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 المقدمة
حقبة مف الزمف، ولـ  ىمماـحظيت الجريمة بداية كسموؾ مجرد بالرعاية واال

النموذج إذ مـ االنشغاؿ بوضع  يكف مرمكب الجريمة وال المجنى عميو محطًا لألنظار،
ف ىذا األمر لـ يسممر طوياًل، فقد وجو الفقو أوني لمسموؾ الذي يعد جريمة، إال القان

الجاني لبياف خطورمو االجرامية دوف االعمداد بصفة المجنى عميو في إلى  أنظاره
منصبًا  ىمماـالجريمة، فمـ مكف الدراسات موجية لدراسة المجنى عميو، بؿ كاف جّؿ اال

مة وحده، اال أنو لـ يكف مف المنطقي أف يسممر مجاىؿ المجنى عميو عمى مرمكب الجري
األبد، إذ مـ لفت األنظار اليو باعمباره العنصر الثاني في إلى  في النظاـ الجنائي

الظاىرة االجرامية، فكاف مف الطبيعي أف مكوف مسيرة مطور النظاـ الجنائي مف نصيب 
طي النسياف، وبذلؾ فقد أصبحت لصفة المجنى عميو الذي بقي ردحًا مف الزمف في 

المجنى عميو دورًا بارزًا في صياغة النصوص القانونية لمعديد مف الجرائـ، وبضمنيا 
المشريعات  فالمشرع حيف يصوغ النصوص القانونية فيالجرائـ الماسة بحؽ الحياة، 

األحواؿ، بؿ يضع أو  الجنائية فانو ال يضع ممؾ النصوص بمعزؿ عف بعض الظروؼ
نصب عينيو في حاالت معينة جممة مف الصفات ويأخذىا بالحسباف عند سنو لممؾ 

  النصوص ويجعؿ لممؾ الصفات أثرًا في مشديد العقاب.
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السياسة الجنائية المعاصرة رعايميا وعنايميا لصفة المجنى عميو  تقد أولو 
ومف ىذه عقوبة الجاني في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة،  مشديدوجعمت ليا أثرًا في 

أف أو  مف األزواج،أو  مف فروعوأو  الصفات كوف المجنى عميو مف أصوؿ الجاني
ما شابو، أو  ة معينة،مينأو  طائفةأو  لفئةمنمميًا أو  يكوف المجنى عميو صغير السف

وقد أخذت المشريعات الجنائية بنظر االعمبار موافر صفة معينة في المجنى عميو 
 جاني بمشديد العقاب عميو.محديد المسؤولية الجنائية لم ا فيوجعمت ليذه الصفة أثرى

اف السياسة الجنائية المي يمخذىا المشرع في صياغمو لمنصوص  :مشكمة البحث
عمى  المالئمة الجنائية مممثؿ في أحد أوجييا في سياسة العقاب، وذلؾ بفرض العقوبة
عمى الرغـ مف  الجاني المرمكب لمجريمة بغض النظر عف صفة المجنى عميو، ولكف

ذلؾ فأف المسؤولية الجنائية لمجاني المي يقررىا القانوف قد مكوف مشددة في بعض 
األحياف عمى أساس وجود صفة معينة في المجنى عميو، وبيذا فأف مشكمة البحث 
مرمبط ببياف أىمية الصفة المرمبطة بالمجنى عميو محديدًا في مشديد العقاب عمى مرمكب 

ي مسميط الضوء عمى صفة المجنى عميو وبياف أثرىا في محديد الجريمة، وىذا يعن
 المسؤولية الجنائية لمجاني بمشديد العقوبة عميو في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة.

 :أىداف البحث
،  الصفات المي يمسـ بيا المجنى عميو في الجرائـ الماسة بحؽ الحياةإلى  نمباهاإللفت  .1

أي مدى وفِّؽ المشرع مف عدمو إلى  إسمظيار مع وبياف أثرىا في مشديد العقاب،
بإعمداده بصفة المجنى عميو وجعميا مؤثرة في مشديد العقاب الذي يوقع عمى الجاني 

في المشريع العقابي العراقي  الحياة و فيفي الجرائـ المي ممس المجنى عميو في حق
 .والمقارف

عميو بالجاني في ىذه  أي مدى إعمد المشرع بالعالقة المي مربط المجنىإلى  بياف .2
 الجرائـ وجعميا مؤثرة في محديد المسؤولية الجنائية لمجاني بمشديد العقاب عميو.

الممممع بصفة فيما إذا كانت الحماية الجنائية الموضوعية المقرة لممجنى عميو  إسمظيار .3
وذلؾ مف خالؿ محميؿ  ،في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة كافية مف عدمومعينة 

ا ببعضيا البعض لمعرفة ما عقابية لممشريعات الجنائية لمدوؿ ومقارنميالنصوص ال
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مف أوجو قصور ومكامف ضعؼ لمفادييا وما ممضمنو مف مواطف قوة لألخذ  معمريو
 بيا.

مري نصوص القوانيف المي قد معوالثغرات أوجو القصور الحموؿ المالئمة لمعالجة إقمراح  .4
معينة في المجنى موفر صفة إلى  اني إسمناداً فيما يمعمؽ بمشديد عقوبة الج العقابية

 عميو في الجرائـ المي منميؾ حقو في الحياة.
اإلسمعانة بعدد مف مناىج البحث  البحثإقمضت دراسة موضوع  :منيجية البحث

لعرض المشكمة  ،(Analytical methodالعممي ومف أبرزىا المنيج المحميمي )
بداء الرأي المناسب  ييةواآلراء الفق وبياف األحكاـ القانونية الممعمقة بيا ومف ثـ محميميا وا 

، إذ ممت المقارنة (Comparative method، كما إمبعنا المنيج المقارف )نيابشأ
 األخرى. والقوانيف العقابيةالعراقي  قانوف العقوباتبيف 

البحث ) أثر صفة المجنى عميو في مشديد لغرض دراسة موضوع  :ىيكمية البحث
نبيف في كؿ ، خمسة مطالبإلى  وسنقسم ، (الجرائـ الماسة بحؽ الحياة العقاب في

