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  المستخمص
 بيذه يسير وىو, واالعمال التصرفات من مختمفة بأنواع يقوم حياتو في االنسان ان

 يقوم فيو وبالتالي, االباحة واالعمال االشياء في فاألصل المنفردة وبإرادت االعمال
 فيناك, اطالقو عمى ليس ذلك ولكن اليومية بحياتو المتعمقة التصرفات من بالعديد
 ألنيا اتيانيا عمى العقاب ويستحق مجرمة تعتبر اتاىا اذا التي االعمال من العديد

 بو يقوم الذي والتصرف السموك يأخذ دوق, لممجتمع العميا بالمصمحة وتضر محظورة
 عن االمتناع أو السمبي السموك صورة يأخذ قد كما, االيجابي الفعل صورة األنسان
 . بو القيام عن يمتنع لمن عقوبة واقر المشرع فرضو ايجابي فعل اتيان
 باىتمام حظيت الجنائية القوانين مختمف تجريميا عمى نص التي االمتناع جريمة ان
 االسالمية الشريعة اخالقية الى ذلك ويرجع االسالمية الشريعة فقياء قبل نم بالغ

 محددة بحاالت مقررا   المجتمع افراد بين والتآزر التعاون  يكون  ان ترفض التي وانسانيتيا
 كل في التعاون  يكون  ان اشترطت االسالمية الشريعة ولكن, الوضعي القانون  فعل كما

 الواجب, االمتناع, جرائم الكممات المفتاحية:.  دةالمتعد الحياة ومجاالت جوانب
Abstract 

A person in his life performs different types of actions and 

actions, And he proceeds with these actions by his own will, so 
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the basic principle is that things and actions are permissible, 

Therefore, he performs many actions related to his daily life, but 

this is not to be released There are many acts that, if committed, 

are considered criminal and deserve punishment for doing them 

because they are prohibited and harm the higher interest of 

society, A person’s behavior and behavior may take the form of a 

positive action, It may also take the form of negative behavior or 

refraining from a positive act imposed by the legislator and a 

penalty for those who refrain from doing it .   

The crime of refusal that is criminalized by various criminal laws, 

It has received great attention from Islamic scholars, This is due to 

the ethics and humanity of Islamic Sharia Which refuses to be 

cooperation and synergy between members of society  Decided in 

specific cases Decided in specific cases, as did positive law as did 

positive law However, Islamic law stipulated that cooperation 

should be in all aspects and multiple areas of life. 

Keywords: crimes, omission, duty 

 المقدمة
ىنااااااك العدياااااد مااااان الجااااارائم التاااااي تكاااااون نتيجتياااااا الماااااوت والتاااااي ترتكاااااب عااااان طرياااااق 
االمتناااااااع ومااااااع ذلااااااك يبقااااااى الفاعاااااال فااااااي منااااااأ  ومعاااااازل عاااااان العقاااااااب وىااااااذا يشااااااكل 
خطااااااورة ويوسااااااع ماااااان نطاااااااس وقااااااوع الجريمااااااة, وىااااااذا االتساااااااع سااااااببو ىااااااو ان جريمااااااة 

حيااااااال موقااااااف  االمتناااااااع ترتكااااااب بالسااااااموك الساااااامبي الااااااذي يم اااااال تصاااااارفات االنسااااااان
معااااين مخالفااااا  بااااو الزامااااا  قانونيااااا , وجريمااااة االمتناااااع اقاااارب مااااا تكااااون الااااى االىمااااال أو 
عااااادم العناياااااة, عماااااى الااااارضم مماااااا لياااااا مااااان ا ااااار واضااااا  وخطاااااورة عماااااى امااااان المجتماااااع 
واسااااااتقراره . والجريمااااااة بشااااااكل عاااااااام ىااااااي كاااااال فعاااااال أو تااااااارك يعاقااااااب عميااااااو القاااااااانون 

أو اداء واجااااااب, لااااااذا فااااااأن معيااااااار التفرقااااااة  بعقوبااااااة جنائيااااااة, وال يباااااارره اسااااااتعمال حااااااق
بااااااين الجريمااااااة الساااااامبية  االمتناااااااعل والجريمااااااة االيجابيااااااة تتم اااااال فااااااي السااااااموك الساااااامبي 
المساااااتمد مااااان ناااااص التجاااااريم, فالجريماااااة االيجابياااااة ىاااااي كااااال فعااااال يقاااااوم باااااو الجاااااااني 
بنشااااااا ايجاااااابي م ااااال جريماااااة السااااارقة واالحتياااااال وضيرىاااااا, واالمتنااااااع يعناااااي االحجاااااام 

أو القعاااااااااود أو التقااااااااااعس فياااااااااذه كمياااااااااا تعبيااااااااارات لمااااااااادلول واحاااااااااد, فجااااااااارائم  أو التااااااااارك
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االمتنااااااع يتكاااااون ركنياااااا الماااااادي مااااان امتنااااااع يقاااااوم لمجااااارد اتخااااااذ ساااااموك سااااامبي فاااااي 
تاااارك العماااال بمااااا يوجبااااو القااااانون اتيانااااو, وقااااد يكااااون التاااارك ماااان قبياااال الساااايو واالضفااااال 

حاااااذر. وأللقااااااء فيكاااااون اقااااارب الاااااى االىماااااال الاااااذي يتصااااارف باااااو الفاعااااال دون حيطاااااو و 
نظااااارة تاريخياااااة عااااال جريماااااة االمتنااااااع نشاااااير الاااااى ان ىنااااااك العدياااااد مااااان المجتمعاااااات 
والقاااااااوانين القديماااااااة التاااااااي تحاااااااد ت عااااااان جريماااااااة االمتنااااااااع ونصااااااات عميياااااااا وجرمتياااااااا, 
ومنيااااا القااااانون العراقااااي وىااااو ماااان اقاااادم القااااوانين المكتوبااااة التااااي عرفتيااااا البشاااارية ماااان 

وانين العراقياااااة القديماااااة التاااااي يعاااااود وجودىاااااا حياااااث الوقااااات الاااااذي يعاااااود الياااااو, ومااااان القااااا
مناااااذ فجاااااار التااااااريال وحتااااااى الفااااات  االسااااااالمي قاااااانون  اور نمااااااول الاااااذي عااااااال  جريمااااااة 
االمتناااااااع عناااااادما عاقااااااب الشاااااااىد الااااااذي يمتنااااااع عاااااان االدالء بشاااااايادتو أو أداء القساااااام, 
وماااااان  اااااام قااااااانون مصاااااار الفرعونيااااااة الااااااذي تطاااااارس الااااااى جريمااااااة االمتناااااااع حيااااااث لاااااام 

د تكميااااف المصااااري باالمتناااااع عاااان االنتقااااام الشخصااااي, باااال ايضااااا  يقتصاااار عمااااى مجاااار 
باااااان ينياااااى عناااااو ضياااااره اذا اراد ان يقااااادم عمياااااو,  ااااام تنااااااول القاااااانون الرومااااااني جريماااااة 
االمتناااااااع بااااااالتنظيم حيااااااث عاقااااااب الشااااااخص الااااااذي يسااااااتطيع منااااااع وقااااااوع الجريمااااااة وال 

الدة يفعااااااال ذلاااااااك, كماااااااا اعتبااااااار القاااااااانون الرومااااااااني وفااااااااة الطفااااااال حاااااااديث العياااااااد باااااااالو 
 باالمتناع عن اطعامو جريمة يعاقب عمييا باإلعدام .

اىمية البحث: تبرز اىمية الموضوع من ناحيتين العممية النظرية وكذلك العممية 
التطبيقية, وتكمن االىمية العممية في التعرف عمى ىذه الجريمة التي تقع بالسموك 

وجب عمى الشخص السمبي فيخالف ما ىو مفروض القيام بو, حيث ان القانون ا
المكمف القيام بفعل أو واجب معين لكنو يتخذ موقفا  سمبيا  ويمتنع عن القيام بالواجب 
المفروض عميو اتيانو لما يدل عميو ىذا السموك عن انانية وانعزالية وانكار لحقوس الغير 
والمساس بمصالحيم فالشخص الممتنع قد خالف القواعد القانونية التي تجرم االمتناع 

توجب عميو واجب ينبغي عميو القيام بو وليس اتخاذ موقف سمبي والحاس ضرر و 
بمصال  االخرين, اما االىمية العممية لموضوع جريمة االمتناع فتكمن بأن ىناك العديد 
من دول العالم انتشرت فييا جريمة وظاىرة االمتناع بشكل واسع ومنيا ظاىرة امتناع 

حكام والقرارات القضائية التي يجب عمييا ان بعض الجيات االدارية عن تنفيذ اال
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تطبقيا ال ان تمتنع عن تنفيذىا, وتكمن االىمية العممية في محاولة ايجاد حماية جنائية 
كافية لمحد من م ل ىذه الجرائم لما تنطوي عميو من ارادة آ مة ىدفيا الحاس اذ  

 وضرر بحقوس االخرين . 
عمى جريمة االمتناع التي تمحق الضرر  ييدف البحث الى التعرف اىداف البحث:

بحقوس االخرين وتيدد حياتيم البشرية واستقرارىم ومعرفة اركانيا بشكل واض , وبيان 
النصوص القانونية التي تناولت جريمة االمتناع في التشريع العراقي والتشريعات 

ألنيا تعتبر   المقارنة, ومحاولة التوصل الى آلية من اجل مواجية ىذا النوع من الجرائم
معوقَا في البناء النفسي لممجتمع وحائال  دون تقدمو التخاذىا حاالت االنانية والفردية 

 والالمباالة .  
لكي يكون أسموب البحث منيجيا" ومحققا" ألىدافو, سيتبع الباحث المني   مني  البحث:

الجزائية  الوصفي التحميمي لمنصوص القانونية المتعمقة بموضوع البحث والتشريعات
تباع المني  المقارن في الدراسة من  األخر , والعمل عمى تفسيرىا تفسيرا" دقيقا", وا 
وجية نظر الباحث لبيان م الب ومحاسن النصوص ووضعيا في موازينيا, واالستعانة 
بالمني  الوصفي الذي يعتمد عمى جمع المعمومات والبحوث والكتب ذات العالقة 

 بموضوع البحث .
ث: ان الدراسة في ىذا الموضوع عمى  الث مباحث اذ يتناول المبحث خطة البح

األول: مفيوم االمتناع وطبيعتو القانونية  والذي يضم مطمبين, األول تعريف االمتناع  
وال اني الطبيعة القانونية في جريمة االمتناع .اما المبحث ال اني : فيتضمن اركان 

لركن المادي في جرائم االمتناع والمطمب جريمة االمتناع ويضم مطمبين, األول: ا
ال اني الركن المعنوي في جرائم االمتناع . والمبحث ال الث الذي يتضمن النظام 
القانوني في جريمة االمتناع ويضم مطمبين, االول المساىمة الجنائية السمبية وال اني 

 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير.
 المبحث األول
   يعتو القانونيةمفيوم االمتناع وطب
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ان اىااااام ماااااا يمياااااز جريماااااة االمتنااااااع التاااااي نحااااان بصااااادد بح ياااااا, ىاااااو الساااااموك المكاااااون 
ليااااااا, حيااااااث ان جريمااااااة االمتناااااااع تقااااااع بالسااااااموك الساااااامبي الااااااذي يختمااااااف فااااااي جااااااوىره 
وطبيعتاااااو عااااان الساااااموك االيجاااااابي, وكالىماااااا يكوناااااان الساااااموك االجراماااااي, فالساااااموك لاااااو 

ساااااامطان المشاااااارع الجنااااااائي, ويوصااااااف بأنااااااو  قيمااااااة قانونيااااااة ذاتيااااااة, ألنااااااو يرساااااام حاااااادود
, ولتحديااااااد طبيعاااااااة ل 1 ضياااااار مشااااااروع ويقاااااادر لااااااو القااااااانون عقوبااااااة فااااااي حالااااااة ارتكابااااااو

السااااااموك يقتضااااااي وضااااااع تعريااااااف لااااااو بأنااااااو " سااااااموك ارادي عناصااااااره السااااااموك واالرادة 
فيااااااو كاااااال مااااااا يصااااااادر عاااااان االنسااااااان ماااااان تصااااااارف, ويشاااااامل السااااااموك االيجاااااااابي او 

ال ااااااني يتم ااااال بقاااااوة نفساااااية مدركاااااو تسااااايطر عماااااى ماااااا الساااااموك واالرادة وىاااااو العنصااااار 
يصاااادر ماااان صاااااحبيا ماااان سااااموك وال قيااااام لمفعاااال فااااي نظاااار القااااانون مااااالم يكاااان صااااادرا  

, وأللقااااااء نظااااارة تاريخياااااة عماااااى جريماااااة االمتنااااااع , ناااااذكر باااااأن ىنااااااك ل 2 عااااان االرادة " 
العدياااااااد مااااااان المجتمعااااااااات ولقاااااااوانين القديمااااااااة التاااااااي تحاااااااد ت عاااااااان جريماااااااة االمتناااااااااع 

ت عميياااااا وجرمتياااااا, ومنياااااا القاااااانون العراقاااااي وىاااااو مااااان اقااااادم القاااااوانين المكتوباااااة ونصااااا
التااااي عرفتيااااا البشاااارية ومااااان ىااااذه القااااوانين العراقيااااة القديماااااة التااااي يعااااود وجودىااااا مناااااذ 
فجاااااااار التاااااااااريال حتااااااااى الفاااااااات  االسااااااااالمي, قااااااااانون " اور نمااااااااو" الااااااااذي عااااااااال  جريمااااااااة 

ء بشاااااايادتو أو اداء القساااااام, االمتناااااااع عناااااادما عاقااااااب الشاااااااىد الااااااذي يمتنااااااع عاااااان االدال
ومااااان  ااااام قاااااانون مصااااار الفرعونياااااة الاااااذي تطااااارس الاااااى جريماااااة االمتنااااااع ولااااام يقتصااااار 
عماااااااى مجااااااارد تكمياااااااف الماااااااواطن المصاااااااري باالمتنااااااااع عااااااان االنتقاااااااام الشخصاااااااي, بااااااال 

,  اااااااام تناااااااااول القااااااااانون الروماااااااااني ل 3 ايضااااااااا  ان ينيااااااااى ضيااااااااره اذا اراد ان يقاااااااادم عميااااااااو 
اقااااب الشااااخص الااااذي يسااااتطيع منااااع وقااااوع الجريمااااة جريمااااة االمتناااااع بااااالتنظيم حيااااث ع

وال يفعاااااال ذلااااااك, كمااااااا اعتباااااار القااااااانون الروماااااااني وفاااااااة الطفاااااال حااااااديث العيااااااد بااااااالوالدة 

                                                           
1
دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح, يكرثح دار انثمافح نهُشز  ((

 . 191و, ص022ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 
0
-191يصذر طاتك, ص دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح, ((

191. 
3
يشْز جؼفز ػثذ, جزًٌح االيرُاع, دراطح يمارَح, رطانح دكرٕراِ, يكرثح دار انثمافح نهُشز  ((

 . 02-11و , ص1999ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, االردٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 
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, وقااااااد ساااااابق التشااااااريع ل 1 باالمتناااااااع عاااااان اطعامااااااو جريمااااااة يعاقااااااب عمييااااااا باإلعاااااادام 
الجنااااااائي التونسااااااي الك ياااااار ماااااان القااااااوانين التااااااي جرماااااات فعاااااال االمتناااااااع, وعاقااااااب ماااااان 

حجااااام عاااان بااااذل معونتااااو لماااان يكااااون فااااي حاجااااة الييااااا لاااادفع مصاااايبة تياااادد يتااااولى اال
, وقااااااد حظياااااات جريمااااااة االمتناااااااع باىتمااااااام بااااااالغ ماااااان قباااااال فقياااااااء ل 2 ذاتااااااو أو اموالااااااو 

الشاااااااااريعة االسااااااااااالمية الغااااااااااراء فجرمتياااااااااا, ويرجااااااااااع ذلااااااااااك الاااااااااى اخالقيااااااااااات الشااااااااااريعة 
ا  بحااااااااالت وانساااااااانيتيا التاااااااي تااااااارفض ان يكاااااااون التعااااااااون والتاااااااآزر باااااااين االفاااااااراد مقااااااادر 

ومحااااااددة  كمااااااا فعاااااال القااااااانون الوضااااااعي, ولكاااااان الشااااااريعة اشااااااترطت ان يكااااااون  معينااااااة
 , وقد خصصنا ذلك في مطمبين :ل 3 التعاون في كل جوانب الحياة المتعددة 

 المطمب األول/ تعريف االمتناع  
  المطمب ال اني/ الطبيعة القانونية في جريمة االمتناع
 المطمب األول
  تعريف االمتناع

, واالمتنااااااااع يقصاااااااد باااااااو االحجاااااااام أو التااااااارك أو ل 4 االمتنااااااااع لغاااااااة: يعناااااااي االمسااااااااك 
, والجريمااااة بشااااكل عااااام ىااااي كاااال فعاااال ل 5  التقاااااعس فيااااذه كميااااا تعبياااارات لماااادلول واحااااد

أو تااااااارك يعاقاااااااب عمياااااااو القاااااااانون بعقوباااااااة جنائياااااااة, وال يبااااااارره اساااااااتعمال حاااااااق أو اداء 
ساااااامبيةل عاااااان الجريمااااااة االيجابيااااااة, , وتختمااااااف جريمااااااة االمتناااااااع  الجريمااااااة الل 6 واجااااااب

فاااااألخيرة تعاااارف بأنيااااا "الجريمااااة التااااي يتكااااون ركنيااااا المااااادي ماااان ارتكاااااب فعاااال مااااادي 
                                                           

1
ذمٕق طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يذكزج نٍُم شٓادج انًاجظرٍز فً انؼهٕو انجُائٍح, كهٍح ان ((

 . 5, ص0222- 0223ٔانؼهٕو انظٍاطٍح ترَٕض, انظُح انجايؼٍح 
0
ػثذ انؼشٌش انؼٕادي ٔاطًاػٍم تٍ صانخ, شزح انمإٌَ انجُائً انرَٕظً, انمظى انؼاو, انجشء  ((

 .  309و, ص1910االٔل, انشزكح انرَٕظٍح نفٌُٕ انزطى, تذٌٔ طثؼح, طُح 
3
ائٍح فً انشزٌؼح االطاليٍح, دراطح يمارَح تانمإٌَ, يصطفى اتزاٍْى انشنًً, انًظئٔنٍح انجُ ((

 . 31انجشء االٔل, يطثؼح أطذ, تغذاد, انؼزاق, تذٌٔ طُح َشز, ص
2
اتٍ يُظٕر, اتٕ انفضم جًال انذٌٍ دمحم تٍ يكزو, نظاٌ انؼزب, كراب انؼٍٍ, فصم انًٍى, يادج  ((

 . 323"يُغ", انجشء انثايٍ, دار صادر, تٍزٔخ, ص
5
اح يزاد, جزائى االيرُاع ػٍ ذُفٍذ االدكاو ٔغٍزْا يٍ جزائى االيرُاع, تذٌٔ طثؼح, ػثذ انفر ((

