللبناني   ًا       أم ) 153م(والك د عده عذرًا معفي سم اآلخر فق ا الق
من العقاب مع بعض االختالف في األحكام آما في قانون العقوبات السوري            

ان  ) 548م( لطنة عم انون س ه وق اني  ) 252م(من زاء العثم انون الج ه وق من
اره    ) 188م(الملغي   سوري باعتب شريع ال منه، ونرى من األفضل مسايرة الت

 . ما يتطابق وأحكام الشريعة اإلسالمية عذرًا معفيًا من العقاب وهذا
  -:ماهية المفاجأة المبررة لعذر التخفيف : رابعًا

ان أو       ًا آ اني زوج ى الج ة عل ف العقوب ذي يخف أة ال رط المفاج إن ش
ا ،          ة الزن ق واقع أة بتحقي ا المفاج ين هم ى أساس ى عل ب أن يبن ًا يج محرم

اني من     والثاني هو أن يكون القتل معاصرًا للمفاجأة وسنتنا    رع الث وله في الف
 . هذا المطلب 

                                                 
ـ  3الموسوعة الجنائية في القضاء العراقي الجنـائي ج       : علي السماك    )2( صدر الـسابق ،      الم

  . 359ص
جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،            : رؤوف عبيد   . د )3(

، الـدار   20حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربية ، ج          .87، ص 1974

  . 558 ، ص1978 -1977العربية للموسوعات القانونية ، القاهرة ، 
أشار إليه حسن الفكهاني وعبد المـنعم        . 25/10/1943جلسة  ) 1502(رقم  طعن مصري    )1(

، الـدار العربيـة     10حسني ، الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية، اإلصدار الجنائي ، ج         
  . 151 ، ص1981للموسوعات، القاهرة 

ـ . د. يراد باإلدراك والتمييز قدرة الشخص على فهم صفة أفعاله وتقدير نتائجهـا              )2( اري ض
، مكتبـة عـدنان ،      1خليل محمود ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط            

  . 66، ص2002بغداد، 
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 : بتلبس زوجته أو محرمه بالزنامفاجأة الزوج أو المحرم:خامسًا
ًا آل                  زوج أو المحرم واثق دما يكون ال تتحقق المفاجأة بواقعة الزنا عن
الرغم                 ة ، وب الثقة من نقاء سلوك زوجته أو عفة محارمه عن ارتكاب الرذيل

ا أو             من ذلك يفاجأ الزوج أو المحرم      سة بالزن ه متلب ه أو محرم  بوجود زوجت
ا   و بإقراره سلوك ول يئة ال ون س ي أن تك د ، وال يكف راش واح ي ف ود ف الوج

)401( .  
ا      وم بالترتيب له أما في حالة آون الجاني يراوده الشك أو محارمه فيق
يس من                        أة حيث ل ا تتحقق المفاج ا فهن التلبس بالزن أ ب شك فيفاج ر ال لقطع داب

 ، إن هنالك اختالف بين الشك واليقين عند مشاهدة          )402(فيها  شأن الشك أن ين   
  . )403(الزوج أو المحرم زوجته أو محرمه متلبسة بالزنا 

ا                     ذر إذا وجدت زوجه ذا الع ستفيد من ه ولكن هل يمكن للزوجة أن ت
من قانون العقوبات العراقي ال يطال      ) 409م(متلبسًا بالزنا ؟ الواقع أن نص       

دادي          الزوجة، وذات الحكم ج    ات البغ انون العقوب ه ق اني  ) 216م(اء ب والعثم
 ) . 188م(

ال         ة ح ت الزوج د أعط ة فق وانين العربي ن الق بعض م سبة ل ا بالن أم
انون                     ل الق ذر المخفف مث ستفيد من الع أن ت ا ب سًا بالزن مفاجأتها بزوجها متلب

ي   ري ف ي   ) 279م(الجزائ سوري ف ه وال ي   ) 548م(من اني ف ه واللبن من
 . منه) 562م(

ا أو  أ بس بالزن ة التل ام حال ترط قي د اش ي فق ات األردن انون العقوب ا ق م
ادة           ة الم ام        ) 340/2(الفراش الواحد في مسكن الزوجي رأي الع ار ال ذا أث وه

  . )404(عقوبات ) 340م(في األردن بخصوص 

                                                 
  . 88جرائم االعتداء على األشخاص واألموال ، المصدر السابق، ص: رؤوف عبيد . د )1(
  . 115عوض محمد ، المصدر السابق ، ص. د )2(
لى الحياة في التشريعات الجنائيـة العربيـة ، معهـد           االعتداء ع : محمود نجيب حسني    . د )3(

  . 171، ص1979البحوث والدراسات العربية ، 
 خرجت في األردن مظاهرات قادها األميـر علـي بـن            2000في الشهر الثاني من عام       )1(

عقوبات وقدموا طلباً بذلك إلى مجلس الشورى والنواب        ) 340م(الحسين ، للمطالبة بإلغاء     

 في الوقـت الـذي      1999النواب سبق وأن رفضوا إلغاء المادة في عام         حيث أن مجلس    

وقد صـرحت الملكـة     . وافق على اإللغاء مجلس األعيان الذي ال يملكه سلطة تشريعية           

رانيا في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي أن جرائم الشرف ليس لها سند أو أساس في الدين                

بهة العمل اإلسالمي إذ يـرى أن الغـاء         في حين هناك معارضة لهذا االتجاه من حزب ج        
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ل او            ة قت أما في قانون العقوبات العراقي فعندما ترتكب الزوجة جريم
ا بالز  بس زوجه ال تل داء ح ة   اعت نح الزوج رر م زاء أن تق ة الج ا فالمحكم ن

ه في             ) 128/1م(التخفيف بموجب عذر قانوني مخفف عام والمنصوص علي
  . )405(عقوبات وذلك الرتكاب الجريمة تحت تأثير الغضب واالستفزاز 

وين من                ات المصري فيكون بوسع القضاء الته انون العقوب أما في ق
ت             زوج والزوجة في االس ين ال ة ب ذر المخفف بتطبيق         هذه التفرق فادة من الع

ًا           ) 17م( ضائيًا مخفف عقوبات والنزول بالعقوبة إلى الحبس باعتبارها ظرفًا ق
ه )406( صت بأن ي ن وال ( ، والت ضت أح ات إذا اقت واد الجناي ي م وز ف يج

الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على           
ة األشغ       ة         عقوبة اإلعدام بعقوب دة أو المؤقت شاقة المؤب ة األشغال    . ال ال عقوب

سجن  ة أو ال شاقة المؤقت ة األشغال ال دة بعقوب شاقة المؤب غال . ال ة األش عقوب
نقص عن ستة                    ذي ال يجوز أن ي سجن أو الحبس ال ة ال ة بعقوب الشاقة المؤقت

هور  ة   . ش ن ثالث نقص ع وز أن ت ي ال يج ة الحبس الت سجن بعقوب ة ال عقوب
 ) . شهور

ا ف  ى     أم ة إل زل بالعقوب أن للقاضي أن ين ويتي ف زاء الك انون الج ي ق
ة  ) 83م(الحدود المنصوص عليها في     ، )407(منه والخاصة بالظروف المخفف

                                                                                                                                            
يستهدف هوية المجتمع األردني وإشاعة االنحالل خاصـة وأن الحفـاظ علـى             ) 340م(

 الموقع علـى  19/2/2000الشرف غير موجود في الثقافة الغربية ، حوارات حية بتاريخ    

 :االنترنيت 
A- http : //www. islamonline. Net/ live dialogue/ Arabic/ ? browse. Asp – 

hguestid 05 vql 3 . 
B- Ronald. B. Standler, Privacy Law, in the U. S. A.  

(1997), http//www.rbs.com/privacy.htm. 
محمد باهي أبو يونس، التقييد القانوني لحرية الصحافة، دراسة مقارنة، دار الجامعـة             . د

  .301، ص1997الجديدة للنشر، االسكندرية، 
 ، 156األعذار القانونية المخففة ، المصدر الـسابق ، ص : ي عبد الرزاق الحديثي    فخر. د )2(

  . 1هامش رقم 
محمـد  . د . 89الجرائم الواقعة على األشخاص ، المصدر السابق ، ص        : رؤوف عبيد   . د )1(

زكي أبو عامر ، قانون العقوبـات ، القـسم الخـاص ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،                   

  . 542 ص،1977األسكندرية ، 
شرح قانون الجزاء الكـويتي ، القـسم الخـاص المكتـب            : حسن صادق المرصفاوي    . د )2(

 . 128، ص1970-1969 لبنان ، –الشرقي للنشر والتوزيع ، مطبعة األهرام ، بيروت 
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النظر    (والتي نصت بأنه    ة ، ب يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأف
ه                    ى ماضيه أو أخالق النظر إل ة ، أو ب ا الجريم إلى الظروف التي ارتكب فيه

 ....) .  تستبدل أن
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  -:صور المفاجأة : سادسًا 
ة        ا الثاني بس أم تتحقق المفاجأة بصورتين األولى حقيقية وهو حال التل

 . فتكون حكميه وتحصل في الفراش الواحد 
  -) :التلبس بالزنا(المفاجأة الحقيقية  - أ

أة  ة المفاج ا (إن حال بس بالزن وع   ) التل زوم وق ة بل وحي ألول وهل ، ت
بس يمكن         الفعل الجنس  ك ، إذ أن التل ر ذل ة غي ي وقت المفاجأة ، ولكن الحقيق

ة                   رائن قوي سي متى وجدت ق أن يتوفر حتى ولو لم يرى الجاني المشهد الجن
التلبس في      )408(تحمل على االعتقاد بوقوع فعل الجاني أو بقرب وقوعه             ، ف

ة أو     شاهدة الزوج ن م ضًال ع ي ف دلول يعن ذا الم ارم (ه دى المح اء ) إح أثن
سي اال صال الجن د   –ت ا ق ة الزن ي أن واقع شك ف اًال لل دع مج ل وضع ال ي  آ

  . )409(حصلت أو على وشك أن تحصل 
ة      ز   الفقد قضت محكم ة   تميي ه   االتحادي قيقته في         (بأن تهم ش أ الم إذا فاج

ا ، تحت                سي معه ارس العمل الجن ذي م ا عشيقها ال د أفضت فيه غرفتها وق
ا ب      فراشها وقتل في الحال فتكون جريمة القتل       ) 409م(ـ المرتكبة معاقبًا عليه

  . )410( )عقوبات
صري   نقض الم ة ال ضت محكم ذلك ق ًا ل ه ةوتطبيق ي ( بأن شترط ف ال ي

ل    ل ، ب ه بالفع ال ارتكاب وهد ح د ش تهم ق ون الم ا أن يك ة الزن بس بجريم التل
اًال     دع مج ة ال ت ذاتها وطريق ي ب ي ظروف تنبن وهد ف د ش ون ق ي أن يك يكف

  . )411()زنا قد ارتكبت بالفعلللشك عقًال أن جريمة ال
ًا عن     ( بأنه   وفي قرار أخر لها قالت     ان متغيب عندما عاد الزوج الذي آ

تح                   البلد أثناء الليل على غير موعد متوقع من الزوجة ، فتلكأت طويًال في ف

                                                 
  . 228 ، ص3حميد السعدي ، المصدر السابق ، ج. د )1(
سم الخـاص ، المـصدر الـسابق ،         شرح قانون العقوبات ، الق    : محمود نجيب حسني    . د )2(

 .  وما بعدها 137ص
أشـار إليهـا إبـراهيم       . 13/5/1986 في   86 -85موسوعة ثانية ،    ) : 161(قرار رقم    )3(

  . 224المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، المصدر السابق ، ص
ليه معوض عبد التواب ،     أشار إ  . 10/6/1974جلسة  .  ق   44لسنة  ) 477(رقم  ) الطعن( )1(

الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بـاآلداب العامـة وجـرائم هتـك العـرض ، دار                 
  . 425 ، ص1983المطبوعات الجامعية ، األسكندرية ، 
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المتهم                      وجئ ب ذ ف ا أوالده وعندئ ام فيه اب الحجرة التي ين تح ب الباب ، فقام بف
  . )412()كًا بلبس بنطلونهبجوار سرير األوالد منهم

وهدت       د ش ه ق أن زوجت زوج ب ار ال أن أخب ك ف ى ذل سة وعل متلب
ا ل   )413(بالزن ا حام وًا إنه ا ت داخل به ر ال ه البك أن زوجت وجئ ب د ف ه ق ، أو أن

ه                 )414(فقتلها في الحال     ة زوجت الة في حقيب ى رس زوج عل ور ال  ، وآذلك عث
سة     ، وآذلك م  )415(تشير لوجود عالقة مع آخر فقتلها حاًال         ن قتل زوجته متلب

ام            )417( مع أخرى    )416(بالسحاق    ، في آل هذه الحاالت ال يمكن تطبيق أحك
 ) . 409م(
 -) :الوجود في فراش واحد مع الشريك(المفاجأة الحكمية -ب

ة  ووسنبحث في معنى الفراش الواحد       ة      موقف محكم ز  االتحادي  التميي
 :منه باآلتي 

ان      ريبة م آل خلوة م  (بأنه  لقد عرف الفقه الفراش      ع العشيق في أي مك
، على األرآه ، في السيارة ، في العزبة بشرط أن تتوفر لدى             ، على األرض  

إذا                       رأة ف ر مشروعة مع الم سية غي ة جن ه عالق ذي ل الشريك صفة الرجل ال
ذر                        ل من الع ستفيد القات ا عشيقه ي شك بأنه دع مجال لل ة ال ت ضبطت في حال

ر          القانوني آما لو شاهدها في حالة عناق        مع عشيقها ، ومن باب أولى إذا عث
  . )418( )عليها في غرفة واحدة وهما في وضع مريب

ادة         إن ه في الم راش الواحد المنصوص علي ) 409( المقصود في الف
وم              اذه مضطجعًا للن اس اتخ اد الن ذي اعت راش ال عقوبات عراقي هو ليس الف

ة      سي   والراحة وإنما آل مكان يجمع بين أثنين ويمكنهم من مزاول العمل الجن
                                                 

أشار إليها حسن الفكهاني ، موسوعة القـضاء والفقـه للـدول             . 1964/نوفمبر/16نقض   )2(
  . 609 ، ص1980وعات ، القاهرة ، ، الدار العربية للموس41العربية ، ج

شرح قانون العقوبـات، القـسم الخـاص ، المـصدر الـسابق،             : محمود نجيب حسني  . د )3(
 . 138ص

  . 389أحمد حافظ نور ، المصدر السابق ، ص. د )4(
  . 88ادوارد غالي الذهبي ، المصدر السابق ، ص. د )5(
 لجمهورية  1994 لسنة   12 والعقوبات رقم    من قانون الجرائم  ) 268(السحاق عرفته المادة     )6(

عبد الخالق النداوي،   . وهو نفس التعريف الذي أورده الفقه     ) إتيان األنثى لألنثى  (اليمن بأنه   
جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ، منشورات المكتبـة العـصرية ،              

  . 34، ص1973بيروت، 
  . 232، ص3، جحميد السعدي ، المصدر السابق . د )7(
  . 229، ص3حميد السعدي ، المصدر السابق، ج. د )1(
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ا         وهو ال ينصرف إلى الشيء حسب وإنما إلى الهيئة والحالة التي وجدت فيه
رأة مع           )419(الزوجة أو إحدى المحارم مع شريكها             ، ويكفي أن تضبط الم

وفر                      ان ضبطهما إذ يت ان مك ًا آ ا أي ه عشيق له ى أن دل عل رجل في وضع ي
  . )420( عشيقها العذر بشرط أن تكون هيئتها وهيئة من معها تدل على أنه

ة        إ ى المحكم ديره إل روك تق د مت راش الواح ي الف رأة ف ود الم ن وج
  . )421(تستخلصه من ظروف القضية ومالبساتها 

ي  إن ا ة فه ة المريب اد    (لحال ق االعتق أنه أن يخل ن ش ع م ل وض آ
ر المشروع مع آخر         اع غي ، وهي  )422()بحصول أو توقع حصول فعل الجم

ان الجاني            ال تقوم بمجرد شائعات عن سلوك ا       وم إذا آ ا ال تق لمجنى عليه آم
ام     ي قي شك ف ر ال ه ال يثي د لكن اه التقالي ي وضع تأب ه ف ى علي اين المجن د ع ق
و               الصلة الجنسية غير المشروعة بالفعل بينها وبين آخر أو توقع قيامها آما ل

ام     ق الع ي الطري ر ف ل آخ ع رج ف م اهدها تق ف  ، )423(ش ظ أن موق ويالح
ة االتحا محكمة التمييز  د                 دي الفراش الواحد فق د المقصود ب اين في تحدي د تب  ق

وع               (بأنقضت   ا الظن بوق الفراش الواحد هو الحالة المريبة التي يغلب معه
ع   ارم م ة أو إحدى المح و شوهدت الزوج ا ل ه ، آم اع أو وشك وقوع الجم

  . )424()شخص آخر على فراش واحد أو تحت غطاء واحد
ا  ه  آم ضت بأن أن  (.... ق ول ب ا الق ادة إنم ر  ) 409( الم ات غي عقوب

ر     ول غي د فق راش واح ي ف ا ف ا أو وجودهم ل الزن دم حصول فع ة لع منطبق
دل                   سرير ت ه تحت ال ا المجنى علي اء غريمه صحيح ، فارتباك الزوجة وإخف
ع        م يق ا ل أن الزن نا ب ى إذا فرض ه ، وحت ك وقوع ى وش ه أو عل ى وقوع عل

اق  ة النطب ة وآافي ة ثابت د حال راش واح ي ف ا ف ادة ، إذ أن فوجودهم ذه الم  ه

                                                 
 . 408، ص1972، مطبعة دار السالم ، بغداد ، 1عبد الستار الجميلي ، جرائم الدم ، ج. د )2(
، مطبعة الرشـيد ، بغـداد ،        2شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط       : جبرائيل البناء    )3(

  . 73 ، ص1947 -1946
قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبع على نفقة جامعة بغـداد ،             :  واثبة داود السعدي     .د )1(

  .  126 ، ص1989 -1988
أشار إليه محمـود نجيـب حـسني ،          . 2/1965ت/ 15قرار محكمة التمييز اللبنانية في       )2(

  . 174االعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية ، المصدر السابق ، ص
  . 765شرح القانون اللبناني ، المصدر السابق ، ص: محمود نجيب حسني . د )3(
أشـار إليـه عبـاس الحـسني وكامـل           . 24/2/1953 في   53، ج ،    ) 111(قرار رقم    )4(

  . 214السامرائي ، المصدر السابق ، المجلد األول ، ص
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شيقها       ع ع ستان م ي الب ة ف ود الزوج ضيق فوج ه ال ذ بنطاق راش ال يؤخ الف
الطريق          ا ب زوي أو وجودهم ان من ي مك دهما وف ان وح ي مك دهما وف وح
ا      بالسيارة وقد وضع العشيق يده على عنقها هذه حاالت يتوفر معها وجودهم

  . )425(.....)في فراش والحد فكيف إذا آانا بالبيت 
 فرع الثانيال

 )التعاصر الزمني(ارتكاب جريمة القتل في الحال 
ادة   ت الم ل    ) 409(بين ة القت اب جريم أن ارتك ي ب ات عراق عقوب

ا في     واالعتداء يجب أن يتم حال المفاجأة بواقعة الزنا أو وجود المجنى عليه
 .  )426(فراش واحد مع شريكها 

ة من  دة زمني د مضي م ة بع اب الجريم أن ارتك ا ب أة يتضح لن  المفاج
دة                ذه الم دير ه ذر المخفف ، وأن تق ة الموضوع     فإنها تنفي الع ود لمحكم . يع

إذا فاجأ األخ أخته مع    (بأنه  االتحادية   محكمة التمييز وتطبيقًا لذلك فقد قضت     
تمكن                م ي عشيقها في غرفة واحدة وقد اضطجع على عباءتها وفر العشيق ول

ستفيد من         األخ من اللحاق به وعاد حاًال إلى الدار وق         تل شقيقته ، فإن القاتل ي
ين تعقب العشيق ورجوعه                     ة التي مضت ب دة الزمني العذر القانوني ألن الم
ر         ا غي ى عليه أة المجن ت مفاج ت ال زال ا آان ا وقتله ى عليه ى المجن إل

  . )427()المشروعة مسيطرة على نفسية القاتل ودافعه إلى ارتكاب الجريمة
د حصول المف          ة بع م يرتكب          أما مضي مدة زمني ا ول ة الزن ة بواقع اجئ

ا              ة يكون جم  الغصب   حالزوج أو المحرم خاللها جريمة القتل ففي هذه الحال
ة       ي الجريم ف ف ذر المخف وفر الع ال يت سه ف دئت نف د زال وه تفزاز ق واالس

ة  ز    المرتكب ة التميي ضت محكم ك وق د ذل ة بع صر   االتحادي وفر عن دم ت  بع
ا       ى عليه ل المجن رر قت ضية ق ي ق أة ف ة   المفاج ا ليل ة اعترافه لحظ

                                                 
ه إبراهيم المشاهدي،   أشار إلي  . 19/12/1990 في   90موسوعة ثانية ،    ) : 159(قرار رقم    )1(

، 1997، مطبعة الزمان ، بغداد ،       3المختار من قضاء محكمة التمييز ، القسم الجنائي ، ج         

  . 123ص
داود العطار، الدفاع الشرعي في الشريعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير ، جامعـة بغـداد،                 )2(

 . وما بعدها1م ، في مقدمة الرسالة، ص1970 -هـ1390
أشار إليه علي السماك ، الموسوعة الجنائية        . 20/2/1966 في   66، ج ) 1960(قرار رقم    )1(

  . 381، ص3في القضاء العراقي ، المصدر السابق ، ج
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الي في            27/28/12/1970 وم الت  بمواقعه بعض األشخاص وقتلها صباح الي
)28/12/1970()428( .  