 ناوؿسنمو منيا الصفات المي يمممع بيا المجنى عميو وأثرىا في مشديد عقوبة الجاني، 
صغر سف المجنى  المطمب الثاني وفيلمجنى عميو ، قرابة االمطمب األوؿ في بالبحث 
لمجنى افي المطمب الرابع انمماء و ميو ، لمجنى عوظيفة ا المطمب الثالثفي و عميو ، 

المجنى نقص أىمية في المطمب الخامس و ـ ، المجنى عميي معددأو  لجماعة معينة عميو
 ؿ الييا.صأبرز االسمنماجات والموصيات المي سنمو  ناحثاممة بفػي خسندرج و . عميو

 األول مطمبال
 مجنى عميو قرابة ال

موافر صفات معينة في المجنى عميو يا باىمماممولي المشريعات الجنائية  
معمؽ بوجود عالقة معينة مجاؿ العقاب، ومف ىذه الصفات ما يويجعؿ ليا أثرًا في 

، إذ يالحظ بأف )القرابة( مربط المجنى عميو بالجاني وخاصة في نطاؽ الرابطة األسرية
بصفة  العديد مف ىذه المشريعات مؤخذ بنظر االعمبار في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة

المجنى عميو في الرابطة األسرية ومجعميا مشددة لممسؤولية الجنائية، كحالة اف يكوف 
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اف يرمبط المجنى عميو بالجاني أو  مف فروعوأو  المجنى عميو مف أصوؿ الجاني
 مباعًا وكما يمي:بالبحث الزوجية. وىذا ما سنمناولو أو  برابطة األخوة

لـ مسر المشريعات : العمد مف أصوؿ الجاني المجنى عميو في جريمة القمؿ أواًل:
الجنائية بصدد ىذه الجريمة عمى وميرة واحدة فمنيا ما مبنت فكرة مشديد العقوبة عمى 

صوؿ كقانوف العقوبات السويدي ي يرمكب جريمة القمؿ العمد ضد األالجاني الذ
( والبمغاري 273ـ)والميبي  ( 2)،(4-221والفرنسي )ـ( 1)،واالسباني واألرجنميني والبيروي

(. ومنيا ما فرضت عقوبة االعداـ عمى الجاني كقانوف العقوبات االيطالي 127/4)ـ
وقانوف ( 3)،( مف القانوف ذامو4-61/1( شرط موافر احد الظروؼ المبينة في )ـ576)ـ

( واألردني 535/3( والسوري )ـ549/3)ـد( والمبناني -406/1العقوبات العراقي )ـ
( والمغربي 261( والجزائري )ـ300/3( والقطري )ـ332/2مي )ـ( واإلمارا328/3)ـ
 (.237/1( والعماني )ـ333( والبحريني )ـ396)ـ

ف بعضًا مف المشريعات الجنائية لـ معد القمؿ العمد الواقع عمى أفي حيف 
بؿ فرعو ظرفًا مشددًا لمعقاب، بؿ اخضعت ىذه الجريمة قالمجنى عميو األصؿ مف 

 مؿ العمد كقانوف العقوبات الدانماركي واليولندي والبولندي واأللمانيلألحكاـ العامة لمق

 والمصري والكويمي واليمني.( 4)
ف عدـ عد قمؿ األصوؿ أذ إوبدورنا نرى باف موقؼ ىذه القوانيف األخيرة منمقد 

ف أنرى ب بينمامف قبؿ الفروع ظرفًا مشددًا لمعقاب يعد نقصًا مشريعيًا ينبغي مداركو، 
القوانيف العقابية المي عدت مثؿ ىذه الحالة ظرفًا مشددًا لمعقاب ىو مشرع في الموقؼ 

                                                           

( د. يحًذ اتٕ انعال عمٍذج، دٔر انًجُى عهٍّ فً انظاْزج االجزايٍح، دراسح فً عهى انًجُى عهٍّ، 1)

 .032، ص 1811انفكز انعزتً، انماْزج،  ، دار1ط

، دار انُٓضح 1( د. اشزف ريضاٌ عثذانحًٍذ، َحٕ تُاء َظزٌح عايح نحًاٌح األسزج جُائٍاً، ط0)

، تٍ َصٍة عثذانزحًٍ، األسزج ٔانمإٌَ انجُائً، اطزٔحح  101، ص0222انعزتٍح، انماْزج، 

 132، ص 0212 – 0122نخضز تاتُح،  دكتٕراِ، كهٍح انحمٕق ٔانعهٕو انسٍاسٍح، جايعح انحاج

،  دالل ٔردج ، أثز انمزاتح فً تطثٍك انمإٌَ انجُائً، دراسح يمارَح، أطزٔحح دكتٕراِ، كهٍح 

 .022ص ،0212 – 0212تهًساٌ،  –انحمٕق ٔانعهٕو انسٍاسٍح، جايعح اتٕ تكز تهماٌذ 

فً انمإٌَ انًصزي انًمارٌ ( د. ْشاو اتٕ انفتٕح، انُظزٌح انعايح نهظزٔف انًشذدج، دراسح 3)

 .0ٔانٓايش  012-012، ص 1813ٔانشزٌعح االساليٍح انغزاء، ب.خ يكاٌ انُشز ، 

 .008( د. يحًذ اتٕ انعال عمٍذج، يصذر ساتك، ص2)
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ف محذو ىذه القوانيف حذو القوانيف العقابية أف كنا مع ذلؾ نأمؿ ا  مما يحمد عميو و 
ذ اف ىذه القوانيف إخرى المي فرضت عقوبة االعداـ عمى الفرع القامؿ عمدًا ألصمو األ

 بر لممجنى عمييـ األصوؿ.موفر حماية جنائية فعالة واك
 (1)،مف الظروؼ الشخصية المشددة لمعقابيعد صوؿ مف قبؿ الفروع قمؿ األ إف

لجريمة سواء كانت مساىمميـ ثره يسري عمى جميع المساىميف في ارمكاب األذا فأف 
 51صؿ في المجنى عميو )ـبعية شرط اف يعمموا بوجود صفة األـ مأصمية أفييا 

 عقوبات عراقي(.
ف قمؿ الجاني ألحد أصولو أالمشديد في مثؿ ىذه الجرائـ في  ف العمة مفومكم