 .   00االطكُذرٌح, جًٕٓرٌح يصز انؼزتٍح,  تذٌٔ طُح َشز, ص
1
و, 1991جُذي ػثذ انًهك, انًٕطٕػح انجُائٍح, دار انكرة انًصزٌح, انماْزج, تذٌٔ طثؼح, طُح  ((

 . 1ص
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, اماااااا جريماااااة االمتنااااااع  الجريماااااة ل 1 بعمااااال ايجاااااابي يجرماااااو القاااااانون ويعاقاااااب عمياااااو" 
السااااااامبيةل فتعااااااارف بأنياااااااا" الجريماااااااة التاااااااي يتكاااااااون ركنياااااااا الماااااااادي مااااااان امتنااااااااع يقاااااااوم 

, وفاااااي ل 2  موك سااااامبي يتم ااااال فاااااي تااااارك ماااااا يوجاااااب القاااااانون اتياناااااو"لمجااااارد اتخااااااذ سااااا
, كامتناااااااع الشاااااااىد عاااااان ل 3 االصااااااطالح ايضااااااا  : "االمتناااااااع عاااااان فعاااااال مااااااأمور بااااااو" 

اداء الشااااااايادة, وامتنااااااااع االم عااااااان ارضااااااااع ولااااااادىا, وامتنااااااااع الطبياااااااب عااااااان معالجاااااااة 
 مريضااااو, وضياااار ذلااااك ممااااا ىااااو مكمااااف بااااو, ضياااار ان الشااااريعة االسااااالمية قااااد وضااااعت
نظامااااا  عامااااا  يماااازم المساااامم بمساااااعدة االخاااارين وتقااااديم العااااون لياااام عنااااد الحاجااااة, حتااااى 
لااااو لاااام يكاااان مااااأمورا  بااااو ابتااااداءا , وجعماااات االخااااالل بااااو يشااااكل جريمااااة لااااولي االماااار ان 
يعاقااااااب عمييااااااا, كاالمتناااااااع عاااااان انقاااااااذ ضريااااااق أو اسااااااعاف مااااااريض أو اطعااااااام جااااااائع, 

اال حاااادي ا , فاالمتناااااع فااااي القااااانون  وىااااذا لاااام تعرفااااو القااااوانين الوضااااعية وتحاسااااب عميااااو
ىاااااااو الساااااااموك الساااااااامبي أو الجريماااااااة الساااااااامبية ويعااااااارف ايضاااااااا  بأنااااااااو " االمتنااااااااع عاااااااان 

, وماااااااان االلفااااااااب التاااااااي ليااااااااا صااااااامة بموضاااااااوع االمتناااااااااع, ل 4  الواجاااااااب المكماااااااف باااااااو" 
االسااااااتغا ة واالسااااااتعانة, فاالسااااااتغا ة لغااااااة : تعنااااااي االعانااااااة, نقااااااول : اضا ااااااو اذا اعانااااااو 

يااااااث, واضااااااا يم ف برحمتااااااو, كشااااااف شاااااادتيم, والغيااااااث, المطاااااار والكاااااا  ونصاااااره فيااااااو مغ
, وقااااااد اشااااااارت اةيااااااات القرآنيااااااة لجريمااااااة االمتناااااااع وتجريميااااااا ومنيااااااا قااااااال تعااااااالى ل 5 

ِ الاااااررْحَمِن الاااااررِحيمِ  يِن  " ِبْساااااِم لر ل َفاااااَذِلَك الراااااِذي َياااااِدع  اْلَيِتااااايَم 1َأَرَأْياااااَت الراااااِذي ِيَكاااااذِ ِب ِبالااااادِ 
ل الراااااااِذيَن ِىاااااااْم َعاااااااْن 4ل َفَوْياااااااُل ِلْمِمَصااااااامِ يَن  3 َيِحاااااااض  َعَماااااااى َطَعااااااااِم اْلِمْساااااااِكيِن  ل َواَل 2 

, ل 6 ل " 7ل َوَيْمَنِعااااااااااوَن اْلَماااااااااااِعوَن  6ل الرااااااااااِذيَن ِىااااااااااْم ِيااااااااااَراِءوَن  5َصاااااااااااَلِتِيْم َساااااااااااِىوَن  
ااااااَياَدَة َوَمااااااْن َيْكِتْمَيااااااا َفِإنرااااااِو وقولااااااو تعااااااالى    َآِ ااااااُم َقْمِبااااااِو َولرِ ِبَمااااااا َتْعَمِمااااااونَ " َواَل َتْكِتِمااااااوا الشر

                                                           
1
 . 103مٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح, يصذر طاتك, صدمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼ ((

0
 . 102دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح, يصذر طاتك, ص ((

3
ػثذ انمادر ػٕدج, انرشزٌغ انجُائً االطاليً, انجشء االٔل, انطثؼح انثانثح ػشز, يئطظح انزطانح,  ((

 . 91و, ص0225ح تٍزٔخ, طُ
2
ادًذ ػثذ انهطٍف, جزائى االًْال فً لإٌَ انؼمٕتاخ انؼظكزي, يكرثح انزطانح انذٔنٍح نهطثاػح  ((

 . 111-159و, ص991ٔانكًثٍٕذز, طزاتهض, نٍثٍا, طُح 
5
اتٍ يُظٕر, نظاٌ انؼزب, يادج "غٕز" ,كراب انثاء, فصم انغٍٍ, انًجهذ انثاًَ, دار صادر,  ((

 . 115تٍزٔخ, ص
1
 طٕرج انًاػٌٕ تآٌاذٓا انظثغ . ((
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ِلِيْنِفااااْق وكااااذلك جريمااااة االمتناااااع عاااان دفااااع النفقااااة الواجبااااة لقولااااو تعااااالى " ,  ل1 َعِمييييي     
اااااا  اااااا َآتَااااااِه لرِ اَل ِيَكمِ اااااِف لرِ َنْفس  ِذو َساااااَعْة ِماااااْن َساااااَعِتِو َوَماااااْن ِقاااااِدَر َعَمْياااااِو ِرْزِقاااااِو َفْمِيْنِفاااااْق ِممر

 َمااااا َآَتاَىااااا َسااااَيْجَعِل لرِ َبْعااااَد ِعْسااااْر ِيْساااار ا " ِإالر 
, وجريمااااة االمتناااااع ليااااا معنااااى واسااااع ل 2 

, وكااااااال الاااااااذي يمزماااااااو القاااااااانون ل 3 يشااااااامل جريماااااااة االمتنااااااااع العمدياااااااة وضيااااااار العمدياااااااة 
لتحقياااااااق المساااااااؤولية الجنائياااااااة ىاااااااو تاااااااوافر القصاااااااد الجناااااااائي, فجريماااااااة القتااااااال يعاقاااااااب 

صاااااامحة محااااااددة, وىااااااي حمايااااااة البشاااااارية وال يياااااام ان كاناااااات عمييااااااا القااااااانون لحمايااااااة م
الوسااااايمة المؤدياااااة إلزىااااااس ايجابياااااة كانااااات ام سااااامبية, ساااااواء باااااأطالس الناااااار وىاااااو فعااااال 
ايجاااااابي, أو باالمتنااااااع عااااان اطعاااااام المجناااااى عمياااااو وىاااااو فعااااال سااااامبي, اماااااا اذا انتفاااااى 
القصاااااد الجناااااائي و بااااات وجاااااود خطاااااأ فاااااي احاااااد  صاااااوره لاااااد  الفاعااااال تكاااااون الجريماااااة 

, فااااااإذا كاناااااات الجريمااااااة االيجابيااااااة وجريمااااااة االمتناااااااع يتااااااوافر فييمااااااا ل  4 عمديااااااة  ضياااااار
ساااموك اجراماااي عماااى حاااد ساااواء, ونتيجاااة تحققااات بفعااال ىاااذا الساااموك فأنناااا لكاااي نكاااون 
اماااااااام جريمااااااااة وقعاااااااات باالمتناااااااااع, يجااااااااب ان تتاااااااوافر عالقااااااااة السااااااااببية بااااااااين السااااااااموك 

ة, وم ااااااال ذلااااااك, جريمااااااة االجرامااااااي الساااااامبي باالمتناااااااع وبااااااين تحقااااااق النتيجااااااة الجرمياااااا
القتااااال حياااااث ينياااااى المشااااارع عااااان ازىااااااس روح الغيااااار, فاااااأن وقاااااع القتااااال نتيجاااااة ساااااموك 
ساااامبي يجااااب تااااوافر العالقااااة السااااببية بااااين السااااموك الساااامبي والنتيجااااة التااااي حااااد ت وىااااي 
ازىاااااااس روح الغياااااار, وأل بااااااات سااااااببية االمتناااااااع ال يكفااااااي تحقااااااق االمتناااااااع   اااااام تحقااااااق 

ماااان اجاااال تفادييااااا فاااارض المشاااارع سااااموكا  ايجابيااااا , باااال النتيجااااة ضياااار المشااااروعة التااااي 
يمااااازم ان يكاااااون االمتنااااااع ىاااااو السااااابب  فاااااي النتيجاااااة, وعمياااااو فاااااإذا كانااااات النتيجاااااة لااااان 

قاااااااة أو رابطاااااااة الساااااااببية تكاااااااون تتحقاااااااق اذا لااااااام يمتناااااااع الجااااااااني أو الفاعااااااال, فاااااااأن عال
 .  ل 5 قائمة

                                                           
1
 ( .093طٕرج انثمزج, اٌَح ) ((

0
 ( .1طٕرج انطالق, اٌَح ) ((

3
 .  3طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

2
تزاء يُذر كًال ػثذ انهطٍف, انجزًٌح االٌجاتٍح تطزٌك طهثً )دراطح يمارَح(, يجهح جايؼح  ((

 . 211-212و, ص0229 ,(, تذٌٔ طثؼح9(, انؼذد )15جهذ )ذكزٌد نهؼهٕو االَظاٍَح, انً
5
يؤيٌٕ دمحم طاليح, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, دار انفكز انؼزتً, يصز, انطثؼح انثانثح, طُح  ((

 . 119-115و,ص1990-1993
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 المطمب ال اني
  الطبيعة القانونية في جريمة االمتناع

عااااااال واالمتنااااااااع الاااااااذي يبااااااارز الجريماااااااة الاااااااى حياااااااز الوجاااااااود, ىاااااااو الاااااااذي يشاااااااكل ان الف
السااااااااموك االنساااااااااني االرادي المحظااااااااور والمجاااااااارم, وانااااااااو البااااااااد ماااااااان ان يصاااااااادر ىااااااااذا 
السااااموك ماااان الفاعاااال ساااامبا  أو ايجابااااا , الن ىااااذا الفعاااال ىااااو المظياااار الخااااارجي المااااادي 

ياااااااع صاااااااور يحقاااااااق الجريماااااااة, وتاااااااوافره شااااااارا الزم فاااااااي جم لمنشااااااااا المحظاااااااور الاااااااذي
, لااااذلك البااااد فااااي كاااال جريمااااة ماااان سااااموك, وباااادون ىااااذا السااااموك ال نكااااون ل 1 الجريمااااة 

, ولموقاااااوف اك ااااار عماااااى معناااااى الساااااموك االجراماااااي وانواعاااااو ساااااوف ل  2 بصااااادد جريماااااة 
 نقسم المطمب الى فرعين : 

 الفرع االول
 مفيوم السموك االجرامي

ماااان تااااوافره لوقااااوع ىااااو سااااموك انساااااني ارادي مجاااارم, لااااو مظياااار خااااارجي مااااادي البااااد  
جريماااااة ساااااواء كاااااان ساااااموكا  سااااامبيا  ام ايجابياااااا , فاااااإذا تااااام الساااااموك وارتاااااب  بالنتيجاااااة كناااااا 
اماااااااام جريماااااااة تاماااااااة, ويختماااااااف الساااااااموك بااااااااختالف الجااااااارائم فياااااااو فاااااااي جريماااااااة القتااااااال 
يختمااااااف عاااااان السااااااموك االجرامااااااي فااااااي جريمااااااة االضتصاااااااب ماااااا ال , كمااااااا يختمااااااف عاااااان 

, واذا قمناااااا بااااأن السااااموك لااااو مظياااار خاااااارجي السااااموك فااااي جريمااااة الساااارقة أو االحتيااااال
فالباااااد مااااان تجااااااوزه لمرحماااااة التفكيااااار أو التحضاااااير حتاااااى يسااااامى ساااااموكا , فوجاااااود النياااااة 

, كماااااا ل 3 الجرمياااااة ال يكفاااااي بااااال الباااااد مااااان مظيااااار خاااااارجي يااااادل عماااااى ىاااااذا الساااااموك 
يمكااااااان تعرياااااااف الساااااااموك االجراماااااااي بأناااااااو ساااااااموك ارادي يحااااااادث تغييااااااارا  ممموساااااااا  فاااااااي 

, وىاااااذا التغييااااار فاااااي جريماااااة القتااااال مااااا ال  يتم ااااال فاااااي االعتاااااداء عماااااى العاااااالم الخاااااارجي

                                                           
1
ز, دمحم ػهً انظانى ػٍاد انذهثً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ انفهظطًٍُ, انمظى انؼاو, يكرثح دار انفك ((

 . 111و, ص0223انمذص, فهظطٍٍ, جايؼح االطزاء, تذٌٔ طثؼح, طُح 
0
ريظٍض تُٓاو, انجزًٌح ٔانجشاء ٔانًجزو, االطكُذرٌح, يُشؤج انًؼارف, يصز, تذٌٔ طثؼح, طُح  ((

 . 001و, ص1910
3
ٔاثثح دأد انظؼذي, انٕجٍش فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يئطظح دًادج نهذراطاخ  ((

 .99-99و, ص0222يؼٍح ٔانُشز ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, انطثؼح االٔنى, طُح انجا
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المصاااااااامحة المااااااااراد حمايتيااااااااا وىااااااااي االعتااااااااداء عمااااااااى حياااااااااة انسااااااااان اخاااااااار, ولمسااااااااموك 
االنسااااااااني مظياااااااران احااااااادىما ايجاااااااابي واالخااااااار سااااااامبي ويصااااااام  كااااااال منيماااااااا لتحقياااااااق 

, اذ البااااد فااااي كاااال جريمااااة ماااان سااااموك يصاااادر عاااان ل 1 النشاااااا أو السااااموك االجرامااااي 
مجااااارم ويخشاااااى مناااااو ضاااااررا  فاااااأن لااااام يصااااادر مااااان الفاعااااال ساااااموك فاااااي صاااااورة مااااان ال

صااااااوره ال يتاااااادخل القااااااانون بالعقاااااااب, فاألنسااااااان قباااااال ان يقاااااادم عمااااااى الجريمااااااة يفكاااااار 
فييااااااا ويصاااااامم عماااااااى ارتكابيااااااا, والاااااااى ىااااااذا الوقااااااات ال يااااااأتي ساااااااموكا  ممنوعااااااا , ولكااااااان 

التنفيااااااذي وصاااااافو يختمااااااف عناااااادما يخاااااارج الفكاااااارة الااااااى حيااااااز الوجااااااود بالقيااااااام بالعماااااال 
, نساااااتنت  مماااااا سااااابق باااااأن الساااااموك االجراماااااي لااااايس فقااااا  مظيااااارا  ل 2 المكاااااون لمجريماااااة 

خارجياااااا  او تجسااااايما  مادياااااا  لمتصاااااور االجراماااااي, الن فاااااي ذلاااااك قصااااار لمعناااااى الساااااموك 
االجراماااااي عماااااى الجااااارائم العمدياااااة وبالتاااااالي اساااااتبعاد الجااااارائم ضيااااار العمدياااااة, بااااال ىاااااو 

تضااااااع عقاااااااب لماااااان يخالفيااااااا وىااااااذا يشاااااامل تصاااااارف ارادي يعااااااارض قاعاااااادة قانونيااااااة و 
 السموك االيجابي والسمبي . 

 الفرع ال اني
 انواع السموك االجرامي

ذكرنااااااا سااااااابقا  ان السااااااموك االجرامااااااي يتم اااااال بالنشاااااااا االجرامااااااي الااااااذي يصاااااادر عاااااان 
الجااااااااني لتحقياااااااق النتيجاااااااة االجرامياااااااة التاااااااي يعاقاااااااب عميياااااااا القاااااااانون, وىاااااااو عنصااااااار 

لجناااااااائي ال يتااااااادخل بالعقااااااااب قبااااااال صاااااااادور ضاااااااروري فاااااااي كااااااال جريماااااااة, فالمشااااااارع ا
النشاااااااا المااااااادي الخااااااارجي المكااااااون لمجريمااااااة, لااااااذلك فااااااأن المراحاااااال التااااااي يماااااار بيااااااا 
الجااااااني مااااان النشااااااا الاااااذىني أو المااااااادي ال يتناولياااااا المشااااارع بالعقااااااب ألنياااااا تعتباااااار 

                                                           
1
ػهً ػثذ انمادر انمٕٓجً, لإٌَ انؼمٕتاخ انهثُاًَ, انمظى انخاص, جزائى االػرذاء ػهى االَظاٌ  ((

 . 31و, ص1995ٔانًال ٔانًصهذح انؼايح, انذار انجايؼٍح, تٍزٔخ, نثُاٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 
0
-انًظئٔنٍح-انجزًٌح-َطاق ذطثٍمّ-شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, )يؼانًّ طًٍز ػانٍح, ((

انجشاء( دراطح يمارَح, انًئطظح انجايؼٍح نهذراطاخ ٔانُشز ٔانرٕسٌغ, تٍزٔخ, نثُاٌ, تذٌٔ طثؼح, 

 . 199و, ص1999طُح 
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, لاااااذلك فاااااأن لمساااااموك االجراماااااي ل 1 مااااان االعماااااال التحضااااايرية ضيااااار المعاقاااااب عميياااااا 
 ي :  الث انواع ى

اوال / السااااااموك االيجااااااابي: يعاااااارف بأنااااااو " كاااااال حركااااااة أو مجموعااااااة حركااااااات عضااااااوية 
اراديااااااة ماااااان شاااااااأنيا ان تحاااااادث تغيياااااارا  فاااااااي العااااااالم الخااااااارجي, وساااااااواء لااااااد  المشااااااارع 
التعبيااااااار عااااااان االرادة اة ماااااااة بحركاااااااة عضاااااااوية واحااااااادة أو عااااااادة حركاااااااات ضاياااااااة ماااااااا 

, وعرفااااااو اخاااااارون ل 2 يشااااااترا ان تكااااااون ىااااااذه الحركااااااة أو مجمااااااوع الحركااااااات اراديااااااة " 
أو اي      بأنااااااو " عبااااااارة عاااااان نشاااااااا خااااااارجي يسااااااتخدم فيااااااو الفاعاااااال يديااااااو أو رجميااااااو