شاهدتها         (آما قضت بأن     قتل الزوج لزوجته صباحًا بحجة تأثره من م
ا                     بس بالزن ة التل تًال في حال مع شخص غريب في فراش واحد ليًال ، ال يعد ق

عقوبات ) 409م( ، المقابلة    )429() البغدادي من قانون العقوبات  ) 216م(وفق  
 . عراقي 
ة                  إ ى محكم روك إل ا الغضب مت زول فيه ة التي ي ن تقدير المدة الزمني

ذلك     ًا ل ا وتطبيق ضية المعروضة أمامه ائع الق ن وق صه م الموضوع تستخل
ى         (قضت المحكمة العليا الليبية بأنه       يجب أن تكون جريمة الزنا قد وقعت عل

ه ذي يفترض ه ال زوج وأن ال الوج أة لل ا مفاج ون وقوعه شرع وان يك  الم
أة                  ر المفاج زوال أث ة ل دة آافي تنقضي تلك المفاجأة وبين قتل الزوج زوجته م
سألة  زمن م ذا ال دير ه انوني ، وتق ذر الق ره وإال سقط الع ه وتفكي ى إرادت عل

  . )430()موضوعية
ه        تفادة الفاعل م    (آما قضت محكمة التمييز األردنية بأن شترط الس ن ي

ة وهو بصورة غضب        العذر المخفف أن يكون قد أقدم على ارتكاب الجريم
ه                        ة من علم دة طويل د م دورة بع ل المغ ى قت ز عل دام الممي شديدة ، وعليه فإق

  . )431()بسوء سلوآها يجعل عناصر العذر المخفف غير متوفرة
ل               ) 409م(آما أن    شمل قت ل في الحال ي عقوبات عراقي بينت أن القت
 وشريكها أو احدهما ، فأن األمر ال يبدو واضحًا بالنسبة لنص             المجنى عليها 

                                                 
، 1973، نيسان   2، س 3 ، النشرة القضائية ، ع     13/7/1971 في   71ج  ) 1549(قرار رقم    )2(

  . 171ص
بـاس الحـسني وكامـل      ع. أشار إليـه د    . 7/11/1943 في   43، ج   ) 760(قرار رقم    )3(

السامرائي ، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز ، المجلد الثاني ، مطبعة االرشـاد ،                

  . 579، ص1969بغداد 
ادوارد غالي الذهبي ، شرح     . أشار إليه د   . 1955/  يونيه 8قرار المحكمة العليا الليبية في       )1(

 . 87، ص1971/رات الجامعة الليبية ، منشو1قانون العقوبات الليبي ، القسم الخاص ، ط
أشار إليه المحامي جمال مـدغمش ، شـرح قـانون            . 1995 لسنة   94/ 82تمييز جزاء    )2(

العقوبات األردني باجتهادات محكمة التمييز األردنيـة الكاملـة ، دار اإلسـراء للنـشر               

  . 147 ، ص2001 األردن ، –والتوزيع ، عمان 
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وقتلها في الحال هي ومن       ( ، والذي جاء فيه      )432(قانون العقوبات المصري    
ا ي به دهما   ) يزن ريكها أو اح ا وش ى عليه ل المجن صيل قت ورد بالتف م ي أي ل

 . ليكون أآثر وضوحًا 
ارة إ ال(ن عب ي الح صوص بعض ال ) ف ياق ن ي س رد ف م ت وانين ، ل ق

ارة   . آقانون العقوبات السوري واألردني واللبناني       ونعتقد أن ورود هذه العب
 . في النص يجعله أآثر دقة من حيث الداللة على وقت ارتكاب القتل 

ستعملة            يلة الم ه  إذا وقع القتل فال يهم أيا آانت الوس ذلك   .  في ًا ل وتطبيق
ز   ة التميي ضت محكم ة ق م  االتحادي ى حك صادقة عل ق    بالم تهم وف ة م  بإدان

راش    عراقي  عقوبات  ) 409م( ا في ف لقتله زوجته وعشيقها عند مفاجأته لهم
سدسه       ن م ا م ار عليهم إطالق الن ا ب ة الزن سين بجريم د متلب  ، أو )433(واح

  . )434(باستخدام الفأس الحديدية 
، )435(القتل مع المفاجأة  ) يتعاصر(زامن  يعني أنه يت  إن القتل في الحال     

ع جريم  ائرة     أي أن تق سية ث ة نف ود حال ول بوج ن الق ي يمك ورًا آ ل ف ة القت
  . )436(انتابت الجاني أمام مشهد الخيانة 

ذي             ) القتل في الحال  (فهذا الشرط    ى الوقت ال رده إل ذو طابع زمني م
ًا            . )437(فصل بين المفاجأة والفعل      وأن اشتراط القتل في الحال ال يعني حتم

أة    ة المفاج س لحظ ي نف ل ف تم الفع اق  )438(أن ي ضيق نط ذلك ي ول ب  ، إذ الق
وافر                   رغم من ت ى ال ذر عل ى نفي الع ؤدي إل ول وي ر مقب العذر على نحو غي
علته ، فإذا ارتكب القتل بعد وقت قصير من المفاجأة بسلوك المجنى عليها ،              

                                                 
قانون العقوبات المقارن ، القسم الخاص ، المصدر الـسابق ،           : محمد إبراهيم أبو زيد     . د )3(

  . 109ص
 ) . غير منشور . (21/9/1992 في 92الهيئة الجزائية ، ) 2061(قرار رقم  )1(
 ) .غير منشور . (17/6/1993 في 93الهيئة الجزائية ، ) 2657(قرار رقم  )2(
  . 210المصدر السابق ، ص: ماهر عبد شويش . د )3(
 ،  1968النظرية العامة لجريمة القتل ، مطبعة المعـارف ، بغـداد ،             : حميد السعدي   . د )4(

  . 464ص
االعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية ، المـصدر          : محمود نجيب حسني    . د )5(

  . 172السابق ، ص
  . 89 صالجرائم الواقعة على األشخاص ، المصدر السابق ،: محمد صبحي نجم . د )6(
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ذر          أي يظل  . )439(ولكن نفسية المتهم لم تكن قد هدأت بعد فهو يستفيد من الع
زوج أو المحرم في الت م حق ال ة ل ة الغضب قائم ا أن حال ًا طالم خفيف قائم

أة والبحث عن أداة                 ذهول عقب المفاج يكبح جماحها مرور بعض الوقت آال
  . )440(لتنفيذ الجريمة 

دة قصيرة                 إ د م أة أو بع ن القتل في الحال قد يكون مزامنًا لحالة المفاج
ه الطب                     ى حالت ودة الجاني إل ة لع ر آافي دة غي ذه الم ة  منها على أن تكون ه يعي

ضت       ذلك ق ًا ل وع ، وتطبيق ة الموض دره محكم ا تق و م ز وه ة التميي  محكم
ة شاهدة   (االتحادي ر م ى أث ا بخنجر عل ة إياه قيقته بطعن ه ش تهم لقتل ة م بإدان

بس      ل التل ين مح سافة ب ون الم رًة آ ا معتب ي به ة يزن ول الهوي شخص مجه
اردة     ة ي ن مائ رب م ر تق ه الخنج ب من ذي جل ده ال ل وال ين مح ا وب  ال بالزن

ة             ر آافي ا دام غي انوني المخفف م ذر الق اول الع ع عن متن يخرج الفعل الواق
ة             ى ارتكاب الجريم ه إل ا قضت     . )441()إلزالة صورة الغضب التي دفعت آم

ا بخنجر عدة                    أيضًا   ة إياه ه بطعن تهم ابنت ا الم ل فيه بتوفر العذر في قضية قت
أل            ا       طعنات عندما رأى رجًال يزني بها ففر الرجل ، وعندما س ها عن من زن

سافة                      د م سيارات التي تبع ادة ال ى ج ا أن تصحبه إل ه وطلب منه م تجب بها فل
 . )442(فقتلها في الجادةأربعين مترًا من محل الزنا 

ه  ة بأن ز األردني ة التميي ضت محكم صدد ق ذا ال ي ه ن (وف يس م ل
ا         أة وإنم ا المفاج رت فيه ي ج ة الت ي اللحظ ل ف ب القت ضروري أن يرتك ال

ط أن   شترط فق شة        ي زوال الده افي ل زمن الك ضي ال ل أن ينق ل قب ع القت يق

                                                 
االعتداء على الحياة في التشريعات الجنائية العربية ، المـصدر          : محمود نجيب حسني    .  د )1(

  .172السابق ، ص
 القسم الخاص ، المصدر السابق،      –شرح قانون العقوبات    : فخري عبد الرزاق الحديثي     . د )2(

  . 170ص
بـاس الحـسني وكامـل      ع. أشار إليه د   . 18/12/1952 في   52، ج   ) 1711(قرار رقم    )3(

  . 220السامرائي ، المصدر السابق ، ص
، المـصدر   3أشار إليه علـي الـسماك ، ج        . 2/12/1954 في   54،  ) 1635(قرار رقم    )1(

  . 386السابق ، ص
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والغضب الناتجين عن االهانة اآلنية التي لحقت بشرفه وتقدير الزمن الكافي           
  . )443() لتهدئة ثائرة القتل مسألة يترك تقديرها للمحاآم

ى وقت آخر                إ ن الزوج أو المحرم الذي يتراخى عن القتل أو يرجأه إل
ًا ،        ر             أي سبب يكون منتقم تفزاز الخطي وافر عنصر االس ول بت وال يمكن الق

د زال      ون ق تفزاز يك اٍف وأن االس ذهٍن ص ه ب ط لجريمت د خط ون ق ه يك ألن
ه   د مسوغ لتمتع ذلك ال يوج افي ، ل ه الوقت الك ون لدي ا يك سه آم دئت نف وه

ذلك قضت     . بالعذر المخفف بل يعاقب وفقًا لألحكام العامة         ة  وتطبيقًا ل محكم
ه                 ( بأنه   يةاالتحاد التمييز تهم ابنت دما خنق الم ع بالحال عن د وق القتل لم يكن ق

  . )444()صباحًا لتأثره من جراء مشاهدته بعد منتصف الليل رجًال يواقعها
ه   ضت بأن ا ق و    (آم شرطة وه ي ال دهما ف رافين اح تهم اعت ر للم ظه

م   ع عشيقها فل د م راش واح ي ف رًا ف ة ظه ه القتيل اهد زوجت ه ش يتضمن آون
ا ح وي قتله ا ين ا وقتله يًال طعنه راش ل دما دخل في الف ه عن ان . اًال إال أن فك

ادة   ق الم ة ضده وف ه تهم ادة أن توج ذه اإلف ات ) 213(يجب حسب ه عقوب
بغدادي ألنه لم يقتل زوجته حاًال بل يعد مضي ما ينوف على العشر ساعات              

  . )445()ولم يتحقق حصول منازعة أو مشاجرة بين المتهم وزوجته
ذه        أما في حالة     م تنف ذ شرط إذا ل ة بتنفي ه الزاني طلب الجاني من زوجت

ة      ن حكم ي ع ذر للتخل سقط الع ا ي ا ، فهن ذ فقتله م تنف ا ول سها بالزن ت تلب وق
  . )446(التخفيف 

أما بخصوص االعتداء المفضي الى الموت أو إلى عاهة مستديمة هو           
اد                  العنف أو بإعطاء م الجرح أو ب ة من اعتدى عمدًا على آخر بالضرب أو ب

ه     ك قتل ن ذل صد م م يق انون ول الف للق ر مخ ل آخ اب أي فع ضارة أو بارتك
د عن خمس عشرة سنة،                   ولكنه أفضى الى موته ، يعاقب بالسجن مدة التزي
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عن عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة مع              
ًا أو  ان موظف اني أو آ ه من أصول الج ي علي ان المجن  سبق اإلصرار أو آ

                                                 
شرح قانون العقوبات   : محمد سعيد نمور    . أشار إليه د   . 1953 لسنة   44/53تمييز جزاء    )2(

ئم الواقعة على األشخاص ، الـدار العلميـة الدوليـة           ، الجرا 1، ط 1 القسم الخالص ، ج    –

  . 95، ص2002 األردن ، –للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 
أشار إليه سلمان بيات ، القضاء الجنائي العراقـي ،          .  البصرة   38، ج،   ) 738(قرار رقم    )3(

  . 334، ص1949 ، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، بغداد ،3ج
، 1أشار إليه سلمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي ، ج         .  الحلة   31، ج،   ) 45(قرار رقم    )1(

  . 220، ص1947دار دجلة للطباعة والنشر ، بغداد ، 
  . 121جرائم األشخاص واألموال ، المصدر السابق ، ص: عوض محمد . د )2(
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ه أو        ه أو خدمت ة وظيفت اء تأدي ه أثن داء علي ع االعت ة ووق ة عام ًا بخدم مكلف
  )447(بسبب ذلك 

أن هذه الجريمة هي صورة من صور الجرائم التي تعدى الحدث فيها            
م يقصدها الجاني             ، وهي  )448(حدود القصد ليستقر عند نتيجة أشد جسامة ل

 الجاني مجرد الضرب    في واقع األمر تختلف عن القتل العمد ، إذ فيها يقصد          
أو الجرح أو اعطاء مادة ضارة إليذاء المجنى عليه في سالمة جسمه ، لكن               

  . )449(النتيجة تتجاوز قصده وتتمخض لوفاة فعًال 
و أن            ا ل ا ، آم أة بالزن وقد يحصل أن ترتكب هذه الجريمة حال المفاج

م يقصد قتل      ) شريكها (المتهم قام بضرب المجنى عليها أو        ا أو   بالحجارة ول ه
ه( ه أو     ) قتل ى وفات ضى إل ادث أف ن الح ه(لك ة   ) وفات ان جريم ون أرآ فتك
تهم        ) 410م( ى فعل الم ة عل انون   )450(عقوبات عراقي هي المنطبق  ، لكن ق

داء المفضي                  العرالعقوبات   ة االعت ذي يرتكب جريم تهم ال د عاقب الم اقي ق
ا    دى المح ة أو إح ى الزوج ت عل ا إن وقع أة بالزن ال المفاج وت ح ى م رم إل

ب    دهما بموج ريكها أو اح ات ) 409م(وش ة   عقوب يس بالعقوب ه ول من
ي   ا ف صوص عليه انوني  ) 410م (المن ذر الق وفر الع النظر لت ات ب عقوب

 . المخفف 
ا إجهاض  أة بالزن ال المفاج داء ح ى االعت د يترتب عل  ي المجن)451(ق

ام         ه وفق أحك سال عن فعل ) 409م(عليها ، في هذه الحالة نعتقد أن الجاني ي
ة           ) 418/1م(وليس أحكام   عراقي  عقوبات   م يطبق في حال منه ، ونفس الحك

ي  ه ف صوص علي ا المن ى عليه وت المجن ى م اض إل ضى اإلجه ا إذ أف م

                                                 
 .لنافذ من قانون العقوبات العراقي ا) 410م ( ) 3(
نظرية الجريمة المتعدية القصد في القانون المصري والمقارن ، المصدر          : جالل ثروت   . د )1(

  . 8السابق ، ص
شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المصدر السابق ،          : فخري عبد الرزاق الحديثي     . د )2(

  . 172ص
أشـار   . 29/4/1999 في   99/ ، موسوعة ثانية    ) 10( رقم   محكمة التمييز االتحادية  قرار   )3(

وبـنفس   . 7، ص 2000/ 79إليه علي محمد إبراهيم الكرباسي ، المصدر الـسابق ، ع          

 ، مجموعة األحكام العدلية ،      27/5/1974 في   74، جنايات   ) 2857(المعنى القرار رقم    

  . 267، ص1975 ، 6، س2ع
انون المقارن ، جمعيـة القـانون   واثبة داود السعدي ، اإلجهاض فقهاً وقانوناً ، مجلة الق    . د )1(

  . 37، ص1996، مطبعة الزمان ، بغداد ، 24المقارن العراقية ، ع



 141

ى             عراقي  عقوبات  ) 418/2م( ، إذ أن إرادة الجاني في هذه األحوال تتجه إل
 . مجرد االعتداء عليها ولم يكن قاصدًا إحداث اإلجهاض 

ات   انون العقوب ا ق ي  أم صري ف زوج    ) 237م( الم ب ال د عاق ه فق من
بالحبس إن ارتكب جريمته حال المفاجأـة بالزنا بدًال من العقوبة المقررة في            

دًا       (منه ، وتنص المادة األخيرة على أنه        ) 236م( آل من جرح أو ضرب أح
ى الموت                  عمدًا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتًال ولكن أفضى إل

 ) . الشاقة أو السجن من ثالث إلى سبع سنواتيعاقب باألشغال 
 الفرع الثالث

 )المستفيد من العذر(صفة الجاني 
اختلفت القوانين الجزائية حول هذا الشرط ألنه محل خالف فبعضها             

زوج                     صفة لكل من وجد في نفس ظروف ال ذه ال انون    ) 3م(أعطى ه من ق
 .  )452( 1957 االنكليزي لعام عقوباتال

زوج فقط           والبعض اآلخر قصر     ى ال ذر عل ذا الع ات  ) 237م( ه عقوب
زوج أو    ستفيد ال ل الم طًا فجع ًا وس سه موقف ط لنف ا اآلخر فق مصري وجعله

 .عقوبات عراقي ) 409م(المحرم 
زوج أو الزوجة               وقسم منها وسع من نطاق االستفادة حيث شمل بها ال

ا  ا ومنه ا بالزن بس أي منهم ة تل ي حال ي ) 279م(ف ات جزائ ) 548م(وعقوب
وري ع ات س ه  ) 562م(وقوب ر موقف اه األخي رر االتج اني ، ويب ات لبن عقوب

بأن الزوجة عندما تفاجأ بزوجها متلبس بالزنا وعلى فراشها وآون الزوجة             
د                       أنه أن يول ا من ش ا له ة زوجه رى خيان دما ت سها فعن لها مشاعرها وأحاسي

رأة و                  ين الرجل والم د ساوى ب ع  حالة االستفزاز ، السيما أن الدستور ق جمي
وع                 ى  . الناس في الحقوق دون أن يفرق بينهما على أساس الجنس أو الن فعل

المشرع الذي يسن القانون الجنائي أن يكون مطاوع ألهداف الدستور التي                
من شأنها أن تساوي في الحماية الجنائية وأن يكون لها أثر بارز على صعيد              

 .  )453(التشريع العقابي 
أن  إن   ا       مساواة الزوج والزوجة ب و دققن ذر المخفف ول ستفيد من الع  ي

ا للمحصن                 ة الزن أن عقوب راء ف النظر حتى من جانب الشريعة اإلسالمية الغ
 . هي متساوية بين الرجل والمرأة وال يوجد فرق بينهما 

                                                 
(452) Marc Ancel et de L. Rad2INO- Wlc2- IES GRANDS, Systems- DE- 

DROIT Panal Contemprorains , Introduction, Au Droit Criminal, De 
Iangieterre, (1959), P. 144 . 

  .586 ، ص6، ط441 ، ص5عبد الوهاب حومد ، المصدر السابق ، ط. د ) 1(
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ستفيد       ) 409(أما بالنسبة لما نصت عليه المادة        ه ي عقوبات عراقي فأن
انون      تثبت صفة   ومن هذا العذر الزوج والمحرم فقط        العالقة الزوجية وفق ق

تفادة من                 ات العراقي حق االس األحوال الشخصية ، فقد أعطى قانون العقوب
زوج والزوجة بموجب              عذر االستفزاز الخطير لهذه الصفة بشرط ارتباط ال
ة                   دى محكم د مسجًال ل شترط أن يكون العق عقد صحيح يثبت زواجهما وال ي

سجيل العق    ن ت ن الممك صية وم وال الشخ رعي أو  األح انع ش دون أي م د ب
ه يأخذ طابع آخر ،               ه آون انع شرعي ال يمكن إزالت قانوني فإذا آان هناك م

د        )454(فإن صح العقد حتى ولو آان عرفيًا فيجوز الدفع به            ان العق  ، أما إذا آ
ل                         د زال قب ه ق د صحيح لكن د موجودًا أصًال أو إن العق باطًال أو لم يكن العق

ذر المخفف              ارتكاب الجريمة فال يقبل م     تفادة من الع ه لإلس دفع ب ن الجاني ال
ه  أ بخليلت ل إذا تفاج ا والخلي سة بالزن ه متلب أ بخطيبت ذلك الخطيب إذا تفاج وآ

 . )455(الزنا في دار قد أعده الخليل لهامتلبسة ب
زوج من                   ستفيد ال رى فال ي ة آب أما بالنسبة للطالق فإن آان بائنًا بينون

ان بائ        ًا               العذر المخفف ، أما إذا آ ا زال قائم زواج م إن ال ة صغرى ف اًَ بينون ن
 . العذر المخففويستطيع الجاني أن يدفع بالعالقة الزوجية واالستفادة من 

المقصود بالمحرم هو آل من ال يصلح أن يكون زوجًا للشخص ،             أما  
صفة        ي ال رعًا ، وه ا ش ى عليه ًا للمجن ون زوج اني أن يك ن للج أي ال يمك

ي   ة الت ضمنتها الثاني ي  ) 409م(ت ات عراق ببية   . عقوب ان س ة نوع والحرم
ساء   ات الن اء وأمه ل زوجات األب وزوجات األبن ا المصاهرة ، مث وقوامه

 . وبنات الزوجات المعقود على امهاتهن وأمهات البنات المدخول بهن 
ارة أخرى                  رحم أو بعب ى صلة ال أما النوع الثاني فهي نسبية فترجع إل

ك  ال ذل رحم ، ومث ات صلة ال ات والخاالت وبن األم واألخت والبنت والعم
 . األخ وبنات األخت 

ا               ق هن وآون لفظ المحرم أورده المشرع مطلقًا وبدون تقييد فأن المطل
ذر المخفف                 رابتين مشمولين بالع أن الق ول ب يجري على إطالقه فنستطيع الق
م                     م في حك وال فرق بينهما آما أن بعض اآلراء ترى ضرورة شمول من ه

د        الحر ادات والتقالي رف والع ى الع م إل ررين رأيه م مب ات الع ل بن ة ، مث م
 . وخصوصًا في المجتمعات العشائرية

آما أنه البد من أن الزوج أو المحرم يجب أن يكون فاعًال أصليًا لكي              
ستفيد من                     شريك ال يمكن أن ت ك آون صفة ال يستفيد من العذر المخفف وذل

                                                 
  . 233الجرائم الواقعة على األشخاص ، المصدر السابق ، ص: حميد السعدي . د )1(
  . 172 القسم العام ، المصدر السابق ، ص0قانون العقوبات : عوض محمد . د )2(
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رار العل          ى عنصر           العذر آون النص صريح في إق ة التي نصت عل ة والغاي
ذر المخفف في ارتكاب                    ستفيد من الع االستفزاز آما أن المساهم التبعي ال ي

  . )456(الجريمة آون العذر خاص وشخصي 
 :ولنا في هذا الصدد ما يلي

ادة      ي الم ي ف شرع العراق مه الم ذي رس ذر ال ات ) 409(إن الع عقوب
 -:يتضمن ثالثة شروط

شرط االول صف: ال ق ب زوج يتعل ذر ال ستفيد من الع نص ي ًا لل اني وطبق ة الج
: أما الشرط الثاني  . وآذلك الشخص الذي تكون المرأة الزانية أحدى محارمه       

أة   صر المفاج و عن ب أن    . فه ف يج ذر المخف ن الع اني م ستفيد الج ي ي ولك
ا المشهود، في لحظة                     ة الزن ه في حال ة علي يفاجئ زوجته أو المرأة المحرم

د                      الفعل وحالة ال تت     ه سيقع بع ة أو أن ذ بره م من ا ت أن الزن شك ب اًال لل رك مج
ث   شرط الثال ل، وال ي ذات      : قلي أة  ف ال المفاج ذاء ح ل أو االي صول القت ح

دود     ي ح اني ف ى الج ا ، ويبق سة بالزن ة متلب ا الزاني ضبط فيه ي ت ة الت اللحظ
رور بعض        ا م بح جماحه م يك تفزاز ل ة االس ا أن حال ف طالم ذر المخف الع

 .هشة عقب المفاجأة أو البحث عن سالح ينفذ به الجاني جريمتهآالد. الوقت

                                                 
اص ، دار الحرية للطباعة ، بغداد،        القسم الخ  –شرح قانون العقوبات    : محمد نوري كاظم     )1(

  . 117، ص 1977
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 المبحث الثالث
 العقوبة المقررة لعذر االستفزاز

ات     ) 23م(بموجب   سم الجرائم من حيث          من قانون العقوب العراقي تق
وع     دد ن ات ، ويح نح والمخالف ات والج واع الجناي ة أن ى ثالث سامتها ال ج

ة           الجريمة بنوع العقوبة األشد المقر     رة لها في القانون ، وإذا اجتمع في عقوب
بس          ة الح دار عقوب ة بمق وع الجريم دد ن ة فيح بس والغرام ا الح ة م جريم

ادتين        انون ، وبموجب الم ا في الق ررة له انون   ) 45، 409(المق من ذات الق
 .نرى أن نطاق االستفزاز يطال الجنايات والجنح فقط 

 المطلب األول
 قوبةنطاق التطبيق من حيث نوع الع

ادتين        ستمد      ) 45 و   409(إن التخفيف الوارد في الم تخفيف إلزامي م
ى                 داه إل ا يتع من نص الشارع وهو ال يقتصر على العقوبة األصلية فقط وإنم

ق        ون وف لية يك ة األص ف العقوب ة فتخفي ة والتكميلي ة التبعي ) 130م(العقوب
ستمد من القو             ا م أن تخفيفه ة ف ة التبعي ا العقوب ة   عقوبات عراقي أم اعد العام

ا    نص عليه م ي شرع ل ون الم ت   . )457(آ د عرف ي  ) 95م(وق ات عراق عقوب
انون دون الحاجة                (هيالعقوبات التبعية    م الق ه بحك وم علي التي تلحق المحك

ا  نص عليه ى ال مإل ي الحك دمًا ،   )  ف ودًا وع لية وج ة األص ع العقوب ي تتب فه
ق   ة التطبي ون واجب رد األ   وتك ى مج ة عل صرت المحكم ن صانق إذا اقت  م

صتها                 ا إذا أنق ا ، أم ر طبيعته ى تغيي العقوبة من حيث مداها دون أن تذهب إل
ستبعدة      ا   . )458(وسبب هذا اإلنقاص تغيير طبيعتها فبحكم القانون تصبح م أم

واد    ي الم ا ف ة آم ون جوازي ا أن تك ي أم ة فه ة التكميلي ، 101، 100(العقوب
ة  ) 102 ون وجوبي ا أن تك ي ،وأم ا ف ادة آم ا  )389/4 ( الم ة منه  والجوازي

وفر                 ة عدم ت ستبعدها في حال ستطيع أن ن ة ، فن دير المحكم متروك أمرها لتق
 . العذر المخفف ، فأولى أن يكون ذلك عند توافرها 

شأنها آون               صعوبة ب تكمن ال أما بالنسبة للعقوبة التكميلية الوجوبية ، ف
ر األعذار ا                د أث ات األصلية وم ة  المشرع قد حدد قواعد تخفيف العقوب لمخفف

ره               ذي أق  )459(إليها بمعنى أن العقوبات التكميلية تقع خارج نطاق التخفيف ال
 . 