ف القامؿ ألحد أمنكر لممبادئ والقيـ والعواطؼ و  ىو فعؿ في غاية البشاعة لما فيو مف
أصولو يكشؼ عف خطورمو االجرامية ونفسيمو الشريرة ففعمو يدؿ عمى الخسة والغدر 

بعقوبة صارمة لما اقمرفمو يداه بحؽ  ف يعاقبلذلؾ نصت القوانيف العقابية كافة عمى أ
 (2).اعز الناس واقربيـ اليو

اف عال واألـ واف عمت والمقصود باألصوؿ ىـ األصوؿ الشرعيوف، وىـ األب و 
ؾ ال يعمد صوليما مف الجيميف، ويشمرط اف يكوف األصؿ شرعيًا، وبذلأوكما يشمؿ 

عمرؼ بنظاـ المبني وذلؾ بخالؼ قانوف ف الشريعة االسالمية ال مبالبنوة غير الشرعية أل
أـ  العقوبات الفرنسي الذي شدد العقاب في حالة قمؿ الفرع ألحد أصولو الشرعييف

والقرابة الممطمبة  ،والقرابة الممطمبة ىي القرابة المباشرة ال قرابة الحواشي (3)،بالمبني
 (4).مكوف مف جية األب دوف اشمراطيا مف جية األـ

                                                           

، دار انثمافح نهُشز 0، طَساٌ( د.كايم انسعٍذ، شزح لإٌَ انعمٕتاخ، انجزائى انٕالعح عهى اإل1)

،  د. عثذانٕاحذ انعهًً، شزح انمإٌَ انجُائً انًغزتً،   10-11، ص0222ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 

،  د. فخزي عثذانزساق صهثً انحذٌثً، شزح 022انمسى انخاص، ب.خ يكاٌ ٔتارٌخ انُشز ، ص

 .128، ص 1882لإٌَ انعمٕتاخ، انمسى انخاص، يطثعح انشياٌ، تغذاد، 
، دار 1، ط1ص، انجزائى انٕالعح عهى االشخاص ج( د. يحًذ سعٍذ ًَٕر، شزح لإٌَ انعمٕتاخ، انمسى انخا0)

،  د. يًذٔح خهٍم انثحز، ، انجزائى انٕالعح عهى االشخاص  10، ص0221انثمافح نهُشز ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 

 .21، ص0228، اثزاء نهُشز ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 1فً لإٌَ انعمٕتاخ االياراتً ٔفماً َخز انتعذٌالخ، ط

نمزاتح تٍٍ انجاًَ ٔانًجُى عهٍّ عهى انًسؤٔنٍح انجُائٍح، دراسح يمارَح، يجهح عهً عذَاٌ انفٍم، أثز ا( 3)

 .201، ص0213، 31انحمٕق انكٌٕتٍح، انعذد انثاًَ، انسُح 

، د. يحًذ صثحً َجى، انجزائى انٕالعح عهى 022د. عثذانٕاحذ انعهًً، يصذر ساتك، ص( 2)

 .28-21، ص1888، دار انثمافح نهُشز ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 0االشخاص، ط
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ع الجزائري وايمانًا منو في مشديد العقاب في قمؿ الفرع المشر  ويالحظ إف
ي عذر قانوني يخفؼ أ( عمى عدـ اسمفادة الفرع الجاني مف 282ألصمو قد نص في )ـ

وكذلؾ األمر بالنسبة لقانوف العقوبات المغربي  (1)،عقوبمو كاالسمفزاز والضرب وغيرىا
ونممنى اف  ،المغربي ممشرع الجزائري و نرى إف النص عمى ذلؾ يحسب ل( و 422)ـ

نص ؤخذ عمى صياغة م، إال انو ومع ذلؾ يورد المشرع العراقي نصًا مماثاًل لذلؾ
واالكمفاء  (موأأو  أباه)يث كاف األحرى بو عدـ ايراد لفظ جزائري( بأنو ركيؾ ح 282)ـ

فيذا المفظ يشمؿ المفظيف السابقيف  يا،الوارد في المادة ذام (أحد أصولو)فقط بمفظ 
 عبيما.ويسمو 
سمقراء المشريعات إمف : المجنى عميو في جريمة القمؿ العمد مف فروع الجاني ثانيًا:

منحى واحدًا بصدد اعمبار  الجنائية لمدوؿ المخممفة نالحظ باف ىذه المشريعات لـ منح  
ت مثؿ ىذه فمنيا مف عد .صمو ظرفًا مشددًا لمعقابأقمؿ المجنى عميو الفرع مف قبؿ 

(، 372والميبي )ـ (2)(127/4شددًا لمعقاب كقانوف العقوبات البمغاري )ـالجريمة ظرفًا م
( والسوري 495/3كقانوف العقوبات المبناني )ـعنيا، ومنيا ما فرضت عقوبة االعداـ 

في حيف لـ منص معظـ  ،(210)ـ( والمونسي 237/1( والعماني )ـ535/3)ـ
بؿ اخضعميا  ،ًا لمعقابالمشريعات الجنائية عمى عد مثؿ ىذه الحالة ظرفًا مشدد

والعراقي والمصري واالمارامي  (3)لألحكاـ العامة لمقمؿ العمد كقانوف العقوبات الفرنسي
 والقطري والبحريني واليمني والجزائري والمغربي واألردني.