جااااازء مااااان جسااااامو ألحاااااداث آ ااااار خاااااارجي محساااااوس ومعاااااين, أو يساااااتخدم لساااااانو كماااااا 
ويشاااااترا ان يصااااادر النشااااااا عااااان ارادة , االسااااارار فاااااي جااااارائم القاااااذف والساااااب وافشااااااء

ىااااااو قيااااااام الجاااااااني بإتيااااااان فعاااااال يقصااااااد , ويالحاااااال ان السااااااموك االيجااااااابي ل 3 واعيااااااة " 
مااااان وراءه, إخراجاااااو الاااااى حياااااز الوجاااااود واحاااااداث نتيجاااااة قصااااادىا مااااان وراء ىاااااذا الفعااااال 
أو االفعااااال التااااي قااااام بيااااا, كمااااا يعاااارف السااااموك االجرامااااي بأنااااو " نشاااااا االنسااااان فااااي 
العااااالم الخااااارجي القااااائم حولااااو ماااان خااااالل حركااااة الجساااام أو عضااااو ماااان اعضااااائو وىااااو 

, ومااااااااان ام ماااااااااة الساااااااااموك ل 4 ساااااااااان نفساااااااااو ازاء العاااااااااالم المحاااااااااي  " طريقاااااااااة قياااااااااادة االن
االيجااااابي الااااذي يترتااااب عمااااى القيااااام بااااو جريمااااة ايجابيااااة بفعاااال ايجااااابي, جاااارائم الساااارقة 

 واالحتيال والقتل والضرب وحمل السالح بدون ترخيص . 
 انيااااا / السااااموك االيجااااابي بطريااااق ساااامبي  االمتناااااعل: ىناااااك نااااوع ماااان الجاااارائم تقااااع فااااي 

بفعاااال ايجااااابي, ضياااار انااااو ال يسااااتبعد ان ترتكااااب احيانااااا  بفعاااال ساااامبي بعمااااد أو  االصاااال
بغيااااار عماااااد, ألن القاااااانون يجااااارم نتاااااائ  ضاااااارة محاااااددة بصااااارف النظااااار عااااان الوسااااايمة 
التاااااااي يساااااااتخدميا الفاعااااااال لتحقياااااااق تماااااااك النتاااااااائ , ويتحقاااااااق االمتنااااااااع عنااااااادما ياااااااأمر 

                                                           
1
ٌح انؼايح نهجزًٌح, َظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انكراب االٔل, انُظز ((

دراطح ذذهٍهٍح فً اركاٌ انجزًٌح, يكرثح دار انثمافح نهُشز ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, االردٌ, انطثؼح االٔنى, 

 . 019و, ص1999طُح 
0
 . 011-012َظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

3
 111ؼمٕتاخ انفهظطًٍُ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, صدمحم ػهً انظانى ػٍاد انذهثً, شزح لإٌَ ان ((

. 
2
 .  301ريظٍض تُٓاو, انجزًٌح ٔانجشاء ٔانًجزو, يصذر طاتك, ص ((
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ون مصااااادر الواجاااااب القاااااانون بعمااااال, فاالمتنااااااع يفتااااارض وجاااااود الااااازام قاااااانوني, وقاااااد يكااااا
عمااااال  قانونياااااا  كالعقااااد, أو مجااااارد عماااال ماااااادي كالفعاااال الضاااااار او النااااافع, وعمياااااو فاااااأن 
االساااااااس فااااااي االمتناااااااع ىااااااو القاعاااااادة القانونيااااااة والتااااااي تماااااازم االفااااااراد بإتيااااااان عماااااال أو 

, وماااان ام مااااة ىااااذا ل 1 فعاااال وتقاااارر العقاااااب عمااااى ماااان يحجاااام عاااان ذلااااك أو يمتنااااع عنااااو 
رض وقااااوع نشاااااا ساااامبي أد  الااااى نتيجااااة ماديااااة ممموسااااة, النااااوع ماااان الجاااارائم التااااي تفتاااا

, والسااااجان الااااذي يمتنااااع عاااان تقااااديم الطعااااام ل 2  االم التااااي تمتنااااع عاااان ارضاااااع ولياااادىا
لمساااااجين, والطبياااااب الاااااذي عااااان تقاااااديم العاااااالج لمماااااريض, فالساااااموك االيجاااااابي بطرياااااق 
ساااااامبي يتوساااااا  بااااااين المظياااااارين االيجااااااابي والساااااامبي, وىااااااو الااااااذي يرتكااااااب بااااااالترك أو 

المتنااااااااع, ويعبااااااار عناااااااو بالجريماااااااة االيجابياااااااة التاااااااي تقاااااااع باالمتنااااااااع وتتمياااااااز بأنياااااااا با
ايجابياااااة, اي يتطماااااب فيياااااا القاااااانون نتيجاااااة مادياااااة معيناااااة تظيااااار فاااااي العاااااالم الخاااااارجي 

, ويقصااااااد بيااااااذا السااااااموك ىااااااو احجااااااام شااااااخص عاااااان اتيااااااان فعاااااال ل 3  بساااااابب االمتناااااااع
مييااااااا بشاااااارا اسااااااتطاعة ايجااااااابي يوجااااااب القااااااانون القيااااااام بااااااو رعايااااااة لمحقااااااوس التااااااي يح

, ل 4 الممتنااااااع القيااااااام بااااااو, كأمتناااااااع القاضااااااي عاااااان نظاااااار الاااااادعو  المعروضااااااة امامااااااو 
فالمشااااااارع العراقاااااااي ناااااااص صاااااااراحة عماااااااى تجاااااااريم االمتنااااااااع بمعناااااااى تجاااااااريم االفعاااااااال 
االيجابياااااة التاااااي تقاااااع بطرياااااق االمتنااااااع, اماااااا المشااااارع المصاااااري فأناااااو لااااام يااااانص عماااااى 

دون االمتناااااااع, ممااااااا يعنااااااي انااااااو لاااااام   قاااااا االمتناااااااع باااااال اكتفااااااى بالسااااااموك االيجااااااابي ف
يعاقااااب عمااااى االمتناااااع باااال اكتفااااى بالسااااموك االيجااااابي فقاااا  دون االمتناااااع, ممااااا يعنااااي 
أناااااو لااااام يعاقاااااب عماااااى االمتنااااااع بااااال افااااارد نصاااااوص خاصاااااة باااااالجرائم الشاااااكمية وجااااارائم 

, وىنااااا نجااااد ان المشاااارع العراقااااي كااااان دقيقااااا  فااااي ل 5 االمتناااااع المساااابوقة بفعاااال ايجااااابي

                                                           
1
تزاء يُذر كًال ػثذ انهطٍف, انجزًٌح االٌجاتٍح تطزٌك طهثً )دراطح يمارَح(, يصذر طاتك,  ((

 .  211-212ص
0
 انًؼذل . 1919( نظُح 111افذ رلى )( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼزالً ان221ُانًادج )  ((

3
 .  020طًٍز ػانٍح, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

2
دمحم ادًذ انًشٓذاًَ, انٕطٍظ فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انٕراق نهُشز ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, االردٌ,  ((

 .   112و, ص0223انطثؼح االٔنى, طُح 
5
ٔانًؼذل  1931( نظُح 95يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انًصزي رلى ) (102-103-100-101انًٕاد ) ((

 .0223( نظُح 95تانمإٌَ رلى )
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حالااااااة االمتناااااااع فااااااي اطااااااار السااااااموك فاسااااااتخدام مصااااااطم   السااااااموكل اشاااااامل تضاااااامين 
واوساااااااع مااااااان مصاااااااطم   الفعااااااالل الاااااااذي يعبااااااار عااااااان الفعااااااال االيجاااااااابي دون السااااااامبي 
 االمتناااااااعل, امااااااا المشاااااارع االردنااااااي فقااااااد نااااااص عمااااااى عقوبااااااة االمتناااااااع عاااااان االضا ااااااة 
باااادون عااااذر أو االمتناااااع عاااان اجااااراء عماااال عنااااد حصااااول حااااادث أو ضاااارس أو فيضااااان 

رياااااق أو أياااااة ضائماااااة اخااااار  أو االساااااتنجاد أو عناااااد عااااادم تنفياااااذ االحكاااااام القضاااااائية أو ح
, وقاااااد ذىاااااب االتجااااااه الفرنساااااي الاااااى ل 1 بعقوباااااة الحااااابس لمااااادة شاااااير واحاااااد وبالغراماااااة 

عااااادم امكانياااااة ارتكااااااب الجريماااااة بطرياااااق سااااامبي ألن الموقاااااف السااااامبي عااااادم, والعااااادم ال 
ايجابياااااة اذا لااااام يقااااام بفعااااال ينااااات  اال العااااادم, فاااااال يمكااااان مساااااائمة شاااااخص عااااان جريماااااة 

, ل 2 ايجاااااابي لتحقيقياااااا لاااااذلك ال يصااااام  االمتنااااااع بساااااموك سااااامبي لتحقياااااق ىاااااذه الغاياااااة 
وىناااااااااك اتجاااااااااه اخاااااااار وىااااااااو الماااااااادارس االلمانيااااااااة القديمااااااااة حيااااااااث يساااااااامم باااااااااالعتراف 
لالمتناااااع وصااااالحيتو لتكااااوين السااااموك االجرامااااي ويااااذىب الااااى ان االصاااال ىااااو النيااااة, 

حاااااداث النتيجاااااة الجرمياااااة فيسااااأل الفاعااااال عنياااااا حتاااااى وان فطالمااااا النياااااة اتجيااااات الااااى ا
كااااااان موقفااااااو ساااااامبيا , وبااااااذلك يمكاااااان ان يسااااااأل ال ااااااري اذا امتنااااااع عاااااان اطعااااااام الفقياااااار 
قاصااااادا  اماتتاااااو بمجااااارد امتناعاااااو عااااان تقاااااديم الطعاااااام, لكااااان ىاااااذ االتجااااااه منتقاااااد وذلاااااك 
لصااااعوبة ا بااااات النيااااة فااااي ىااااذه المواقااااف, لااااذا كااااان البااااد ماااان ايجاااااد حاااال وساااا  وىااااو 

ا ذىااااب اليااااو اصااااحاب المااااذىب التااااوفيقي, حيااااث فرقااااوا بااااين وجااااود الاااازام قااااانوني أو ماااا
اتفااااااقي يوجاااااب عماااااى الشاااااخص القياااااام بعمااااال أو فعااااال فاااااأمتنع عااااان القياااااام باااااو قاصااااادا  
احااااااداث النتيجااااااة وبااااااين عاااااادم وجااااااود الاااااازام وقاااااارروا امكانيااااااة مسااااااائمة الشااااااخص عاااااان 

فقاااا , وعاااادم مسااااائمتو فااااي الجريمااااة االيجابيااااة باالمتناااااع فااااي حالااااة وجااااود الاااازام قااااانوني 
, وذىااااب اضمااااب فقياااااء القااااانون المصااااري الااااى االخااااذ ل 3 حالااااة عاااادم وجااااود ىااااذا االلاااازام 

                                                           
1
( نظُح 9انًؼذل تانمإٌَ رلى ) 1912( نظُح 11( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ االردًَ رلى )212انًادج ) ((

 و  . 0211
0
 .  19َظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

3
 .   92-99ٔاثثح دأد انظؼذي, انٕجٍش فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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بياااااذا الاااااراي الساااااائد, ولكااااان بشااااارا قياااااام رابطاااااة الساااااببية باااااين امتنااااااع الممتناااااع وباااااين 
 .ل  1 النتيجة التي تحققت في حدودىا العامة 

قيااااام بعماااال ايجااااابي معااااين كااااان  ال ااااا / السااااموك الساااامبي: ىااااو " امتناااااع الفاعاااال عاااان ال
الشااااارع ينتظااااره منااااو فااااي ظااااروف معينااااة بشاااارا وجااااود دافااااع قااااانوني يماااازم بيااااذا الفعاااال, 

, كماااااااا يعااااااارف بأناااااااو " ل 2"  وان يكاااااااون فاااااااي اساااااااتطاعة الممتناااااااع عناااااااو ا باتاااااااو بإرادتاااااااو
امتنااااااع الفاعاااااال عااااان القيااااااام بفعاااااال يفرضاااااو القااااااانون امتناعااااااا  ارادياااااا  كامتناااااااع الشاااااااىد 

, وتعااااااارف ل 3 المحكماااااااة لااااااا دالء بشااااااايادتو بعاااااااد تبميغاااااااو باااااااذلك" عااااااان الحضاااااااور الاااااااى 
الجريماااااااة السااااااامبية أو الجريماااااااة بساااااااموك سااااااامبي بأنياااااااا " الجريماااااااة التاااااااي يتم ااااااال فيياااااااا 

, فااااااااالجرائم الواقعااااااااة بطريااااااااق االمتناااااااااع ىااااااااي ل 4 السااااااااموك االجرامااااااااي بشااااااااكل امتناااااااااع" 
فعاااااال طائفااااااة الجاااااارائم التااااااي يتااااااألف ركنيااااااا المااااااادي ماااااان احجااااااام الجاااااااني عاااااان اتيااااااان 

ايجاااااابي مفروضاااااا  عمياااااو اتياناااااو كواجاااااب قاااااانوني باااااافتراض قدرتاااااو عمياااااو, وىاااااي بيااااااذا 
, ل 5 المعنااااااى جاااااارائم اساااااات نائية يقررىااااااا المشاااااارع احترامااااااا  وتحقيقااااااا  لاااااابعض االعتبااااااارات

فالمشااااارع الجناااااائي جعااااال القااااايم األخالقياااااة أساساااااا لتجاااااريم االمتنااااااع عااااان اإلضا اااااة الن 
ون الجنااااائي إلااااى حمايتيااااا تتم اااال فااااي وجااااود المصاااامحة االجتماعيااااة التااااي يياااادف القااااان

قاااادر مشااااترك ماااان الشااااعور األخالقااااي الااااذي يتااااوافر لااااد  معظاااام أفااااراد المجتمااااع لااااذلك 
إن مااااان واجاااااب المشااااارع الجناااااائي أن ياااااوازن باااااين ظاااااروف المجتماااااع وقيماااااو األخالقياااااة 
التااااي اساااااتقرت فاااااي أعماقاااااو ولياااااذا قاااااد جعاااال المشااااارع العراقاااااي مااااان الواجاااااب األخالقاااااي 

م فااااارأ  ان فاااااي ارتكابياااااا ماااااا يناااااقض واجباااااا أخالقياااااا, وقاااااد ناااااص قاااااانون معيااااارا لمتجاااااري
ل حيااااااث  373العقوباااااات العراقاااااي عماااااى جريماااااة االمتناااااااع عااااان اإلضا اااااة فاااااي الماااااادة  

ل يعاقاااااااب باااااااالحبس مااااااادة ال تزياااااااد عماااااااى ساااااااتة أشاااااااير وبغراماااااااة أو  1نصااااااات الفقااااااارة  
                                                           

1
رإٔف ػثٍذ, يثادئ انمظى انؼاو يٍ انرشزٌغ انؼماتً انًصزي, يطثؼح َٓضح يصز تانفجانح,  ((

 .  111و, ص1915انطثؼح انثانثح, طُح 
0
 . 010مظى انؼاو, يصذر طاتك, صَظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, ان ((

3
 .  99ٔاثثح دأد انظؼذي, انٕجٍش فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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 . 91-91و, ص1993
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ناااااة بإحاااااد  ىااااااتين العقاااااوبتين كااااال مااااان امتناااااع أو تاااااوانى بااااادون عاااااذر عااااان تقاااااديم معو 
طمبياااااا موظاااااف أو مكماااااف بخدماااااة عاماااااة مختصاااااة عناااااد حصاااااول حرياااااق أو ضااااارس أو 

ل يعاقااااااب بالعقوبااااااة ذاتيااااااا ماااااان امتنااااااع أو تااااااوانى باااااادون 2كار ااااااة أخاااااار  وفااااااي الفقاااااارة  
ن صاااااااور  عاااااااذر عااااااان إضا اااااااة ممياااااااوف فاااااااي كار اااااااة أو مجناااااااي عمياااااااو فاااااااي جريماااااااة  وا 

تنااااااع االمتنااااااع عااااان اإلضا اااااة الاااااذي أوردىاااااا المشااااارع العراقاااااي ىاااااي  اااااالث وىاااااي: االم
عاااااان معاونااااااة موظااااااف أو مكمااااااف بخدمااااااة عامااااااة عنااااااد حصااااااول حريااااااق أو ضاااااارس أو 
كار اااااااة واالمتنااااااااع عااااااان إضا اااااااة ممياااااااوف فاااااااي كار اااااااة أو مجناااااااي عمياااااااو فاااااااي جريماااااااة  
واالمتناااااااااع عاااااااان رعايااااااااة شااااااااخص عاااااااااجز بساااااااابب ساااااااانو أو حالتااااااااو الصااااااااحية وكااااااااان 
ن باساااااتطاعة الممتناااااع تقاااااديم العاااااون لاااااو إال اناااااو امتناااااع عااااان ذلاااااك بإرادتاااااو واختيااااااره دو 

أن يكاااااون لاااااو عاااااذر مشااااااروع يبااااارر امتناعاااااو, ونحااااان ناااااار  باناااااو مااااان ضيااااار المنطقااااااي 
مساااااءلة شااااخص ألنااااو امتنااااع عاااان إضا ااااة مجنااااي عميااااو فااااي جريمااااة سااااب أو قااااذف الن 
ىااااذه الجاااارائم ال تشااااكل خطاااارا حاااااال عمااااى المجنااااي عميااااو وكااااذلك نجااااد بانااااو ماااان ضياااار 

تنااااع أو تااااوانى المعقااااول معاقبااااة شااااخص بيااااذه العقوبااااة وىااااي الحاااابس والغرامااااة ألنااااو ام
ل ماااان قااااانون 373عاااان إضا ااااة مجنااااى عميااااو فااااي مخالفااااة ونقتاااارح تعااااديل نااااص المااااادة  

المعااااااادل باقتصاااااااار ىاااااااذه الحالاااااااة عماااااااى  1161لسااااااانة  111العقوباااااااات العراقاااااااي رقااااااام 
المجنااااااي عميااااااو فااااااي جنايااااااة أو جنحااااااة تشااااااكل خطاااااارا حاااااااال عمااااااى حياتااااااو أو سااااااالمتو 

قااااااي نااااااوع اإلضا ااااااة الواجااااااب الجساااااادية أو اموالااااااو أو عرضااااااو ولاااااام يحاااااادد المشاااااارع العرا
تقااااااديميا لممجنااااااي عميااااااو قااااااد تكااااااون الاااااادفاع عاااااان المجنااااااي عميااااااو أو اخبااااااار الساااااامطات 
العامااااة بوقااااوع الجريمااااة  وفااااي جريمااااة االمتناااااع عاااان اإلضا ااااة فقااااد تبااااين بااااان المشاااارع 
العراقااااااي قااااااد وسااااااع ماااااان مسااااااؤولية األفااااااراد وألاااااازميم بالمشاااااااركة فااااااي مكافحااااااة الجريمااااااة 