                                                 
  . 199األعذار القانونية المخففة ، المصدر السابق ، ص: فخري عبد الرزاق الحديثي . د )1(
 .199األعذار القانونية المخففة ، المصدر السابق ، ص: فخري عبد الرزاق الحديثي .  د)1(
  .200 المصدر نفسه ، ص)2(
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 المطلب الثاني
 نطاق التطبيق من حيث مقدار العقوبة

ي        ر ف ه أث ث أن ل ًا حي ًا مخفف ذرًا قانوني ر ع تفزاز الخطي ر االس يعتب
ول  فروع ، األ   ةعقوبة جريمة القتل لذا سوف نتطرق إلى هذه اآلثار في ثالث          

ة             يتضمن ضوابط قياس العقوبة في االستفزاز الخطير والثاني يتضمن عالق
ة             االستفزاز الخطير بإيقاف تنفيذ العقوبة والثالث العالقة بين جسامة الجريم

 . واالستفزاز الخطير 
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 الفرع األول
 األسس المعتمدة في قياس العقوبة

مخفف في  إذا توفر عذر (من قانون العقوبات العراقي    ) 130م(تنص  
د أو المؤقت أو                سجن المؤب ى ال ة إل ا اإلعدام نزلت العقوب ى  جناية عقوبته إل

سنة ف   ه عن ال ل مدت ذي ال تق ت ن إالحبس ال د أو آان سجن المؤب ا ال عقوبته
 الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر آل ذلك ما           حبسالمؤقت نزلت إلى عقوبة ال    
وط     ، فعلى ضوء هذا النص ع     ) لم ينص القانون على خالفه     ة الهب لى المحكم

شددة أو                   ى الظروف الم د عل ذا يعتم ه وه بالعقوبة وفق الحدود المرسومة في
 . المخففة المقترنة بجريمة القتل والتي قد تكون مادية أو شخصية 

انوني                     ذر الق ين الع د ب ه ق ا أن ة آم فقد حدد المشرع الحد األدنى للعقوب
ة وحس            دير العقوب ة تق ،  آل قضية    ب ظروف  المخفف فبذلك قد ترك للمحكم

ق  ا لتحقي ة معه ا متوازن ةبحيث جعله وب والهدف من العقوب ردع المطل . ال
ا    ى م رد إل رازي، ي دبير االحت ة والت ين العقوب وهري ب رق ج اك ف ن هن ولك
وم            اني الل ن مع ه م ر عن ي أو يعب ى أخالق ن معن ة م ه العقوب وي علي تنط

انوني  رازي،  )460(الق دبير األحت ا الت رد منه ان يتج ي مع ارق ، وه ذا الف  وه
زن جسامة الضرر               يفصح عن أتجاه العقوبة إلى ماضي المجرم لتحاسبه فت
صودًا  ًا مق ه إيالم رر ل أ، وتق ه من خط وافر لدي ا ت ع، وم ه المجتم ذي أنزل ال
درأ    اني لكي ي ستقبل الج ى م رازي إل دبير األحت ه الت ين يتج ي ح ادًال، ف متع

ارق نتيج       ذا الف ى ه ب عل ع، ويترت ن المجتم ه ع ة،  خطورت ة عام ة قانوني
ق                   ى ضوابط محددة تتعل ديرها عل د في تق فالعقوبة محددة بطبيعتها، إذ تعتم

ه               دة بطبيعت ر محدد الم رازي فهو غي ومن  . )461(بالماضي، أما التدبير االحت
  -:الظروف المؤثرة على االستفزاز الخطير 

 :بيئة الجاني : أوًال 
يش ف   ذي يع يط ال ط والمح اعي للوس ب االجتم ه  إن الجان اني ل ه الج ي

اًال                      ر انفع ان أآث ن الريف يكون شيرة واب ابن الع تأثير مهم على شخصيته ، ف
ًال        ر تعق ة أآث ابن المدين صيته ف ه أو شخ م بيئت ة بحك ن المدين ن اب اره م وآث
الم    ن مع ه م ا يحيط ب سبب م ك ب ه ، وذل ي تجري علي سبًا للظروف الت وتح

 . )462(فطنًا بالعواقب الحضارة التي تدفعه إلى المحكمة والتروي ويكون 
                                                 

(460) Coutts (J. A): The, Accused, London (1966), P. 1 -2. 
 .153محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص. د  )1(
، 1990رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بأحاد الناس، منشأة المعـارف، األسـكندرية،            . د ) 2(

 .130ص
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 :الوقت الذي يحصل فيه رد الفعل : ثانيًا 
اء                 اًال وأثن ل مباشرة وح ة القت يجب أن يكون رد الفعل بارتكاب جريم
د             ة ، وإذا امت دار العقوب ى مق ؤثر عل وقوع االعتداء الظالم وأن أي تراخي ي
دافع                ا ب ة هن ة أصبحت الجريم  التراخي حتى برود الجاني ثم ارتكب الجريم

ز      . )463(زاز  االنتقام وال مكان لعذر االستف      وتطبيقًا لذلك قضت محكمة التميي
ه    االتحادية ـ ال يجوز االستدالل      ( بأن ة        ) 130م(ب د فرض العقوب ات عن عقوب

ا دام    رًا م تفزازًا خطي ه اس وم علي تفز المحك د اس ه ق ى علي ار أن المجن باعتب
عودة المخطوفة إلى   األمر قد انتهى على المجنى عليه وتجريده من سالحه و         

ى                   ه إل سليم المجنى علي ا بت وم عليهم ى المحك ستوجب عل ذي ي أهلها األمر ال
دافع          ع ب ا وق ل هن ون القت ذلك يك ه ، وب يس قتل صة ول سلطات المخت ال

  .)464()االنتقام
ذ     ة األخ ى أهمي شديد عل ضروري الت ن ال ان م زي آ ه اإلنكلي ا الفق أم

ع مبا          د وق ا إذا            باالعتبار فيما إذا آان القتل ق تفزاز ، وفيم د فعل االس شرة بع
رد   ه الوقت لكي يب ل، هل ل اني يتصرف آرجل عاق ان الج د )465(آ  ، وبع

ام     ات لع انون العقوب دور ق ة     1957ص ي لحظ دث ف ب أن يح ل يج  ، فالقت
رود     افي ألن الب ت الك رور الوق وط أو م ل هب ه قب ر عن ا يعب الغضب أو آم

ستعيد              ى أن ي ابًال ال اد ق سه       يجعل الشخص المعت ى نف سيطرة عل  ، أن   )466(ال
رك       وعية يت سألة موض اني م ائرة الج ة ث افي لتهدئ زمن الك دير ال سألة تق م
ود    ي يع ي لك الن يكف ين الفع رَّ ب زمن م اده أن ال ي اعتق ا للقاضي ، فف أمره
ه          ًا واليحقم الشخص الى هدوء أعصابه وصحة تفكيره فأنه يترك العذر جانب

سألة م    سبية تختلف       في القضية ، وعلى آل حال الم سألة ن ا م ه ألنه ة ل تروآ
   .)467(باختالف األفراد وأمزجتهم والوسط االجتماعي الذي يعيشون فيه 

                                                 
، 2000عدلي خليل، الصيغ القانونية في المواد الجنائية ، دار الكتب القانونيـة ، مـصر،                 ) 3(

 .195ص
 ، مجموعات األحكام العدليـة ،       14/12/1981 في   1981/ ، جنايات   ) 2180(قرار رقم    )1(

 106، ص1982العدد الرابع ، السنة الثانية عشر ، 
(465) By. J. P. Eddy, Q. C. The New Law of Provocation the Criminal Law 

review , (1958), P. 778. 
(466) By . L. G. Carvell and E, Swineer Creen, Criminal Law and 

Procedure (1970), P. 75 . 
 .By. S. W. Stewart, U. B, London, (1960) :ويضاف الى ذلك أيضاً 

فقد قررت محكمة النقض السورية أن الوالد الذي يقتل ابنته القاصـرة ألنهـا استـسلمت                 ) 4(

 األمر يكون تحت وطأة الغضب      لشخص فض بكارتها في اليوم الثاني من تحققه من وقوع         
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  -:جسامة جريمة القتل -1
د                  ا يزي ذا م ل آخر وه إن القتل الحاصل بسبب االستفزاز قد يقترن بقت
ًا        ران ظرف ار االقت شرع باعتب دى بالم ذي ح ر ال ة األم سامة الجريم ن ج م

شددًا لجريم د م ل العم ذي ) ز/406/1م(ة القت ز ال ى الحي أثير عل م الت ومن ث
رر  ( بأنه االتحادية محكمة التمييز ، وقد قضت )468( تخفف فيه العقوبة  لقد تق

ق      تهم وف ة الم وى بإدان ات نين ة جناي رار محكم صديق ق ) ز/406/1م(ت
ة         ه بدالل م علي ا عشر سنة            ) 130م(عقوبات والحك دة اثن سجن م ات بال عقوب

ه عم ه لقتل ى علي ران) س(دًا المجن صبي واقت ل ال ي قت شروع ف ك بال  ذل
  . )469(...))أ(

أن       ورة ف ن الخط ة م ردة والخالي ه المج ي أحوال تفزاز ف ا االس أم
ة                 ستوجب الرأف التطبيقات القضائية تهتم به وتجعله سببًا من األسباب التي ت

ادة    ق الم المتهم ، وف د     ) 132(ب ي الح ة أن تراع ى المحكم ات ، وعل عقوب
 . األعلى للعقوبة في هذه الحالة لجريمة القتل العمد 

 الفرع الثاني
 االستفزاز وإيقاف تنفيذ العقوبة

د   للمحكم (النافذ  من قانون العقوبات العراقي     ) 144(تنص المادة    ة عن
م                   أمر في الحك ى سنة أن ت د عل دة ال تزي الحكم في جناية أو جنحة بالحبس م

ه عن              نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا ل      وم علي ى المحك م عل م يكن قد سبق الحك
ا يبعث                ه م جريمة عمدية ورأت من أخالقه وماضيه وسنه وظروف جريمت

ة              ى ارتكاب جريم ود إل دة ول  على االعتقاد بأنه لن يع ة أن تقصر   جدي لمحكم
ة      ات التبعي امًال للعقوب ه ش لية أو تجعل ة األص ى العقوب ذ عل اف التنفي إيق

دابير اال  ة والت از    والتكميلي ًا ج ة مع الحبس والغرام م ب ة وإذا حك حترازي
ة                    ى المحكم ة الحبس فقط ، وعل ى عقوب ذ عل للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفي

 ) . أن تبين في الحكم األسباب التي تستند إليها في إيقاف التنفيذ
ل       إ ن قب صادر م م ال ذ الحك دم تنفي و ع ذ ه اف التنفي صود بإيق ن المق

ى ش ذ عل ق التنفي ة ويعل دها المحكم تم تحدي دة ي الل م ف خ ق رط واق وف
                                                                                                                                            

عبد الوهـاب حومـد ،      . الشديد الناتج عن استسالمها وهو اعتداء صريح على شرفه ، د          

  .590المصدر السابق ، ص
 دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، مقدمة       –كمال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية        ) 1(

  .209، ص2002إلى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 
 ، مجموعة األحكام العدلية ، العـدد        15/6/1992 في   1992/ ، جنايات   ) 355(قرار رقم    )2(

  . 140، ص1992السادس ، السنة العاشرة ، 
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انون ا  )470(الق ي بتوافره روف الت حت الظ د أوض ادة ق ذه الم ى أن ه ، عل
د يكون االستفزاز                   ذلك ق ذ ، وب اف التنفي ل إيق تستطيع المحكمة اعمال مفاعي

 . موجبًا للتخفيف الذي قد يكون معه إيقاف تنفيذ العقوبة 
اف تن   ق إيق ة تطبي ي إمكاني شكلة ف د م ال توج وافر  ف ع ت ة م ذ العقوب في

د ،    ل العم ة القت ي جريم ر ف تفزاز الخطي زال  وأناالس ي إن أ ف ضاء يتلك  الق
ل  ة القت ي جريم ا ف د ، بينم ل العم د وخصوصًا في القت ذا الح ى ه ة إل العقوب
أن القضاء               ر ف تفزاز الخطي بباعث شريف والذي موقفه مساوي لموقف االس

ك ي         سبب في ذل ى      لم يتراجع باألخذ به ولعل ال ذي ال ينظر إل ود للقضاء ال ع
قياس الذي ينظر به للباعث الشريف، وقد قضت        االستفزاز الخطير بنفس الم   

إيقاف تنفيذ عقوبة جريمة القتل خصوصًا من       ( بأن   االتحادية محكمة التمييز 
ة     )471()شأنه أن يؤدي إلى هدر الجانب الردعي في العقوبة         ، ونرى أن محكم

د    لتالتمييز قد تحفظت على وقف ا      تح        نفيذ لعقوبة القتل العم ك حتى ال تف ، وذل
دفع                        ه مسوغًا لل د ويجد ل ل العم ة القت ى ارتكاب جريم ل عل شجع القات باب ي

 .بالعذر المخفف في االستفزاز الخطير 
دأ الخروج المؤقت من                رار مب دول نحو إق شريعات بعض ال وتتجه ت

ة ألم           ة    المؤسسة العقابية ، وقد أشار تنفيذ العقوبة في جمهوري ا الديمقراطي اني
ك                ه وذل وم علي سبة للمحك إلى حاالت إيقاف تنفيذ العقوبة وتعطيلها مؤقتًا بالن
ة   ه إجراء عملي وم علي ة المحك ستدعي حال دما ت ا عن ددة منه ي حاالت متع ف

 ، آما يجوز منح المحكوم عليه إجازة  )472(جراحية خارج المؤسسة العقابية    
د األخذ         لمدة ال تتجاوز أسبوع لحل بعض المشاآل        التي ال تحتمل التأجيل بع
 ، وأن هذه المدة التي أوقفت         )473(بنظر االعتبار نوع الجريمة ومدة العقوبة       

دان                 ة الم رة محكومي ى فت  )474(فيها استمرار تنفيذ العقوبة يجب أن تضاف ال

                                                 
سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبـات ، المـصدر           . علي حسين الخلف و د     )1(

يرية للقاضي الجنائي فـي     محمد علي الكيك ، السلطة التقد     . وكذلك د  . 469السابق ، ص  

تطبيق العقوبة وتشديدها وتحقيق ووقف تنفيذها ، دار المطبوعات الجامعية ، األسكندرية،            

  . 147 ، ص2007
 ، النشرة القضائية ، العـدد الثـاني ،          8/5/1974 في   1974، جنايات   ) 533(قرار رقم    )1(

  . 352، ص1974السنة الخامسة ، 
 .مهورية ألمانيا الديمقراطية من قانون ج) 1ف/ 56م ( ) 2(
 .من قانون جمهورية ألمانيا الديمقراطية ) 2ف/56م ( ) 3(
 .من قانون جمهورية ألمانيا الديمقراطية ) 58م ( ) 4(
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ة   ذ العقوب اف تنفي ر إيق اه ويق لوفاآي نفس االتج شرع الجيكوس ذهب الم ، وي
ة هي       . )475(ت  الموقت في بعض الحاال    ة المؤسسات العقابي وأصبحت وظيف

ة  ى الواجه ودتهم إل ل ع ن أج أهيلهم م ادة ت ومين وإع الح  المحك اص
 .)476(االجتماعية 

 الفرع الثالث
 االستفزاز الخطير وجسامة جريمة القتل العمد

ة أن    ن للمحكم ة يمك روف المخفف ة للظ ام العام وء األحك ى ض عل
ة الجنحة      تستبدل عقوبة الجناية المقررة قان     ا ينطبق        )477(ونًا بعقوب ذا م  ، وه

على جريمة القتل، إال أن هذا ال يعني تغيير الوصف القانوني لنوع الجريمة             
ول    ) 24م(ألن  ذهب للق ات ت انون العقوب ن ق ة إذا   (م وع الجريم ر ن ال يتغي

ك        بالعقوبة المقررة لها    استبدلت المحكمة    عقوبة من نوع أخف سواء أآان ذل
 ) . ظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على غير ذلكلعذر مخفف أم ل

                                                                                                                                            
Interruption of the execution of penalties, Penal, execution and re-
integration , Law of the German Democratic Republic, P. 71. 

(475) Suspension of the execution of Imprisonment , the c2echoslovok act, 
concerning, the prison, penalties, P. 310 . 

(476) BENNETT- The role of the correctional, institution in crime 
prevention- American criminal law Quart- erly  Vol- 7. (1968-1969) 
P.74. AlFRED HELJLER- The Function of Prison- Astudy of 
administrative penology- international, Journal of offender, Therapy, 
and Comparative criminology- voll- N.2- (1967). P.56. 

  . 283المصدر السابق، ص: علي حسين الخلف . د )2(
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ا شخصي                    ة أوله ذاهب ثالث ازع األمر م د تن ه فق أما على مستوى الفق
  . )478(والثاني موضوعي والثالث مختلط 

ذهب   إ حاب الم ى أص ى خط ار عل د س ان ق ي آ شرع العراق ن الم
ال (نه  بأاالتحادية   ن بعده القضاء ، فقد قضت محكمة التمييز       الموضوعي وم 

انوني أو                     ذر ق ة سوء لع ة للعقوب د تخفيف المحكم ة عن تتغير جسامة الجريم
  . )479()لظرف قضائي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أن الوصف القانوني للجريمة يتحدد قانونيـاً أو ظرفـاً          ويقول اصحابه   (المذهب الشخصي    )1(

قضائياً ، وأن جسامة الجريمة ال تحددها ماديات الفعل المرتكب فحسب وإنمـا تحـددها               

أيضاً الظروف الشخصية لفاعل الجريمة والتي تستخلصها المحكمة وتقيس العقوبة علـى            

 القسم العام ، بين الـشريعة       –ات  أشار إليه عبد الستار البزركان ، قانون العقوب       ) . مداها

  . 256والفقه والقضاء، المصدر السابق ، ص

أما أصحاب المذهب الوضعي فإنه يرتئون بأن جسامة الجريمة تتحـدد بنـوع العقوبـة               

المقررة لها قانوناً ، وليست تلك التي تقدرها المحكمة ، ويعللون ذلك بأن ماديات الفعـل                

يمة ، ولما كانت األعذار القانونية تستند على اعتبارات         المرتكب هي التي تحدد نوع الجر     

شخصية لذا فال تؤثر على جسامة الجريمة وتبقى الجريمة جناية كما هي فـي القـانون ،                 

وهذا الرأي األرجح لدى الفقه والقضاء المصري أشار إليه عـادل عـازر ، المـصدر                

 .495السابق، ص

بين التخفيف الذي تجريـه المحكمـة فـي         أما المذهب المختلط فيوصي بضرورة التمييز       

العقوبة على أساس العذر المخفف وبين الذي تجريه على أساس ظرف قضائي مخفـف ،               

فالعقوبة في الحالة األولى تؤثر وتحول الجناية إلى جنحة أما الثانية فال تـؤثر وال تغيـر                 

ـ            ة وأمـا   نوع الجريمة ويعللون ذلك بأن األعذار المخففة وردت بنصوص قانونية خاص

 . الظروف القضائية فإنها متروكة لسلطة القاضي التقديرية 
 -2 ، مجموعة األحكام العدليـة ، ع       6/4/1982 في   1982/ ، جنايات   ) 762(قرار رقم    )2(

  982 ، ص1982، 13س
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 الفصل اخلامس
سلطة احملكمة يف تقدير عذر 

 االستفزاز
 
 

ث األول  اآم   : المبح ة للمح ذر واإلحال دير الع تق
 المختصة وتوجيه التهمة

اني   ث الث ي    : المبح وع ف ة الموض لطة محكم س
 تقدير العقوبة

ث   ة : المبحث الثال ة محكم م ورقاب سبيب الحك ت
 االتحاديةالتمييز
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 الفصل الخامس
 سلطة المحكمة في تقدير عذر االستفزاز

عذر االستفزاز يدخل ضمن التسبيب القـانوني ويخـضع لرقابـة           

محكمة التمييز ، ورقابتها عليه شاملة وكاملة من ممارسة وظيفتها فـي            

موضوع لكفالة تطبيق القانون وفقاً للغاية التـي حـددها          رقابة محكمة ال  

  .)480(المشرع القانوني 

متطرقين لتقدير العذر واإلحالة للمحاكم المختصة وتوجيه التهمـة         

في مبحث أول ثم ماهية سلطة محكمة الموضوع في تقدير العـذر فـي              

مبحث ثاٍن أما المبحث الثالث فسيكون لتسبيب الحكـم ورقابـة محكمـة             

 .ييز عن توافر هذا العذر التم

 
 المبحث األول

 تقدير العذر واإلحالة للمحاآم المختصة وتوجيه التهمة
يستوجب هذا المبحث الوقوف على مطلبين خصصنا األول لتقدير         

 :العذر من حيث اإلحالة إلى المحكمة المختصة والثاني في توجيه التهمة 

                                                 
للمحكمة أن تحكم بأقـل مـن        (1977يقول قانون إصالح النظام القانوني في العراق لعام          ) 1(

دون التقييد بنـوع    . قرر قانوناً أو االنتقال الى نوع آخر من العقوبة أخف           الحد األدنى الم  

الجريمة ، إذا كانت ظروف القضية وظروف المتهم الشخصية تستدعي ذلـك وعليهـا أن               

  .78-77، ص)تسبب قرارها بوضوح
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 المطلب األول
 تقدير العذر

قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي     من  ) 134/1م(بموجب  

لى محكمة الجنايات ، بدعوى غير مـوجزة ،         عيحال المتهم في جناية     (

لى محكمة الجنح ، بدعوى غير مـوجزة ، إن          عيحال المتهم في جنحه     و

 عليها بالحبس مدة تزيد على ثـالث سـنوات ، وبـدعوى             اًكانت معاقب 

  .)حوال أخرىاألموجزة أو غير موجزة في 

محكمة الجـنح   تختص  (المذكور  قانون  المن  ) أ/138م(كما نصت   

بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات ، ويجوز تخصيصها بالفصل فـي           

) الفقـرة ب  (، بينما نصت    )دعاوي الجنح وحدها أو في المخالفات وحدها      

تختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوي الجنايـات        (من نفس المادة    

 .) رائم األخرى التي ينص عليها القانونوبالنظر في دعاوي الج

والسؤال الذي يطرح نفسه هل أن الجريمة المقترفة بعذر مخفـف           

تحال إلى محكمة الجنايات أم محكمة الجنح ؟ وهل تحال بدعوى موجزة            

 أم غير موجزة وهل تعتبر الجريمة جنحة أم جناية ؟

 فنقول إن محكمة التحقيق هي غير مختصة بتقدير وجـود العـذر           

القانوني أو الظرف المخفف وإن محكمة الجنايات هي المختصة بتقـدير           

العذر القانوني أو الظرف المخفف وأن محكمة الجنايات هي المختـصة           

 ، وليس العبرة بالوصف     )481(بتدقيق القضية واتخاذ قرار بهذا الخصوص     

القانوني الذي تكيفه محكمة التحقيق وإنما بالذي تكيفه المحكمة المختصة          

ولذلك فإن القـضية    .  ، في تقدير وجود العذر       )482()حكمة الموضوع م(
                                                 

 .528، ص1963حمودي الجاسم ، شرح قانون العقوبات البغدادي، مطبعة اآلثار ، بغداد،  )1(
فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المصدر السابق،              . د )1(

  .30ص
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يجب إحالتها إلى المحاكم المختصة دون التدقيق من قبل محكمة التحقيق           

  .)483(في وجود أو عدم وجود العذر

حيل المتهم بجريمة القتل أو االعتداء      يالتحقيق  قاضي  يتضح لنا إن    

ة المفاجئة بالزنا أو القتـل      المفضي إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة حال       

غسالً للعار إلى محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة كون الفعل يـشكل            

. جناية ومن ضمن اختصاصها بدون الخوض في وجود العذر من عدمه            

ذا الصدد تـصدر مـن      ومن الواضح إن جميع قرارات اإلدانة والحكم به       

لـدى التـدقيق    (أنه   ب االتحادية محكمة التمييز ، فقد قضت    محاكم الجنايات 

والمداولة وجد إن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة جنايات ذي قـار            