ويشمرط لمحقؽ ىذا الظرؼ ارمكاب جريمة القمؿ العمد بكافة اركانيا واف يكوف 
ذ ال يمحقؽ الظرؼ المشدد إال بيف ذوي القرابة المباشرة إالمجنى عميو فرعًا لمجاني، 
ذ ال يمحقؽ ىذا الظرؼ لذوي القرابة مف غيرىـ وال مشدد إذات الخط المسمقيـ نزواًل، 

                                                           

د. اسحك اتزاٍْى يُصٕر، شزح لإٌَ انعمٕتاخ انجشائزي، جُائً خاص فً انجزائى ضذ ( 1)

، 1811، انًطثٕعاخ انجايعٍح، انجشائز، 0األشخاص ٔاألخالق ٔاأليٕال ٔأيٍ انذٔنح، ط

 .21ص

 .0، انٓايش رلى 012د. ْشاو اتٕ انفتٕح، يصذر ساتك ، ص( 0)

أثز انزٔاتظ األسزٌح عهى تطثٍك انمإٌَ انجُائً فً األَظًح احًذ،  يحًذ عثذانزؤٔف يحًٕد ( 3)

 .318، ص. 0221، انًزكش انمإًََ نالصذاراخ انمإٍََح، انماْزج، 1انمإٍََح انًمارَح، ط
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أحد أو  خالةأو  خاؿأو  عمةأو  عـأو  أختأو  ذا كاف المجنى عميو أخإالعقوبة 
بنًا إالمجنى عميو الفرع  نو ال يطبؽ الظرؼ المشدد فيما إذا كافكما أ ،أوالدىـ
 (2).نو يشدد بحقيا العقابأؿ األـ إلبنيا مف الزنى فإال إذا وقع القمؿ مف قب (1)،بالمبني

العمة مف مشديد العقاب في اف ىذه الجريمة منـ عف قساوة األصؿ ذامو مكمف و 
ومنكره لغريزة العاطفة والحناف والرحمة المي يفمرض وجودىا في مشاعر األصؿ مجاه 

يذىب  ، إذقانوف العقوبات الجزائريمف ( 272)ـوقد مباينت اآلراء بخصوص  فرعو.
في حيف  (3)،و ظرفًا مشددًا لمعقابمقمؿ األصؿ لفرعو وجعمعمى  أنيا منصإلى  رأي

قمؿ األصوؿ لفروعيـ بنص خاص إلى  اف ىذا القانوف لـ يمطرؽإلى  يذىب رأي آخر
 (4).قاب الجنائيبؿ أخضعو لألحكاـ العامة لممجريـ والع

ري( جزائ 272القوؿ باف )ـإلى  وبدورنا ال نمفؽ مع الرأي األوؿ الذي يذىب
نص عمى ظرؼ المشديد الممعمؽ بقمؿ الفروع مف قبؿ أصوليـ، حيث اف نص م
قمرفو ( السابؽ الذكر يمعمؽ بمشديد العقاب في جرائـ الضرب واإليذاء الذي ي272)ـ
القمؿ العمد واف ىذا الرأي )األوؿ( قد اعممد إلى  شارةإصؿ عمى فرعو وليست فيو األ

عمى القياس فقاس جريمة القمؿ العمد عمى جرائـ الضرب واإليذاء وحيث انو مف 
خمؽ الجرائـ والعقوبات، إلى  القياس فيما إذا أدى ذلؾإلى  المعموـ ال يجوز االلمجاء

ني القائؿ باف قانوف فالقياس محظور في مجاؿ المجريـ والعقاب لذا نؤيد الرأي الثا
العقوبات الجزائري لـ يورد نصًا خاصًا يمعمؽ بقمؿ المجنى عميو الفرع مف قبؿ أصمو 

 ولـ يجعؿ منو ظرفًا مشددًا لمعقاب بؿ اخضع ذلؾ لألحكاـ العامة لمقمؿ.

                                                           

( د. عهً عثذانمادر انمٕٓجً، لإٌَ انعمٕتاخ، انمسى انخاص، جزائى االعتذاء عهى انًصهحح انعايح 1)

 .081، ص0220، يُشٕراخ انحهثً انحمٕلٍح، تٍزٔخ، 1نًال، طٔا َسأٌعهى اإل

(  د. يشْز جعفز عثٍذ، شزح لإٌَ انجشاء انعًاًَ، انمسى انخاص، انجزائى انٕالعح عهى األفزاد، 0)

 .121.، ص0222، دار انثمافح نهُشز ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 1ط

االعتذاء  –ذاء عهى األشخاص( د. فزٌجح حسٍٍ، شزح فإٌَ انعمٕتاخ انجشائزي، جزائى االعت3)

، د. اسحك اتزاٍْى يُصٕر، يصذر ساتك، 11، ب.خ يكاٌ ٔتارٌخ انُشز، ص3عهى االيٕال، ط

 .20ص

( عهً لصٍز ، انحًاٌح انجُائٍح نهطفم فً انتشزٌع انجشائزي، اطزٔحح دكتٕراِ، كهٍح انحمٕق ، 2)

 .23، ص0221تاتُح،  -لسى انعهٕو انمإٍََح، جايعح انحاج كمز
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 (1).صمو يعد ظرفًا شخصيًا مشددًا لمعقابأف قمؿ المجنى عميو الفرع مف قبؿ إ
صمية أمكابيا سواء كانت مساىمميـ فييا جميع المساىميف في ار  وبيذا فانو يسري عمى

 51ـوذلؾ وفقًا لنص )ـ مبعية شرط اف يعمموا بوجود ممؾ الصفة في المجنى عميو أ
 عقوبات عراقي(.

حسب : أزواجومف أو  جانيال في جريمة القمؿ العمد مف أشقاءالمجنى عميو   :ثالثاً 
لجنائية لمدوؿ العربية فأننا لـ نجد قانونًا عقابيًا يعد طالعنا عمى العديد مف المشريعات اإ

القمؿ الواقع بيف أو  مف األخت عمى أخيياأو  القمؿ العمد الواقع مف األخ عمى أخمو
ذا القانوف حيث عد ى ،األزواج ظرفًا مشددًا لمعقاب باسمثناء قانوف العقوبات الميبي

المي مرمكب أو  خيياأخت بحؽ األأو  خموأخ بحؽ األ اي يرمكبيمجريمة القمؿ العمد ال
 (.273زواج ظرفًا مشددًا لمعقاب )ـبيف األ

ومف جانبنا نرى بأنو قد أحسف المشرع الميبي فعاًل حيف عد مثؿ ىذه الحاالت 
ظرفًا مشددًا لمعقاب في جرائـ القمؿ العمد وذلؾ اف ارمكاب القمؿ العمد بيف ىؤالء 

 خموأأو  خيوأفالذي يقدـ عمى قمؿ  ،لمجاني األشخاص يكشؼ عف الخطورة االجرامية
صر الدـ ووشائح القربى، ويكوف الجاني قد منكر وازوجيا يكوف قد منكر ألأو  زوجموأو 

إذ اف ىذه  لمعواطؼ والحناف والرحمة والمحافظة عمى حياة ىؤالء المجنى عمييـ.
 .العالقة مسموجب ىذه االلمزامات

لؾ في سيولة ارمكاب الجريمة بحؽ ىؤالء كما اف السبب في المشديد يممثؿ كذ
حيث اف الجاني يكوف في الغالب ساكنًا مع المجنى عميو في منزؿ واحد ويولد ذلؾ 
أواصر الثقة واأللفة واالطمئناف بينيـ بحيث ال يموقع المجنى عميو اف يعمدى عميو مف 

يو والمساس قبؿ شخص يكوف ممزمًا بواجب الدفاع عنو ودفع الشر عنو ال االعمداء عم
 بحيامو.