فااااااي ظااااااروف  أخاااااار لممجنااااااي عميااااااو الااااااذي يكااااااون  وذلااااااك حمايااااااة لحياااااااة أو أي حااااااق
يصااااااعب عمااااااى األجياااااازة المختصااااااة فااااااي الدولااااااة حمايتااااااو, وعميااااااو فقااااااد يفاااااارض عمااااااى 
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االفااااراد القيااااام بأفعااااال بعينيااااا ويكااااون االمتناااااع عاااان اتيانيااااا معاقبااااا  عميااااو ويساااامى ىااااذا 
 .  ل 1 االمتناع بالجرائم السمبية 

 المبحث ال اني
  اركان جريمة االمتناع

مااااام جريمااااة يجااااب ان تتااااوفر ليااااا اركااااان, فمكاااال جريمااااة اركانيااااا الخاصااااة لكااااي نكااااون ا
التااااااي تكساااااابيا االطااااااار الخااااااارجي وبالتااااااالي اضاااااافاء الصاااااافة عمييااااااا, واركااااااان جريمااااااة 
االمتناااااع ىااااي كغيرىااااا ماااان الجاااارائم, التااااي ال يمكاااان ان تقااااوم اال بيااااا وال تنشااااأ اال ماااان 

ول / الااااااااركن خاللياااااااا, وسنوضاااااااا  ذلاااااااك ماااااااان خاااااااالل المطالااااااااب االتياااااااة: المطمااااااااب اال
  المطمب ال اني / الركن المعنوي  المادي 

 المطمب األول
 الركن المادي في جرائم االمتناع

يتم ااااال الاااااركن الماااااادي فاااااي النشااااااا االجراماااااي الاااااذي يقاااااوم باااااو الجااااااني ضاااااد المجناااااى 
عمياااااو أو احاااااد اقارباااااو والاااااذي يكاااااون بالتيدياااااد والوعياااااد بشااااار يم ااااال اكراىاااااا  عماااااى ارادة 

, ماااان شااااأنو ان ينااااال ماااان مكانتااااو فااااي المجتمااااع وماااان ساااامعتو واختيااااار المجنااااى عميااااو
, والمظااااااىر الخارجياااااة لمساااااموك اإلنسااااااني المحظاااااور قاااااد تكاااااون ايجابياااااة أو ل 2  وشااااارفو

ساااااامبية, ويتم اااااال ذلااااااك فااااااي نشاااااااا الفاعاااااال والنتيجااااااة التااااااي يصاااااايبيا وعالقااااااة السااااااببية 
بينيماااااا وىاااااو ماااااا يسااااامى باااااالركن الماااااادي ويتضااااامن  اااااالث عناصااااار ىاااااي االمتنااااااع , 

 .  ل3 النتيجة ,وعالقة السببية بينيما
االمتناااااااع : ىااااااو احجااااااام شااااااخص عاااااان اتيااااااان فعاااااال ايجااااااابي معااااااين كااااااان الشااااااارع -1

ينتظاااااره مناااااو فاااااي ظاااااروف معيناااااة بشااااارا وجاااااود واجاااااب قاااااانوني يمااااازم بياااااذا الفعااااال وان 

                                                           
1
دمحم يذً انذٌٍ ػٕض, انمإٌَ انجُائً, يثادئّ االطاطٍح َٔظزٌاذّ انؼايح فً انرشزٌؼٍٍ انًصزي  ((

 . 112و, ص1913ٔانظٕداًَ, انًطثؼح انؼانًٍح, تذٌٔ طثؼح, طُح 
0
انًصهذح انؼايح ٔانثمح انؼايح دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ , انمظى انخاص, انجزائى انًخهح ت ((

ٔانجزائى انٕالؼح ػهى االيٕال ٔيهذماذٓا, يكرثح دار انثمافح نهُشز ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, االردٌ, انطثؼح 

 .   192و, ص1995االٔنى, طُح 
3
  91دمحم ػهً انظانى ػٍاد انذهثً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ انفهظطًٍُ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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يكااااون فااااي اسااااتطاعة الممتنااااع عاااان ارادتااااو, ويتبااااين ماااان ذلااااك ان االمتناااااع لاااايس عاااادما  
قااااااانوني لااااااو وجااااااوده وعناصااااااره التااااااي يقااااااوم عمييااااااا, واذا كااااااان  وفراضااااااا , باااااال ىااااااو كيااااااان

االمتناااااااع ماااااان الناحيااااااة الماديااااااة ظاااااااىرة ساااااامبية فيااااااو ماااااان الناحيااااااة القانونيااااااة ظاااااااىرة 
, واالمتنااااااااع ىااااااااو االمساااااااااك عاااااااان ل 1 ايجابياااااااة, اي انااااااااو موجااااااااود قاااااااانوني لااااااااو كيانااااااااو 

البااااد ماااان الحركااااة بواسااااطة االرادة, وماااان ذلااااك يتبااااين لنااااا انااااو فااااي الفعاااال أو االمتناااااع 
, ويساااااااتمد االمتنااااااااع كياناااااااو مااااااان االىمياااااااة القانونياااااااة التاااااااي يسااااااابغيا ل 2 تاااااااوافر االرادة 

القاااااانون عماااااى الفعااااال االيجاااااابي فاااااال وجاااااود المتنااااااع اال اذا كاااااان الفعااااال االيجاااااابي قاااااد 
, حياااااث ال يكفاااااي لقياااااام الجريماااااة مجااااارد االمتنااااااع عااااان فعااااال معاااااين, ل 3 فااااارض قانوناااااا  

انصاااااااب عماااااااى التااااااازام قاااااااانوني, فاااااااالممتنع عااااااان  بااااااال يتعاااااااين ان يكاااااااون االمتنااااااااع قاااااااد
التحااااادث والكاااااالم ال يعتبااااار مرتكباااااا  لجريماااااة ولكااااان يوجاااااب القاااااانون عماااااى الشاااااخص ان 
يااااتكمم فيعتباااار مرتكبااااا  لجريمااااة ان ىااااو امتنااااع عاااان الكااااالم, وم الااااو امتناااااع الشاااااىد عاااان 

 , وقااااد ذىااااب بعااااض الفقااااو  الااااى اعتبااااار الفعاااال الجرمااااي تامااااا  ل 4 الكااااالم امااااام المحكمااااة 
بمجااااااارد امتنااااااااع الفااااااارد عااااااان القياااااااام بعمااااااال كاااااااان مااااااان شاااااااأنو الحيمولاااااااة دون حصاااااااول 
النتيجااااة الجرميااااة, فاااااذا شااااااىد أنسااااان شخصااااا  يحاااااول قتااااال أخاااار, وامتنااااع عاااان انقااااااذه 
وامتناااااااع عااااااان التااااااادخل لمحيمولاااااااة دون حصاااااااول الفعااااااال االجراماااااااي وكاااااااان بإمكاناااااااو ان 

 جرمياااااااا  يتااااااادخل دون ان يعااااااارض نفساااااااو لمخطااااااار فاااااااأن ىاااااااذا االمتنااااااااع يشاااااااكل عماااااااال  
 .ل  5 موازيا  لمعمل االيجابي 

النتيجااااااااة فااااااااي جاااااااارائم االمتناااااااااع: ان االىميااااااااة الكباااااااار  لمنتيجااااااااة تظياااااااار بصاااااااادد  -2
تصااااور رابطااااة السااااببية بااااين الفعاااال واالمتناااااع وبااااين الحاااادث الجساااايم, ذلااااك ألننااااا نعماااام 

                                                           
1
ٍة دظًُ, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ انهثُاًَ, انمظى انؼاو, دار انُمزي نهطثاػح, تٍزٔخ, يذًٕد َج ((

 . 013و, ص1915نثُاٌ, انطثؼح انثاٍَح, طُح 
0
جالل ثزٔخ, َظزٌح انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ فً انمإٌَ انًصزي ٔانًمارٌ, دار انًؼارف  ((

 .   59و, ص1912تاإلطكُذرٌح, يصز, تذٌٔ طثؼح, طُح 
3
 .   32ُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, صط ((

2
طاْز اتزاٍْى شكزي, االدكاو انؼايح فً لإٌَ انؼمٕتاخ انفهظطًٍُ, انجشء االٔل, انجزًٌح  ((

 .   021و, ص0211ٔانًظئٔنٍح انجشائٍح, جايؼح االسْز, غشج, انطثؼح انثاٍَح, طُح 
5
مإٌَ انهثُاًَ )يغ يمذيح فً انمإٌَ انجُائً(, يصطفى انؼٕجً, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح فً ان ((

 .  059و, ص1919تذٌٔ دار َشز, تٍزٔخ, انطثؼح انثاٍَح, طُح 
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ان النتيجااااااة ليساااااات اال الحاااااادث المنظااااااور اليااااااو ماااااان زاويااااااة السااااااببية ومعنااااااى ذلااااااك ان 
غيياااار الااااذي وقااااع فااااي العااااالم الخااااارجي يتطااااابق مااااع العاااادوان الموصااااوف فااااي يكااااون الت

, ل 1 القاعااااادة الجنائيااااااة فضااااااال  عاااااان انب اقااااااو ماااااان سااااااموك يعااااااد سااااااببا  بااااااالمعنى القااااااانوني
وتعتباااااار النتيجااااااة احااااااد المكونااااااات لمااااااركن المااااااادي لمجريمااااااة, وقااااااد اختمااااااف الفقااااااو عمااااااى 

نتيجاااااة كظااااااىرة ماديااااااة تحدياااااد مفياااااوم النتيجاااااة باااااين مفياااااوم مااااااادي واخااااار قاااااانوني, فال
ىااااي التغيياااار الااااذي يحاااادث فااااي العااااالم الخااااارجي كااااأ ر لمسااااموك االجرامااااي, فاألوضاااااع 
الخارجيااااة كاناااات عمااااى نحااااو اخاااار بعااااد صاااادوره, اي ان التغيياااار ماااان وضااااع الااااى اخاااار 

, والنتيجااااة فااااي جريمااااة االمتناااااع عاااان ل 2 ىااااو النتيجااااة طبقااااَا لممفيااااوم المااااادي لمجريمااااة 
ى عمياااااو, ويقصاااااد بالوفااااااة التوقاااااف االبااااادي والكامااااال عاااااالج الماااااريض ىاااااي وفااااااة المجنااااا

لكااااااال وظاااااااائف الحيااااااااة لبنساااااااان وبصااااااافة خاصاااااااة القماااااااب والجيااااااااز التنفساااااااي والتاااااااي 
, وقااااد ينظاااار الااااى النتيجااااة بوصاااافيا ل 3 يصااااب  االنسااااان بعاااادىا ج ااااة ىاماااادة بااااال حااااراك

ظاااااىرة قانونيااااة وىااااي االعتااااداء عمااااى حااااق يصااااونو القااااانون وىااااو حياااااة المجنااااى عميااااو 
جسااااامو أو حقاااااو فاااااي الممكياااااة وال يأباااااو الشاااااارع لمتغييااااار الخاااااارجي الناشااااا   أو ساااااالمة

, والنتيجاااااة وفقاااااا  لياااااذا المفياااااوم فكااااارة قانونياااااة ل 4 عااااان الفعااااال كاااااأ ر الرتكااااااب الجريماااااة 
تتمياااااز عااااان الضااااارر الماااااادي, وتتم ااااال فاااااي صاااااورة ضااااارر معناااااوي يتنااااااول باالعتاااااداء 

عاااان اداء النفقااااة الزوجيااااة  عمااااى حااااق يحميااااو القااااانون جنائيااااا , فنتيجااااة جريمااااة االمتناااااع
ىااااااي االعتااااااداء عمااااااى حااااااق الزوجااااااة فييااااااا, وبحسااااااب المفيااااااوم القااااااانوني يجااااااب تحقااااااق 
النتيجاااااة بمجااااارد المسااااااس بالمصااااامحة المحمياااااة بنصاااااوص التجاااااريم ساااااواء ترتاااااب عماااااى 
ىااااااذا المساااااااس اصااااااابة المصاااااامحة بضاااااارر أو تيدياااااادىا بخطاااااار وسااااااواء كااااااان السااااااموك 

عماااااى تقسااااايم الجااااارائم وفاااااق مااااادلوليا القاااااانوني , وقاااااد جااااار  الفقاااااو ل 5  ايجابياااااا  أو سااااامبيا  
                                                           

1
جالل ثزٔخ, َظزٌح انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ فً انمإٌَ انًصزي ٔانًمارٌ, يصذر طاتك,  ((

 .   199ص
0
انؼايح نهجزًٌح ٔانُظزٌح انؼايح يذًٕد َجٍة دظًُ, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح  ((

 .  099و, ص1911نهؼمٕتح ٔانرذتٍز االدرزاسي, دار انُٓضح, انماْزج, انطثؼح انزاتؼح, طُح 
3
 .   29-29ػهً ػثذ انمادر انمٕٓجً, لإٌَ انؼمٕتاخ انهثُاًَ, انمظى انخاص, يصذر طاتك, ص ((

2
 . 031انمظى انؼاو, يصذر طاتك, صدمحم ػهً انظانى ػٍاد انذهثً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ,  ((

5
 .    33طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((
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ويقصاااااد بااااااألولى ان النتيجاااااة تتم ااااال فاااااي تحقياااااق  الاااااى جااااارائم ضااااارر وجااااارائم خطااااار,
النتيجااااة  الضاااارر الفعمااااي عمااااى المصاااامحة المحميااااة أمااااا جاااارائم الخطاااار فيقصااااد بيااااا ان

, ونشاااااااير ىناااااااا الاااااااى قااااااارار ل 1 تتم ااااااال فاااااااي مجااااااارد تيدياااااااد عماااااااى المصااااااامحة المحمياااااااة 
عراقيااااة الخاااااص بحااااق الزوجااااة فااااي االمتناااااع عاااان مطاوعااااة زوجيااااا محكمااااة التمييااااز ال

, والقااااارار الخااااااص بامتنااااااع ل 2  اذا لااااام يااااادفع ميرىاااااا المعجااااال ولاااااو كاااااان قاااااد دخااااال بياااااا
الحاضاااانة عاااان احضااااار المحضااااون وتمكااااين االب ماااان مشاااااىدتيا ممااااا يفقاااادىا شاااارطا  
مااااان شاااااروا الحضاااااانة وىاااااو االماناااااة لعااااادم مراعاتياااااا مصااااامحة المحضاااااون فاااااي تمكاااااين 

, وقااااااارار حااااااق الزوجاااااااة فااااااي طمااااااب التفرياااااااق ماااااان زوجياااااااا اذا ل 3 الب ماااااان مشاااااااىدتياا
, ونحاااان ناااار  ان النتيجااااة تكتسااااب اىميتيااااا ل 4  امتنااااع عاااان تسااااديد النفقااااة المحكااااوم بيااااا

القانونيااااة ماااان ناااااحيتين : االولااااى : انيااااا تعااااد تغيياااار فااااي العااااالم الخااااارجي وتكااااون ا اااارا  
مااااا ال انيااااة : تعتباااار ان ىااااذا اال اااار أو يتولااااد عاااان سااااموك ىااااو فااااي القااااانون سااااببا  ليااااا, ا

التغيياااار يتطااااابق مااااع النمااااوذج القااااانوني لااااذلك البااااد ان يرتااااب عاااادوانا  عمااااى المصاااامحة 
 .  القانونية

عالقاااااة الساااااببية باااااين االمتنااااااع والنتيجاااااة : اذا كاااااان الباااااد مااااان وجاااااود صااااامة باااااين  -3
لنتيجاااااة الفعااااال والنتيجاااااة الجرمياااااة, فمااااان االولاااااى وجاااااود صااااامة ساااااببية باااااين االمتنااااااع وا

, كماااااااا وجاااااااود نتيجاااااااة تصااااااادر عااااااان النشااااااااا ل 5 الجرمياااااااة واال فاااااااأن الفاعااااااال ال يساااااااأل
الساااااامبي يعنااااااي ضاااااارورة تااااااوافر عالقااااااة سااااااببية بااااااين ذلااااااك النشاااااااا والنتيجااااااة المتحققااااااة 
واالمتنااااااااع بوصاااااااافو الشاااااااكل الساااااااامبي لمسااااااااموك الاااااااذي يمكاااااااان ان يقاااااااوم عميااااااااو الااااااااركن 

ضيااااار ان االمتناااااااع ي ياااااار  الماااااادي ألي جريمااااااة باعتبااااااره ماااااان جاااااارائم الشاااااكل المطمااااااق,
مشااااكمة سااااببيو باعتبااااار انااااو اذا كااااان االمتناااااع ماااان وجيااااة النظاااار الطبيعيااااة ىااااو العاااادم, 

                                                           
1
 .   015َظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

0
 . 12/5/1991, ترارٌخ 1991/ يطأػح/ 929لزار يذكًح انرًٍٍش انؼزالٍح انًزلى  ((

3
 . 09/9/0219, ترارٌخ 0219/ ادٕال شخصٍح / 12921ٍٍش انؼزالٍح انًزلى لزار يذكًح انرً ((

2
 .  19/9/0229, ترارٌخ 0229/ ذفزٌك/ 0512لزار يذكًح انرًٍٍش انؼزالٍح انًزلى  ((

5
ػثذ انْٕاب دٕيذ, شزح لإٌَ انجشاء انكٌٕرً, انمظى انؼاو, يطثٕػاخ جايؼح انكٌٕد, تذٌٔ  ((

 .  11و, ص1910طثؼح, طُح 
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, فاااااذا امتنااااع شااااخص عاااان ل 1 فااااال يتصااااور ان يناااات  عنااااو حاااادث مااااادي ضياااار مشااااروع 
انقااااااذ شاااااخص قاااااام بضاااااربو ماااااع امكانياااااة ذلاااااك, فاااااذلك يشاااااكل الاااااركن الماااااادي لجريماااااة 

وم القااااانوني لالمتناااااع كفياااال بحاااال مشااااكمة السااااببية, القتاااال التااااي وقعاااات, ضياااار ان المفياااا
فاااااااذا كااااااان االمتناااااااع لااااااو مفيااااااوم قااااااانوني فماااااان المنطقااااااي ان تكااااااون فاعميااااااة السااااااببية 
بااااادورىا قانونياااااة وليسااااات طبيعياااااة  فااااااذا تااااادخمت عوامااااال ساااااابقة أو معاصااااارة أو الحقاااااة 
ولاااااااو كانااااااات مساااااااتقمة عااااااان الفعااااااال أو االمتنااااااااع الواقاااااااع مااااااان الماااااااتيم, ال ينفاااااااي صااااااامة 

بية اال اذا كااااان ماااان شااااأنيا ان تكااااون بمفردىااااا كافيااااة لتحقيااااق النتيجااااة, وفااااي ىااااذه السااااب
الحالاااااااة اذا كاااااااان الفعااااااال الساااااااابق وقوعاااااااو يكاااااااون فاااااااي ذاتاااااااو جريماااااااة, تطباااااااق العقوباااااااة 
المقااااااررة لااااااو حتااااااى اذا كااااااان العاماااااال السااااااابق أو المعاصاااااار ينحصاااااار فااااااي فعاااااال ضياااااار 