بإدانة المـتهم وفـق     ) 95/ج/358( بالدعوى المرقمة    23/12/1995في  

عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثالث سنوات قد راعت عنـد           ) 409م(

قتـل أبنتـه     تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك إن المـتهم           تأكد

 في  اق بداره واللذين كان   حلها مع عشيقها في داخل الدكان الم      المجنى علي 

  .)484(....)حالة تلبس بالزنا 

أما في حالة كون الجاني حدث ولم يتم السن القـانوني ، فتحيـل              

ز   محكمة التحقيق المتهم إلى محكمة األحداث وقد قـضت           ة التميي  محكم

ة  اث هي المختصة في محاكمة الحـدث       تعتبر محكمة األحد  ( بأنه   االتحادي

عن كل جريمة يرتكبها وال والية لغيرها من المحاكم خاصـة أو غيـر              

                                                 
علي حسين الخلف، أثر األعذار والظروف في تغيير نوع الجريمة من حيـث جـسامتها،                )2(

، 1967، مطبعة أسعد، بغداد،     1مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، ع       

 .54ص
 )غير منشور . (15/6/1995 في 95، الهيئة الجزائية الثانية ، )2240(قرار رقم  )3(
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خاصة في محاكمة الحدث إال إذا نص قانون المحكمة المختـصة علـى             

  .)485()شمول الحدث باختصاصها

إن المتهم الحدث المرتكب لجريمة القتل أو االعتداء حال المفاجئة          

 للعار لزوجته أو إحدى محارمه وعشيقها يحال إلى         بالزنا أو القتل غسالً   

ز   محكمة األحداث ، وقد صـادقت        ة التميي ة  محكم  علـى قـرار     االتحادي

محكمة أحداث بغداد باإلدانة والحكم على متهم بـالحجز فـي المدرسـة             

عقوبات عراقي بداللة الفقـرة     ) 216م(اإلصالحية لمدة سنة واحدة وفق      

 األحداث لقتله شقيقته عندما تفاجأ بها متلبسة        من قانون ) 27م(الثالثة من   

 .)486(بالزنا مع عشيقها في فراش واحد 

ـ أما في القوانين األخرى بالنسبة إلحالة الجريمة المقتر        ة بالعـذر   ن

المخفف ، ففي قانون الجزاء الكويتي فتختص محكمة الجنايات بـالنظر           

 توفرت الشروط   بمثل هذه القضايا ، بالرغم من كونها ملزمة قانوناً متى         

ألن وصف بأن تطبق عقوبة الجنحة ، ذلك  ) 153م(المنصوص عليها في    

هذه الجريمة هي جناية أصالً ال يحمل حكم المادة المشار إليها سـابقاً إال              

توفر شروطها ، والبحث في توفر الـشروط مـن عـدم            بعد التحقق من    

 توفرها من اختصاص محكمة الجنايات ، فإن توفرت الـشروط تحكـم           

  .)487(المحكمة بعقوبة الجنحة وإن لم تتوفر تحكم بعقوبة الجناية 

                                                 
 ، مجموعة األحكـام العدليـة ،        17/5/1975 في   75، هيئة عامة ثانية ،      ) 20(قرار رقم    )1(

  .243، ص1975، 6، س2ع
حمـودي  . عباس الحسني و د   . أشار إليه د   . 20/2/1966 في   65 ، ج    1960قرار رقم    )2(

، 1967م ، األحداث الجانحون في عالم الفقه والقضاء ، مطبعة اإلرشاد ، بغـداد ،                الجاس

  .160ص
  .132حسن صادق المرصفاوي ، شرح قانون الجزاء الكويتي ، المصدر السابق ، ص. د )1(
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متى تقـرر   ( بأنه   ةأما في مصر فقد قضت محكمة النقض المصري       

من قانون العقوبات هي جنحة     ) 237م(أن الجريمة المنصوص عليها في      

ال جناية وجب القول إن النظر فيها من اختـصاص محكمـة الجـنح ال               

هناك نتائج تترتب على اعتبار القتل عمداً فـي         و .)488()محكمة الجنايات 

هذه الصورة جنحة ، من أهمها هو أن االختصاص بالنظر في هذا القتل             

ويبدو أن اعتبار هذه الجريمة جنحة أو جنايـة          . )489(هو لمحكمة الجنح    

ال يخلو من خالف فقهي ، فقد ذهب اتجاه إلى أنها جناية ، كون ظروف               

 تؤثر في وصف الجريمة ، على الرغم من         الفاعل الشخصية والخاصة ال   

إنها تغير من العقوبة بالنسبة إليه سواء في معنى التـشديد أو التخفيـف              
)490(.  

أما االتجاه الثاني فيرون إن الجريمة هنا تعد جنحة وليست جنايـة            

ألن النزول بالعقوبة إلى الحبس ال يرجع إلى محض تقدير القاضي وإنما            

الذي قرر لها عقوبة الحـبس وجوبـاً فيكـون          هو حكم المشرع نفسه ،      

المرجع إلى هذه العقوبة وحدها في تحديد عقوبة الجريمة والحبس هو من         

                                                 
، مطبعة دار أنباء    26، س 6 و   5 ، مجلة المحاماة المصرية ، ع      1943 ديسمبر ،    13نقض   )2(

  .392، ص1946القاهرة ، الكتب العربية ، 
 . 132محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ، المصدر السابق،ص  )3(

، منشأة المعارف، مطبعة سعيد     1رمسيس بهنام ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، ط         . د

  .580، ص1990الدكر، االسكندرية، 
، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة والنـشر ،         1علي أحمد راشد ، مبادئ القانون الجنائي ،ج        )4(

السعيد مصطفى السعيد ، األحكـام العامـة فـي قـانون            . و د  .386،ص1950القاهرة ، 

  .37 ، ص1952القاهرة ،: العقوبات ، المطبعة العالمية 
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العقوبات المقررة للجنح األمر الذي يترتب عليه تغيير وصفها إلى جنحه           

  .)491()القتل العمد(تسمى جنحة 

ة التمي  باالتجاه الثاني حيث قضت     قي  افقد أخذ القضاء العر    ز محكم  ي

ة  عقوبات لغرض بيـان    ) 409م( في قضية عرضت عليها وفق       االتحادي

عقوبـات مـن    ) 409م(القول بأن   (.... شمولها بقانون العفو العام بأنه      

جرائم القتل وغير مشمولة بقانون العفو فهو األخر غير مقبول قانونـاً ،             

ها فالعذر القانوني وهو االستفزاز الخطير مندمج بالمادة وقد غير من نوع          

من الجنايات إلى جنحة إذ عاقب مرتكب القتل بالحبس ، وإنما القول بأن             

نوع الجريمة ال يتغير إذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبـة            

 ظرف قضائي مخفف  ل مف أ مخفعذر  لمن نوع آخر أخف سواء كان ذلك        

عقوبات فهذا يكـون فـي   ) 24م( طبقاً   ما لم ينص القانون على غير ذلك      

عقوبـات  ) 405م(فـ. حالة العذر القانوني غير المندمج بالمادة العقابية        

ـ           ) 130م(ـتبقى جناية عند حكم بعقوبة الحبس لباعث شريف استدالالً ب

عقوبات هذا وأن االستفزاز كعذر قانوني مخفف مندمج بالمادة العقابيـة           

                                                 
محمود نجيب حسني  ، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص ،  المـصدر الـسابق ،     . د )1(

،  مطبعة المعارف،    3 بهنام ،  النظرية العامة للقانون الجنائي ،  ط          رمسيس. د . 132ص

، حسن صـادق المرصـفاوي      . د . 634 ص ،   1997 ،   الطبعة المنقحة    اإلسكندرية ،   

 قـانون العقوبـات ـ القـسم     ، محمد زكي أبو عـامر  . د . 132ص، المصدر السابق 

 ،  المـصدر الـسابق   ، ماهر عبد شويش الـدره  .  د540ص، الخاص، المصدر السابق  

 القاهرة  ،  مطبعة االعتماد   ،  1ط،  4ج،   الموسوعة الجنائية    ،  جندي عبد الملك     . 206ص

  . 659ص،  1941 ، 
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الة من قتـل عمـد إلـى قتـل بغيـر            يغير وصف الجريمة في هذه الح     

  .)492()....عمد

يتضح إن الجاني أراد الفعل وأراد النتيجة في جريمة القتل في حال 

أما القول بأن القتل غير العمـد       . المفاجأة بالزنا لذا تعد الجريمة عمديه       

يجعل الفعل قتل خطأ تتخلف به إرادته النتيجة وال يمكن تصور ارتكاب            

 . )493(القتل أو االعتداء حال المفاجأة بالزنا عن طريق الخطأ 

 المطلب الثاني
 توجيه التهمة

  -:التهمة 

هي إسناد جريمة أو جرائم معينة عندما تدل التحقيقات االبتدائيـة           

 ، أو هي المحـرر الـذي        )494(ارتكابها ، أو توفر بعض األدلة على ذلك       

تستنتجه المحكمة شفاهاً بنوع الجريمة التي يحاكم مـن أجلهـا ومادتهـا             

 من أمره بعد أن يتوافر الضن لدى المحكمة         القانونية لكي يكون على بينة    

 .)495(بأن المتهم ارتكب الجريمة

أصـول المحاكمـات الجزائيـة      قـانون   من  ) أ/188م(وقد نصت   

، )توجه تهمة واحدة عن كل جريمة أسندت إلى شخص معـين          (العراقي  
                                                 

 ،  أشـار إليـه إبـراهيم         19/12/1990 فـي    90،  موسوعة ثانية ،        ) 159(قرار رقم    )1(

المـصدر الـسابق،   ، 3المشاهدي،  المختار في قضاء محكمة التمييز ، القسم الجنائي ، ج  

  .132ص
، دار الـشؤون    2سعد إبراهيم األعظمي ، موسوعة مصطلحات القـانون الجنـائي، ج          . د ) 2(

  .354، ص2000الثقافية العامة، بغداد، 
عبد األمير العكيلي ، أصول اإلجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائيـة ،               )3(

 .175 ، ص1974، مطبعة المعارف ، بغداد ،2ج
غالب عبيد خلف ، التهمة توجيهها وتعديلها ، أطروحة دكتوراه ، كلية القـانون، جامعـة                 )4(

  .17 ،ص1996بغداد ، 
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عقوبات عراقي يشكل   ) 409م(والفعل الذي يعاقب عليه المشرع بموجب       

بالحبس معه ال تزيـد عـن       عاقب هذه المادة الزوج     إذ ت . جريمة واحدة   

ثالث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو             

وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو             

اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفـضى إلـى المـوت أو عاهـة               

ق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا        مستديمة وال يجوز استعمال ح    

 ، فبذلك توجه للمتهم تهمة      العذر وال تطبق ضده أحكام الظروف المشددة      

ة  محكمة التمييز واحدة ، وقد صادقت       بقرار لها على حكم محكمة  االتحادي

عقوبات كونه قتل زوجتـه     ) 409م(وفق  ) أ(جنايات التأميم بإدانة المتهم     

  .)496(لبسين بالزنا وشريكها عندما ضبطهما مت

المفاجأة بالزنا فتتعـدد الـتهم      عدم  بينما الجرائم المرتكبة في حالة      

ز بتعدد المجنى عليهم ، وبذلك قضت       ة  محكمة التميي يجـب  ( بأنه االتحادي

توجيه تهمتين عن جريمتي الشروع بالقتل الواقعتين على شخصين وليس          

  .)497()تهمة واحدة

) ز/406/1م( هـي مـشابهة      عقوبات) 409م(إن ما نصت عليه     و

عقوبات من حيث توجيه التهمة ، كون الجريمتين توجه لها تهمة واحدة ،             

إذا أظهـرت األدلـة إن      ( بأنـه    االتحادية محكمة التمييز وقد قضت بذلك    

المتهم قد أقترف جرائم القتل والشروع في القتل موضوع الدعوى آنيـاً            

نـشاط إجرامـي    ث  تحت صورة الغضب واالنفعال النفسي وغطى الحاد      

ون توفر عنصر سبق اإلصرار والترصد فأن       واحد ظرف زمني واحد د    

                                                 
 ).غير منشور . (13/9/1994في 94، الهيئة الجزائية ، ) 1917(قرار رقم  )1(
، 1977،  5، س 2 ، النشرة القضائية، ع    10/6/1974 في   74، جنايات،   ) 220(قرار رقم    )2(

  .327ص
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عقوبات وبالتالي تكون إدانـة محكمـة       ) ز/406/1م(فعله ينطبق وأحكام    

 .)498()الجنايات للمتهم عن تهمتين مخالفاً للقانون

                                                 
، 3، مجموعة األحكام العدلية، ع    13/7/1988 في   88، هيئة عامة ،      )2359(قرار رقم    )498(

  .126 ، ص1988
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 المبحث الثاني
 سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة

محكمة الموضـوع فـي     التقديرية ل طة  سلاليتطلب هذا األمر بيان     

العذر في مطلب أول ثم نطلق سلطة المحكمة في تقدير هذا العذر            توافر  

 :في مطلب ثاٍن 
 المطلب األول

 السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في العذر
ابي في التحري عن الحقـائق ممـا        تتميز محكمة الجزاء بدور إيج    

 قيود اإلثبات التي قيـد بهـا         بالمشرع إلى تحرير هذه المحكمة من      حدى

المحاكم المدنية ، ويرجع ذلك لصفة أساسية هي أن الخصومة الجنائيـة            

ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع ، مما يفرض على المحكمة التوصل في           

  .)499(حكمها إلى الحقيقة بالتحري عن األدلة التي ترشدها على ذلك

حديثة في اإلثبات هو أن     ن القواعد األساسية تسير وفقها القوانين ال      إ

وتحكـم المحكمـة فـي       ،   )500(المحكمة الجزائية حرة في تكوين قناعتها     

الدعوى ببناء على اقتناعها الذي تكون لديها من األدلة المقدمـة فـي أي              

ـ  وهي اإلقرار ، وشـهادة       دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة      شهود ،  ال

خرى ، وتقـارير    ومحاضر التحقيق ، والمحاضر والكشوف الرسمية األ      

 .)501(األخرى المقررة قانوناًواألدلة الخبراء الفنيين والقرائن 

                                                 
، مطبعـة   1نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد الذهنية والتجارية ، ط             )1(

  .54 ، ص1984أطلس ، القاهرة ، 
م حربة ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،         سليم إبراهي . عبد األمير العكيلي و د    . أ )2(

  .168، ص1988، شركة أياد للطباعة الفنية ، بغداد ، 2ج
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) أ/213م  ( )1(
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اليجوز للمحكمة أن تستند في الدعوى في حكمها إلـى دليـل لـم              

يطرح للمناقشة أو لم يشير إليه في الجلسة وال إلى ورقـة قـدمها أحـد                

الخصوم دون أن يمكن باقي الخصوم من االطالع عليها وليس للقاضـي            

 . )502(يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي أن 

ويمكن توضيح مضمون مبدأ الحرية للمحكمة الجزائية في االقتناع         

بأنه العملية الذهنية القائمة على أساس العقلية والمنطقية المرتبطة بعدالة           

  .)503(الضمير لتقديم األدلة السليمة لكشف الحقيقة
 المطلب الثاني

 ع في تقدير العذرمحكمة الموضوحدود سلطة 
تعتبر محكمة الجنايات أو محكمة الموضوع هي المختـصة فـي           

 ، كون هذا الميزان تملكه محكمـة        )504(تقدير كفاية األدلة أو عدم كفايتها     

وسوف نوضح ذلك فـي المبحـث       (الموضوع وال تملكه محكمة التمييز      

 ، وقد   )505(، ما دام تقديرها لم يخرج عن المألوف والقواعد العقلية         ) القادم

إن تقدير األدلة يعود إلـى      ( بقرار لها بأنه     االتحادية محكمة التمييز نصت  

  .)506()محكمة الجزاء

                                                 
   من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) 212م  ( )2(
ي ، اإلثبات في القرائن القضائية في الـدعوى الجزائيـة،           القاضي أحمد محمد علي الحريث     )3(

، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ،       4مجلة العدالة ، وزارة العدل في العراق ، ع        

  .49 ، ص 2002بغداد ، 
 حاتم حسن موسى بكار، سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير            راألستاذ الدكتو  )4(

  .2002 محاولة لرسم معالم نظرية عامة، منشأة المعارف، اإلسكندرية، –االحترازية 
فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة ، دراسة مقارنة ، مطبعـة               . د )5(

  .323، ص1992الشرطة ، بغداد ، 
 ،  1 ، س  4النـشرة القـضائية ، ع     / 14/12/1970 في   70/ تمييزية  ) / 521(قرار رقم    )1(

  .229 ، ص1971
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كما تملك محكمة الموضوع حق تقدير واستخالص حالة االرتياب         

والمفاجأة على الفراش غير المشروع وغيرها مـن ظـروف القـضية            

 أما شرط القتل في      ، )507(ومالبساتها وتعتبر من األمور الواقعية التقديرية     

الحال فإنه أيضاً متروك لمحكمة الموضوع فهي التي تقدر الفترة الزمنية           

بين المفاجأة والقتل ، فيما إذا كان الوقت كافياً لتهدئة نفس الجـاني مـن               

دمه ، فقد صـادقت     عدمه ، لغرض بيان مدى االستفادة من العذر من ع         

ز    ة التميي ة  محكم لكبرى لمنطقة الحلة وفـق      على قرار المحكمة ا    االتحادي

إن المتهم شاهد شقيقته ترتكب الزنا      (عقوبات بغدادي المتضمن     )212م(

مع آخر وخشى الهجوم عليها ألن عشيقها كان مسلحاً وبعد انتهائها مـن             

فعلها دخلت المجنى عليها الدار فجاء إليها المتهم وسألها عـن عـشيقها             

  .)508(...)فأخبرته باسمه فقتلها 

كمة الموضوع عليها أن تبين في الحكم واقعة التلـبس          كما إن مح  

كافية وتدل فعالً علـى وقـوع       بالزنا ، وإن تكون الوقائع المستند عليها        

 )509(، فإذا استندت المحكمة على وقائع ال تصلح فيكون حكمها معيباً الزنا

. 

إذا لم تثبـت البيانـات إن       (فقد قضت محكمة التمييز األردنية بأنه       

 على قتل شقيقته حال تلبسها بالزنا وإنما ثبـت أنـه ارتكـب              المتهم أقدم 

جريمة القتل بعد دخوله منزل المجنى عليها وجلوسـه معهـا واحتـساء             

الشاي والقهوة وخرج أوالدها إلى المدرسة فإنه ال يستفيد في هذه الحالة            
                                                 

 القسم الخاص ، الجرائم الواقعة على األشخاص،        –محمد فاضل ، شرح قانون العقوبات       . د )2(

  .489 ، ص1959مطبعة جامعة دمشق ، 
أشار إليه حميد السعدي ، النظرية العامـة         . 15/2/1960في  / جنايات  ) / 69(قرار رقم    )3(

  .466لجريمة القتل ، المصدر السابق ، ص 
  .92محمد سعيد نمور ، المصدر السابق ، ص )4(
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من ) 340/1م(من العذر المحل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في          

منه تشترط الستفادة القاتل مـن العـذر        ) 340/2م(ت وإن   قانون العقوبا 

المخفف أن يكون قد فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعـه أو أخواتـه               

  .)510()على فراش غير مشروع فقتلها

كما أن محكمة الموضوع حرة في تكوين عقيدتها بما تطمئن إليـه            

 في شروط   اعتهانمن أدلة وإثباتات في الدعوى ، لتكون قواعد أساسية لق         

كما أنه ال يوفر عند المحكمة قناعة بقول المتهم أنه قتـل            . توافر العذر   

زوجته أو إحدى محارمه حال مفاجأته بتلبسها بالزنا ، وإنمـا يجـب أن              

ينطبق قوله مع وقائع الجريمة التي كشفتها التحقيقات وقد قضت محكمة           

قتل زوجته المجنى   إن اعتراف المميز ب   (التمييز األردنية بهذا الشأن بأنه      

ـ عليها قصداً بأن قام بخنقها حتى فارقت الحياة فإن الحكم ب      ه قتـل  تجريم

وأن زعم المميز أن ارتكـاب      . زوجته قصداً يكون متفقاً وأحكام القانون       

جريمة القتل كان دفاعاً عن عرضه فهو طلب ال يستند إلى أساس سـليم              

يث مشاهدته شخـصاً    مادام إن محكمة الموضوع لم تقتنع بما قاله من ح         

 ، كما إن المحكمة بتحقيق شـروط العـذر إذا           )511()آخر ينام مع زوجته   

لـى مجـرد اعتقـاد المـتهم        استخلصت بأن جريمة القتل قد بنيـت ع       

، كون ذلك ال يقبله العقل والمنطق كما أن القتل هنـا ال يعـد               وتصوراته

ة  ضائياً مخففاً ، وقد قضت      وقوعه بباعث شريف ، وقد يعد ظرفاً ق        محكم

إذ أقدم المتهم على قتل شقيقته اعتقاداً منه بإدخالها         ( بأنها   االتحادية التمييز

                                                 
/ المصدر الـسابق    / أشار إليه المحامي جمال مدغمش      . 1984 لسنة   65تمييز جزاء رقم     )1(

  .422ص
المـصدر  / أشار إليه المحامي جمال مـدغمش        . 1987 لسنة   85 /169تمييز جزاء رقم     )1(

  .130ص/ السابق 
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لشخص غريب في دارها وثبت بطالن هذا االعتقاد وكون القتيلـة قـد             

مانعت في دخول المذكور وطردته بمساعدة من ضرتها الساكنة معها في           

 ، وفي قرار آخر     )512()الدار فال يستفيد المتهم عد ذاك من العذر القانوني        

قتل المتهم للمجنى عليه عند مشاهدته له خارجاً من داره في           (قضت بأن   

الصباح الباكر معتقداً بوجود عالقة غير شريفة له بزوجته ال يجعل القتل            

غسالً للعار وال تطبق الظروف القانونية المخففة بل يعد ظرفـاً قـضائياً             

ائياً مخففاً الشك الحاصل    يعد ظرفاً قض  ( ، وقد قضت أيضاً    )513()للتخفيف

لدى المتهم بوجود عالقة غرامية لزوجته بالمجنى عليه لمـشاهدته لهـا            

تحرش المجنى عليه بأخت المتهم يعد ظرفاً        ( ، كما قضت بأن    )514()معه

، وأن الجمـع    )515()قضائياً مخففاً لعقوبة جريمة القتل وليس عذراً قانونياً       

يذ يقوم أساساً على البـدء بتنفيـذ        بين العقوبة والتدبير االحترازي والتنف    

 -:ولنا في هذا الصدد ما يلي. )516(العقوبة

إن المشرع العراقي قرر في حالة اجتماع األعذار المخففـة مـع            

غيرها من الظروف المشددة أو المخففة والذي يقضي األخذ بـالظروف           

المشددة أوالً ثم العذر المخفف، ثم الظرف المخفف، فأن  كـان مقـدار              

د معادالً لمقدار التخفيف، أجاز المشرع للمحكمة أن تعـزف عـن            التشدي
                                                 

أشـار إليـه إبـراهيم       / 21/4/1986 في   86 -85/ موسوعة ثانية   ) / 151( قرار رقم    )2(

  .55المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، المصدر السابق ، ص
، 5 ، س  3 ، النـشرة القـضائية ، ع       3/7/1974 فـي    74/ جنايات  ) / 1574( قرار رقم    )3(

  .249ص
، 2، س 4ائية ، ع  النـشرة القـض    . 28/10/1971 في   71/ جنايات  )/ 2210(قرار رقم    )4(

  .164، ص1973
 ،  3مجموعة األحكام العدليـة ، ع      / 29/7/1979 في   79/ تمييزية  ) / 1012(قرار رقم    )1(

  .132 ، ص1979 ، 10س
(516)  Wordrop Keith : A New Look at crime Holland (1965), P. 92. 
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تطبيق االعذار والظروف بنوعيها، وتوقيع العقوبة بال تخفيف وال تشديد،          

أما إذا تفاوتت هذه الظروف واألعذار في أثرها جاز للمحكمة أن تقتصر            

على تطبيق األعذار والظروف المخففة أو الظروف المشددة أيهما أقرب          

تحقيق العدالة ، ونحن نؤيد بها رسمه المشرع العراقـي بمـا جـاء              إلى  

 .أعاله
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 المبحث الثالث 
 االتحاديةتسبيب الحكم ورقابة محكمة التمييز