                                                           

 .1103انُشز ، ص ، ب.خ يكاٌ ٔتارٌخ 1ادٌة استاَثٕنً، شزح لإٌَ انعمٕتاخ ، ج (1)
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وألجؿ ذلؾ ننمقد ما ذىب اليو رأي بأف المشريعات الجنائية الوضعية لـ مقر أي 
يث اف ىذا األطالؽ ح (1).اثر لمعالقة الزوجية عمى جريمة القمؿ في الظروؼ العادية

ثر لمعالقة أي أغالبية المشريعات الوضعية لـ مقر اف الرغـ مف عمى ليس في محمو ف
قد أخذ كما مقدـ ( 372جريمة القمؿ العمد اال اف قانوف العقوبات الميبي )ـالزوجية في 

 بنظر االعمبار ممؾ العالقة في جريمة القمؿ العمد وعدىا  ظرفًا مشددًا لمعقاب.
وبدورنا نقمرح عمى المشرع العراقي اف يورد نصًا عقابيًا يجعؿ مف جريمة القمؿ 

 بيف األزواج ظرفًا مشددًا لمعقاب.أو  خوة واألخواتالعمد الواقعة بيف األ
 الثاني مطمبال

 صغر سن المجنى عميو
قرار حماية جنائية إالمشريعات العقابية بصدد  نصوص مف دراسة ومحميؿ

مجاىيف إمخذت إننا نرى بأنيا أف ) الطفؿ (، خاصة بقمؿ المجنى عميو صغير السف
 ثنيف وىما كاآلمي:ػإ

نائية خاصة بالمجنى عميو صغير السف : عدـ إقرار حماية ج االتجاه األول
نما مـ اخضاع ىذه الجريمة لألحكاـ والقواعد العامة لمقمؿ  في جريمة القمؿ العمد وا 

 (2)،العمد، وقد أقر ىذا االمجاه العديد مف القوانيف العقابية، منيا قانوف العقوبات الكندي

واليمني واألردني والجزائري  والعراقي والبحريني والميبي واإلمارامي والقطري (3)،والمصري
 والمغربي.

عد قمؿ المجنى عميو صغير السف )الطفؿ( ظرفًا مشددًا  االتجاه الثاني:
 (1)وااليطالي (4)(4-222لمعقاب ومف ىذه المشريعات قانوف العقوبات الفرنسي )ـ

                                                           

، دار انحايذ 1انحًاٌح انجُائٍح نهعاللح انشٔجٍح، دراسح يمارَح، طد. يحًٕد احًذ طّ يحًٕد،  (1)

 .112، ص0212نهُشز ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 

، دار حايذ نهُشز  1جُى عهٍّ ، ط( د. يحًٕد احًذ طّ يحًٕد، انحًاٌح انجُائٍح نهطفم ان0ً)

 .32، ص 0212ٔانتٕسٌع ، عًاٌ ، 

( حًاص ْذٌاخ، انحًاٌح انجُائٍح نهطفم انضحٍح، دراسح يمارَح، أطزٔحح دكتٕراِ ، كهٍح انحمٕق 3) 

  .31، ص 0212-0212تهًساٌ ،  –ٔانعهٕو انسٍاسٍح، جايعح اتٕ تكز تهماٌذ 

، 0221، دار انُٓضح انعزتٍح، انماْزج، 1ئٍح نألطفال، ط( د. شزٌف سٍذد كايم، انحًاٌح انجُا2)

، د. ْالنً عثذانالِ احًذ، انحًاٌح انجُائٍح نحك انطفم فً انحٍاج فً انُظاو انمإًََ 12ص

 – 0212انًصزي ٔانثحزًٌُ ٔانفزَسً ٔانفكز انجُائً االساليً، دار انُٓضح انعزتٍح، انماْزج، 
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اشمرطت القوانيف  ، وقد( 236/4( والعماني )ـ534/5( والسوري )ـ548/4والمبناني )ـ
ف يكوف المجنى عميو دوف الخامسة عشرة مف أاألخيرة لمحقؽ الظرؼ المشدد  ةالثالث

األخيرة يكوف  ةالعقابية الثالث لمقوانيفف المجنى عميو في ىذه الجريمة ووفقًا إ العمر.
نما يكوف أقؿ مف ذلؾ، فاذا بمغ أدوف الخامسة عشرة مف العمر  ي لـ يبمغ ىذا العمر وا 

والعبرة بمحديد السف  .مجاوزىا فاف الظرؼ المشدد ال يطبؽأو  رالخامسة عشرة مف العم
ازىاؽ روح الصغير السف، ويشمرط عمـ الجاني وقت إلى  وقت امياف السموؾ المفضي

قممو وىذا العمـ مفمرض بحؽ الجاني إلى  رادموإلفعمو بسف المجنى عميو واف ممجو اميانو 
 (2).ثبت عدـ عممو بسف المجنى عميوأذا إإال 

ف المجنى عميو صغير السف يكوف ضعيؼ القوة أكمف العمة مف المشديد في وم
 الجسدية وغير قادر عمى مقاومة الجاني لمنعو مف منفيذ فعمو بسيولة، فيندفع الجاني

اومة وقد ال يجابييا بما سيمقاه سمفًا مف مق ئمنفيذ سموكو االجرامي غير عابإلى 
قداـ إميو صغير السف يكوف دافعًا في ع ف عدـ اكمماؿ نضج المجنىأصاًل، كما أ