 .ل 2 مشروع من الغير
ة الشااااااخص عاااااان امتناعااااااو البااااااد ان يكااااااون نسااااااتنت  ممااااااا تقاااااادم انااااااو, يتطمااااااب لمساااااااءل

ىنااااااك عالقاااااة ساااااببية باااااين امتناعاااااو والنتيجاااااة المتحصااااامة مااااان ذلاااااك االمتنااااااع, اي ان 
الشااااخص لااااو قااااام بمااااا ىااااو مطمااااوب قانونااااا  لمااااا حااااد ت النتيجااااة اي الجريمااااة, بمعنااااى 
اخااااااار ان االنساااااااان ياااااااتحكم فاااااااي ساااااااموكو وفقاااااااا  ألىاااااااداف معيناااااااة يرماااااااي الاااااااى تحقيقياااااااا 

ىااااو فااااي ساااابيل تحقيااااق اىدافااااو يمكاااان ان يحاااارك قااااواه الطبيعيااااة بواسااااطة ىااااذا السااااموك و 
االخااااار  ويساااااخرىا لتحقياااااق تماااااك االىاااااداف, فالمشااااارع عنااااادما يعتاااااد بالساااااموك السااااامبي 
انماااااااا يضاااااااع فاااااااي حسااااااابانو تماااااااك المقوماااااااات العقمياااااااة لمرتكبياااااااو, وعمياااااااو فاااااااأن الساااااااموك 

ديااااا  االنساااااني لكااااي يعتباااار سااااببَا فااااي النتيجااااة ضياااار المشااااروعة ونساااابو تمااااك النتيجااااة ما
الااااااى مرتكبااااااو, البااااااد ماااااان تااااااوافر عناصاااااار اخاااااار  خااااااالف كااااااون السااااااموك ظرفااااااا  سااااااابقا  
لمنتيجاااااااة التاااااااي حاااااااد ت فاااااااي العاااااااالم الخاااااااارجي ومعناااااااى ذلاااااااك ان القاااااااانون مااااااان باااااااين 
الظاااااروف المتساااااببة مااااان الناحيااااااة الطبيعياااااة فاااااي النتيجااااااة ظرفاااااا  أو مجموعاااااة ظااااااروف 

                                                           
1
يؤيٌٕ دمحم طاليح, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انخاص, جزائى االػرذاء ػهى االشخاص ٔااليٕال,  ((

 .  01, ص1993-1990انجشء انثاًَ, دار انفكز انؼزتً, انماْزج, طُح 
0
دظٍ صادق انًزصفأي, شزح لإٌَ انجشاء انكٌٕرً, انمظى انخاص, انًكرة انشزلً نهُشز  ((

 . 91, ص1912-1919تذٌٔ طثؼح, طُح  ٔانرٕسٌغ, تٍزٔخ, نثُاٌ,



 العام الواجب اداء عن االمتناع جرائم في الجنائية المسؤولية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

009 

بيعاااااة القانونياااااة لعالقاااااة ويعتبرىاااااا ىاااااي السااااابب مااااان الناحياااااة القانونياااااة وىاااااذا يتفاااااق والط
 . ل 1 السببية 

 المطمب ال اني
 الركن المعنوي في جرائم االمتناع

ال يكفاااااااي لقياااااااام الجريماااااااة ساااااااواء كانااااااات ايجابياااااااة ام سااااااامبية قانوناااااااا  ان يقاااااااوم الفاعااااااال 
بارتكااااااااب الفعااااااال الماااااااادي فيياااااااا, بااااااال يمااااااازم ايضاااااااا  تاااااااوافر رابطاااااااة نفساااااااية باااااااين الفعااااااال 

المعناااااوي, فالجريماااااة اذا   الباااااد ان تقاااااوم عماااااى  ومادياااااات الجريماااااة يطماااااق عميياااااا الاااااركن
, فاااااااالركن المعناااااااوي لمجريماااااااة يفتااااااارض وجاااااااود ل 2 ركناااااااين اساسااااااايين ماااااااادي ومعناااااااوي 

عالقاااااة نفساااااية بااااااين مرتكاااااب الفعاااااال ضيااااار المشااااااروع وعمماااااو ونتيجتااااااو الضاااااارة, والتااااااي 
تكااااون ناتجااااة عاااان نيتااااو اة مااااة والمبيتااااة وارادتااااو واختياااااره الحاااار فااااي اقتااااراف الجريمااااة, 

يعمااااام ان العمااااال الاااااذي يقاااااوم باااااو ضيااااار مشاااااروع وان ارادتاااااو اتجيااااات الاااااى تنفياااااذه, فياااااو 
ويعماااام ان القاااااانون يجاااارم ىاااااذا العماااال ويعاقاااااب عمياااااو, وىااااذا الاااااركن لااااو اىمياااااة اساساااااية 
فااااااي النظريااااااة العامااااااة لمجريمااااااة, فاألصاااااال انااااااو ال جريمااااااة بغياااااار ركاااااان معنااااااوي, فيااااااو 

ل شااااخص عاااان جريمااااة ساااابيل المشاااارع الااااى تحديااااد المسااااؤول عاااان الجريمااااة, اذ ال يسااااأ
ماااااالم تقاااااام عالقاااااة بااااااين مادياتياااااا ونفساااااايتو وىاااااذا الااااااركن فاااااي النيايااااااة ضااااامان لمعدالااااااة 

, وتاااااوفر الاااااركن المعناااااوي يااااانم عااااان ل 3 وشااااارا لتحقياااااق العقوباااااة اضراضااااايا االجتماعياااااة 
ارادة الجاااااني فااااي ارتكاااااب الفعاااال الااااذي يعاقااااب عميااااو القااااانون, بمعنااااى ان البحااااث فااااي 

يوصااااااامنا الاااااااى حقيقاااااااة مفادىاااااااا ان االمتنااااااااع بوصااااااافو ىاااااااذا الاااااااركن لجريماااااااة االمتنااااااااع 
سااااااموك ال يتجاااااارد ماااااان االرادة شااااااأنو فااااااي ذلااااااك شااااااأن الفعاااااال االيجااااااابي, فاااااااإلرادة فااااااي 
االمتنااااااع تعتبااااار ذات معناااااى واساااااع فياااااي تعناااااي مطماااااق الخضاااااوع لااااابرادة, وىاااااي بياااااذا 
المعناااااى ال تقتصااااار عماااااى توجياااااو االرادة الاااااى عااااادم القياااااام بعمااااال واجاااااب بااااال تنصااااارف 

                                                           
1
 .  129-129يؤيٌٕ دمحم طاليح, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

0
طًٍز ػانٍح, انٕطٍظ فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انًئطظح انجايؼٍح نهذراطاخ ٔانُشز  ((

 099-091, ص0212ٔانرٕسٌغ, انطثؼح االٔنى, تٍزٔخ, نثُاٌ, طُح 
3
 . 319يذًٕد َجٍة دظًُ, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ انهثُاًَ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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, حيااااث ال يكفااااي لتقرياااار ل 1 عاااادم توجيييااااا لمقيااااام بااااو مااااع القاااادرة عمااااى ذلااااككااااذلك الااااى 
المسااااااؤولية الجنائيااااااة ان يصاااااادر عاااااان الجاااااااني سااااااموك اجرامااااااي ومظياااااار مااااااادي, باااااال 
الباااااد مااااان تاااااوفر ركااااان معناااااوي أو ادباااااي يم ااااال روح المساااااؤولية الجنائياااااة, حياااااث يم ااااال 

تشاااااااريعات ركنياااااااا الماااااااادي جسااااااادىا الظااااااااىر لمعياااااااان, ويتخاااااااذ الاااااااركن المعناااااااوي فاااااااي ال
الحدي ااااة احااااد  صااااورتين اصااااميتين, امااااا صااااورة الخطااااأ العماااادي اي القصااااد الجنااااائي, 

, امااااا فااااي مصاااار ل 2 وامااااا صااااورة الخطااااأ ضياااار العماااادي اي االىمااااال أو عاااادم االحتياااااا
فقااااد اورد المشاااارع المصااااري نصاااااا  مفاااااده بااااأن " ماااان تسااااابب خطااااأ فااااي مااااوت شاااااخص 

عاااادم احتاااارازه أو عاااادم مراعاتااااو اخاااار بااااأن كااااان ذلااااك ناشاااائا  عاااان اىمالااااو أو رعونتااااو أو 
لمقااااوانين والقااااارارات والمااااوائ  واالنظماااااة يعاقاااااب بااااالحبس مااااادة ال تقااااال عاااان ساااااتة اشاااااير 
وبغراماااااة ماااااائتي جنياااااو أو بإحاااااد  ىااااااتين العقاااااوبتين, وتكاااااون العقوباااااة الحااااابس مااااادة ال 
تقاااااال عاااااان ساااااانة وال تزيااااااد عاااااان خمااااااس ساااااانين وضرامااااااة ال تقاااااال عاااااان مائااااااة جنيااااااو وال 

و بإحاااااااد  ىااااااااتين العقاااااااوبتين اذا وقعااااااات الجريماااااااة نتيجاااااااة تتجااااااااوز خمسااااااامائة جنياااااااو أ
اخاااااااالل الجااااااااني اخاااااااالال  جسااااااايما  بماااااااا تفرضاااااااو عمياااااااو اصاااااااول وظيفتاااااااو او مينتاااااااو او 
حرفتااااااو او كااااااان متعاطيااااااا  مسااااااكرا  او نكاااااال وقاااااات الحااااااادث عاااااان مساااااااعدة ماااااان وقعاااااات 

, وىااااو مااااا ذىااااب ل 3 عميااااو الجريمااااة او عاااان طمااااب المساااااعدة لااااو مااااع تمكنااااو ماااان ذلااااك 
رع االردنااااي الااااذي نااااص عمااااى ان " ال يحكاااام عمااااى احااااد مااااالم يكاااان قااااد اقاااادم اليااااو المشاااا

, فمكاااااااي يساااااااأل الفاعااااااال عااااااان الجريماااااااة أو عااااااان ل 4 عماااااااى الفعااااااال عااااااان وعاااااااي وارادة " 
الفعااااال الاااااذي جرماااااو القاااااانون وقاااااام باااااو الفاعااااال وىاااااو مرياااااد لاااااو ولنتيجتاااااو, أو مرياااااد لاااااو 

الفعااال عااان وعاااي  فقااا  وتحققااات نتيجتاااو رضااام ذلاااك الباااد ان يكاااون الفاعااال قاااد قاااام بياااذا
, وقااااااد تبنااااااى المشاااااارع العراقااااااي نفااااااس االتجاااااااه بااااااأن " الجريمااااااة تكااااااون ضياااااار ل 5 وارادة 

                                                           
1
 .  21طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

0
 .  019رإٔف ػثٍذ, يثادئ انمظى انؼاو يٍ انرشزٌغ انؼماتً انًصزي, يصذر طاتك, ص ((

3
انًؼذل تانمإٌَ رلى  1931( نظُح 59افذ رلى )( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انًصزي ان039ُانًادج ) ((

 و .0223( نظُح 95)
2
( 9انًؼذل تانمإٌَ رلى ) 1912( نظُح 11( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ االردًَ انُافذ رلى )12انًادج ) ((

 و .0211نظُح 
5
 .  112ٔاثثح دأد انظؼذي, انٕجٍش فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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عمدياااااة اذا وقعااااات النتيجاااااة االجرامياااااة بسااااابب خطاااااأ الفاعااااال ساااااواء كاااااان ىاااااذا الخطاااااأ 
اىماااااال  أو رعونااااة أو عاااادم انتباااااه أو عاااادم احتياااااا أو عاااادم مراعاااااة القااااوانين واالنظمااااة 

لقصااااااااد الجرمااااااااي بأنااااااااو " توجيااااااااو الفاعاااااااال ارادتااااااااو الااااااااى , كمااااااااا عاااااااارف ال 1 واالواماااااااار" 
ارتكاااااااب الفعاااااال المكااااااون لمجريمااااااة ىادفااااااا  الااااااى نتيجااااااة الجريمااااااة التااااااي وقعاااااات أو ايااااااة 

, فاااااااالركن المعناااااااوي يساااااااتند بشاااااااكل رئيساااااااي عماااااااى االرادة ل 2 نتيجاااااااة جرمياااااااة اخااااااار  " 
التاااااااي وجيااااااات ساااااااموك الجااااااااني المخاااااااالف لمقاااااااانون, فياااااااذه االرادة اة ماااااااة ىاااااااي حمقاااااااة 

ين الجريماااااااة كواقعاااااااة مادياااااااة لياااااااا كياااااااان خاااااااارجي وباااااااين االنساااااااان الاااااااذي الوصااااااال بااااااا
صاااادرت منااااو, والااااذي يعتبااااره القااااانون بالتااااالي مسااااؤوال  فااااي ىااااذه الجريمااااة بصاااافتو مجاااارم 

, وان اتجااااااااه ارادة االمتنااااااااع اماااااااا ان يكاااااااون جريماااااااة االمتنااااااااع العمدياااااااة, واماااااااا ان ل 3 
 يكون جريمة االمتناع ضير العمدية:

لعمدياااااة : قبااااال البحاااااث فاااااي جريماااااة االمتنااااااع العمدياااااة الباااااد مااااان جريماااااة االمتنااااااع ا-1
التطااااارس الااااااى معناااااى القصااااااد الجنااااااائي, حياااااث اتفااااااق اضمااااااب الفقيااااااء عمااااااى ان القصااااااد 
الجنااااااااائي يتحقااااااااق باتجاااااااااه ارادة الجاااااااااني الااااااااى مباشاااااااارة السااااااااموك االجرامااااااااي واحااااااااداث 

 , الن العماااااااد يضااااااااف الاااااااىل 4 النتيجاااااااة االجرامياااااااة المترتباااااااة عمياااااااو ماااااااع عمماااااااو بيماااااااا 
عنصاااار " ارادة السااااموك" والعماااام بالنتااااائ  المترتبااااة عميااااو لاااايس ىااااذا فقاااا , باااال البااااد ان 
يكاااااااون الجااااااااني مريااااااادا  لياااااااذه النتاااااااائ  حتاااااااى تقضاااااااي باااااااأن العماااااااد قاااااااد تاااااااوافر بمعنااااااااه 
القاااااااانوني, وىكاااااااذا يتضااااااا  ان القصاااااااد الجناااااااائي يتاااااااألف مااااااان عنصااااااارين ىماااااااا العمااااااام 

والجريماااااة تكاااااون عمدياااااة اذا  , والعماااااد معنااااااه مطابقاااااة الغااااارض الاااااذي وقاااااعل 5 واالرادة 
كاااااان الحااااادث فيياااااا قاااااد توقعاااااو الجااااااني واراده, كنتيجاااااة لفعماااااو أو امتناعاااااو, وماااااع ىاااااذا 

                                                           
1
 انًؼذل  . 1919( نظُح 111( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼزالً انُافذ رلى )35نًادج )ا ((

0
 انًؼذل  . 1919( نظُح 111( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼزالً انُافذ رلى )33/1انًادج ) ((

3
 .  029دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح, يصذر طاتك, ص ((

2
 .  21ذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, صطُذص ك ((

5
جالل ثزٔخ, َظزٌح انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ, دراطح يمارَح ٔدراطح ذؤصٍهٍح ذذهٍهٍح يمارَح  ((

نفكزج انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ تٓذف انكشف ػٍ صٕرج يظرمهح لائًح تذاذٓا فً انخطؤ انجُائً, ًْ 

و, 0223ذٌذج نهُشز, االطكُذرٌح, تذٌٔ طثؼح, طُح صٕرج انخطؤ يرؼذي انمصذ, دار انجايؼح انج

 .  193-191ص
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فاااااأن كاااااان العماااااد أو القصاااااد الجناااااائي يبااااادو فاااااي الظااااااىر فكااااارة مااااان السااااايل تحديااااادىا, 
اال ان تحميااااااال عناصاااااااره قاااااااد ا اااااااار فاااااااي الفقاااااااو نقاشاااااااا  طاااااااويال  تمخاااااااض عناااااااو تقابااااااال 

, واسااااااتنادا  الااااااى فياااااام العمااااااد يمكاااااان ل 1 ونظريااااااة االرادة نظااااااريتين ىمااااااا نظريااااااة العماااااام 
القااااااول انااااااو يعااااااد متااااااوافرا  اذا  باااااات اتجاااااااه ارادة الفاعاااااال الااااااى ارتكاااااااب الفعاااااال المكااااااون 
لمجريمااااااة, والااااااى احااااااداث النتيجااااااة التااااااي يعاقااااااب القااااااانون عمييااااااا فااااااي ىااااااذه الجريمااااااة, 

بأناااااااو  وفقيااااااااء المدرساااااااة التقميدياااااااة يقولاااااااون ان القصاااااااد الجناااااااائي ىاااااااو شاااااااعور الفاعااااااال
ارتكااااب فعااااال  ممنوعااااا  فااااي القااااانون, اي معرفااااة انااااو يقااااوم بفعاااال ممنااااوع, أو يمتنااااع عاااان 

, وىاااااو ماااااا اشاااااار الياااااو المشااااارع االردناااااي باناااااو " تعاااااد ل 2 القياااااام بماااااا ياااااأمر باااااو القاااااانون 
الجريمااااة مقصااااودة وان تجاااااوزت النتيجااااة الجرميااااة الناشاااائة عاااان الفعاااال قصااااد الفاعاااال, 

بالمخاااااطرة ويكااااون الخطااااأ اذا نجاااام الفعاااال الضااااار اذا كااااان قااااد توقااااع حصااااوليا وتقباااال 
, وقاااااد تبناااااى ل 3 عااااان االىماااااال أو قماااااة االحتاااااراز أو عااااادم مراعااااااة القاااااوانين واالنظماااااة " 

المشااااارع العراقاااااي االتجااااااه ذاتاااااو فاااااي كاااااون الجريماااااة عمدياااااة اذا تاااااوفر القصاااااد الجناااااائي 
لااااااد  فاعميااااااا أو اذا فاااااارض القااااااانون أو االتفااااااااس واجبااااااا  عمااااااى شااااااخص وامتنااااااع عااااااان 
ادائاااااو قاصااااادا  احاااااداث الجريماااااة التاااااي نشاااااأت مباشااااارة عااااان ىاااااذا االمتنااااااع, واذا توقاااااع 

, وعمااااى الاااارضم ل 4 الفاعاااال نتااااائ  اجراميااااة لفعمااااو فأقاااادم عميااااو قااااابال  المخاااااطرة بحاااادو يا 
ممااااا ذكاااار سااااابقا  بخصااااوص عناصاااار القصااااد الجنااااائي التااااي اذا مااااا اقترناااات باالمتناااااع 