إن تسبيب األحكام على نوعين ، تسبيب قانوني وتـسبيب واقعـي            

ورقابة محكمة التمييز تقتصر على التـسبيب القـانوني دون التـسبيب            

ة  محكمة التمييز مة  الواقعي ذلك ألن مه     األساسية هي النظر فـي      االتحادي

الطعون التي ترفع إليها بسبب مخالفتها للقانون أو خطأ فـي تطبيقـه أو              

تأويله أو إذا وقع خطأ جوهري في االجراءات األصولية أو فـي تقـدير          

  .)517(األدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم 

 لتـسبيب على مطلبين نخصص األول     يتطلب هذا األمر تفصيله     و

 :ثاني فيكون لرقابة محكمة التمييزالحكم من قبل محكمة الموضوع أما ال
 المطلب األول
 تسبيب الحكم

هو بيان األدلة والحجج القانونية التي تستند المحكمة عليها في بناء           

وقد قصد المشرع من وراء تـسبيب       . حكمها وبدونه يكون قرارها معيباً      

أن يحيط عمل القاضي بالدقة والموضـوعية والتمحـيص وأن          األحكام  

يضمن عمله بكافة حيثيات الجريمة ودراستها بدقة وتكييفها ثـم يـصدر            

الحكم ، وهذا ضمان ال غنى عنه في سير العدالة ، كما يدعو القاضي أن               

يوقع الحكم المناسب وبالتالي تستطيع محكمة التمييز أن تؤدي رسـالتها           

 ، وقد أجملـت     )518(تطبيق القانون وسالمة اإلجراءات     في مراقبة صحة    

محكمة النقض المصرية بقرار لها حيث تقول إن تسبيب األحكام هو من            

                                                 
عبد األمير العكيلـي ،     . أ. من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ        ) 249م  ( ) 1(

 أصول االجراءات الجنائية في قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة ، مـصدر سـابق،             

  .232 ص
 . وما بعدها 3، ص1977، 2رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب األحكام الجنائية ، ط. د )1(



 169

أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة ، فهم يقومون بالتدقيق           

واإلمعان للتوصل للحقائق ، وبه وحده يـسلمون مـن فطنـة الـتحكم              

 -:لتسبيب على نوعين قانوني وواقعي  ، ويكون ا)519(واالستبداد 

  -:التسبيب القانوني : أوالً 

وهو الذي تعتمد عليه رقابة محكمة التمييز ، كون مهمة محكمـة            

 إذا كانت قد بنيت على مخالفـة      التمييز األساسية هي النظر في الطعون       

في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقـع خطـأ جـوهري فـي              خطأ  للقانون أو   

صولية أو في تقدير األدلة أو تقدير العقوبة وكان الخطـأ           اإلجراءات األ 

 . )520(مؤثراً في الحكم 

  -:التسبيب الواقعي : ثانياً 

وهو من اختصاص محكمة الموضوع في تقدير الوقـائع دون أن           

تخضع لرقابة محكمة التمييز ولها السلطة الكاملة وبذلك يترتب على هذه           

محكمة التمييز أن تـستأنف النظـر       السلطة نتائج هامة ، منها أنه ليس ل       

بالموازنة والترجيح التعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم للقاضـي مـن            

، فاألصـل إن محكمـة       )521(الدالئل إثباتاً كوقائع الـدعوى أو نفيهـا         

الموضوع حرة في تقدير األدلة المقدمة إليهـا بقبولهـا إذا اقتنعـت أو              

 . )522(رفضها في حالة الشك وعدم قناعتها بها
 المطلب الثاني 

 رقابة محكمة التمييز في مجال تقدير العقوبة
                                                 

  .119نقالً عن سعدية محمد كاظم ، المصدر السابق ، ص )2(
 .المحاكمات الجزائية العراقي النافذ من قانون أصول ) 249م ( )3(
  .232عبد األمير العكيلي، المصدر السابق، ص. أ  )4(
 ، مجلـة المحامـاة ،       35احمد سالم الشوري ، تسبيب األحكام ورقابة محكمة النقض ، س           )1(

  .172 ، ص1954العدد األول ، سبتمبر ، 
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وهذا يتطلب بيان الرقابة من حيث نطاقها من جانـب ثـم األثـر              

 :المترتب عليها في مجال تقدير العذر المخفف من جانب آخر 

 : نطاق رقابة محكمة التمييز في تقدير العذر : أوالً

ابي تمثل محكمة قانون    إن محكمة التمييز وهي تمارس عملها الرق      

لكل (األصولية بقولها   ) أ/249(ال محكمة وقائع وهذا ما جاءت به المادة         

من االدعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً أن          

يطعن لدى محكمة التمييز في اإلحكام والقرارات والتدابير الصادرة مـن           

حة أو جناية إذا كانت قد بنيـت        محكمة الجنح أو محكمة الجنايات في جن      

على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقـه أو تأويلـه أو إذا وقـع خطـأ                 

جوهري في اإلجراءات األصولية أو في تقدير األدلة أو تقدير العقوبـة            

 ) .خطأ مؤثراً في الحكمالوكان 

في تطبيقه أو تأويله أو     خطأ  أو  لقانون  لوهذه الرقابة تشمل مخالفة     

طأ جوري في االجراءات األصولية أو في تقـدير األدلـة أو            إذا وقع خ  

الجوهري في اإلجراءات ثـم     تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم        

 :الخطأ الجوهري في تقدير العقوبة 
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  -:مخالفة القانون  -1

المراد هنا بالقانون هي القاعدة القانونية الموضوعية المدرجة فـي          

 .ون آخر والمنطبقة على واقعة الدعوى قانون العقوبات أو في قان

 الخطأ في تطبيق القـانون      –ومخالفة القانون تعطي مدلولين األول      

 ، وبذلك يكون مصطلح القـانون       )523( الخطأ في تأويل القانون      –والثاني

 :، وكاآلتي )524(مصطلحاً واسعاً 

 هو الخطأ في التكييف القانوني للواقعة ،        :الخطأ في تطبيق القانون    - أ

  .)525(لخطأ بين الواقعة ونص قانوني معين أي ا

فقد تخطأ المحكمة المختصة فتقضي بتوفر المفاجئة فـي واقعـة           

عقوبات في حـين    ) 409م(وباألصل هي غير متوفرة فتدين المتهم وفق        

وتطبيقاً على هذه الحالة فقـد نقـضت        . إن الفعل ينطبق مع مادة أخرى       

ز    ة التميي ة  محكم لـدى التـدقيق    (لمتـضمن    قرار في قـضية وا     االتحادي

والمداولة وجد أن القرارات الصادرة في الدعوى قد بنيت على خطأ في            

تطبيق القانون ، ذلك أن الثابت من وقائع الدعوى تحقيقـاً ومحاكمـة إن              

كان قد حظر إلى داره وعند دخوله على غرفة نومـه شـعر             ) أ(الشاهد  

شـاهد  ) لمالبـس كنتور ا (بحالة غير طبيعية لدى زوجته ، وعندما فتح         

رجالً داخله فبادر إلى إغالق باب الغرفة وترك زوجته مـع الـشخص             

المذكور وذهب ليخبر المتهم وهو شقيق الزوجة الـذي حمـل مـسدساً             

                                                 
، مطبعـة دار الـسالم ،       2، ج سامي النصراوي ، دراسة أصول المحاكمات الجزائيـة         . د )1(

  .245 ، ص1976بغداد،  
احمد فتحي سرور، النقض الجنائي ، الطعن بالنقض وطلب إعـادة النظـر فـي المـواد                  )2(

  .187، ص2003، دار الشروق ، القاهرة ، 1الجنائية، ط
جمال إبراهيم الحيدري ، تصحيح الخطأ في الحكم الجزائي ، أطروحـة دكتـوراه، كليـة                 )3(

  .35، ص1997 جامعة بغداد، -نونالقا
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. نى عليها شقيقته وشريكها فقتلهما    وحظر إلى الدار فأطلق النار على المج      

) 409م(هذه الواقعة تخلو من عنصر المفاجأة وال ينطبق عليهـا نـص             

 جريمة واحدة تقع تحت      بشكل عقوبات ، بل أن الفعل الذي أرتكبه المتهم       

عقوبات قتل عمد اقترن بقتل عمد آخر لـذلك قـرر           ) ز/406/1م(حكم  

  .)526()نقض كافة القرارات لمخالفتها للقانون

ة  محكمة التمييز فقد ارتأت     في هذه الواقعـة بـأن شـرط         االتحادي

م كون الذي شاهدها هو الـزوج وقـام         المفاجأة غير متوفر بالنسبة للمته    

بإخبار المتهم فإن األخير لم يتفاجأ بفعل الزنا واعتبرت فعل جريمة القتل            

مقترنة بقتل عمد آخر وال يتوفر فيها العذر المخفف المنصوص عليه في            

 ) .409م(

ز  ونرى إن قرار     ة  محكمة التميي  كان خالياً مـن أي مـادة        االتحادي

 .مع العلم إن المتهم يعتبر محرم للمجنى عليها يستدل بها على التخفيف 

 يقصد بالخطأ في تأويل القـانون ،        : الخطأ في تأويل القانون   -ب

إعطاء النص القانوني معنى آخر وتفسير آخر غير المعنـى والتفـسير            

  .)527(المقصودين به 

فقد تخطأ المحكمة المختصة وتقضي بتوفر العذر المخفـف فـي           

جأة بسبب العلم المسبق بسوء سـلوك الزوجـة أو          قضية انتفت فيها المفا   

إحدى المحارم ، إذ ليس كل مشاهدة لحالة الزنا تشكل مفاجـأة للـزوج              

خاصة إذا كان عالماً مسبقاً وراضياً به لذلك تتـدخل محكمـة التمييـز              

وبهـذا  . وتصحح الخطأ في هذا التأويل الذي ترتكبه المحكمة المختصة          

                                                 
 ) .غير منشور . (30/1/1994 في 93/ الهيئة الجزائية ) 3716(قرار رقم  )1(
ذكرى محمد حسن الياسين ، التدخل التمييزي في الدعوى الجزائية ، دراسة مقارنـة ، دار                 )2(

  .119، ص2000، بغداد ، 433الشؤون الثقافية العامة ، الموسوعة الصغيرة ، 
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ة التمي  د قـضت    الخصوص فق  ز محكم ة  ي ن قـرارات اإلدانـة     أ (االتحادي

) س(رة في الدعوى بحق المتهمـين       والعقوبة والقرارات الفرعية الصاد   

غير صحيحة ألن محكمة الجنايات لم تكن قـد طبقـت القـانون             ) ص(و

تطبيقاً صحيحاً، ذلك أن المحكمة قررت إدانـة المتهمـين المـذكورين            

 سـنة ونـصف     قها العقوبة لمـدة   عقوبات وفرضت بح  ) 409م(بموجب  

وهذا االتجاه منها ال يتفق مع وقائع الدعوى واألدلة التي أظهرتها           . السنة

 المجنى عليـه    األن اعترافاتهما في دوري التحقيق والمحاكمة إنهما شاهد       

 فراش واحد مع أختهما وكان متلبساً بجريمة الزنا فقاما بقتلـه لهـذا              يف

ا كانت سـيئة الـسلوك      السبب، وأن المتهمين أوضحا بأقوالهما إن إختهم      

وتتعاطى الفسق والفجور ومنذ ثالث سنوات عندما كانت تمارس البغـاء           

في إحدى الدور ، وبذلك فإن عنصر المفاجأة لم يكن لـه حـضور فـي            

 48 و 47(وبداللة المواد   ) 405م(فعلهما ، وبالتالي فإن الفعل يكيف وفق        

  .)528()عقوبات) 409(منه وليس المادة ) 49و

 : لجوهري في اإلجراءات األصولية الخطأ ا -2

يقصد بالخّطأ الجوهري في اإلجراءات األصـولية هـو مخالفـة           

 المـصلحة العامـة أو      القواعد اإلجرائية التي يقصد منها المحافظة على      

 مخالفة  مصلحة المهتم أو غيره من ذوي العالقة بالدعوى بشرط أن تكون          

 )529(م الصادر من المحكمةالقواعد اإلجرائية من شأنها أن تؤثر على الحك       

. 

 :  الخطأ الجوهري في تقدير األدلة -3

                                                 
 ) .غير منشور . (6/10/1992 في 92، الهيئة الجزائية ، ) 2364(قرار رقم  )1(
  .248سامي النصراوي ، المصدر السابق ، ص. د )2(
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الدليل هو كل بينة توصل إلى كشف الحقيقة وإظهارها إلثبات حق           

وهو الوسيلة التي يستعين بها القاضي في تكوين قناعـة          . عام أو خاص    

، وهذا التعريف   )531( للوصول إلى الحقيقة وإثباتها    )530()تيقنها قضائياً (أي  

 : بالدليل الجنائي فقد عرف بأنه     أما التعريف الخاص  . دلول عام   يعطي م 

 ، كما أنه معنى يدرك من مضمون واقعـة          )هو جوهر اليقين القضائي   (

سواء نجح في إقناع القاضي في الحكم بالبراءة أو باإلدانة ، ويتم إدراك             

هذا المعنى باستخدام األسلوب العقلي في وزن تقدير تلك الواقعة ليصبح           

. عنى المستمد منها أكثر منها دقة في داللته على اإلدانة أو البـراءة              الم

ويتخذ الدليل الجنائي ثالث صور فأما أن يكون مادياً أو قوليـاً أو فنيـاً               
محكمة الموضوع مـن أجـل      ولذلك تعد األدلة وسائل تستعين بها       . )532(

تها عند إصدار الحكم ، وتنصرف الرقابة عادة إلـى مـدى            تسويغ قناع 

الحية الدليل من الناحية الموضوعية على حمل المحكمة التخاذ القرار          ص

  .)533(المناسب والحاسم في الدعوى المعروضة عليها 

                                                 
 هو اقتناع القاضي ، واالقتناع في مفهومه ليس يقيناً بـالمعنى العلمـي              -:اليقين القضائي    )1(

هنية تتعلـق بالحقيقـة دون أن       لليقين، ألن القاضي ال يملك وسائل إدراك اليقين كحالة ذ         

تخلط شك على المستوى الشخصي أو بجهل أو غلط على الصعيد الموضـوعي كمـا إن                

اليقين ليس اعتقاداً ألن القاضي ال يحكم بعلمه الشخصي إذا نظـر إليهـا مـن الناحيـة                  

رمزي ريـاض   . د. الموضوعية وإنما يقف اليقين في نقطة الوسط بين اليقين واالعتقاد           

 دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،        –سلطة القاضي الجنائي في تقدير األدلة       عوض ،   

 . وما بعدها 17 ، ص2004القاهرة ، 
غسان الوسواسي ، القرائن في اإلثبات الجنائي ، مجلة القـضاء ، نقابـة المحـامين فـي                   )2(

  .44 ، ص2001، شركة اإلنعام للطباعة المحدودة ، بغداد ، 55 ، س2و1العراق، ع
 . وما بعدها 20رمزي رياض عوض ، المصدر السابق ، ص. د )3(
علي جبار صالح ، محكمة التمييز ودورها في الرقابة على األحكام الجزائيـة ، أطروحـة                 )1(

  .61 ، ص1998 جامعة بغداد ، –دكتوراه ، كلية القانون 
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 : الجوهري في تقدير العقوبة  الخطأ -4

يتحقق الخطأ الجوهري في تقدير العقوبة عندما ال تحدد محكمـة           

 .)534(الموضوع عقوبة مناسبة للجريمة الواقعة 

حكمة الموضوع ليست مطلقة في تحديد العقوبـة إذ إن          إن سلطة م  

القانون حدد لكل جريمة عقوبتها بين حدين أعلى وأدنـى ويجـب أن ال              

 ، وفي هذا الصدد     )535(تتجاوزهما محكمة الموضوع عند اختيار العقوبة       

ز   قضت   ة التميي ة  محكم  عقوبات ال تجيز    ،)132/1م(أحكام  ( بأن   االتحادي

قل من خمسة عشر سنة عند االستدالل بهـا فـي           النزول بالعقوبة إلى أ   

 إذا رأت المحكمة في جنايـة أن ظـروف           .)536()جناية عقوبتها اإلعدام  

الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبـة المقـررة             

عقوبة اإلعدام بعقوبـة الـسجن المؤبـد أو         : (للجريمة على الوجه اآلتي   

ة سنة ، وعقوبة السجن المؤبد بعقوبة       المؤقت مدة ال تقل عن خمس عشر      

السجن المؤقت وعقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة ال تقـل عـن             

  .)537()ستة أشهر

فنزول المحكمة المختصة بالعقوبة إلى أقل من هذا الحـد يجعـل            

قرارها عرضة للنقض من قل محكمة التمييز للخطأ الذي ارتكبتـه فـي             

                                                 
  .218 السابق ، ص  ، المصدر2سليم إبراهيم حربة ، ج. عبد األمير العكيلي و د. أ )2(
أكرم نشأت إبراهيم ، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ، مصدر              . د )3(

  .67- 66سابق، ص
أشار إليه إبراهيم المـشاهدي ،       . 16/6/1991 في   91/ موسوعة ثانية   ) / 25(قرار رقم    )4(

  .76 ، ص3المصدر السابق ، ج
 والمنـشور فـي الوقـائع       12/1/1982 في   59ورة المنحل المرقم    قرار مجلس قيادة الث     )1(

 تتضمن عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه مـن          25/1/1982 في   2868العراقية العدد   

 .حقهم الشخصي في التعويض ظرفاً قضائياً مخففاً 
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يعات الدولة المختلفة تفضل فكرة الدرع       وأن أغلب تشر   .تقديرها للعقوبة   

 .)538(العام، كغرض للعقوبة التي تتجه إليها السياسة الجنائية الحديثة

  :أثر رقابة محكمة التمييز في مجال توفر العذر المخفف  : ثانياً

إن محكمة التمييز هي الهيئة القضائية التي يحتكم لديها في جميـع            

ة بعد تدقيقها أوراق الدعوى أن تصدر       األحكام والقرارات، ولهذه المحكم   

 ) 260أ و   /259(قرارها على أحد الوجوه اآلتية التي بينتهـا المـادتين           

 من قبل أحد أطراف الدعوى الـذين        )539(األصوليتين بعد الطعن بالتمييز   

 :األصولية ) أ/249م(حددتهم 

 تصديق الحكم باإلدانة والعقوبات األصلية والفرعية وأية فقرة         -1

  .)540( أخرى حكمية

                                                 
(538) Morton (J.D): The Function of criminal Law, Tornto (1962) P.22. 

 يكون بإرسال محكمة الجنايـات      يوالتمييز الوجوب . تمييز أما جوازياً أو وجوبياً      الطعن بال  )3(

إلى رئاسة االدعاء العام مباشرة الدعوى المحسومة من قبلها في الجرائم المعاقب عليهـا              

 لـسنة   159من قانون االدعاء العـام رقـم        ) أوالً/16م(قانوناً باإلعدام أو السجن المؤبد      

وبذلك تكـون   . فإن الطعن بالتمييز يكون من قبل أطراف الدعوى          وفيما عدا ذلك     1979

جريمة القتل العمد مثالً المرتكبة حال المفاجأة بالزنا ضد أحد الزانيين أو االقتـران فـي                

جرائم القتل العمد المرتكبة ضد الزانيين تخضع للتمييز الوجوبي ولو حـسمت الـدعوى              

ضاري خليـل   .  األستاذ عبد األمير العكيلي و د      .بالعقوبة المخففة لوجود العذر القانوني      

مطبعة : محمود ، النظام القانوني لالدعاء العام في العراق والدول العربية ، بيت الحكمة              

  .1 ، هامش رقم 148 ، ص1999اليرموك ، بغداد ، 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، في هذا الـصدد فقـد             ) 1/أ/259م ( )1(

 27/2/1993دقت محكمة التمييز االتحادية على قرار محكمة جنايات ميسان بتـاريخ            صا

عقوبات لقيامـه بقتـل     ) 409م( المتضمن إدانة المتهم وفق      93/ج/28بالدعوى المرقمة   

الهيئـة  ) / 1854(القرار رقـم    . شقيقته أثناء مفاجأته لها في وضع مريب مع غريم لها           

) / 270(وبنفس المعنى القرار رقـم      ) غير منشور ( . 17/10/1993 في   93/ الجزائية  
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 تصديق الحكم بالبراءة أو الصلح أو عدم المسؤولية أو القرار           -2

وفي هذه الحالة ال     ،   )541(باإلفراج أو أي حكم أو قرار آخر في الدعوى          

تتمكن محكمة الموضوع من إدانة الزوج أو المحرم إذا لم يثبت ارتكابـه             

أة بالزنـا  جريمة قتل أو اعتداء ضد زوجته أو إحدى محارمه حال المفاج       

ال بصفة فاعالً أو شريكاً وإنما ارتكبت من قبل شخص آخر مما يقتضي             

الحكم ببراءته أو باإلفراج عنه لعدم كفاية األدلة أو قد يتوفر لديه مـانع              

من موانع المسؤولية الجزائية وبذلك تصادق محكمة التمييز على حكـم           

 .)542(محكمة الموضوع الذي وجدته موافقاً للقانون 

فقـد تجـد     ،   )543(ديق الحكم باإلدانة مع تخفيف العقوبـة         تص -3

محكمة التمييز إن قراري اإلدانة والعقوبة الصادران محكمة الموضـوع          

موافقين للقانون ، إال إن العقوبة شديدة ال تتناسب مع ظـروف ارتكـاب         

الجريمة فتعمل على تخفيفها دون الحاجة إلعادتها إلى محكمة الموضوع          

حكمة التمييز إن الجريمة ارتكبت حال المفاجأة بالتلبس        كما لو وجدت م   . 