اف سموؾ الجاني ىذا حمفو وعدـ المردد في منفيذ فعمو، حيث إلى  الجاني عمى اسمدراجو
ومدؿ عمى خطورمو االجرامية فمـ مردعو شخصية ، كما خالقو ومدنييا أيدؿ عمى خسة 

ية لصغير فضعؼ القدرات الجسدية والعقم (3)،المجنى عميو الضعيفة مف منفيذ جريممو
السف يجعمو لقمة سائغة لمجاني الذي يرغب في ازىاؽ روحو فيقدـ عمى امياف سموكو 

انو سيالقي مقاومة أو  مقاومةيعمـ مسبقًا بأنو لف يالقي ممردد إذ انو  غيرو  ىيابغير 
ضئيمة ال مكفي لردعو عف منفيذ فعمو، فالمجنى عميو صغير السف يكوف فريسة سيمة 

لذا كاف مشديد العقاب أمرًا ضروريًا لردع  ،بو في براثف الجناة يقاعإليمكف المغرير وا
 الجاني وزجر غيره.

                                                                                                                                                      

نٕلفً، انحًاٌح انجُائٍح نضحاٌا انعُف األسزي، دراسح ، د. آالء عذَاٌ ا381-382.، ص0212

 .111.، ص0212، دار انثمافح نهُشز ٔانتٕسٌع، عًاٌ، 1يمارَح، ط

األسزٌح فً انمٕاٍٍَ انًغارتٍح، أطزٔحح دكتٕراِ ،  تٕسٌاٌ عثذانثالً،انحًاٌح انجُائٍح نهزاتطح (1)

،ْايش 331،ص0212– 0212هًساٌ،ت –كهٍح انحمٕق ٔانعهٕو انسٍاسٍح،جايعح اتٕ تكز تهماٌذ

 .182رلى 

 .081-082د. عهً عثذانمادر انمٕٓجً، يصذر ساتك، ص (0)

 .82د. يشْز جعفز عثٍذ، يصذر ساتك، ص (3)
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المشريعات الجنائية المي لـ مجعؿ مف صغر المشرع في ومف كؿ ذلؾ نناشد 
سف المجنى عميو ظرفًا مشددًا لمعقاب في جرائـ القمؿ العمد ومنيا قانوف العقوبات 

معقاب وذلؾ لموفير حماية جنائية الحالة ظرفًا مشددًا ل عد مثؿ ىذهإلى  العراقي اف ممجأ
حمى مجرد أو  إزىاؽ حيامولمنع مف مسوؿ لو نفسو و  فضؿ لممجنى عميو صغير السفأ

المفكير في ارمكاب مثؿ ىذه الجرائـ بحقيـ، لذا نقمرح عمى المشرع العراقي اف يورد 
مكب جريمة القمؿ العمد بحؽ نصًا عقابيًا يشدد مف خاللو العقاب عمى الجاني الذي ير 

المجنى عميو صغير السف ونرى لمطبيؽ ىذا الظرؼ اف يحدد سف المجنى عميو بعدـ 
يكوف المجنى عميو  عمريةال المرحمةىذه في امماـ الثامنة عشرة كاممة مف العمر، إذ انو 

صغير السف ضعيؼ البنية الجسدية والعقمية وغير قادر عمى المقاومة بشكؿ كبير 
ف مكوف العقوبة ىي االعداـ أ نرىو  .شخاص البالغيف ليردع الجاني عف منفيذ فعموكاأل

 .ليمناسب مقدار العقوبة مع جسامة الجريمة المرمكبة
( مف قانوف العقوبات 135/2نص )ـإلى  كما نرى انو ال يسمحسف الركوف

عجزه  أو ارمكاب الجريمة بانمياز فرصة ضعؼ ادراؾ المجنى عميو عد   ذيالعراقي ال
عف المقاومة ظرفًا مشددًا عامًا لمعقاب ألف مطبيؽ مثؿ ىذا الظرؼ المشدد العاـ ىو 

عقوبات عراقي(، بمعنى انو ال يجوز االكمفاء  136مر جوازي لممحكمة وفقًا لنص )ـأ
الحماية الجنائية المثمى لممجنى عميو صغير  ال يوفرفيو  يواالسمناد الأو  يذا النصب

ذ مكوف المحكمة مطمقة اليد في مطبيؽ ىذا الظرؼ إقمؿ العمد السف في جريمة ال
وىذا بدوره ينمقص مف الحماية الجنائية المي ينبغي موفيرىا  ،المشدد العاـ مف عدمو

 لممجنى عميو صغير السف في مثؿ ىذه الجرائـ.
عد قمؿ المجنى عميو إلى  يذىب رأي فقيي وفيما يمعمؽ بطبيعة ىذا الظرؼ

إال اننا ال نمفؽ مع ىذا الرأي بؿ نرى اف  (1).شخصيًا مشددًا لمعقاب صغير السف ظرفاً 
ثره عمى جميع المساىميف في أىذا الظرؼ ىو ظرؼ مادي مشدد لمعقاب بحيث يسري 

                                                           

 .81د. يشْز جعفز عثٍذ، انًصذر انساتك، ص (1)
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ـ مبعية وسواء عمموا بوجود صفة صغر أصمية أمكابيا سواء كانت مساىمميـ فييا ار 
 .ـ لـ يعمموا بذلؾأالسف المجنى عميو 

 لثالثا المطمب
 وظيفة المجنى عميو

ليا أثرًا  تبالحالة المينية لممجنى عميو وجعمغالبية المشريعات الجنائية إعمدت 
عمى في مجاؿ السياسة الجنائية وفي محديد المسؤولية الجنائية لمجاني، حيث نصت 

المكمؼ بخدمة عامة أو  عد جريمة القمؿ العمد المرمكبة ضد المجنى عميو الموظؼ
( 137/3ومف ىذه المشريعات قانوف العقوبات البمغاري )ـ ،دًا لمعقابظرفًا مشد

والفرنسي الذي جعؿ عقوبة مرمكبيا ىي السجف المؤبد  (1)،(4-135/2واليوغسالفي )ـ
(. في حيف فرض قانوف 236/3)ـ وكذلؾ قانوف العقوبات العماني (2)(4-4-221)ـ