ا القاااااول لااااام يكااااان محااااال اتفااااااس وقاااااد رفاااااض اصاااااب  معياااااا االمتنااااااع عماااااديا , اال ان ىاااااذ
بعاااااض الفقيااااااء االقااااارار باااااذلك خاصاااااة فاااااي الااااادول التاااااي لااااام تقااااار تشاااااريعاتيا التساااااوية 
بااااين السااااموك االيجااااابي والساااامبي, كالقااااانون الفرنسااااي حيااااث يقاااار بوجااااود االمتناااااع فااااي 
الجريماااااة ضيااااار القصااااادية وعااااادم االعتاااااراف او االقااااارار بوجاااااوده فاااااي الجريماااااة القصااااادية 

                                                           
1
جالل ثزٔخ, َظزٌح انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ فً انمإٌَ انًصزي ٔانًمارٌ, يصذر طاتك,  ((

 .  005-002ص
0
 .  90-91ػثذ انْٕاب دٕيذ, شزح لإٌَ انجشاء انكٌٕرً, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

3
( 9انًؼذل تانمإٌَ رلى ) 1912( نظُح 11ٌٕ انؼمٕتاخ االردًَ انُافذ رلى )( يٍ لا12َانًادج ) ((

 .  0223نظُح 
2
 انًؼذل . 1919( نظُح 111/ أ / ب( يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼزالً انُافذ  رلى )32انًادج ) ((
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لواضاااااا  تناااااااقض ىااااااذه الحجااااااة مااااااع منطااااااق العدالااااااة  ألن العقاااااااب عماااااااى , وماااااان ال 1 
الجريماااااة العمدياااااة الباااااد ان يكاااااون اشاااااد مااااان العقااااااب عماااااى الجريماااااة ضيااااار القصااااادية, 
ألناااااو ممااااااا يجااااااافي العدالااااااة ان يناااااازل العقاااااااب بالشااااااخص الممتنااااااع ضياااااار المتعمااااااد دون 

,  ل2  الشااااااخص الممتنااااااع المتعمااااااد, واالخياااااار اك اااااار ماااااان االول خطااااااوة عمااااااى المجتمااااااع
ونحاااان ناااار  عاااادم االتفاااااس مااااع وجيااااة النظاااار التااااي تقااااول ان االقاااارار بوجااااود االمتناااااع 
يكااااااون فااااااي الجريمااااااة ضياااااار القصاااااادية وال يكااااااون فااااااي الجريمااااااة القصاااااادية, فيااااااذا القااااااول 
يتنااااافى مااااع العدالااااة ألن االجاااارام فااااي الحالااااة العمديااااة اقااااو  واشااااد ممااااا يسااااتمزم تشااااديد 

لجااااااارائم ضيااااااار القصااااااادية,  وألن العقااااااااب بصاااااااورة تفاااااااوس درجاااااااة شااااااادة العقااااااااب عماااااااى ا
الشاااااااخص فاااااااي الجااااااارائم العمدياااااااة ينطاااااااوي عماااااااى خطاااااااورة اجرامياااااااة اكبااااااار درجاااااااة مااااااان 
الشاااااخص الممتناااااع فاااااي الجااااارائم ضيااااار العمدياااااة, وبالتاااااالي فياااااو اخطااااار عماااااى مصااااامحة 
المجتمااااع شاااااأنيا فاااااي ذلاااااك شاااااأن الجريماااااة القصااااادية االيجابياااااة, فمااااا ال  االم التاااااي تقتااااال 

وخطااااورة عاااان االم التااااي تمتنااااع عاااان ارضاااااع طفميااااا  ابنيااااا بآلااااة حااااادة ال تقاااال فظاعااااة
فيماااااوت اماااااا عينيياااااا تااااادريجيا , فالساااااموك السااااامبي  االمتنااااااعل يعكاااااس خطاااااورة الجاااااااني 

 . وبشاعة الجريمة
جريماااااااة االمتنااااااااع ضيااااااار العمدياااااااة : اذا كاااااااان القصاااااااد الجناااااااائي يقاااااااوم عماااااااى ارادة -2
جاااااة ضيااااار المشاااااروعة, فاااااأن الخطاااااأ ضيااااار العمااااادي يقاااااوم عماااااى عااااادم ارادة النتيجاااااة, النتي

فالنتيجاااااااة فاااااااي الخطاااااااأ ضيااااااار العمااااااادي تتحقاااااااق رضماااااااا  عااااااان ارادة الجااااااااني اي دون ان 
تتجااااااو تمااااااك االرادة الااااااى تحقيقيااااااا, ويسااااااتوي فااااااي ذلااااااك ان يكااااااون الجاااااااني قااااااد توقعيااااااا 

دة فطالماااااا ان االرادة لااااام فعاااااال  أو كاااااان فاااااي امكاناااااو توقعياااااا, فاااااالعبرة ىاااااي باتجااااااه االرا
تتجااااو الييااااا بوصاااافيا اكياااادة الوقااااوع أو ممكنااااة مااااع تقباااال ذلااااك فأننااااا نخاااارج عاااان نطاااااس 

, ىااااذا الخطااااأ أيااااا  كاناااات ل 3 القصااااد الجنااااائي لناااادخل فااااي محااااي  الخطااااأ ضياااار العماااادي 
صااااااورتو يتخااااااذ احااااااد مظياااااارين امااااااا ايجااااااابي أو ساااااامبي وىااااااو مااااااا ييمنااااااا, اي االىمااااااال 

                                                           
1
 .  29طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

0
انمظى انؼاو, دار انُٓضح انؼزتٍح, انماْزج, انطثؼح انثانثح, يذًٕد َجٍة دظًُ, لإٌَ انؼمٕتاخ,  ((

 .  312و, ص1992طُح 
3
 .  321يؤيٌٕ دمحم طاليح, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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خااااااذ ماااااا يماااازم لوقاااااوع النتيجاااااة التاااااي يجرمياااااا القاااااانون, أو فعناااادما ييمااااال الجااااااني فاااااي ات
عنااااادما يغفااااال عااااان اداء العمااااال الاااااذي ياااااأمر باااااو القاااااانون ويجااااارم مجااااارد االمتنااااااع عااااان 

, فالخطاااااأ يفتااااارض ان ال يكاااااون الجااااااني قاااااد اراد الواقعاااااة االجرامياااااة ويتحقاااااق ل 1 ادائاااااو 
لواقعااااااة ذلااااااك فااااااي حااااااالتين, االولااااااى ال يتم اااااال الفاعاااااال فااااااي ذىنااااااو ان يحقااااااق سااااااموكو ا

االجراميااااة, ويساااامى الخطااااأ فااااي ىااااذه الحالااااة بالخطااااأ البسااااي  أو الخطااااأ ضياااار الااااواقعي 
أو الخطااااأ باااادون تبصاااار أو باااادون توقااااع, اماااااا فااااي الحالااااة ال انيااااة يتم اااال الفاعاااال ىاااااذه 
الواقعااااااة عمااااااى انيااااااا ممكنااااااة أو محتممااااااة الوقااااااوع ويمضااااااي فااااااي سااااااموكو مااااااؤمال  عاااااادم 

, ففااااااي حالااااااة الخطااااااأ ل 2 التوقااااااع حاااااادو يا ويوصااااااف بالخطااااااأ الااااااواعي أو الخطااااااأ مااااااع 
الااااواعي او مااااع التوقااااع يريااااد الجاااااني الفعاااال ويتوقااااع النتيجااااة, لكنااااو يساااامك وىااااو ال يريااااد 
تحقياااااق النتيجاااااة, فالساااااائق الاااااذي يساااااير بسااااارعة قصاااااو  فاااااي شاااااارع مااااازدحم بالنااااااس, 
يتوقاااااع اناااااو قاااااد يصااااادم احاااااد الماااااارة ويردياااااو قتااااايال , ولكناااااو قطعاااااا  ال يرياااااد النتيجاااااة واذا 

, ويعاااارف الخطااااأ بأنااااو " كاااال فعاااال او تاااارك ل 3 ا تقااااع عمااااى عكااااس ارادتااااو وقعاااات فإنماااا
ارادي تترتاااااب عمياااااو نتاااااائ  لااااام يردىاااااا الفاعااااال مباشااااارة وال بطرياااااق ضيااااار مباشااااار ولكناااااو 

, ورضااااام تعااااادد التعريفاااااات لمخطاااااأ ضيااااار العمااااادي اال ان ل 4 كاااااان فاااااي وساااااعو تجنبياااااا " 
لاااااو باااااذل القااااادر المعتااااااد  اضمبياااااا يعتبااااار االرادة متاااااوفرة, ألن الجااااااني كاااااان باساااااتطاعتو

مااااان الحااااارص ان يعمااااام بواجباااااو ويؤدياااااو, فااااااذا امتناااااع فأناااااو يرياااااد ذلاااااك, باإلضاااااافة الاااااى 
انااااو اذا كااااان يترتااااب عمااااى ىااااذا االمتناااااع نتيجااااة فااااأن االرادة تظياااار ماااان خااااالل واجااااب 

فاااااااااي الجااااااااارائم  وامكانياااااااااة التوقاااااااااع بالنتيجاااااااااة, وبالتاااااااااالي فاااااااااأن اعتباااااااااار االرادة متطمباااااااااة
ة دون الجاااارائم الساااامبية ضياااار العمديااااة, اماااار ضياااار مقبااااول ألنااااو االيجابيااااة ضياااار العمدياااا

يتناااااااقض مااااااع جريمااااااة االمتناااااااع وينطااااااوي عمااااااى تشااااااويو لنظريااااااة الفعاااااال واخااااااالل فااااااي 

                                                           
1
ػش انذٌٍ انُاصٕري ٔػثذ انذًٍذ انشٕارتً, انًظئٔنٍح انجُائٍح فً لإًََ انؼمٕتاخ ٔاالجزاءاخ  ((

 . 559انًؼارف, االطكُذرٌح, تذٌٔ طثؼح, تذٌٔ طُّ َشز, صانجُائٍح, يُشؤج 
0
 .  321دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح, يصذر طاتك, ص ((

3
جالل ثزٔخ, َظزٌح انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ فً انمإٌَ انًصزي ٔانًمارٌ, يصذر طاتك,  ((

 .  009ص
2
 .  913نًٕطٕػح انجُائٍح, يصذر طاتك, صجُذي ػثذ انًهك, ا ((
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التناسااااااااق  الااااااااذي يتعااااااااين ان يسااااااااود بااااااااين اجزائيااااااااا عاااااااان طريااااااااق اشااااااااتراطيا احياناااااااااا  
فرة فااااي , لااااذا كااااان الاااارأي الغالااااب ىااااو اعتبااااار االرادة متااااو ل 1 واسااااتبعادىا احيانااااا  اخاااار  

فااااي جريمااااة االمتناااااع ضياااار العمديااااة, ماااان خااااالل مااااا كااااان فااااي وسااااع الممتنااااع لااااو بااااذل 
القاااادر المعتاااااد ماااان الحاااارص والحااااذر ان يعماااام بواجبااااو ويؤديااااو, فااااإذا امتنااااع ف نااااو يريااااد 

 . ل 2  ذلك
ان الحاااااديث عااااان االمتنااااااع ضيااااار العمااااادي ال يعناااااي ان صاااااور الخطاااااأ ضيااااار العمااااادي 

انمااااا لكاااال صااااورة ماااان ىااااذه الصااااور المساااامك كافااااة تقتاااارن بتصاااارف ساااامبي ماااان الفاااارد, و 
الااااااذي تقتاااااارن بااااااو عمومااااااا  فيااااااي صااااااورة االىمااااااال وعاااااادم االنتباااااااه, حااااااين يقااااااف فييااااااا 
الجااااااااني موقفاااااااا  سااااااامبيا    فاااااااال يتخاااااااذ احتياطاااااااات يااااااادعو اليياااااااا الحاااااااذر, م ااااااال حاااااااارس 
المنااااازل الاااااذي يتركاااااو دون صااااايانة فتااااارة طويماااااة ويتيااااادم عماااااى ساااااكانو فيقتااااال بعضااااايم 

, ويتحقاااااااق االىماااااااال وعااااااادم االنتبااااااااه بامتنااااااااع ل 3  روحويصااااااايب الااااااابعض االخااااااار بجااااااا
الجاااااني عاااان اتخاااااذ واجبااااات الحيطااااة والحااااذر الالزمااااة لتجنااااب حصااااول النتيجااااة ضياااار 

, وتتخااااذ الحيطااااة والحااااذر لمنااااع وقااااوع الجريمااااة كماااان يقااااوم بحفاااار حفاااارة ل 4 المشااااروعة 
, ل 5 فاااااي الشاااااارع اماااااام منزلاااااو ولااااام يضاااااع عميياااااا ضطااااااء فيقاااااع فيياااااا شاااااخص ويماااااوت 

ام مااااااو االىمااااااال وعاااااادم االنتباااااااه ماااااان يتاااااارك طفااااااال  بمفاااااارده بجانااااااب موقااااااد ضاااااااز  وماااااان
مشااااتعل عميااااو اناااااء بااااو ماااااء ويسااااق  الماااااء الساااااخن عمااااى الطفاااال ويتساااابب فااااي وفاتااااو, 
وعماااااى الااااارضم مااااان اجمااااااع اضماااااب الفقيااااااء عماااااى ان االىماااااال وعااااادم االنتبااااااه يقترناااااان 

عماااادي تمتقااااي فااااي بسااااموك ساااامبي, اال ان ىناااااك ماااان اعتباااار كاااال صااااور الخطااااأ ضياااار ال
, نسااااااااتنت  ممااااااااا ساااااااابق ان الجريمااااااااة ضياااااااار عمديااااااااة اذا وقعاااااااات ل 6 صااااااااور االىمااااااااال 

                                                           
1
ػثذ انمادر انمٕٓجً, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انذار انجايؼٍح, تٍزٔخ, تذٌٔ طثؼّ, طُح ( (

 .  039و, ص1992
0
 .  53طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

3
فً لإًََ انؼمٕتاخ ٔاالجزاءاخ ػش انذٌٍ انُاصٕري ٔػثذ انذًٍذ انشٕارتً, انًظئٔنٍح انجُائٍح  ((

 .  512انجُائٍح, يصذر طاتك, ص
2
 .  192يذًٕد َجٍة دظًُ, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

5
 .   132دمحم ادًذ انًشٓذاًَ, انٕطٍظ فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, يصذر طاتك, ص ((

1
 . 55طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((
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النتيجااااااة بساااااابب خطااااااأ  الفاعاااااال سااااااواء كااااااان ىااااااذا الخطااااااأ اىماااااااال  أو عاااااادم احتياااااااا أو 
عاااااااادم مراعاااااااااة لمقااااااااوانين واالواماااااااار ألن القواعااااااااد العامااااااااة أو الخاصااااااااة لمسااااااااموك يجااااااااب 

 .مراعاتيا لتجنب وقوع النتيجة ضير المشروعة 
 المبحث ال الث

 النظام القانوني في جريمة االمتناع
ان لجريمااااااة االمتناااااااع تنظاااااايم قااااااانوني اذا مااااااا تاااااام مقارنتااااااو بالجريمااااااة االيجابيااااااة, فيااااااذا 
النااااوع ماااان الجاااارائم لااااو نصااااوص قانونيااااة تنظمااااو, ولعمااااو ماااان المواضاااايع اليامااااو التاااااي 
 ت ياااااااار االشااااااااكاليات والتساااااااااؤالت ليااااااااذا سااااااااوف نقتصاااااااار عمااااااااى موضااااااااوعين ماااااااارتبطين

:المطمااااااااب االول / المساااااااااىمة الجنائيااااااااة الساااااااامبية  المطمااااااااب ال اااااااااني / المسااااااااؤولية ىما
 الجنائية عن فعل الغير 

 المطمب األول
 المساىمة الجنائية السمبية 

لاااايس ىناااااك صااااعوبة اذا مااااا تااااوافرت المساااااىمة الجنائيااااة بااااين الجناااااة المتعااااددين سااااواء 
ك اااااار ماااااان طاااااارس االشااااااتراك, كااااااانوا فاااااااعمين اصااااااميين ام مجاااااارد شااااااركاء بطريقااااااة   أو ا
, فقاااااد يرتكاااااب الجريماااااة فااااارد ل 1 فكميااااام مساااااؤول حينئاااااذ عااااان النتيجاااااة المشاااااددة لمعقوباااااة 

واحااااد, وقااااد يرتكبيااااا افااااراد متعااااددون فيساااااىم كاااال واحااااد ماااانيم فااااي تنفيااااذىا, أو يتعاااااون 
مااااع ضيااااره عمااااى تنفيااااذىا, فالجاااااني قااااد يساااااىم فااااي تنفيااااذ الااااركن المااااادي لمجريمااااة مااااع 

مياااااو, وقاااااد يعيناااااو عماااااى ارتكااااااب الجريماااااة بشاااااتى الوساااااائل دون ضياااااره, وقاااااد يحرضاااااو ع
, فاااااالراي الحاااااديث اقااااار بصاااااالحية االمتنااااااع كوسااااايمة ل 2 ان يشاااااترك معاااااو فاااااي التنفياااااذ 

لممسااااااعدة, وان االمتنااااااع لااااايس عااااادم وانماااااا ىاااااو صاااااورة لمساااااموك االنسااااااني ونحااااان ماااااع 
تناااااااع ىاااااذا الاااااراي فاااااي اعطااااااء االمتناااااااع صاااااالحية كوسااااايمة لممسااااااعدة وذلاااااك الن االم

يضاااام عنصاااارا  ايجابيااااا  ىااااو االرادة المتجيااااة الااااى شاااايء معااااين وىااااو لاااايس مجااااردا  ماااان 
                                                           

1
رإٔف ػثٍذ, انظثثٍح فً انمإٌَ انجُائً, دراطح ذذهٍهٍح يمارَح, يطثؼح َٓضح يصز تانفجانح,  ((

 .  051و, ص1911انطثؼح انثاٍَح, طُح 
0
ػش انذٌٍ انُاصٕري ٔػثذ انذًٍذ انشٕارتً, انًظئٔنٍح انجُائٍح فً لإًََ انؼمٕتاخ ٔاالجزاءاخ  ((

   199انجُائٍح, يصذر طاتك, ص
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الكياااااااان الماااااااادي باعتبااااااااره ساااااااموكا  انساااااااانيا  يم ااااااال تصااااااارف صااااااااحبو, ولتوضاااااااي  دور 
الفاعااااال فاااااي جريماااااة االمتنااااااع يجاااااب ان نباااااين كيفياااااة تنفياااااذ الجريماااااة مااااان قبااااال ممتناااااع 

 الممتنع في تنفيذ الجريمة: واحد أو مع ضيره من الممتنعين  م بيان مساىمة
اوال  / تنفيااااااذ جريماااااااة االمتناااااااع مااااااان قبااااااال ممتنااااااع واحاااااااد : ك يااااااارا  مااااااا يقاااااااوم الشاااااااخص 
الواحااااد بارتكاااااب الجريمااااة سااااواء كاناااات تامااااة ام فااااي حالااااة شااااروع, اي انااااو ىااااو وحااااده 
يفكاااااار فااااااي الجريمااااااة ويصاااااامم عمااااااى ارتكابيااااااا ويتخااااااذ ماااااان االعمااااااال مااااااا ىااااااو كفياااااال 