بالزنا وإن محكمة الموضوع قد حكمت على المتهم بالحد األقصى وهـو            

الحبس لمدة ثالث سنوات ، في حـين إن ظـروف ارتكـاب الجريمـة               
                                                                                                                                            

 أشار إليه علي محمد الكرباسي ، المصدر السابق         10/12/1997 في   97/ موسوعة ثانية   

  .8، ص1998 ، 50، ع
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) 2/أ/259م(  )2(
فلـم  ) ك(و  ) ع(بالنـسبة للمتهمـين     (وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز االتحادية بأنه          )3(

ينهض ضدهما أي دليل يؤيد وجود اتفاق معاصر أو سابق أو مشاركة جنائية بينهم وبين               

المتهمين اآلخرين الرتكاب الجريمة ، لذلك فإن القرار الصادر بحقهمـا بإلغـاء التهمـة               

اً ألحكـام   الموجهة إليهما واإلفراج عنهما صحيح وموافق للقانون فقرر تـصديقه اسـتناد           

أشار  . 19/4/1998 في   97/ هيئة عامة   ) / 179(قرار رقم   ) . األصولية )2/أ/259م(

  .8 ، ص1999، 53إليه علي محمد الكرباسي ، المصدر السابق ، ع
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) 3/أ/259م(  )1(
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تستدعي التخفيف فتقوم محكمة التمييز بتصديق قرار اإلدانـة وتخفيـف           

 .)544(ارتكاب الجريمةالعقوبة بما يتناسب مع ظروف 

 تصديق الحكم باإلدانة مع إعادة األوراق إلعادة النظـر مـرة            -4

 كما لو صادقت محكمـة التمييـز        ، )545( واحدة في العقوبة بغية تشديدها    

على حكم بإدانة متهم ارتكب جريمته حال المفاجأة بالزنـا مـع إعـادة              

خفيفة ألن ذلك   األوراق إلعادة النظر في العقوبة بغية تشديدها إذا كانت          

من اختصاص محكمة الموضوع إذ ال يجوز لمحكمة التمييـز أن تغيـر             

  .)546(العقوبة بتشديدها، فمحكمة التمييز ليست محكمة موضوع ابتداءاً 
                                                 

إن محكمة جنايات بابل قـد جرمـت        (أنه  وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز االتحادية ب        )2(

 ويكـون   1994لـسنة   ) 114و  59(عقوبات المعدل بـالقرارين     ) 442/3م(المتهم وفق   

قرارها صحيحاً وفقاً ألحكام القانون قرر تصديقه باالتفاق لموافقته للقـانون ، أمـا عـن                

ة من ظروف   عقوبة اإلعدام شنقاً حتى الموت المقضى بها على المتهم ، فتجد الهيئة العام            

الجريمة وطريقة تنفيذها والتي لم يصاحبها اعتداء وعنف وقيمة المال المـسروق ومـن              

. ظروف المتهم كونه شاباً في مقتبل العمر وليس له سوابق ظروف تستدعي الرأفـة بـه               

). قررت تحديد العقوبة وتخفيفها على السجن المؤبد بدل من عقوبة اإلعدام المقضي بهـا             

أشـار إليـه محمـد       . 1999/ 14/6 فـي    98/ هيئة عامة   ) / 248(قرار تمييزي رقم    

  .2، ص2000 ، 74الكرباسي، المصدر السابق ، ع
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) 4/أ/259م(  )3(
وبهذا الصدد فقد قـضت محكمـة        . 177جمال إبراهيم الحيدري ، المصدر السابق ، ص          )1(

األصولية يكون للهيئة العامة في محكمة التمييـز        ) 263(ة بأنه طبقاً للمادة     التمييز االتحادي 

صالحية محكمة موضوع في حالتين هما حالة إصرار محكمة الموضوع على قرارها بعد             

) 4/أ/259(إعادة األوراق إليها إلعادة النظر في العقوبة بغية تـشديدها عمـالً بالمـادة               

ر البراءة بعد أعادة األوراق إليها إلعادة النظر فـي          األصولية، وحالة إصرارها على قرا    

منه وليس لها هذه الصالحية في      ) 5/أ/259(الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم عمالً بالمادة        

أشـار إليـه    . 15/5/1991 في   90/ هيئة عامة   ) / 126(قرار رقم   ). غير تلك الحالتين  

ييز ، القسم الجنائي ، المصدر السابق ،        إبراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التم       

  .14 ، ص2ج
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 إعادة األوراق إلى المحكمة مرة واحدة إلعادة النظر في الحكم           -5

  .)547(بالبراءة بغية إدانة المتهم 

انة والعقوبات األصلية والفرعية وأية      نقض الحكم الصادر باإلد    -6

 فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة واإلفراج عنه وإخـالء            

  .)548(سبيله 

 نقض الحكم الصادر باإلدانة والعقوبة وإعـادة األوراق إلـى           -7

  .)549(المحكمة إلجراء المحاكمة مجدداً كالً أو جزءاً 

لصلح أو عدم المـسؤولية أو       نقض الحكم الصادر بالبراءة أو ا      -8

القرار باإلفراج أو أي حكم أو قرار آخر في الـدعوى وإعـادة األوراق      

 .)550(إلجراء المحاكمة أو التحقيق االبتدائي مجدداً

                                                 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) 5/أ/259م(  )2(
بما أن المتهم أنكر الجريمـة تحقيقـاً        (وفي هذا الصدد قضت محكمة التمييز االتحادية بأنه          )3(

ن كل ما يتوفر في الـدعوى       ومحاكمة والمشتكي وزوجته والشاهد ال شهادة عيانية لهم وأ        

ضده يكمن بأقوال المتهمين المفرقة قضيتهم والذين تراجعوا عنها عند تـدوين شـهاداتهم              

ضده ، وحيث أن الجريمة عقوبتها اإلعدام ولعدم كفاية األدلة ضد المتهم قرر نقض كافة               

فراج عنـه   القرارات التي أصدرتها محكمة الجنايات وإلغاء التهمة المسندة إلى المتهم واإل          

صدر القـرار باألكثريـة اسـتناداً       ) . وإطالق سراحه من السجن حاالً عن هذه الدعوى       

، 1/7/1999 في   98/هيئة عامة   ) 260(األصولية ، وقرار رقم     ) 6/أ/259(ألحكام المادة   

 .8 ، ص2001 ، 82أشار إليه علي محمد الكرباسي، المصدر السابق ، ع
لمحاكمات الجزائية العراقي النافذ ، وفي هذا الصدد قضت         من قانون أصول ا   ) 7/أ/259م ( )1(

ليس للمحكمة أن تجرم المتهم بناءاً على اعترافه المجـرد          ( محكمة التمييز االتحادية بأنه     

الكافيـة أو   ألنه قتل زوجته لسوء سلوكها ، دون أن تؤيد هذا االعتراف بالدالئل والقرائن              

هذه األحوال أن تسعى بكافة السبل على التوسـع      الشهادات المستمعة ، وعلى المحكمة في       

 في  30/ ج  )/ 40(قرار رقم   ) . في التحقيق من النواحي التي تظهر لها من سير المحكمة         

عباس الحسني وكامل السامرائي ، المصدر السابق ، المجلـد          . أشار إليه د   . 5/3/1930

  .155الرابع ، ص
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 تصديق الحكم الصادر في الدعوى المدنية أو نقضه كـالً أو             -9

ال جزء أو تخفيض المبلغ المحكوم به وإعادة الحكم إلى المحكمة الستكم          

  .)551(التحقيق فيه أو إلعادة النظر فيه بغية زيادة المبلغ المحكوم به 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي نصت       ) 260م (أما

لمحكمة التمييز أن تبدل الوصف القانوني للجريمة التي صـدر الحكـم            (

بإدانة المتهم فيها إلى وصف آخر يتفق مع طبيعة الفعل الـذي ارتكبـه              

 أدانته وفق المادة القانونية التي ينطبق عليها هذا الفعل وأن تصدق            وتقرر

 ولنا في هذا الصدد مـا       .)552()العقوبة إذا وجدتها مناسبة للفعل أو تخففها      

 -:يلي

إن إلزام المحكمة بتسبيب حكمها القاضي بتوافر العـذر المخفـف           

لألستفزاز أمر ضروري، ألنه ال ينطوي على تضيق مهمتها في كفالـة            

التناسق بين نصوص القانون وتطور المجتمع، بل يؤدي إلـى  تحقيـق             

التناسق، وذلك ألن المحكمة تمارس وظيفتها ضمن أطار معين وضوابط          

محددة، تستند إليها في تقدير توافر االعذار المخففة ، هذا من جانـب ،              

ومن جانب آخر فإن إلزام المحكمة بتسبيب حكمها الذي يعول على العذر            
                                                                                                                                            

لجزائية العراقي النافي ، وفـي هـذا الـصدد          من قانون أصول المحاكمات ا    ) 8/أ/259م ( )2(

عند عطف النظر على التكييف القانوني فقد وجد أن         (قضت محكمة التمييز االتحادية بأنه      

عقوبـات  ) 444/11(المتهم قام بالسرقة فيكون فعله والحالة هذه منطوياً تحت حكم المادة            

في القضية تكفـي لإلدانـة       ، وكون األدلة المتوفرة      1992 لسنة   17المعدلة بالقرار رقم    

األصولية قررت نقض القرار الصادر مـن محكمـة         ) 8/أ/259(واستناداً وأحكام المادة    

أحداث نينوى بإلغاء التهمة واإلفراج عن المتهم وإعادة الدعوى إلـى المحكمـة إلجـراء              

أشار إليـه   . 29/4/1999 في   99/ موسعة ثانية   ) / 56(القرار رقم   ) . المحاكمة مجدداً 

  .8ص/ 2000 / 79المصدر السابق ع/ ي محمد الكرباسي عل
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) 9/أ/259(المادة   )3(
  .260سامي النصراوي ، المصدر السابق ، ص. د )1(
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 يمكّن محكمة التمييز من ممارسة وظيفتها في رقابـة محكمـة            المخفف

الموضوع لكفالة تطبيق القانون وفقـاً للغايـة التـي حـددها المـشرع              

الدستوري ووفقاً لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات والذي يترتب عليه نتائج          

منها أن التشريع هو المصدر الوحيد لقانون العقوبـات باإلضـافة إلـى             

سوابق القضائية، وعدم رجعية القانون الجنـائي، وإن سـلطة          العرف وال 

القاضي تنحصر في تطبيق القـانون ضـمن الحـدود التـي رسـمها              

 .)553(المشرع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 25، ص 1971سمير الجنزوري، مبادئ قانون العقوبات ، القـسم العـام، القـاهرة،             . د  )2(

 .73، ص1071 الخلف، الموجز في قانون العقوبات، القسم العام ، بغداد، علي حسين.د
Delogu, Causesde, justification N.60, P.148. 
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 الخاتمة
االستفزاز الخطير كعذر قانوني مخفف في      (وبهذا تكون أطروحتنا    

ل أن تكون هذه األطروحة قـد حققـت         قد انتهت ونأم  ) التشريع العراقي 

الغرض منها ، وهو تأكيد ما يتسم به االستفزاز في األثبات الجنائي وقد             

استعرضنا في بداية هذه األطروحة التطور التاريخي والتشريعي لعـذر          

االستفزاز حيث توصلنا أن جذوره تمتد الى المجتمع البدائي والمجتمـع           

 الزاني أثر مشاهدته لزوجته متلبـسة       القبلي، إذ كان يحق للزوج أن يقتل      

بجريمة الزنا، فعذر االستفزاز كان مختلطاً بالدفاع الشرعي ، أمـا فـي             

المجتمعات المدنية فهو يعود الى القوانين العراقية القديمة ، إذ ورد ذكره            

 بـابلي   – وفي قـانون أشـنونا       - سومرية األصل  –في شريعة أرونمو    

 .بين الدفاع الشرعي األصل ، وهنا جمع أيضاً بينه و

أما في القوانين األوربية ، فقد كشف البحث أنه يعود الى القوانين             

اليونانية القديمة والقوانين الرومانية ، إذ ورد ذكره من قانون دراكـون            

وقانون األلواح األثني عشر، أما القانون الفرنـسي القـديم فقـد اعتبـر             

 للزوج بحقه في قتل زوجته أو       االستفزاز عذراً قانونياً مخففاً ولم يعترف     

 .شريكها في حالة مفاجأته لهم متلبسين بجريمة الزنا 

وبعد الثورة الفرنسية ظهـرت آراء واتجاهـات فكريـة أحـدثت            

تحوالت جذرية في النظام الجنائي ، ذلك ألن قوانين الثورة وضعت هذه            

الفكرة واآلراء موضع تطبيق شامل ، واتخذت الثورة اجراءات إلصالح          

النظام الجنائي ، وكان اهتمامها منصباً على ضـمان حقـوق اإلنـسان،             

فقامت بتقنين القانون الجنائي ، والقضاء على التعسف، ثم القضاء علـى            

الالمساواة، وبعدها إضفاء الطابع اإلنساني على العقاب ، لذلك نجـد أن            

 ) .321م(قانون الثورة الفرنسية نص على هذا العذر في 
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وط االستفزاز فقد كشف البحث عنها في أربعـة         وأوضحنا أن شر  

عناصر هي حالة الغضب التي تعني الهياج النفسي الشديد الذي استدعته           

أفعال غير قانونية من جانب المجني عليه ، وعلى هذه الحالة كان أساس             

مبدأ عذر االستفزاز ، يقوم على الغضب الذي يحركه االستفزاز العنيف           

. 

نتقاص من القيمة القانونية لإلرادة التي تقوم       والعنصر الثاني هو اال   

على التمييز وحرية االختيار، وقد كشف البحث على أن االستفزاز يؤثر           

على حرية االختيار دون التمييز مما يؤدي الى اختالل التوازن المعنوي           

لدى الفاعل فتصبح اإلرادة واقعة تحت ضغط شديد وتـأثير دافـع الـى              

الجريمة بإرادة مندفعة هوجاء وهذا مـن شـأنه أن          االنتقام ، فيقدم على     

 .ينقص من صالحيته للمسؤولية الجنائية 

أما العنصر الثالث فهو ارتكاب جريمة نتيجة إلثارة الفاعل بعمـل           

غير محق صادر من المجني عليه، وبينا أن الفعل غير المحق هو الفعل             

ية دفعته للقيام   الذي يقوم به المجني عليه دون أن تكون هناك دوافع حقيق          

به قاصداً االعتداء على الجاني وإثارة غضبه الشديد ، وإن هذا الفعل قد             

يكون إيجابياً وقد يكون سلبياً ، أي أن االستفزاز ينتج من امتنـاع كمـا               

يكون نتيجة لعمل إيجابي ، وأن بإمكان المحكمة أن تذهب الى هذا المدى             

التـي  ) 4(فقـرة   ) 19م(عقوبات عراقي على ضوء     ) 128م(في تفسير   

كل تصرف جرمه القانون سواء أكان إيجابياً أم سلبياً         " تعرف الفعل بأنه    

 " .كالترك واالمتناع ما لم يرد نص على خالف ذلك 

وأظهر البحث بأنه يجب أن يكون هناك تناسباً معقوالً بين الجريمة           

 . المرتكبة ورد الفعل الذي ينتجه االستفزاز 
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، فهو العنصر الزمني ، وبين البحث علـى أن          أما العنصر الرابع    

الشيء المهم في هذا المجال هو التركيز على حالة الجاني ، فليس بشرط             

أن يرتكب الفاعل الجريمة بعد فعل االستفزاز مباشرة أو أثنـاءه ولكنـه             

ارتكبها بعد وقت ، ظل خالله شديد االنفعال واستمر هكذا الى أن ارتكب             

 . االنفعال دون أن يتعداها جريمته وهو ضمن دائرة

وكشف البحث على أنه ليس بشرط أن يكون فعل االسـتفزاز ورد            

الفعل عليه في مكان واحد ، فقد يقع فعل االستثارة في مكـان ويقـع رد                

الفعل في مكان آخر ولكن في حدود التواقت والتعاصر، أي أنـه يكـون              

 .ضمن حالة الغضب التي ولدها االستفزاز 

لطبيعة القانونية فقد رأينا إمكانية اعتبار االسـتفزاز        أما من حيث ا   

من قبيل اإلكراه المعنوي إذ يقوم على العلة التي يقوم عليها االسـتفزاز،             

فاإلرادة في كال الحالتين غير حرة وأن كانت مميزة، وهذا يعني أنه قـد              

نا انتفى عنها أحد الشروط الالزمة لتكون معتبرة قانوناً ، وبناء عليه أمكن           

اعتبار االستفزاز مانع جزئي للمسؤولية الجزائية فهو يـشكل مـسؤولية           

) 60م(جزئية وليست كاملة واستعضنا عنها بالمسؤولية المخففة في ضوء   

من قانون العقوبات العراقي أمكننا تبني فكرة المسؤولية المخففة وأثنينـا           

 عامـاً   على المشرع العراقي موقفه إذ اعتبر االستفزاز عـذراً قانونيـاً          

 ) .128/1م(بمقتضى نص 

وعن تمييز االستفزاز عما يختلط بـه أظهـر البحـث أن عـذر              

االستفزاز يختلف عن الدفاع الشرعي في أن الخطر إذا كان حاالً وعلى            

وشك الوقوع فال يمكن تفاديه إال عن طريق الدفاع المبني على استعمال            

 االستفزاز وعندها تكون    الحق ، أما إذا وقع الفعل فال نكون إال أمام حالة          

الجريمة قد ارتكبت بدافع االنتقام وهي لذلك ال تتجرد من الـصفة غيـر              
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المشروعة، أما الدفاع الشرعي فيعتبر مباح ولذلك يتجرد مـن الـصفة            

 . الجرمية 

واالستفزاز يختلف عن الباعث الشريف وذلك من حيـث اإلرادة ،           

ها ، والباعـث اليالحـظ      فالبواعث التؤثر على اإلرادة وأن كانت تحرك      

 وإنمـا   – نقيض التغيرات التي تطرأ على الشخص المـستفز          –مباشرة  

يستنتج من االتجاه العام للسلوك الصادر عنه، والباعث يعني وجود سبق           

 .اإلصرار دائماً على خالف االستفزاز الذي يعني انتفاء سبق اإلصرار 

عقلـي  وأظهر البحث أن عذر االستفزاز يختلف عـن المـرض ال          

والنفسي وذلك من حيث انعدام ملكتي اإلدراك والتمييز بالنسبة للمريض          

 .مرضاً عقلياً أو نفسياً ، باإلضافة الى اختالف مصدر كل منهما 

أما عن تطبيق االستفزاز فقد كشف البحث عن ضوابط التطبيـق ،           

وهذه الضوابط هي االستفزاز الذي يعني ، وسائله ، وممـن يـصدر ،              

 .  والشخص الثالثواالستفزاز

وبينا أن وسيلة االستفزاز ال تقتصر على األفعـال دون األقـوال            

فمثلما يقع االستفزاز باألفعال يقع عن طريق األقـوال طالمـا أن هـذه              

 .األقوال تكون اعتداء غير محق يولد حالة االستفزاز لدى الجاني 

وبينا أن االستفزاز يجب أن يصدر من المجنـي عليـه والـنص             

وني يلزمنا بذلك ، وكشف البحث على أن االعتداء غير المحق الذي            القان

أي اليوجه الى الشخص    (ينتج حالة الغضب ممكن أن يكون غير مباشر         

المستفز مباشرة وإنما الى شخص كآخر في حضوره وخاصة إذا كان هذا 

، وممكن أن يوجه رد الفعل عليه بصورة خاطئة         ) الشخص قريب للمتهم  

 . ق عذر االستفزاز وهو مع ذلك يحق
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والضابط الثاني هو حالة الغضب التي تعني دائمـاً انتقـاء سـبق             

اإلصرار، أما الضابط الثالث فهو معيار االستفزاز وقد كشف البحث عن           

المعيار المرجح األخذ به وهو معيار الرجل المعتاد المحاط بنفس ظروف           

ني بواصفاته  الفاعل وأن نسأل القاضي أن يضع نفسه في نفس مركز الجا          

 .وظروفه الخاصة المحيطة به 

وعن نطاق تطبيق االستفزاز فقد أظهر البحث أن نطاقه من حيث           

الجريمة قاصر على الجنايات والجنح واستثنى المشرع المخالفات ، وأن          

نطاقه من حيث جرائم اإلصابات يشمل القتل والجـرح والـضرب أمـا             

 .والسب وجرائم األموال أيضاًالجرائم الماسة باالعتبار فهو يشمل القذف 

أما نطاقه من حيث الجاني فهو يتسع ليشمل باإلضافة الى المجرم           

المبتدئ المتسول والمتشرد والغائب في جريمة معذورة ، أما من حيـث            

المساهمين فهو يقتصر على الفاعل األصلي دون الـشريك ألنـه مـن             

صرف الـى   الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل فهو يقتصر عليه وال ي        

 .غيره 

أما نطاقه من حيث العقوبة فقد أظهر البحـث أن نطاقـه يتعـدى              

العقوبة األصلية الى العقوبة التبعية والتكميلية الجوازية ، أما الوجوبيـة           

 .فتقع خارج نطاق التخفيف الذي أقره المشرع 

أما عن تطبيقات االستفزاز في التشريع العقابي العراقي فقد أظهر          

من قـانون العقوبـات     ) 436(و) 409(و) 45(شمل المواد   البحث أنها ت  

العراقي النافذ، التي تتكلم تباعاً عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، وعن            

جريمة الزنا ، وعن جريمتي القذف والسب وقد اقترحنا علـى المـشرع             

) 45م  (العراقي فيما يخص تجاوز حدود الدفاع الشرعي تبـديل نـص            

لمدافع الذي تجاوز حدود حقه أثنـاء صـورة         عقوبات بحيث تفرق بين ا    
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الغضب عن المتجاوز عمداً ، عمالً بما أقره كل من المشرع المـصري             

 .والسوري واللبناني واألردني والليبي 

وفيما يخص جريمة الزنا فقد اقترحنا على المشرع أن يجعل العذر           

فـي  معفي من العقاب في حالة التلبس بالزنا ، مخففاً في حالة الوجـود              

ة  محكمة التمييزفراش واحد السيما وأن    قد توسعت فـي معنـى   االتحادي

 .الفراش الواحد 
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 :االستنتاجات : أوًال 
 إن عذر االستفزاز يؤثر في عقوبة جريمة القتل العمد عنـد تطبيـق              -1

، عقوبة تأخذ طابع آخر نحو التخفيف     العذر وتوفر شروطه ويجعل ال    

وضة في جـرائم القتـل العمـد        أي يؤثر على طبيعة العقوبة المفر     

كما أن جريمة القتل التي يتـوفر فيهـا عـذر           ) . العادية(األخرى  

االستفزاز تنهض بنفس األركان التي تنهض عليها جريمـة القتـل           

العمد العادية ، إال أن الجريمة العادية ال يؤثر فيها الركن الـشرعي             

فيها الركن  بصورة مباشرة بينما جريمة القتل بدافع االستفزاز يؤثر         

 .الشرعي بصورة مباشرة على نوع العقوبة 

 وباسـتطاعتنا تمييـزه عـن       اً مخفف اً قانوني اً عذر االستفزاز عذر    يعد -2

الظروف القضائية وعن األعذار المعفية من العقاب كما أن األعذار          

القانونية وردت في قانون العقوبات على سبيل الحصر وليس كباقي          

 .ردت بصفة العموم األعذار المخففة التي و

 تستطيع المحكمة تغيير نوع العقوبة من الجناية إلى الجنحـة إال أن             -3

هذا التغيير ال يعني تغيير الوصف القانوني لنوع الجريمة وإنما يغير 

نوع العقوبة فقط وإن المحكمة المختصة بتكييف المادة العقابية هـي          

يفه محكمـة   قانوني الذي تك  محكمة الموضوع وال عبرة بالوصف ال     

 .التحقيق

 إن معظم القوانين أقرت عذر االستفزاز الخطير ومنهم مـن عمـل             -4

بينمـا جعـل    تطبيق هذا العذر    بنطاق واسع ومنهم من ضيق نطاق       

نا المشرع العراقي عذر االستفزاز الخطير لجميع الجرائم وقد أورد        

أو إحـدى   لزوجتـه   مفاجأة الـزوج    تطبيقين على ذلك هما جريمة      
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، وجريمة تجاوز حق الدفاع الشرعي      عقوبات) 409(مادة  الالمحارم  

 .عقوبات ) 45(مادة ال

ا لعذر   جامع ا و  مانع ا تباينت القوانين في بعض الدول من وضع تعريف        -5

ولكن المشرع العراقي هو االخر لم يعرف االسـتفزاز         ستفزاز ، اال

وكان الغرض من هذا ان يساير التشريعات المقارنة تقديرا         , الخطير

وانما االمر متروك تقديره    , منه بعدم جدوى تحديد هذا العذر مسبقا      

كما , لسلطة محكمة الموضوع على ضوء الوقائع المعروضة امامها       

أن الفقه وضع عدة تعاريف اتفقت في الجوهر علـى الـرغم مـن              

 عندما وضح معنى     العراقي اختالفها في الشكل ، وقد أحسن القضاء      

قرارات التي صدرت من محكمة التمييز      االستفزاز في الكثير من ال    

ومع ذلك ما زال ال يخلو من شائبة الخلط بين االستفزاز الخطيـر             

 وكذلك بسبب نظـرة     ،والباعث الشريف بسبب دقة الخطوط الفاصلة     

مع ذلـك   . القانون إلى الحالتين بنفس الدرجة كونها أعذار قانونية         

ع اعتـداء   وقو(فجميع التعاريف تصب في معنى واحد والمتضمن        

مفاجئ وظالم من المجني عليه ضد الجاني يثير به غضبه ويجعلـه            

خارجاً عن الحالة الطبيعية لإلنسان بصورة مفاجأة وخطيـرة ممـا           

 ) .يدفعه إلى ارتكاب جريمة القتل

 قيام عنصر االستفزاز الخطير على أربعة عناصـر يتـضمن األول            -6

أن يكون مـصدر    : حالة الغضب المفاجئ وتبنى على قوامين أولها        

االستفزاز ناتج بفعل من المجني عليه وأن يفاجأ الجاني بـه أي ال             

هو وصول حالة الغضب إلى     : علم له بوقوع مثل هذا الفعل والثاني        

أما العنصر الثاني فهو انتقـاص القيمـة القانونيـة           .درجة جسيمة   

لإلرادة فاالستفزاز يؤثر على حرية اإلرادة ويـنقص مـن قيمتهـا            
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نونية بسبب الغضب الشديد ويؤدي ذلك إلى اخـتالل التـوازن           القا