بينما  ،لمؤبدةااالشغاؿ الشاقة  ( عقوبة327/2( واألردني )ـ534/4العقوبات السوري )ـ
 ( والقطري549/5ىػ( والمبناني )ـ-406/1فرض كؿ مف قانوف العقوبات العراقي )ـ

 ( ليذه الجريمة عقوبة االعداـ.333( والبحريني )ـ332/2( واإلمارامي )300/4)
المشرع المغربي لـ يجعؿ مف صفة الموظؼ في شخص أف  فمرغـ عمى الو 

ددًا لمعقاب في جريمة القمؿ العمد إال انو فرض عقوبة االعداـ المجنى عميو ظرفًا مش
ونص عمى ذلؾ في الفرع  ،بسببوأو  عمى كؿ مف يقمؿ الموظؼ العاـ اثناء اداء واجبو

  (3)(.267/5الخاص بجرائـ االعمداء عمى الموظؼ العاـ ومحديدًا في )ـ
 ة قمؿ الموظؼولـ ينص قانوف العقوبات المصري والجزائري والميبي عمى جريم

بؿ أخضع الجريمة  ،المكمؼ بخدمة عامة ولـ يجعؿ منو ظرفًا مشددًا لمعقابأو 
 لألحكاـ العامة لمقمؿ العمد وحسب األحواؿ.

                                                           

 .0، انٓايش رلى 122د. ْشاو اتٕ انفتٕح، يصذر ساتك، ص (1)

ح انجُائٍح نذٔي انصفح انعايح، دراسح يمارَح، اطزٔحح حسٍ يحًذ سعذ انًُٓذي، انحًاٌ (0)

 .111، ص0211دكتٕراِ، كهٍح انحمٕق، جايعح انماْزج، 

، دار انحايذ نهُشز 1د. صثاح يصثاح يحًٕد انسهًٍاٌ، انحًاٌح انجُائٍح نهًٕظف انعاو، ط (3)

 .1، ْايش رلى 112، ص0222ٔانتٕسٌع، عًاٌ 
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ومف جانبنا نرى بأف موقؼ القوانيف العقابية المي فرضت عقوبة االعداـ عمى 
سب مع جسامة ف ىذه العقوبة ممناأالجريمة ىي األجدر باالمباع حيث مرمكبي ىذه 

المكمؼ أو  الجريمة المرمكبة وموفر حماية جنائية أكثر فعالية لممجنى عميو الموظؼ
ويشمرط لمحقؽ ىذا الظرؼ المشدد اف مقع جريمة القمؿ العمد واف مموافر ، بخدمة عامة

المكمؼ بخدمة عامة في المجنى عميو واف مرمكب جريمة القمؿ العمد أو  صفة الموظؼ
ثناء الوظيفة ىو ضابط أوالضابط في القمؿ  (1)،بسببياأو  يمو لوظيفموعميو اثناء مأد

عماؿ الوظيفة في حيف اف أعالقة زمنية بيف القمؿ وبيف  زمني فالمشرع يمطمب وجود
الضابط في القمؿ بسبب الوظيفة ىو ضابط سببي، بمعنى وجود رابطة سببية بيف 

ثناء مأديمو أؿ القمؿ عمى المجنى عميو يقع فع وينبغي اف (2)،الوظيفة والجريمة المرمكبة
ظيفي وفي المكاف الذي ي خالؿ الفمرة المي يؤدي فييا الموظؼ عممو الو أوظيفمو، 

شخصيًا ال دخؿ  يًا كاف الباعث عمى القمؿ ولو كاف الباعثأعماؿ وظيفمو أيمارس فيو 
مى كما يموافر الظرؼ المشدد حمى ولو وقعت الجريمة ع (3).عماؿ وظيفموألو ب

المكمؼ بخدمة عامة في غير أوقات الدواـ الرسمية وخارج األماكف المي أو  الموظؼ
يجب اف يؤدي فييا وظيفمو بشرط موافر عالقة وصمة بيف الوظيفة وبيف جريمة القمؿ 

 (4)المرمكبة.
اف الظرؼ المشدد ال يموفر فيما إذا وقع القمؿ عمى شخص إلى  ويذىب رأي

القمؿ ىو إلى  الدافع دمة وفقد صفمو كموظؼ حمى ولو كافكاف موظفًا ثـ خرج مف الخ
في حيف  .(5)ماه ذلؾ الشخص بحكـ وظيفمو في الوقت الذي كاف موظفاً أما كاف قد 

 حمى واف احيؿ الموظؼ دالظرؼ المشد ىذايذىب رأي آخر خالؼ ذلؾ ويرى محقؽ 
قمؿ الموظؼ  عزلو مف الخدمة شرط وجود عالقة وصمة بيفأو  المقاعد ومـ فصموإلى 

                                                           

، ب.خ. يكاٌ انُشز، 0لإٌَ انعمٕتاخ، انمسى انخاص، طد. ياْز عثذشٌٕش انذرج، شزح  (1)

 .123.، ص1881

 .120-121( د. فخزي عثذانزساق صهثً انحذٌثً، يصذر ساتك، ص0)

 .20د. يًذٔح خهٍم انثحز، يصذر ساتك، ص (3)

 .082د. عهً عثذانمادر لٕٓجً، يصذر ساتك، ص (2)

 .11د. يحًذ سعٍذ ًَٕر، يصذر ساتك، ص (2)
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خير لرجاحمو ولكونو يمفؽ مع النصوص العقابية وبدورنا نؤيد الرأي األ (1)ووظيفمو.
المكمؼ بخدمة أو  لقانوف العقوبات ولكونو يوفر الحماية الجنائية الممطمبة لمموظؼ

 عامة ألداء وظيفمو.
ماية لمموظؼ والمكمؼ بخدمة عامة ومكمف العمة مف المشديد في موفير الح

عمى الدولة موفيرىا لموظفييا مف جب و يمبسببيا وىذه الحماية أو  مأدية وظيفمو ثناءأ
ف ىذا االعمداء ال بحرية مامة ومأمف مف كؿ اعمداء ألعماؿ وظيفميـ أجؿ مأدية أ