ضااااااعيا موضااااااع التنفيااااااذ,  اااااام يباااااادأ التنفيااااااذ وياااااانج  فااااااي بتحقيااااااق تمااااااك الفكاااااارة اذا مااااااا و 
ارتكاااااب الجريمااااة فتصااااب  تامااااة أو يوقااااف ا اااار فعمااااو بساااابب خااااارج عاااان ارادتااااو فيسااااأل 

, ان تنفيااااذ الجريمااااة ماااان قباااال ممتنااااع واحااااد يتطمااااب ل 1 عاااان الجريمااااة فااااي حالااااة الشااااروع
فاااااي جريماااااة االمتنااااااع وتعرياااااف الفاعااااال فاااااي  تحدياااااد ىاااااذا الممتناااااع اي تحدياااااد الفاعااااال

يماااااة االمتنااااااع يتطماااااب بياااااان المقصاااااود بالفاعااااال فاااااي الجريماااااة التاااااي ترتكاااااب بفعااااال جر 
, وان فاعاااااال الجريمااااااة ىااااااو ماااااان اباااااارز الااااااى حيااااااز الوجااااااود العناصاااااار التااااااي ل 2 ايجااااااابي

 .ل 3 تؤلف الجريمة او ساىم مباشرة في تنفيذىا 
 انياااااا  / تنفياااااذ جريماااااة االمتنااااااع مااااان قبااااال ممتناااااع ماااااع ضياااااره : يقصاااااد بتنفياااااذ الجريماااااة 

قبااااال ممتناااااع ماااااع ضياااااره ذات المعناااااى المقصاااااود مااااان ارتكااااااب الجريماااااة مااااان قبااااال مااااان 
فاعاااال ماااااع ضيااااره والاااااذي يعنااااي ان ترتكاااااب الجريماااااة الواحاااادة مااااان عاااادة اشاااااخاص عااااان 
طرياااااق ارتكاااااااب ركنياااااا المااااااادي وماااااان السااااايل تصااااااور وجااااااود المسااااااىمة الساااااامبية فااااااي 
ىااااااااذه الحالااااااااة, وبصااااااااورة ال تقباااااااال الشااااااااك, فيااااااااي تحاااااااادث عناااااااادما يكااااااااون عااااااااددا  ماااااااان 

شااااااخاص تحاااااات الاااااازام قااااااانوني يتضاااااامن القيااااااام بعماااااال, ويقاااااارر ىااااااؤالء االشااااااخاص اال
, وتتحقاااااق ل 4 االحجاااااام عااااان القياااااام باااااذلك العمااااال, مماااااا يترتاااااب عمياااااو وقاااااوع الجريماااااة 

صاااورة تنفياااذ الجريماااة مااان قبااال ممتناااع ماااع ضياااره عناااد تعااادد الجنااااة فاااي ارتكااااب الاااركن 

                                                           
1
نذٌٍ ػٕض, انمإٌَ انجُائً يثادئّ االطاطٍح َٔظزٌاذّ انؼايح فً انرشزٌؼٍٍ انًصزي دمحم يذً ا ((

 .  020و, ص1913ٔانظٕداًَ, انًطثؼح انؼانًٍح,  تذٌٔ طثؼح, طُح 
0
 . 59طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

3
 . 091طًٍز ػانٍح, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((

2
 . 199يشْز جؼفز ػثذ, جزًٌح االيرُاع, دراطح يمارَح, يصذر طاتك, ص ((
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فعاااااال واحااااااد يشااااااترا ان المااااااادي لمجريمااااااة فاااااااذا كااااااان الااااااركن المااااااادي لمجريمااااااة يقااااااوم ب
يساااااىم الجناااااة معاااااا  فااااي ارتكاباااااو, وم ااااال ذلااااك ان يكاااااون عاااادد مااااان االشااااخاص تحااااات 
الاااازام قااااانوني يضاااامن القيااااام بمساااااعدة شااااخص فااااي خطاااار, ويقاااارر ىااااؤالء االشااااخاص 
االمتناااااع عاااان القيااااام بااااذلك العماااال, ممااااا يترتااااب عميااااو مسااااائمتيم عمااااى اساااااس جريمااااة 

الواحااااادة قاااااد يسااااااىم فاااااي ارتكابياااااا فاااااي حالاااااة , اي ان الجريماااااة ل 1 االمتنااااااع المحظاااااور
تعاااااادد الجناااااااة فاعاااااال اصاااااامي واحااااااد وعاااااادة شااااااركاء أو عاااااادة فاااااااعمين وشااااااريك واحااااااد أو 
عاااااادة فاااااااعمين وعاااااادة شااااااركاء أو عاااااادة فاااااااعمين فقاااااا  أو فاعاااااال اصاااااامي واحااااااد وشااااااريك 

, ولتوضااااااي  ذلااااااك بم ااااااال لااااااو ان ىناااااااك ممرضااااااتان مااااااوكال  الاااااايين العنايااااااة ل 2 واحااااااد 
ناااااااوب خااااااالل سااااااعات المناوبااااااة وقصااااادتا التساااااابب بموتااااااو بماااااريض داخاااااال مشااااافى بالت

مااااان خاااااالل االمتنااااااع عااااان اعطااااااءه الكمياااااة المطموباااااة مااااان الااااادواء وتعاونتاااااا ألحاااااداث 
تماااااك النتيجاااااة مماااااا اد  الاااااى وفاتاااااو فاااااورا , ففاااااي ىاااااذه الحالاااااة تعتبااااار كمتاىماااااا مرتكباااااة 

 جريمة قتل المريض عمدا  . 
تتحقاااااق مسااااااىمة الممتناااااع فاااااي تنفياااااذ  ال اااااا  / مسااااااىمة الممتناااااع فاااااي تنفياااااذ الجريماااااة : 

الجريمااااااة ماااااان خااااااالل ارتكاااااااب الفاعاااااال لفعاااااال واحااااااد ماااااان االفعااااااال المكونااااااة لمجريمااااااة 
وبالتاااااالي يعتبااااار فااااااعال  لمجريماااااة كااااال مااااان كاااااان بعمماااااو الشخصاااااي قاااااد سااااااىم بشاااااكل 
مباشااااااار فاااااااي تنفياااااااذ الواقعاااااااة, بحياااااااث ان الجريماااااااة ال ترتكاااااااب بااااااادون مسااااااااىمتو فاااااااي 

ريمااااة ركنيااااا المااااادي واىاااام عناصااااره الفعاااال الااااذي ينتيااااي , وعميااااو فااااأن لكاااال جل 3 التنفيااااذ
الشااااااارع فيااااااو ويساااااابغ عميااااااو الصاااااافة االجراميااااااة, فاااااااذا ساااااااىم فااااااي اتيااااااان ىااااااذا الفعاااااال 

, وتقاااااع ل 4 شخصاااااان او اك ااااار فكااااال منيماااااا قاااااد قاااااام فاااااي تنفياااااذ الجريماااااة بااااادور رئيساااااي
جاااااارائم االمتناااااااع ماااااان جااااااان واحااااااد, كامتناااااااع الموظااااااف عماااااادا  عاااااان تنفيااااااذ الحكاااااام أو 

, كماااااااا تقاااااااع عااااااان طرياااااااق المسااااااااىمة الجنائياااااااة فيتحقاااااااق االمتنااااااااع بالمسااااااااىمة االمااااااار

                                                           
1
 . 11طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

0
دمحم يذً انذٌٍ ػٕض, انمإٌَ انجُائً يثادئّ االطاطٍح َٔظزٌاذّ انؼايح فً انرشزٌؼٍٍ انًصزي  ((

 . 023-020ٔانظٕداًَ, يصذر طاتك, ص
3
 . 10زًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, صطُذص كذٍهً, ج ((

2
 . 313َظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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االصاااامية كامتناااااع القضاااااة عاااان الحكاااام فااااي الاااادعو  وامتناااااع الطبيااااب ومساااااعديو فااااي 
ضرفاااااة العممياااااات عااااان ربااااا  الحبااااال الساااااري لممولاااااود بعاااااد قطعاااااو بقصاااااد قتماااااو فيماااااوت, 

دة, كالخاااااااادم بالمسااااااااىمة التبعياااااااة فاااااااي صاااااااورة االشاااااااتراك بالمسااااااااع ويتحقاااااااق االمتنااااااااع
الاااااذي يعمااااام ان لصوصاااااا  عزماااااوا عماااااى سااااارقة المساااااكن الاااااذي يعمااااال فياااااو فيتااااارك ليااااام 

, ونحاااااان ناااااار  عاااااادم وجااااااود مااااااا يمنااااااع ماااااان مساااااااءلة الشااااااخص عنااااااد ل 1 مفتوحااااااا   بابااااااو
بشااااااكل مقصاااااااود عاااااان مناااااااع  التاااااادخل بطريااااااق االمتنااااااااع, فرجاااااال االمااااااان الااااااذي يمتناااااااع

ألناااااااو سااااااااعد فاااااااي المصاااااااوص مااااااان سااااااارقة البناااااااك يعتبااااااار مساااااااؤوال  بطرياااااااق االمتنااااااااع 
 االعمال التي سيمت الجريمة وكذلك الحال في جرائم القتل . 

 المطمب ال اني
  المسؤولية الجنائية عن فعل الغير

تقوم احكام القانون الجزائي عمى مبدأ اساسي ىو "مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية" 
من اتى عمال  فالمتيم يسأل عن عممو وال يسأل عن عمل ضيره, والمسؤول جزائيا  ىو 

, ويعد مبدأ شخصية ل 2  يجعمو محرضا  أو فاعال  أو متدخال  في جريمة من الجرائم
العقوبة من اىم المبادئ الدستورية حيث ال يسم  ان تمتد العقوبة لغير شخص الجاني, 
وىو ما يخمق نوعا  من العدالة ويعد ضمانة اساسية من ضمانات حقوس االنسان 

ن جرائم ارتكبيا ضيره, ويقصد بمبدأ شخصية العقوبة ىو "ان ال وضمان عدم مساءلتو ع
تصيب العقوبة ضير الجاني الذي ت بت مسؤوليتو عن الجريمة, دون ضيره من الناس 

, وىو ما يعني ان ال ينال الم العقوبة سو  شخص ل 3"  وان كانوا من اقرب المقربين لو
أن العقوبة ال يجب ان تورث أو تمتد ألي , لذا فل 4  المحكوم عميو شريكا  كان ام فاعال  

شخص لو عالقة بشخص الجاني, وألىمية ىذا المبدأ نجد ان معظم الدساتير تضمنتو 
                                                           

1
دمحم رشاد اتٕ ػزاو, انًظاػذج كٕطٍهح نهًظاًْح انرثؼٍح فً انجزًٌح, دراطح يمارَح, دار انُٓضح  ((

 . 515و, ص0223انؼزتٍح, انماْزج, انطثؼح االٔنى, طُح 
0
دمحم انفاضم, انًثادئ انؼايح فً لإٌَ انؼمٕتاخ , يطثؼح جايؼح ديشك, انطثؼح انزاتؼح, طُح  ((

 .  512و, ص1915
3
 500و, ص1910ادًذ فرذً طزٔر, اصٕل انظٍاطح انجُائٍح, دار انُٓضح انؼزتٍح, انماْزج, طُح  ((

. 
2
 . 029و, ص1995تٍزٔخ, طُح ػهً ػثذ انمادر انمٕٓجً, ػهى االجزاو ٔانؼماب, انذار انجايؼٍح,  ((
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, فاإلنسان وحده الذي ل 1  ومنيا الدستور العراقي الذي نص عمى ان "العقوبة شخصية"
ميزه ف  يمكن ان يتحمل المسؤولية الجنائية, ألنو الوحيد من بين المخموقات الذي

, ل 2  تعالى بالعقل ويستطيع ان يضب  تصرفاتو ويوفي بالتزاماتو وفق النظم القانونية
وانطالقا  من الفمسفة االسالمية التي شرعت عدم مجازاة ضير مرتكب الجريمة من خالل 

لمسؤولية , وال 3 " َواَل َتِزِر َواِزَرُة ِوْزَر ِأْخَر   ما جاء بآيات الذكر الحكيم لقولو تعالى "
الجنائية عن فعل الغير من المسائل التي حظيت بنقاش فقياء القانون الجنائي, ومن 
االم مة التقميدية التي تطرح بيذا الصدد جرائم النشر وجرائم المحالت, وتمك الحاالت 
تشكل تطبيقا  لتمك المسؤولية وليا طابع االست ناء الضيق وعميو يكون عدم التوسع في 

بالمسؤولية الجنائية عن فعل  ا , وقد ذىب جانب من الفقياء الى االعترافتفسيرىا واجب
, وقد ذىب جانب من الفقو الى اعتماد نظرية ل 4 الغير في مجال التجريم الضريبي 

الفاعل المعنوي, واعتبارىا اساسا  صالحا  لتفسير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير, 
لشخص الذي يسخر ضيره لتنفيذ الجريمة بحيث ويمكن تعريف الفاعل المعنوي بأنو ا

يستغل ظروفو النفسية كالجنون أو حسن النية فيكون في يده ارادة يستخدميا في تحقيق 
, وعمى ىذا االساس اعتبر ل 5 العناصر المادية والنفسية التي تقوم عمييا الجريمة 

وكذلك الحال  اصحاب ىذه النظرية ان الفاعل المعنوي ينفذ جريمتو بواسطة الغير,
بالنسبة لممسؤول جنائيا  عن فعل الغير فأنو يتعمد ترك الشخص التابع لو يخرس القانون 

, كما اعتبر الفقياء ل 6 أو يتركو بإىمال يقترف جريمة لحسابو ومن اجل تحقيق مصمحتو
الفقياء ان المسؤولية الجنائية مسؤولية شخصية اساسيا الخطأ الشخصي لممسؤول 

                                                           
1
 .  0225/ثايُاً( يٍ دطرٕر انؼزاق انُافذ نظُح 19انًادج ) ((

0
ػثذ انذًٍذ انشٕارتً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, دراطح يمارَح فً انشزٌؼح االطاليٍح, يُشؤج   ((

 . 11و, ص0211انًؼارف, تذٌٔ طثؼّ, طُح 
3
 (  .19طٕرج فاطز, اٌَح ) ((

2
و, 0229انجزًٌح انضزٌثٍح, دار ٔائم نهُشز, تغذاد, انطثؼح االٔنى, طُح  طانة َٕر انشزع, ((

 . 103ص
5
يذًٕد ػثًاٌ انًٓشزي, انًظئٔنٍح انجُائٍح ػٍ فؼم انغٍز, انُظزٌاخ ٔاَراء انًفظزج نٓذِ  ((

دراطاخ يمارَح ٔذطثٍماخ فً -انًظئٔنٍح فً لإٌَ انؼمٕتاخ انؼاو ٔفً لإٌَ انؼمٕتاخ االلرصادي

ى انُشز فً انًذال انؼايح, االدذاز, انرًٌٍٕ, انرظؼٍز انجثزي, دار انفكز انؼزتً, انطثؼح االٔنى, جزائ

 .129و, ص1919طُح 
1
 . 11طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((
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ر وربطوا قيام ىذه المسؤولية بانتياج المسؤول جزائيا  عن فعل جزائيا  عن فعل الغي
الغير لمسمك ارادي خاط  يكون متضاربا  مع التصرف الذي فرضو المشرع الجتناب 
النتيجة االجرامية بالعقاب, والسموك اما ان يكون ايجابيا  يتم ل في قيام الجاني بعمل 

, ل 1 لقيام بفعل محمول عميو بحكم القانون يحجره القانون, أو سمبيا  بأحجام الجاني عن ا
فالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير تقوم عمى اساس ان االنسان يممك حرية التقدير 
واالختيار في جميع التصرفات واالعمال ولم يكن مجبرا  عمى اتباع سموك معين بشرا 

كون قد ارتكبيا ان يكون مدركا  ألفعالو واعمالو, بمعنى اذا ارتكب االنسان جريمة في
بمحض ارادتو واختياره, وبالتالي يكون مسؤوال  عنيا ادبيا  مادام انو لجأ الى طريق الشر 
مختارا  فأرتكبيا, واصحاب ىذا الرأي يرون ان المسؤولية الجنائية تقوم بشرا توفر حرية 

, اما بالنسبة لممذىب ل 2 االختيار واالدراك والتمييز وىو رأي المذىب التقميدي
الموضوعي فيو يقوم عمى اساس ان االنسان مسير وليس مخير فيو مجبر عمى 
ارتكاب الجريمة وانكر ىذا المذىب حرية االختيار واالرادة الحرة, اي ان االنسان ليس 
حرا  في اختيار اعمالو وافعالو فيو يخضع في اعمالو الى عوامل مختمفة منيا ما ىو 

جو ومنيا ما ىو اجتماعي راجع لمبيئة والوس  كامن في شخصو يرجع الى تكوينو ومزا
, وقذ ذىب البعض الى ان المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ل 3 االجتماعي المحي  بو

تجد تبريرىا ضمن فكرة الخضوع االرادي, وتتمخص ىذه الفكرة في ان الشخص الذي 
القوانين  يباشر مينة من المين المختمفة قد وضع نفسو تحت سمطان ما تفرضو عميو

من االلتزامات التي تنظم تمك المين وتسيل ممارستيا, وبالتالي قد قبل بكل النتائ  
المترتبة عن االخالل بيذه االلتزامات, واعتبر الفقياء ان فكرة الخضوع االرادي تتعارض 

المسؤولية ال يتوقف عمى ارادة الفرد في  مع مبدأ شخصية العقوبة وذلك ألن اقرار
 ما ىي ا ر قانوني يترتب عمى تحقيق اركان الجريمة طبقا  لنموذجيا الذيتحمميا, وان

                                                           
1
 . 19طُذص كذٍهً, جزًٌح االيرُاع, يصذر طاتك, ص ((

0
 . 019-011يصذر طاتك, ص طًٍز ػانٍح, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, ((

3
 . 019-011دمحم ادًذ انًشٓذاًَ, انٕطٍظ فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, يصذر طاتك, ص ((



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

099 

, كما قد قيل ل 1 حدده القانون من ضير ان يكون ألراده الفاعل دخل في ترتيب ىذا األ ر
بفكرة االشتراك من اجل تبرير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير حيث يعتبر المتبوع 

نطمقين من سمطة االشراف واالدارة التي يتمتع بيا, شريكا  عن طريق السموك السمبي م
وقد وجو نقد الى ىذه النظرية عمى اساس ان الشريك يستمد صفتو االجرامية من عمل 
اصمي يعاقب عميو قانونا , بينما يالحل ان المسؤولية الجنائية عن الفعل ىي مساىمة 

عل اخر وانما من نص اصمية, ونتيجة لذلك فان اساس المسؤولية فييا ال ينبع من ف
, فيناك العديد من النظريات التي تناولت المسؤولية الجنائية عن فعل الغير ل 2 قانوني

منيا فكرة الفاعل المعنوي وفكرة الخضوع االرادي وفكرة االشتراك, ونحن مع من ناد  
ر بفكرة االشتراك لتبرير المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وذلك لما لممسؤول من تأ ي

وسمطة ادارة ورقابة واشراف فيو يعتبر شريكا  في اتخاذه موقفا  سمبيا  ألنو كان بإمكانو 
ان يقوم بما اوجب عميو القانون القيام بو وخاصة في مجال المساعدة, وبالتالي يعتبر 

 شريكا  باتخاذه ىذا الموقف السمبي .
 الخاتمة

توصااااااااامنا الاااااااااى  مااااااااان خاااااااااالل ماااااااااا تناولنااااااااااه فاااااااااي  ناياااااااااا البحاااااااااث موضاااااااااوع الدراساااااااااة
 مجموعة من النتائ  والتوصيات وىي عمى النحو األتي :

 أوال"/النتائ :
ان جريماااااااة االمتنااااااااع تم ااااااال مااااااان االىمياااااااة والخطاااااااورة ماااااااا ال يقااااااال عااااااان الجريماااااااة -1

االيجابيااااااة وىااااااو مااااااا تاااااام اباااااارازه ماااااان خااااااالل تحديااااااد أطااااااار ىااااااذه الجريمااااااة الااااااى جانااااااب 
صااااااافيما شاااااااكمين لمتصااااااارف اظياااااااار مسااااااااواة الساااااااموك السااااااامبي بالساااااااموك االيجاااااااابي بو 

 االنساني .