أما الثالـث    .المعنوي الذي يدفع بالجاني على ارتكاب جريمة القتل         

فهو رد الفعل أو ارتكاب الجريمة وتعتبر جريمة القتل هنا بمثابة رد            

فعل على االعتداء الواقع من قبل المجنى عليه المتمثل باالسـتفزاز           

ع الجريمة كاملة أي من الممكـن أن تقـف عنـد            وال يشترط أن تق   

  .الشروع وذلك الفعل ناتج عن فعل غير محق من المجنـى عليـه              

أما الرابع فهو التعاصر الزمني بـين الفعـل وارتكـاب الجريمـة             

والمتضمن وقوع القتل ضمن الوقت الزمني المحدد لثورة الغـضب          

جريمة من قبل   اآلني والهياج النفسي وال يشترط أن يكون ارتكاب ال        

 .الجاني في نفس مكان ارتكاب الفعل من المجنى عليه 

 إن عذر االستفزاز يتوفر بقول أو فعل او إشارة ولم يشترط المشرع             -7

، وإنما أي سلوك يراه المشرع كافيـاً إلثـارة          شروط معينة لتوفره    

علـى الـرغم مـن أن القـضاء يعتـد           . غضب واستفزاز الجاني  

المجنى عليه حصراً أما االستفزاز الحاصـل       باالستفزاز الواقع من    

كما أنه يعول على ظروف     . من الشخص الثالث فال يعتد به القضاء      

الجريمة األخرى والشخصية في الحيز الذي من الممكن أن يخفـف           

به عقوبة جريمة القتل العمد كمـا أن االسـتفزاز الخطيـر يهيـئ              

 .للمحكمة فرصة إيقاف التنفيذ عند وجود مسوغ لذلك 

 أوضحت أن العذر المخفف متوفراً       عراقي عقوبات) 409( إن المادة    -8

. إذ تفاجأ الزوج أو أحد المحارم بزنا زوجته أو إحـدى محارمـه              

بأن جريمـة الزنـا ال      عراقي  عقوبات  ) 377/1(بينما نصت المادة    

ومن الممكن أن تكون إحدى المحـارم       . ال من قبل الزوجة     إترتكب  
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لحالة ال يمكن وصف الفعل المرتكب بأنـه        غير متزوجة وفي هذه ا    

 .زنا 

جوز اسـتعمال    المستفيد من عذر االستفزاز حال المفاجأة بالزنا ال ي         -9

 ضـده  وال تطبق    حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر        

أحكام الظروف المشددة كون هذه الجريمة مستثناة مـن الخـضوع           

، بسبب تجاوز المجني    لعراقي  للقواعد القانونية في قانون العقوبات ا     

 .عليه في هذه الحالة على حقوق اآلخرين

 بعض القوانين جعلت الزوجة تستفيد من عذر االستفزاز في حالـة            -10

مفاجأتها بزوجها متلبس بالزنا ، في حين أن القانون العراقـي قـد             

، وهذه نقطة خالف    حصر االستفادة من عذر االستفزاز للزوج فقط        

 .فس الوقت تطرقنا إليها في فقرة المقترحات وانتقاد وفي ن

، فـإن   للعار جنحة أو جناية    أما بالنسبة العتبار جريمة القتل غسالً        -11

عقوبات أخذت مبدأ   ) 409(هناك خالف في هذا الصدد ولكن المادة        

اعتبارها جنحة كون عقوبتها تنزل إلى عقوبة الجنحة بالتخفيف كون          

لحالة فـإن المـادة     دة العقابية وبهذه ا   العذر القانوني مندمج مع الما    

 كما هو الحال في الجريمـة       عقوبات) 24(لمادة  ال تخضع ل  ) 409(

المرتكبة بباعث شريف إذ أن المحكمة تعاقب على الجريمة بباعـث           

عقوبات بينما تعاقب في حالة التلـبس      ) 130( بالمادة   شريف مستدلة 

المتبـع فـي المـادة       استدالل وأن المبدأ     بدون) 409(بالزنا بالمادة   

جريمة الجناية إلى الجنحة وما     خيرة هو المبدأ الذي يغير وصف       األ

 ) .بجنحة القتل المتعمد(تسمى أحياناً 
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 :المقترحات : ثانيًا 
 ندعو المشرع العراقي التفريق بين المتجـاوز حـسن النيـة وبـين              -1

عقوبات عراقي وال تبقـى     ) 45(المتجاوز سيء النية في نص المادة       

لمادة على إطالقها في هذا الخصوص فقد أصاب المشرع المـصري        ا

عندما فرق بينهما وأخذ بالمتجاوز حسن النية بينما تـرك المـشرع            

العراقي المتجاوز سيء النية في هذه الواقعة والمتمثلة بمواصلة الرد          

وبهذا فإن المشرع هنـا     . على االعتداء على الرغم من زوال الخطر        

كمـا أنـه    . ول االختياري من قبل المجنى عليه       ال يوفر فرصة للعد   

سوف يدفع الجاني على مواصلة االعتداء العمدي بإرادته على الرغم          

فندعو المشرع إلى رفع التجـاوز      . من انتهائه من قبل المجنى عليه       

 . بسوء نيةدالذي ير

  عقوبات عراقي  )409( ندعو المشرع العراقي إلى جعل نطاق المادة         -2

 عليه اآلن وأن يجعل االستفادة من عـذر االسـتفزاز           أوسع مما هي  

للزوج والزوجة وكذلك المحارم كون الجريمة واحدة بالنسبة للزوجين         

ي القوانين األخرى مثـل القـانون       قاالمحارم تحقيقاً للعدالة أسوة بب    أو  

 .األردني والجزائري والسوري واللبناني 

) 409(ة فـي المـادة      المشرع العراقي تغيير العبارة الـوارد      ندعو   -3

إلـى مـن    ) من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه     (عقوبات والمتضمنة   

كونها أكثر انسجاماً مـع قـصد       ) فوجئ بزوجته أو إحدى محارمه    (

 .المشرع في هذه الواقعة 

تلبس اء الجاني من العقوبة في حالة ال       ندعو المشرع العراقي على إعف     -4

 مع الشريعة اإلسالمية الغراء     بالزنا وخاصة بالزانية المحصنة توافقاً    

 .والتي تنص على قتل الزاني المحصن 
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 إن إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لعذر االستفزاز الخطير قد طبق فـي             -5

العراق لكن هناك تلكأ في تطبيقه من قبل محكمة التمييز ، بينما فـي              

ارتكاب الجريمة لباعث شريف فال يوجد هناك تلكأ في إيقاف تنفيـذ            

وبة ، ندعو المشرع العراقي إلى إزالة هذا التلكؤ بـنص قـانوني             العق

صريح واجب التطبيق في إيقاف تنفيذ العقوبـة عنـد تـوافر عـذر              

احد االستفزاز الخطير ولن ينص على أخذ هاتين الجريمتين بمنظار و         

 .تطبيقاً للعدالة

 أن ال يؤخذ بالعنصر الزمني بين المفاجأة بالزنا وارتكـاب جريمـة             -6

قتل بتزمت واعتباره حد فاصل في تطبيق العذر أسوة بجريمة القتل           ال

كون السبب واضح ونتيجة هتك العـذر       ) غسالً للعار (لباعث شريف   

هي واحدة بكال الحالتين وأن يدخل العنصر الزمني في أطار التحقيق           

ألمور تحقيقيه لتثبيت الواقعة بدون التأثير على نتيجة تطبيق العذر في           

  . عدمها ، ذلك يكون أقرب على الصواب وتحقيقاً للعدالة الواقعة من

 ندعو المشرع العراقي أن يجعل العذر معفي من العقاب فـي حالـة              -7

التلبس بالزنا ، مخففاً في حالة الوجود في فراش واحد، السـيما وأن             

 . محكمة تمييز العراق توسعت في معنى الفراش الواحد 

ر العذر المخفف العام فـي جـرائم         ندعو المشرع العراقي إلى حص     -8

الجنايات دون جرائم الجنح بسبب كون جرائم الجنح غير محددة بحد           

أدنى، إذ يستطيع القاضي النزول بعقوبتها إلى الحد األدنـى لعقوبـة            

المخالفة، دون الحاجة إلى األخذ بالعذر المخفف وتصبح بذلك األعذار          

ات بالنـسبة للجـنح     عقوب) 60 و 128(المنصوص عليها في المادتين     

ظروف مخففة، يستطيع القاضي األخذ بها فـي الجـنح باعتبارهـا            
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ظروف ال أعذار مخففة تالفياً للعقوبة قصيرة المدى عند تطبيق العذر           

 . المخفف

 ندعو المشرع العراقي إلى إخراج األعذار المخففة من نص المـادة            -9

 .عقوبات ألنها التتناسب مع نص المادة أعاله ) 24(

ة  محكمة التمييز وأخيراً نؤيد ما ذهبت إليه      -10  باعتبار تجـاوز  االتحادي

حق الدفاع الشرعي ظرفاً قضائياً وليس عذراً قانونياً رغم أن نـص            

عقوبات جاء ضمن أسباب اإلباحة بـسبب أن المـشرع          ) 45(المادة  

أجاز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدالً من عقوبـة         

فهنـا  .  وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدالً من عقوبـة الجنحـة          الجناية،

المشرع سمح للقاضي أن يستخدم سلطته التقديرية في التخفيف مـن           

 .عدمه خالفاً لخصائص األعذار القانونية 

 ، وبعـد الجهـد      Υوبتوفيق من الباري    األطروحة  وبعد أنجاز هذه     

ال بد أن   األطروحة   المبذول والذي لم أدخر منه شيء في خدمة العلم فإن         

يشوبها بعض النقص والثغرات فإني أقدم اعتذاري وأقر بأن هذا الجهد ال            

 ومهما بذلنا من جهد أو تحملنا من عنـاء          يخلو من استفادة الباحث علمياً    

 وآخر دعوانا   .إال أننا نجد أنفسنا ما زلنا في بداية الطريق الرحب للعدالة          

والسالم على سيد الخالئق سيدنا محمد أن الحمد هللا رب العالمين والصالة 

 .وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين 
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 القرآن الكريم
 

 باللغة العربية: أوًال 
 : واإلسالمية  المصادر اللغوية-أ

لـسان  : ابن منظور ، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري          -1

 .2005 ، بيروت ،لكتب العلمية  دار ا، المجلد الرابع،العرب

 تحقيـق   ،معجم مقاييس اللغـة      : أبو الحسين بن فارس بن زكريا      -2

، دار أحيـاء الكتـب      1، ط 4 ج ،وضبط عبد السالم محمد هـارون     

 . هجرية 1369 ، القاهرة العربية،

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن منظـور األفريقـي               -3

ـ 1374 ،يروت   ب –دار صادر   ،1 ج ،لسان العرب : المصري  – هـ

1955. 

 دار  ، المجلد الرابـع     ،لسان العرب   :  اإلمام العالمة ، ابن منظور     -4

 .م 1955 ،بيروت للطباعة والنشر 

، أهليـة العقوبـة فـي الـشريعة         الدكتور حسين أحمد توفيق رضا     -5

  .1964اإلسالمية والقانون المقارن ، القاهرة، 

 بن محمد بن عبد     تاج العروس من جواهر القاموس محمد     :  الزبيدي -6

 ، طبعة الكويت    ، الملقب بمرتضى    ، أبو الفيض    ،الرزاق الحسيني   

  .1992 ،النشر دار الهداية 

جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية      :اوي  دالدكتور عبد الخالق الن    -7

  .1973 ، بيروت ، منشورات المكتبة العصرية ،والقانون الوضعي 

ي الشريعة اإلسالمية، مؤسسة    ، نظرات ف  الدكتور عبد الكريم زيدان    -8

 .2000الرسالة، بيروت، 
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، العالقات الجنـسية غيـر      يالدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعد      -9

، دار األنبـار    3، ط 2شريعة والقـانون ، ج    الشرعية وعقوبتها في ال   

  .1989للطباعة والنشر، 

، جريمة الزنا بين الـشريعة والقـانون،        الدكتور عبد الوهاب عمر    -10

 .1963 الصفوة، القاهرة، مطبعة دار

، الموجز في الحقـوق فـي       سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين     -11

 .1995اإلسالم، مؤسسة آل بيت ، عمان ، 

، عقوبة جريمة الزنا    المحامي الدكتور صبيح عبد اللطيف عبد اهللا       -12

في حضارة وادي الرافدين والشريعة اإلسالمية السمحاء ، دراسـة          

ة الشمس للطباعـة المحـدودة، بغـداد،      ، شرك 1تاريخية قانونية، ط  

1999. 

مختـار الـصحاح دار     : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي        -13

 . بدون سنة طبع ، لبنان - بيروت،الكتب العربي 

 في الـشريعة    ، حماية الحياة الخاصة   الدكتور محمد راكان الدغمي    -14

  .1985اإلسالمية، دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة ، 

 ،المركز العربي للثقافة والعلوم:  ر الصحاح ، أبو بكر الرازيمختا -15

 .بدون سنة طبع 
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 : المصادر القانونية -ب
 تـاريخ العـراق فـي وادي        : إبراهيم عبد الكريم الغازي    الدكتور -1

 .1973الرافدين والدولة الرومانية، مطبعة األزهر، 

 جريمة الزنا فـي القـانون المـصري          :الدكتور أحمد حافظ نور    -2

  .1958 ، القاهرة ، مطبعة نهضة مصر ،والمقارن 

 الطعـن بـالنقض     ، النقض الجنائي    :الدكتور احمد فتحي سرور      -3

 ، القاهرة ، دار الشروق ،1 ط،وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية     

2003.  

أصول السياسة الجنائيـة القـاهرة،       :الدكتور احمد فتحي سرور      -4

1972. 

، 1األمـراض العقليـة والنفـسية ، ط       : الدكتور أحمد عزت راجح    -5

  .1965مطبعة المعارف ، االسكندرية، 

شرح قانون العقوبـات الليبـي،      : الدكتور أحمد عبد العزيز األلفي     -6

  .1969القسم العام ، 

 القسم  ، شرح قانون العقوبات الليبي      :الدكتور ادوار غالي الذهبي      -7

  .1971 ، منشورات الجامعة الليبية ،1 ط،الخاص 

 ، تاريخ النظم القانونية واالجتماعية      :كتور ادوار غالي الذهبي     الد -8

  .1976 ، ليبيا – بنغازي ، المكتبة الوطنية ،1ط

، المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء      الدكتور أسامة عبد اهللا قايد     -9

 .1994سهر المهنة، دار النهضة، القاهرة، 

 ، عمـان    ،قارن   قانون العقوبات الم   :الدكتور أكرم نشأت إبراهيم      -10

1998.  



 200

 ، األحكام العامة في قانون العقوبات       :الدكتور أكرم نشأت إبراهيم      -11

  .1967 ،2ط

 الحدود القانونية لـسلطة القاضـي       :الدكتور أكرم نشأت إبراهيم      -12

 مكتبة دار الثقافة للنـشر      ، دراسة مقارنة    ،الجنائي في تقدير العقوبة     

  .1998 ، عمان – األردن ،والتوزيع 

ة لسلطة القاضي في     الحدود القانوني  :كتور أكرم نشأت إبراهيم     الد -13

  .1965 بغداد،/ تقدير العقوبة، مطابع الشعب

 القواعد العامة في قانون العقوبـات       :الدكتور أكرم نشأت إبراهيم      -14

  .1998 ، بغداد ، مطبعة الفتيان ،1المقارن ط

 .1985القانون الروماني، بيروت، : توفيق حسن فرج -15

 محاضرات عن المسؤولية الجنائيـة فـي   :ر توفيق الشاوي  الدكتو -16

 .1985التشريعات العربية ، معهد الدراسات العربية العالمية،

 ، القسم الخـاص     ،شرح قانون العقوبات     :الدكتور جبرائيل البناء   -17

  .1947 -1946 ، بغداد ، مطبعة الرشيد ،2ط

القـانون  نظرية الجريمة المتعدية القصد في       :الدكتور جالل ثروت   -18

  .1964 ، القاهرة ، دار المعارف ،المصري والمقارن 

 جرائم االعتداء على    ، نظرية القسم الخاص     :الدكتور جالل ثروت   -19

 . بدون سنة طبع ، القاهرة ، الدار الجامعية ، 1 ج،األشخاص 

 مطبعة  ، 1 ط ،شرح قانون العقوبات البغدادي      :جميل االورفة لي     -20

  .1948 ، بغداد ،المعارف 

 .1941 ، 5ج ، الموسوعة الجنائية :جندي عبد الملك  -21

 مطبعة  ،1 ط ،4 ج ،الموسوعة الجنائية    :الدكتور جندي عبد الملك      -22

  .1942 -1941 ، القاهرة ،االعتماد 
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 سلطة القاضي الجنـائي     :األستاذ الدكتور حاتم حسن موسى بكار      -23

ظريـة  عالم ن  محاولة لرسم م   ،في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية      

  .2002 ، اإلسكندرية ، منشأة المعارفعامة،

 الدار  ،20ج،موسوعة القضاء والفقه للدول العربية     :حسن الفكهاني  -24

  .1978 -1977 ، القاهرة ،العربية للموسوعة القانونية 

 الدار  ،41ج،موسوعة القضاء والفقه للدول العربية     :حسن الفكهاني  -25

  .1980 ، القاهرة ،العربية للموسوعة القانونية 

الموسوعة الذهبية للقواعـد     :حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني       -26

 ، الدار العربيـة للموسـوعات       ، 10 ج ، اإلصدار الجنائي    ،القانونية  

  .1980 ،القاهرة

 ،شرح قانون الجزاء الكويتي      :الدكتور حسن صادق المرصفاوي      -27

 ،م   مطبعة األهـرا   ، المكتب الشرقي للنشر والتوزيع      ،القسم الخاص   

  .1970 -1969 ، لبنان-بيروت

النظرية العامـة للظـروف      :الدكتور حسنين إبراهيم صالح عبيد       -28

  .1970 ، القاهرة ،المخففة 

 التعديالت الواجب إدخالها فـي قـانون        :الدكتور حمودي الجاسم     -29

  .1963 ، مطبعة الشعب واإلرشاد ،العقوبات العراقي 

 مطبعة  ،قوبات البغدادي    شرح قانون الع   :الدكتور حمودي الجاسم     -30

  .1963 ، بغداد ،اآلثار

 الـصحة النفـسية والعـالج       :الدكتور حامد عبد السالم زهـران      -31

 .1974 عالم الكتب القاهرة، -النفسي

 ،1 ج ،الجرائم الواقعة على األشـخاص       :الدكتور حميد السعدي     -32

  .1976 ،بغداد 
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مطبعـة   ،النظرية العامة لجريمة القتـل       :الدكتور حميد السعدي     -33

  .1968 ، بغداد ،المعارف

 جـرائم   ،شرح قانون العقوبات الجديـد       :الدكتور حميد السعدي     -34

 -1976 ، بغداد   ، مطبعة المعارف    ، 3 ج ،االعتداء على األشخاص    

1977.  

 دار  ، 2 ط ،شرح قانون العقوبات الجديد      :الدكتور حميد السعدي     -35

  .1976 ، بغداد ،الحرية للطباعة 

 موجز المحاضـرات    ،قانون العقوبات العام     :ريم  الدكتور خالد ع   -36

 ، جامعـة بغـداد      – كلية القانون    ،التي ألقيت على طلبة السنة الثانية       

 .1975 -1974سنة 

 التـدخل التمييـزي فـي       :الدكتورة ذكرى محمد حسن الياسين       -37

 ، دار الشؤون الثقافيـة العامـة        ، دراسة مقارنة    ، الجزائية   ىالدعو

  .2000 ، بغداد ،الموسوعة الصغيرة 

 :م حرب ساللواء الحقوقي راغب فخري والنقيب الحقوقي طارق قا        -38

 ، المبادئ العامة،   الجرائم العسكرية    ،شرح قانون العقوبات العسكري     

  .1985 ،1ط

 سلطة القاضي الجنائي في تقـدير       :الدكتور رمزي رياض عوض      -39

  .2004 ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دراسة مقارنة –األدلة

 االتجاه الحديث في نظرية الفعل والفاعل       :الدكتور رمسيس بهنام     -40

 ، 4 و 3 ع ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية       ،والمسؤولية  

1959- 1960.  

الجرائم المضرة بأحـاد النـاس، منـشأة        : الدكتور رمسيس بهنام   -41

 .1990المعارف ، االسكندرية، 
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 ، 3 ط ،العامة للقانون الجنـائي      النظرية   :الدكتور رمسيس بهنام     -42

  .1997 ، طبعة منقحة ، اإلسكندرية ،مطبعة المعارف 

 فكرة الغرض والغاية في النظرية العامة        :الدكتور رمسيس بهنام   -43

 ، مجلة الحقوق للبحوث القانونيـة واالقتـصادية         ،للجريمة والعقاب   

  .1954 -1952 ،العددان األول الثاني 

 ، جرائم القسم الخاص     ، قانون العقوبات    :الدكتور رمسيس بهنام     -44

  .1990األسكندرية،  ، مطبعة سعيد الدكر ، منشأة المعارف ، 1ط

 دار  ، 4 ط ، أصول علمي األجرام والعقاب      :الدكتور رؤوف عبيد     -45

  .1977 ،الفكر العربي 

 ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال       :الدكتور رؤوف عبيد     -46

  .1974 ،اهرة  الق،دار الفكر العربي 

 ، 2 ط ، ضوابط تسبيب األحكام الجنائيـة       :الدكتور رؤوف عبيد     -47

  .1977 ،مطبعة االستقالل الكبرى 

 مبادئ القسم العام من التـشريع العقـابي         :الدكتور رؤوف عبيد     -48

  .1946 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،المصري 

ـ     :الدكتور سامي النصراوي     -49  ،ة   دراسة أصول المحاكمات الجنائي

  .1976 ، بغداد ، مطبعة دار السالم ،2ج

المبادئ العامة في قانون العقوبـات ،       : الدكتور سامي النصراوي   -50

 .1977، مطبعة دار السالم ، بغداد، 1، ط1الجريمة ، ج

أصـول القـانون، مطـابع دار       : الدكتور سعيد عبد الكريم مبارك     -51

 .1982الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

 مبادئ قانون العقوبات، القـسم العـام،        :مير الجنزوري الدكتور س  -52

 .1971القاهرة، 
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موسـوعة مـصطلحات القـانون    : الدكتور سعد إبراهيم األعظمي  -53

 .2002، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2الجنائي، ج

الفئات الخاصة وأسـاليب رعايتهـا       :سعد المغربي واحمد الليثي      -54

  .1967 ، القاهرة ،1 ط،) المجرمون(

 الجرائم الواقعة على األشخاص فـي ضـوء         :سعد علي البشير     -55

  .2004 ، األردن ، دار اإلسراء ،اجتهادات محكمة التمييز 

 ، بغـداد    ، مطبعة العاني    ، 1 ط ،االستفزاز   :سعدية محمد كاظم     -56

1984.  

األحكـام العامـة فـي قـانون         :الدكتور السعيد مصطفى السعيد      -57

  .1962 ، القاهرة ،ة  المطبعة العالمي،العقوبات

 شـركة النـشر     ، 3 ج ، القضاء الجنائي العراقـي      :سلمان بيات    -58

  .1949 ، بغداد ،والطباعة العراقية المحدودة 

 ، قـانون حمـورابي  ، المرأة في شريعة حمـورابي     :سهيل قاشا    -59

  .1984 ، العراق ، الموصل ،منشورات مكتبة بسام 

بعـة وزارة التعلـيم      مط ،قانون حمورابي    :شعيب احمد الحمداني   -60

  .1988 -1987 ، بغداد ،العالي والبحث العلمي 

  .1963-1962الجرائم الخلقية  : صالح مصطفى -61

 ، 1 ط ،تاريخ القانون العراقي القـديم       :الدكتور صبيح مسكوني     -62

 .1971 ، بغداد ،مطبعة شفيق 

 أثر العاهة العقلية في المـسؤولية    :الدكتور ضاري خليل محمـود       -63

  .1982 ، بغداد ،مركز البحوث القانونية  ،الجزائية

 الوسيط في شرح قانون العقوبات،     :الدكتور ضاري خليل محمود      -64

 .2002 ، بغداد ، مطبعة عدنان ، 1 ط،القسم العام 
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النظام القانوني لالدعاء العام فـي       :الدكتور ضاري خليل محمود      -65

ـ  ، مطبعة اليرمـوك     ، بيت الحكمة    ،العراق والدول العربية      ،داد   بغ

1999. 

، دار النهضة   1دروس في جرائم النشر، ط    : الدكتور طارق سرور   -66

 .1997العربية، القاهرة، 

 اسـتراتيجيات أدارة الغـضب      :الدكتور طه عبد العظيم حـسين        -67

  .2007 ، عمان ، دار الفكر ، 1ط، والعدوان

 ، النظرية العامة فـي ظـروف الجريمـة          :الدكتور عادل عازر     -68

  .1967 ، القاهرة،لعالمية  المطبعة ا،القاهرة

القانون في العـراق القـديم، دار الكتـب         : الدكتور عامر سليمان   -69

 .1977للطباعة والنشر، بغداد، 

 األحـداث   :الدكتور عباس الحسني والدكتور حمـودي الجاسـم          -70

 .1967،  بغداد ، مطبعة اإلرشاد ،الجانحون في عالم الفقه والقضاء 

أصول اإلجراءات الجنائية في قانون      : عبد األمير العكيلي     األستاذ -71

  .1977 ، بغداد ، 2 ج،أصول المحاكمات الجزائية 

 ،1أصول اإلجـراءات الجزائيـة ، ج   : عبد األمير العكيلي   األستاذ -72

  .1975 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1ط

ي قانون  أصول اإلجراءات الجنائية ف    : عبد األمير العكيلي     األستاذ -73

 .1974،  بغداد ، مطبعة المعارف ، 2 جية،أصول المحاكمات الجزائ

 النظام  : عبد األمير العكيلي والدكتور ضاري خليل محمود         األستاذ -74

 ، بيـت الحكمـة      ،القانوني لالدعاء العام في العراق والدول العربية        

  .1999 ، بغداد ،مطبعة اليرموك
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شـرح   : عبد األمير العكيلي والدكتور سليم إبراهيم حربة         األستاذ -75

 ، شركة أياد للطباعة الفنية      ، 2 ج ،ون أصول المحاكمات الجزائية     قان

  .1988 ،بغداد 

 مطبعـة  ، 2 ط،نظريات علم اإلجرام  :الدكتور عبد الجبار عريم      -76

  .1963 ، بغداد ،المعارف 

 قواعد العامة في قانون العقوبات،     ال :الدكتور عبد الرؤوف مهدي      -77

  .1983 ، القاهرة ،منشأة المعارف المصرية 

 ، القسم العـام     – قانون العقوبات    :الدكتور عبد الستار البزركان      -78

  .2002 ، بغداد ،بين الشريعة والفقه والقضاء 

  ، مطبعة السالم،   1لدم ، ج  جرائم ا  :الدكتور عبد الستار الجميلي      -79

  .1972 ،بغداد

محاضرات في شرح القسم الخاص في       : الدكتور عبد السالم بليغ    -80

 .1940 ، مطبعة النصر ، القاهرة ، 3لمصري ، جقانون العقوبات ا

، تـاريخ الـنظم والـشرائع        :الدكتور عبد الـسالم الترمـانيني        -81

 .1974مطبوعات جامعة الكويت، 

 موانع المسؤولية الجنائيـة ، معهـد        :الدكتور عبد السالم التونجي    -82

 .1971البحوث والدراسات العربية 

مفترضة في الجريمة،   الشروط ال : الدكتور عبد العظيم مرسي وزير     -83

 .1983دار النهضة العربية، القاهرة، 

 ، القـسم الخـاص      ،قانون العقوبات    :الدكتور عبد المهيمن بكر      -84

 ، دار النهـضة العربيـة       ،جرائم االعتداء على األشخاص واألموال      

 .1968، القاهرة 
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 ، 5 ط ،الحقوق الجزائيـة العامـة       :الدكتور عبد الوهاب حومد      -85

  .1959 ، سوريا ،مطبعة الجامعة 

 ، 6 ط ،الحقوق الجزائيـة العامـة      : الدكتور عبد الوهاب حومد      -86

  .1963 دمشق ، ،مطبعة الجامعة 

 مطبعـة   ، القسم العـام     ،قانون العقوبات    :الدكتور عبود السراج     -87

 . بدون سنة طبع ،جامعة دمشق 

، الصيغ القانونية فـي المـواد الجنائيـة، دار الكتـب            عدلي خليل  -88

 .2000، مصر، القانونية

 المبادئ العامة   ، موجز القانون الجزائي     :الدكتور عدنان الخطيب     -89

  .1963 ، مطبعة جامعة دمشق ، 1 ج،في قانون العقوبات 

محاضرات عن النظرية العامة للجريمـة      : الدكتور عدنان الخطيب   -90

 .1957في قانون العقوبات السوري، مطبعة نهضة مصر، 

 ، 2 ط،دخل وأصول النظرية العامة  الم:الدكتور علي أحمد راشد  -91

  .1974 ،دار النهضة العربية 

 مطبعة  ، 1 ج ،مبادئ القانون الجنائي     :الدكتور علي احمد راشد      -92

  .1950 ، القاهرة ،لجنة التأليف والترجمة والنشر 

 في التجـريم    ، مبادئ القانون الجنائي     :الدكتور علي احمد راشد      -93

  .1950 ، 2 ط، 1 ج،والمسؤولية الجنائية 

 القانون الجنـائي، المـدخل وأصـول        :الدكتور علي احمد راشد      -94

  .1974 ، دار النهضة العربية ، 2 ط،النظرية العامة 

الظروف المـشددة العامـة ، بغـداد،        : الدكتور علي جبار شالل    -95

1984. 
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 الموسوعة الجنائية في القـضاء الجنـائي         :الدكتور علي السماك     -96

  .1966 ، بغداد ،اإلرشاد  مطبعة ، 1 ط، 3 ج،العراقي

المبـادئ   :الدكتور علي حسين الخلف والدكتور سلطان الشاوي         -97

  .1982 ، الكويت ، مطبعة الرسالة ،العامة في قانون العقوبات 

 ،شرح قانون العقوبات  الوسيط في :الدكتور علي حسين الخلـف       -98

 .1968،  10 ط، 1ج

وبات العـام ،    وجز في قانون العق   الم: الدكتور علي حيسن الخلف    -99

 . 1971بغداد، 

أصول علمي اإلجرام والعقاب،    : القهوجي الدكتور علي عبد القادر    -100

 .1984الدار الجامعية ، بيروت، 

 دار  ، جـرائم األشـخاص واألمـوال        :الدكتور عوض محمـد      -101

  .1985 ، اإلسكندرية ،المطبوعات الجامعية 

 دار  ، القـسم العـام      ،قانون العقوبـات     :الدكتور عوض محمد     -102

  .1989 ، القاهرة ،النهضة العربية 

المدخل إلى علم القانون وخاصة األردني،      : الدكتور غالب الداودي   -103

  .1996، الروزنا للطباعة ، أربد ، 4ط

 ترجمـة   ، 1 ج ، موجز الحقوق الجزائية العامـة       :الدكتور غارو    -104

 . بدون سنة طبع ،فائز الخوري 

ـ    :الدكتور فائز الخوري     -105  ، دمـشق    ،ة العامـة     الحقـوق الجزائي

1930- 1931.  

محمد محمود شهاب، الخصوصية في     : ترجمة : كيت. هـ  . فريد   -106

، مركز األهرام للترجمة والنـشر ، القـاهرة،         1عصر المعلومات، ط  

1999. 
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دئ علم االجرام وعلم العقاب، دار       مبا :الدكتورة فورية عبد الستار    -107

 .1978النهضة العربية، بيروت، 

 ، األعذار القانونية المخففة     : الرزاق الحديثي    الدكتور فخري عبد   -108

  .1979 ،مطبعة أوفسيت الحديثي 

 القسم  شرح قانون العقوبات،   :الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي       -109

  .1996 ، بغداد ، مطبعة الزمان ،الخاص 

  شرح قـانون العقوبـات،   :الدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي  -110

  .2007 ، 2 ط،القسم العام 

 القسم  رح قانون العقوبات،  ش :لدكتور فخري عبد الرزاق الحديثي      ا -111

  .1992 ، بغداد ، مطبعة الزمان ،العام

 ، 2 ط ، 5 ج ، الموسوعة الجنائية اللبنانية     :الدكتور فريد الزغبي     -112

  .1982 ،بيروت 

 دار الـشؤون    ، 3 ط ، الـشرائع العراقيـة      :الدكتور فوزي رشيد     -113

  .1987 ، ، بغداد  آفاق عربية،الثقافية العامة 

 دار الحريـة  ،الشرائع العراقيـة القديمـة    :الدكتور فوزي رشيد   -114

  .1979 سنة ، بغداد –للطباعة 

 شرح قانون العقوبات والجرائم الواقعة على       :الدكتور كامل السعيد     -115

  .2006 ، األردن ، دار الثقافية للنشر والتوزيع ،األشخاص 

 ، القـسم العـام      ،العقوبات  قانون   :الدكتور مأمون محمد سالمة      -116

  .1976 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 2 ط،الجريمة 

األحكام العامـة فـي قـانون         :الدكتور ماهر عبد شويش الدره     -117

  .1990 ، الموصل ، دار الحكمة ،العقوبات
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ح قانون العقوبات ، القـسم       شر :الدكتور ماهر عبد شويش الدره       -118

 توزيع المكتبـة    ، القاهرة   ،كتاب  الناشر العاتك لصناعة ال   الخاص،  

  .2007 سنة ، بغداد ،القانونية 

 .2000اموس الجيب، دار الجبل، بيروت،  ، قمتري الياس -119

 أشرف على طبعه عبد     ،2 ج ،المعجم الوسيط    :مجموعة مؤلفين    -120

 – هجـري    1381 ، القـاهرة    ، مطبعـة مـصر      ،السالم هارون   

 .م1961

 مطبعة  ، 1 ط ،ن العقوبات    األحكام العامة في قانو    :محسن ناجي    -121

  .1974 ، بغداد ،العاني 

 القسم  – قانون العقوبات المقارن      :الدكتور محمد إبراهيم أبو زيد       -122

  .1974 ، منشأة المعارف ،الخاص 

، التقييد القانوني لحرية الـصحافة،      الدكتور محمد باهي أبو يونس     -123

 .1997 دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية ،

 .1960علم اإلجرام الحديث ، القاهرة ، : محمد التوني القاضي -124

 ، المبادئ العامة في قـانون العقوبـات          :الدكتور محمد الفاضل     -125

  .1964 ،3ط

 ، القسم الخاص    – شرح قانون العقوبات      :الدكتور محمد الفاضل     -126

 . 1959 ، مطبعة جامعة دمشق ،الجرائم الواقعة على األشخاص 

 ، القسم الخاص    ، قانون العقوبات    :حمد زكي أبو عامر     الدكتور م  -127

  .1977 ، اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية 

 القـسم   ، شـرح قـانون العقوبـات        :الدكتور محمد سعيد نمور      -128

 الدار العلمية   ، 1 ط ، 1 ج ، الجرائم الواقعة على األشخاص      ،الخاص
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 – عمـان    ،زيـع   دار الثقافة للنـشر والتو    ،  الدولية للنشر والتوزيع    

  .2002 ،األردن 

 ، الجرائم الواقعة علـى األشـخاص        :الدكتور محمد صبحي نجم      -129

  .1994 ، عمان – األردن ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1ط

 ، القـسم العـام      ،قانون العقوبـات     :الدكتور محمد صبحي نجم      -130

 األردن  ،ع   مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي     ،النظرية العامة للجريمة    

  .2000، عمان–

الجريمة والعقاب في المجتمع     :الدكتور محمد عبد الفتاح إبراهيم       -131

  .1966 سنة ،القبلي األفريقي 

  :الدكتور محمد عبد المنعم بدر والدكتور عبد المنعم البـدراوي          -132

 ، مطابع دار الكتاب العربي      ،مبادئ القانون الروماني تأريخه ونظمه      

  .1956 ،القاهرة 

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي فـي       :لدكتور محمد علي الكيك     ا -133

 دار المطبوعـات    ،تطبيق العقوبات وتشديدها وتحقيق ووقف تنفيذها       

  .2007 ، اإلسكندرية ،الجامعية 

  .1967 ، طب النفس  :الدكتور محمد كمال قاسم -134

 مطبعـة   ،المـسؤولية الجنائيـة      :الدكتور محمد مصطفى القللي      -135

  .1948 ، القاهرة ،فؤاد األول جامعة ال

 القـسم   –شـرح قـانون العقوبـات        :الدكتور محمد نوري كاظم      -136

  .1977 ، بغداد ، دار الحرية للطباعة ،الخاص

، دار  1، حقوق اإلنسان والقانون الجنائي، ط     محمد الطاهر الزرقي   -137

 .2001الفكر العربي، بيروت، 
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عامة في قانون   شرح األحكام ال  : الدكتور محمود إبراهيم إسماعيل    -138

 .1959، القاهرة، 1العقوبات المصري، ط

 :اللواء محمود السباعي والدكتور حسن صـادق المرصـفاوي           -139

  .1968 ، القاهرة ،مبادئ علم اإلجرام 

 مكتبة  ،تاريخ النظم القانونية واالجتماعية      :د السقا   موالدكتور مح  -140

 . بدون سنة طبع ، القاهرة ،القاهرة الحديثة 

 دار  ، 2 ج ، المرأة عنـد الرومـان       :ود سالم زناتي    الدكتور محم  -141

  .1958 ، اإلسكندرية ،الجامعات المصرية للطباعة والنشر 

دار  ،1المرأة عند قدماء اليونان ، ج      :الدكتور محمود سالم زناتي      -142

  .1957، اإلسكندرية ،الجامعات المصرية للطباعة والنشر 

 .1967، سنة قانونية  تاريخ النظم ال:الدكتور محمود سالم زناتي  -143

 القـسم   ،شرح قانون العقوبات     :الدكتور محمود محمود مصطفى      -144

  .1974 ، مطبعة جامعة القاهرة ، 9 ط،العام

االعتداء على الحياة في التشريعات      :الدكتور محمود نجيب حسني      -145

 .1979البحوث والدراسات العربية ،  معهد ،الجنائية العربية 

  .1964 ،المجرمون الشواذ  :الدكتور محمود نجيب حسني  -146

 مطبعة  ، 2 ط ،المجرمون الشواذ    :الدكتور محمود نجيب حسني      -147

  .1974 ، القاهرة ،النهضة العربية 

د الجنـائي،    النظرية العامة للقـص    :الدكتور محمود نجيب حسني      -148

  .1974 ، دار النهضة العربية ،2ط

 العام،، القسم    شرح قانون العقوبات     :ود نجيب حسني  الدكتور محم  -149

 .1962لنهضة العربية ، القاهرة ،  دار ا،النظرية العامة للجريمة 
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 شرح قانون العقوبـات اللبنـاني،      :الدكتور محمود نجيب حسني      -150

  .1968 ، بيروت ،القسم العام 

 القـسم   ،شرح قانون العقوبـات     :  الدكتور محمود نجيب حسني    -151

  .1978 ، مطبعة جامعة القاهرة ، دار النهضة العربية ،الخاص 

الخصوصية في مكان العمل،    : الدكتور مصطفى عبد الحميد عدوي     -152

  .1997، ) ط. د(دراسة مقارنة بين القانونين المصري واألمريكي، 

المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني ،      : الدكتور مصطفى العوجه   -153

 .1973بيروت، 

، القـسم    شرح قانون العقوبـات      :الدكتور محمود نجيب حسني      -154

  .1973 ، دار النهضة العربية ، 3 طام،الع

 .1968، القاهرة، 5الدوافع النفسية ، ط: الدكتور مصطفى فهمي -155

 القـسم   ، شرح قانون العقوبات العراقـي       :الدكتور مصطفى كامل     -156

 .1949،  بغداد ، مطبعة المعارف ، في الجريمة والعقاب ،العام 

عـشائر   نظم المسؤولية عنـد ال     :الدكتور مصطفى محمد حسنين      -157

 سـنة   ، مطبعة االستقالل الكبرى     ، 1 ط ،العراقية والعربية المعاصر    

1967.  

 الموسوعة الـشاملة فـي الجـرائم        :الدكتور معوض عبد التواب      -158

 دار المطبوعـات    ، وجرائم هتـك العـرض       ،المخلة باآلداب العامة  

  .1983 ، اإلسكندرية ،الجامعية 

وعات المجمع العراقي، ، فلسفة القانون، مطبالدكتور منذر الشاوي  -159

 .1994بغداد، 

، المدخل إلى القانون ، نظريـة الحـق،         الدكتور نبيل إبراهيم سعد    -160

 .2000، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية، 2ج
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 سلطة القاضي التقديرية في المـواد       :الدكتور نبيل إسماعيل عمر      -161

  .1984 ، القاهرة ، مطبعة أطلس ، 1 ط،المدنية والتجارية 

، حقوق اإلنسان وحرياته األساسـية، دار        سليمان الطعيمات  هاني -162

 .2001الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 ، دار الحريـة للطباعـة       ، تاريخ القانون    :الدكتور هاشم الحافظ     -163

  .1980 ،بغداد

الـدار  /  تاريخ النظم القانونيـة واالجتماعيـة        :هشام علي صادق   -164

 .1982الجامعية بيروت، 

  قانون العقوبات ، القسم الخـاص،      : داود السعدي    الدكتورة واثبه  -165

  .1989 -1988 ،طبع على نفقة جامعة بغداد 
  الرسائل الجامعية-ج
 ، تصحيح الخطأ في الحكـم الجزائـي         :جمال إبراهيم الحيدري     -1

  .1997 ، جامعة بغداد – كلية القانون ، دكتوراه أطروحة

لمـستخدمة  ، حماية حقوق اإلنسان والوسـائل ا      حسن محمد ربيع   -2

 جامعـة   -للتحقيق الجنائي، أطروحـة دكتـوراه ، كليـة الحقـوق          

 .1985االسكندرية، 

 – رفع المسؤولية الجنائية في أسباب اإلباحة        :سامي جميل رحيم     -3

 كلية العلوم   ، أطروحة دكتوراه    ،دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون      

  .2000 ، جامعة بغداد،اإلسالمية 

 ، رسالة ماجـستير ،ستفزاز دراسة مقارنة    اال :سعدية محمد كاظم     -4

  .1981 ، جامعة بغداد ،كلية القانون والسياسة 
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 الفقـه    دراسة مقارنة بين   ، القتل غسالً للعار     :شبلي احمد عيسى     -5

 ، كلية العلوم اإلسالمية، رسالة ماجستير اإلسالمي والقانون الوضعي،

  .1999 ،جامعة بغداد 

 في الشريعة اإلسـالمية ، رسـالة        الدفاع الشرعي  : داود العطار  -6

 .م 1970 -هـ1390ماجستير، جامعة بغداد، 

سريان القانون الجنائي من حيث المكـان ،        : رامي سليمان شقير     -7

 .2002 جامعة الموصل، –أطروحة دكتوراه ، كلية القانون 

جريمة إفشاء سر المهنة في القانون العراقي ، رسالة         : عدنان خلف  -8

  .1998 جامعة بغداد، -ونماجستير، كلية القان

 محكمة التمييز ودورها في الرقابة على األحكام :علي جبار صالح     -9

  .1998 ، جامعة بغداد – كلية القانون ، دكتوراه أطروحة ،الجزائية 

 ائية المخففة في التشريع العراقي،     الظروف القض  :علي حمزة عسل   -10

ـ  – كلية القـانون     ، رسالة ماجستير    ،دراسة مقارنة     ة بغـداد،   جامع

1990.  

 وجيهها وتعديلها ، أطروحة دكتـوراه،      التهمة ت  :غالب عبيد خلف     -11

  .1996 ، جامعة بغداد ،كلية القانون 

 القاضي الجنائي في تقـدير األدلـة،     سلطة :فاضل زيدان محمـد      -12

  .1992 ، بغداد ، مطبعة الشرطة أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة،

ار القانونية المخففة ، أطروحة      األعذ :فخري عبد الرزاق الحديثي      -13

  .1979 ، جامعة بغداد ، كلية القانون والسياسة ، دكتوراه

 النظرية العامة لألعـذار القانونيـة   :فخري عبد الرزاق الحـديثي     -14

 -كليـة القـانون والـسياسة       رسالة ماجستير ،     ،المعفية من العقاب    

  .1973 ،جامعة بغداد 
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الجزائية ، دراسـة مقارنـة،      ، الشرعية   كمال عبد حسين البدراني    -15

 .2002 جامعة الموصل ، –أطروحة دكتوراه ، كلية القانون 

 ، الباعث في قانون العقوبـات العراقـي         :محمد معروف عبد اهللا      -16

  .1975 ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،رسالة ماجستير 
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  البحوث والمقاالت والتقارير-د
 ،ة محكمـة الـنقض      تسبيب األحكام ورقاب   :أحمد سالم الشوري     -1

  .1954 ، العدد األول ، 35 س،مجلة المحاماة 

، ترجمة يعقـوب محمـد علـي        2الجرائم والعقوبات، ج   : بكاريا -2

 .1984، جامعة الكويت، 2 العدد 8حياتي، مجلة الحقوق، السنة 

طبيعة حالة الخطـورة وآثارهـا الجزائيـة،        : الدكتور عادل عازر   -3

 .1968، 1د الحادي عشر ، عالمجلة الجنائية القومية ، المجل

 اإلثبات في القرائن القـضائية   :القاضي احمد محمد علي الحريثي   -4

 ،4، ع  وزارة العدل في العراق      ، مجلة العدالة    زائية،في الدعوى الج  

  .2002 ، بغداد ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة 

 تأثيرها   الحالة النفسية للمجرم ومدى    :إبراهيمالدكتور أكرم نشأت     -5

،  مجلة البحوث الجنائية واالجتماعية      ،في تحديد المسؤولية والجزاء     

  .1977 -1976 ،6 -5 س،1ع

 التـدابير االحترازيـة فـي قـانون         :الدكتور أكرم نشأت إبراهيم    -6

 بحث منشور في مجلـة البحـوث االجتماعيـة،          -العقوبات العراقي   

 العـدد األول ،  -المكتب الدولي لمكافحة الجريمة ، الجامعة العربيـة      

 .1977اذار، بغداد، / السنة األولى

شـرح قـانون العقوبـات األردنـي         :المحامي جمال مـدغمش      -7

 دار اإلسـراء للنـشر      ،باجتهادات محكمة التمييز األردنية الكاملـة       

  .2001 ، األردن – عمان ،والتوزيع 

 للطباعـة   ، دار دجلة   1 ج ، القضاء الجنائي العراقي     :سلمان بيات  -8

  .1974 ، بغداد ،ر والنش
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الكشف عـن الجـرائم بالوسـائل       : سليمان محمد نصار القرعان    -9

  .1992العلمية الحديثة، بحث مقدم للمعهد القضائي األردني، عمان، 

عي فـي  رحق الدفاع الش :الدكتور ضياء الدين مهدي الـصالحي      -10

 جمعية القـانون    ، مجلة القانون المقارن     ،ين العراقي واأللماني    ونانالق

  .1994 ، بغداد ، مطبعة الحافظ ، 23 ع،بلمقارن العراقيا

ـ  :الدكتور عادل عبد إبراهيم    -11 تفزاز فـي قـانون العقوبـات        االس

 سـنة   ، العـدد الثـاني      ، دراسة قانونية  ، مجلة بيت الحكمة     األردني،

2001. 

حق األمن الفردي في اإلسالم،     : الدكتور عثمان عبد الملك صالح       -12

لوضعي، مجلة الحقوق، العدد الثالث، الـسنة       دراسة مقارنة بالقانون ا   

 .1983الرابعة، 

 مجلـة   ،الباعث الشريف فـي قـانون العقوبـات          :علي السماك    -13

 ، دار الحرية للطباعة     ، 2 و 1 ع ، نقابة المحامين في العراق      ،القضاء

  .1979 ،بغداد 

 أثر األعذار والظروف فـي تغييـر        :الدكتور علي حسين الخلف      -14

 جمعيـة   ، مجلة القانون المقـارن      ،يث جسامتها   نوع الجريمة من ح   

  .1967 ، بغداد ، مطبعة أسعد ، 1 ع،القانون المقارن العراقية 

 ، مجلة القضاء    ،القرائن في اإلثبات الجنائي      :غسان الوسواسي    -15

 شركة األنعام للطباعـة     55 س ، 2و1 ع ،نقابة المحامين في العراق     

  .2001 ، بغداد ،المحدودة 

 االستفزاز في التشريع العقـابي      :د إبراهيم الفالحي    القاضي محم  -16

  .2004 ، 1 ط، دراسة مقارنة ،والقضاء 
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 مجلـة   ، االجهاض فقهاً وقانونـاً      :الدكتورة واثبه داود السعدي      -17

 مطبعـة   ، 24 ع ، جمعية القانون المقارن العراقية      ،القانون المقارن   

  .1996، بغداد،الزمان 
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