                                                           
1
  023, ص1990يصطفى انؼٕجً, انًظئٔنٍح انجُائٍح, يئطظح َٕفم, تٍزٔخ, تذٌٔ طثؼّ, طُّ  ((

. 
0
 .  113يذًٕد َجٍة دظًُ, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, يصذر طاتك, ص ((
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التقصاااااااير الواضااااااا  مااااااان قبااااااال قاااااااوانين العقوباااااااات فاااااااي الااااااادول العربياااااااة الخاصاااااااة  -2
بمعالجاااااة ىاااااذه الظااااااىرة وىاااااو ماااااا يتناااااافى ماااااع روح الشاااااريعة التاااااي تنماااااي روح التعااااااون 

 والتكافل ويتماشى مع روح الفردية التي تغذي االنانية واالنعزالية عند االفراد .
فاااااااي تحدياااااااد المساااااااؤولية عناااااااد االمتنااااااااع عااااااان القياااااااام بفعااااااال تفرضاااااااو ان المرجاااااااع  -3

االخااااالس ال يمكاااان ان يكااااون القااااانون فقاااا , ومااااا يفرضااااو ماااان لااااوائ  وانظمااااة, بااااال ان 
لممجتمااااااع ومااااااا فيااااااو مااااااان اخااااااالس ونظاااااام حياااااااة, الحاااااااق فااااااي تحديااااااد ىااااااذه المساااااااؤولية 

 وصياضتيا حتى لو لم ينص عمييا القانون .
د المجتمااااع يسااااتدعي تقااااديم العااااون والمساااااعدة لماااان ان التااااآخي والتااااراب  بااااين افاااارا -4

 يحتاجيا انطالقا  من روح اةخاء واالنتماء, ال خوفا  من العقاب .
  انيا"/التوصيات:

ضاااارورة وجااااود نااااص قااااانوني يساااااوي بااااين االمتناااااع والفعاااال االيجااااابي فااااي جميااااع  -1
اماااااي الحااااااالت التاااااي تساااااتوجب ذلاااااك, والتاااااي  بااااات عممياااااا  امكانياااااة تحقاااااق اال ااااار االجر 

 فييا بطريق االمتناع وكذلك بطريق الفعل االيجابي  القتل , التزويرل .
تحساااااين صاااااياضة النصاااااوص القانونياااااة المتعمقاااااة بجريماااااة االمتنااااااع وتوضاااااي   -2

عناصاااااااارىا البنيويااااااااة ماااااااان حيااااااااث االركااااااااان والعقوبااااااااات, نظاااااااارا  لمااااااااا تكساااااااابو القاعاااااااادة 
 .المجرمة لمسموك السمبي من أىمية في انجاح سياسة التشريع 

تشااااديد العقوبااااات التااااي تفاااارض عمااااى ماااان يمتنااااع عاااان القيااااام بفعاااال اوجبااااو القااااانون  -3
عميااااااو فعمااااااو, لكااااااي يكااااااون ىناااااااك رادع ألي شااااااخص يقااااااوم بارتكاااااااب اي جريمااااااة ماااااان 

 جرائم االمتناع ولكي ال يمتنع عن اداء ىذا الواجب المفروض قانونا   . 
وقباااااول الشاااااكاو  ضااااارورة تفعيااااال جيااااااز االدعااااااء العاااااام فاااااي العاااااراس عماااااى تحرياااااك -4

المتعمقااااااة بجاااااارائم االمتناااااااع حتااااااى ال يااااااتمكن اي شااااااخص االفااااااالت ماااااان العقاااااااب فيمااااااا 
 .  اذا ارتكب جريمة من جرائم االمتناع

 انًصادر

 أٔالً : انمزآٌ انكزٌى 

 ثاٍَاً : انكرة 

اتننٍ يُظننٕر, نظنناٌ انؼننزب, يننادج "غننٕز" ,كرنناب انثنناء, فصننم انغننٍٍ, انًجهننذ انثنناًَ, دار صننادر,  -1

 .1990خ طُح تٍزٔ
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 و .1910ادًذ فرذً طزٔر, اصٕل انظٍاطح انجُائٍح, دار انُٓضح انؼزتٍح, انماْزج, طُح  -0 

ادًذ ػثذ انهطٍف, جزائى االًْنال فنً لنإٌَ انؼمٕتناخ انؼظنكزي, يكرثنح انزطنانح انذٔنٍنح نهطثاػنح  -3

 و .991ٔانكًثٍٕذز, طزاتهض, نٍثٍا, طُح 

نجزًٌننح االٌجاتٍننح تطزٌننك طننهثً )دراطننح يمارَننح(, يجهننح جايؼننح تننزاء يُننذر كًننال ػثننذ انهطٍننف, ا -2

 و .0229(, تذٌٔ طثؼح طُح 9(, انؼذد )15ذكزٌد نهؼهٕو االَظاٍَح, انًجهذ )

 و.1991جُذي ػثذ انًهك, انًٕطٕػح انجُائٍح, دار انكرة انًصزٌح, انماْزج, تذٌٔ طثؼح, طُح  -5

دراطح يمارَح ٔدراطح ذؤصٍهٍح ذذهٍهٍح يمارَح نفكزج  جالل ثزٔخ, َظزٌح انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ, -1

انجزًٌح انًرؼذٌح انمصذ تٓذف انكشف ػٍ صٕرج يظرمهح لائًح تذاذٓا فً انخطنؤ انجُنائً, ْنً صنٕرج 

 و.0223انخطؤ يرؼذي انمصذ, دار انجايؼح انجذٌذج نهُشز, االطكُذرٌح, تذٌٔ طثؼح, طُح 

ء انكننٌٕرً, انمظننى انخنناص, انًكرننة انشننزلً نهُشننز دظنٍ صننادق انًزصننفأي, شننزح لننإٌَ انجننشا -1

 .1912-1919ٔانرٕسٌغ, تٍزٔخ, نثُاٌ, تذٌٔ طثؼح, طُح 

ريظٍض تُٓاو, انجزًٌح ٔانجشاء ٔانًجزو, االطكُذرٌح, يُشؤج انًؼارف, يصز, تذٌٔ طثؼنح, طنُح   -9

 و.1910

ثؼنح َٓضنح يصنز تانفجاننح, رإٔف ػثٍذ, انظنثثٍح فنً انمنإٌَ انجُنائً, دراطنح ذذهٍهٍنح يمارَنح, يط -9

 و.1911انطثؼح انثاٍَح, طُح 

رإٔف ػثٍذ, يثنادئ انمظنى انؼناو ينٍ انرشنزٌغ انؼمناتً انًصنزي, يطثؼنح َٓضنح يصنز تانفجاننح,  -12

 و.1915انطثؼح انثانثح, طُح 

-انًظننئٔنٍح-انجزًٌننح-َطنناق ذطثٍمننّ-طننًٍز ػانٍننح, شننزح لننإٌَ انؼمٕتنناخ, انمظننى انؼنناو, )يؼانًننّ -11

دراطح يمارَح, انًئطظح انجايؼٍنح نهذراطناخ ٔانُشنز ٔانرٕسٌنغ, تٍنزٔخ, نثُناٌ, تنذٌٔ طثؼنح,  انجشاء(

 و. 1999طُح 

طًٍز ػانٍح, انٕطٍظ فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انًئطظح انجايؼٍح نهذراطناخ ٔانُشنز  -10

 .0212ٔانرٕسٌغ, انطثؼح االٔنى, تٍزٔخ, نثُاٌ, طُح 

ي, االدكنناو انؼايننح فننً لننإٌَ انؼمٕتنناخ انفهظننطًٍُ, انجننشء االٔل, انجزًٌننح طنناْز اتننزاٍْى شننكز -13

 و .0211ٔانًظئٔنٍح انجشائٍح, جايؼح االسْز, غشج, انطثؼح انثاٍَح, طُح 

 و .0229طانة َٕر انشزع, انجزًٌح انضزٌثٍح, دار ٔائم نهُشز, تغذاد, انطثؼح االٔنى, طُح  -12

ُائً االطاليً, انجشء االٔل, انطثؼح انثانثح ػشز, يئطظح انزطانح, ػثذ انمادر ػٕدج, انرشزٌغ انج -15

 و .0225تٍزٔخ, طُح 

ػثننذ انمننادر انمٓننٕجً, لننإٌَ انؼمٕتنناخ, انمظننى انؼنناو, انننذار انجايؼٍننح, تٍننزٔخ, تننذٌٔ طثؼننّ, طننُح  -11

 و .1992

ػرنذاء ػهنى االَظناٌ ػهً ػثذ انمادر انمٕٓجً, لإٌَ انؼمٕتاخ انهثُاًَ, انمظى انخناص, جنزائى اال -11

 و .1995ٔانًال ٔانًصهذح انؼايح, انذار انجايؼٍح, تٍزٔخ, نثُاٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 

 و .1995ػهً ػثذ انمادر انمٕٓجً, ػهى االجزاو ٔانؼماب, انذار انجايؼٍح, تٍزٔخ, طُح  -19

انكٌٕند, تنذٌٔ  ػثذ انْٕاب دٕيذ, شزح لإٌَ انجنشاء انكنٌٕرً, انمظنى انؼناو, يطثٕػناخ جايؼنح -19

 و .1910طثؼح, طُح 

ػثننذ انذًٍننذ انشننٕارتً, شننزح لننإٌَ انؼمٕتنناخ, دراطننح يمارَننح فننً انشننزٌؼح االطنناليٍح, يُشننؤج  -02

 و .0211انًؼارف, تذٌٔ طثؼّ, طُح 

ػنننش اننننذٌٍ انُاصنننٕري ٔػثنننذ انذًٍنننذ انشنننٕارتً, انًظنننئٔنٍح انجُائٍنننح فنننً لنننإًََ انؼمٕتننناخ  -01

 ؤج انًؼارف, االطكُذرٌح, تذٌٔ طثؼح, تذٌٔ طُّ َشز.ٔاالجزاءاخ انجُائٍح, يُش

ػثنذ انفرناح ينزاد, جننزائى االيرُناع ػنٍ ذُفٍننذ االدكناو ٔغٍزْنا ينٍ جننزائى االيرُناع, تنذٌٔ طثؼننح,  -00

 االطكُذرٌح, جًٕٓرٌح يصز انؼزتٍح, تذٌٔ طُح َشز .

انمظنى انؼناو, انجنشء  ػثذ انؼشٌش انؼٕادي ٔاطنًاػٍم تنٍ صنانخ, شنزح انمنإٌَ انجُنائً انرَٕظنً, -03

 و .1910االٔل, انشزكح انرَٕظٍح نفٌُٕ انزطى, تذٌٔ طثؼح, طُح 
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يصنطفى اتننزاٍْى انشنًننً, انًظننئٔنٍح انجُائٍننح فننً انشننزٌؼح االطنناليٍح, دراطننح يمارَننح تانمننإٌَ,  -02

 انجشء االٔل, يطثؼح أطذ, تغذاد, انؼزاق, تذٌٔ طُح َشز .

, انمظى انؼناو, انُظزٌنح انؼاينح نهجزًٌنح, يكرثنح دار انثمافنح نهُشنز دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ -05

 و .022ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 

دمحم صثذً َجى, لإٌَ انؼمٕتاخ , انمظى انخاص, انجزائى انًخهح تانًصنهذح انؼاينح ٔانثمنح انؼاينح  -01

نهُشنز ٔانرٕسٌنغ, ػًناٌ, االردٌ, انطثؼنح  ٔانجزائى انٕالؼح ػهنى االينٕال ٔيهذماذٓنا, يكرثنح دار انثمافنح

 و .1995االٔنى, طُح 

يؤيٌٕ دمحم طاليح, لنإٌَ انؼمٕتناخ, انمظنى انؼناو, دار انفكنز انؼزتنً, يصنز, انطثؼنح انثانثنح, طنُح  -01

 و .1990-1993

يؤيٌٕ دمحم طناليح, لنإٌَ انؼمٕتناخ, انمظنى انخناص, جنزائى االػرنذاء ػهنى االشنخاص ٔاالينٕال,  -09

 . 1993-1990شء انثاًَ, دار انفكز انؼزتً, انماْزج, طُح انج

دمحم ادًذ انًشٓذاًَ, انٕطٍظ فً شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انٕراق نهُشنز ٔانرٕسٌنغ, ػًناٌ, االردٌ,  -09

 و .0223انطثؼح االٔنى, طُح 

ذٌٔ طثؼح, طنُح دمحم سكً اتٕ ػايز, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انذار انجايؼٍح, تٍزٔخ, نثُاٌ, ت -32

 و .1993

دمحم يذننً انننذٌٍ ػننٕض, انمننإٌَ انجُننائً, يثادئننّ االطاطننٍح َٔظزٌاذننّ انؼايننح فننً انرشننزٌؼٍٍ  -31

 و .1913انًصزي ٔانظٕداًَ, انًطثؼح انؼانًٍح, تذٌٔ طثؼح, طُح 

 يذًٕد َجٍة دظًُ, شزح لإٌَ انؼمٕتناخ انهثُناًَ, انمظنى انؼناو, دار انُمنزي نهطثاػنح, تٍنزٔخ, -30

 و . 1915نثُاٌ, انطثؼح انثاٍَح, طُح 

يذًٕد َجٍة دظًُ, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح ٔانُظزٌح انؼايح  -33

 و .1911نهؼمٕتح ٔانرذتٍز االدرزاسي, دار انُٓضح, انماْزج, انطثؼح انزاتؼح,    طُح 

او, دار انُٓضنح انؼزتٍنح, انمناْزج, انطثؼنح انثانثنح, يذًٕد َجٍة دظًُ, لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼ -32

 و .1992طُح 

يصطفى انؼٕجً, انُظزٌح انؼايح نهجزًٌح فً انمإٌَ انهثُناًَ )ينغ يمذينح فنً انمنإٌَ انجُنائً(,  -35

 و . 1919تذٌٔ دار َشز, تٍزٔخ, انطثؼح انثاٍَح, طُح 

نفهظننطًٍُ, انمظننى انؼنناو, يكرثننح دار انفكننز, دمحم ػهننً انظننانى ػٍنناد انذهثننً, شننزح لننإٌَ انؼمٕتنناخ ا -31

 و .0223انمذص, فهظطٍٍ, جايؼح االطزاء, تذٌٔ طثؼح, طُح 

دمحم رشاد اتٕ ػزاو, انًظاػذج كٕطٍهح نهًظاًْح انرثؼٍح فً انجزًٌح, دراطنح يمارَنح, دار انُٓضنح  -31

 و . 0223انؼزتٍح, انماْزج, انطثؼح االٔنى, طُح 

ئ انؼايننح فننً لننإٌَ انؼمٕتنناخ , يطثؼننح جايؼننح ديشننك, انطثؼننح انزاتؼننح, طننُح دمحم انفاضننم, انًثنناد -39

 و . 1915

يذًننٕد ػثًنناٌ انًٓشننزي, انًظننئٔنٍح انجُائٍننح ػننٍ فؼننم انغٍننز, انُظزٌنناخ ٔاَراء انًفظننزج نٓننذِ  -39

دراطناخ يمارَنح ٔذطثٍمناخ فنً -انًظئٔنٍح فً لإٌَ انؼمٕتاخ انؼناو ٔفنً لنإٌَ انؼمٕتناخ االلرصنادي

ئى انُشز فً انًذال انؼايح, االدذاز, انرًٌٍٕ, انرظؼٍز انجثزي, دار انفكز انؼزتً, انطثؼح االٔنى, جزا

 و . 1919طُح 

َظاو ذٕفٍك انًجانً, شزح لإٌَ انؼمٕتاخ, انمظى انؼاو, انكرناب االٔل, انُظزٌنح انؼاينح نهجزًٌنح,  -22

ز ٔانرٕسٌنغ, ػًناٌ, االردٌ, انطثؼنح االٔننى, دراطح ذذهٍهٍح فً اركاٌ انجزًٌح, يكرثح دار انثمافنح نهُشن

 و . 1999طُح 

ٔاثثننح دأد انظننؼذي, انننٕجٍش فننً شننزح لننإٌَ انؼمٕتنناخ, انمظننى انؼنناو, يئطظننح دًننادج نهذراطنناخ  -21

 و .0222انجايؼٍح ٔانُشز ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 

 ثانثاً : انزطائم انؼهًٍح 
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كزج نٍُننم شننٓادج انًاجظننرٍز فننً انؼهننٕو انجُائٍننح, كهٍننح طننُذص كذٍهننً, جزًٌننح االيرُنناع, يننذ -1

 .0222- 0223انذمٕق ٔانؼهٕو انظٍاطٍح ترَٕض, انظُح انجايؼٍح 

يشْز جؼفز ػثذ, جزًٌح االيرُاع, دراطح يمارَنح, رطنانح دكرنٕراِ, يكرثنح دار انثمافنح نهُشنز  -0

 و . 1999ٔانرٕسٌغ, ػًاٌ, االردٌ, انطثؼح االٔنى, طُح 

 راخ يذكًح انرًٍٍش انؼزالٍح راتؼاً : لزا

 .  12/5/1991, ترارٌخ 1991/ يطأػح/ 929لزار يذكًح انرًٍٍش انؼزالٍح انًزلى   -1

 .  19/9/0229, ترارٌخ 0229/ ذفزٌك/ 0512لزار يذكًح انرًٍٍش انؼزالٍح انًزلى   -0

, ترننننارٌخ 0219/ ادننننٕال شخصننننٍح / 12921لننننزار يذكًننننح انرًٍٍننننش انؼزالٍننننح انًننننزلى  -3

09/9/0219  . 
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