بؿ يممد ليشمؿ السمطة العامة نفسيا، فالغاية مف المشديد ليست  ،يشمؿ الموظؼ لوحده
الحماية الجزائية لمسمطة العامة عف طريؽ  يربؿ في موف ،في حماية شخص الموظؼ

 (2)احمراـ القائميف بأعماليا.
ف أويشمرط لمحقؽ ىذا الظرؼ المشدد اف يعمـ الجاني بصفة المجني عميو وب

فاف  (3)،بسببياأو  دية وظيفموأثناء مأمكمؼ بخدمة عامة أو  فعمو يقع عمى موظؼ
نما يسائؿ عف إنمفى عممو بذلؾ ال يسأؿ عف جريمة قمؿ عمد مقم رف بظرؼ مشدد وا 

 القمؿ العمد البسيط.
اف الظرؼ المشدد في ىذه الجريمة إلى  يذىب رأي طبيعة ىذا الظرؼوبصدد 

ماديًا  اً عده ظرفإلى  ي آخرأفي حيف يذىب ر  (4)،ىو ظرؼ شخصي مشدد لمعقاب
 (5)مشددًا  لمعقاب.

وؼ الشخصية وؿ ونرى باف ىذا الظرؼ ىو مف الظر وبدورنا نؤيد الرأي األ
المشددة لمعقاب بحيث يسري عمى جميع المساىميف في الجريمة سواء كانت مساىمميـ 

رمكاب اف يعمموا بوجود ىذه الصفة في المجنى عميو وقت أـ مبعية شرط أصمية أفييا 
  (6).الجريمة بحقو

                                                           

 .11جعفز عثٍذ، يصذر ساتك، ص د. يشْز (1)

شزح أحكاو انمسى انخاص يٍ لإٌَ انعمٕتاخ، يكتثح انسُٕٓري،  د. جًال اتزاٍْى انحٍذري، (0)

 .082ص ،0211تغذاد، 

 .22د. يحًذ صثحً َجى، يصذر ساتك، ص (3)

 .120-121د. صثاح يصثاح يحًٕد انسهًٍاٌ، يصذر ساتك، ص (2)

 .113ص د. كايم انسعٍذ، يصذر ساتك، (2)

  عمٕتاخ عزالً. 21( و 2) 
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 الرابع المطمب
 تعدد المجنى عمييمأو  المجنى عميو لجماعة معينة نتماءإ

 يا بموافر صفة فئويةاىمماملمشريعات الجنائية في بعض األحياف مولي بعض ا
طائفية في المجنى عميو ومجعؿ ليا أثرًا في محديد مسؤولية الجاني الجنائية في أو 

الجرائـ الماسة بحؽ الحياة وذلؾ بمشديد العقاب عميو، كحالة اف يكوف المجنى عميو 
مميًا لطائفة معينة، كما اف يكوف منأو  منمميًا لفئة معينة كأف يكوف مف جرحى الحرب،

خذ بعض المشريعات بنظر االعمبار جسامة النميجة الممرمبة عف الجـر المرمكب مأ
في مشديد العقاب كحالة معدد المجنى عمييـ المموفيف، وسنمناوؿ ىذه  أثراً ومجعؿ ليا 

 األمور وكما يمي:  
العديد مف القوانيف  عدّ : الحربالمجنى عميو في جريمة القمؿ العمد مف جرحى  أواًل:

العقابية جريمة القمؿ العمد المرمكب ضد المجنى عميو جريح الحرب ظرفًا مشددًا 
في ، ( 341( والبحريني )ـ314( والقطري )ـ251لمعقاب كقانوف العقوبات المصري )ـ

حيف لـ ينص عمى ذلؾ كؿ مف قانوف العقوبات العراقي والسوري والمبناني واألردني 
 عماني والميبي والمغربي والجزائري.وال

يمـز إلعماؿ ىذا الظرؼ محقؽ شروط معينة مممثؿ في اف مقع جريمة القمؿ و 
العمد واف يكوف المجنى عميو مف جرحى الحرب نميجة لمعمميات الحربية واف يكوف 

ثناء الحرب أالدفاع عف نفسو، واف يقع القمؿ  الجرح عمى درجة مف الجسامة معجزه عف
ويسموى في المجنى عميو اف يكوف  (1)د انميائيا واف مكوف الحرب دولية ال أىمية.ال بع

 (2)ـ مف الوطنييف.أـ المدنييف وسواء كاف مف االعداء أمف جرحى الحرب العسكرييف 
ومكمف العمة مف المشديد في كوف المجنى عميو في حالة ضعؼ يمر بيا بسبب 

صابمو اثناء فمرة الحرب فال يقو  عمى الدفاع عف نفسو في حالة معرضو  يجرحو وا 

                                                           

عثذانعشٌش سهًٍاٌ انحٕشاٌ ، انمزاتح ٔأثزْا عهى انجزًٌح ٔانعمٕتح ، دراسح يمارَح تٍٍ انفمّ  (1)

،  0222، يُشٕراخ انحهثً انحمٕلٍح ، تٍزٔخ ،  1انجُائً االساليً ٔانمإٌَ انٕضعً ، ط

 .121ص

نمسى انخاص، دار انُٓضح انعزتٍح، انماْزج، شزح لإٌَ انعمٕتاخ، اد. يحًٕد َجٍة حسًُ،  (0)

 .383، ص.1880
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صبح ال يشكؿ خطرًا عمى أما اف المجنى عميو ك ،لالعمداءات الجنائية عمى حيامو
  (1).بؿ اصبح ضحية سيمة في نظر الجاني لمنفيذ مشروعو االجرامي ىذا ،المجممع

عد ىذا الظرؼ مف الظروؼ المادية إلى  يذىب رأيوارمباطًا بالموضوع 
مكابيا سواء كانت ثره عمى جميع المساىميف في ار أبة بحيث يسري المشددة لمعقو 

ـ لـ يعمموا بوجود ممؾ الصفة في المجنى أـ مبعية وسواء عمموا أصمية أمساىمميـ فييا 
 (2)عميو.

ف مممد الحماية أعقوبات مصري( بأنو كاف يجب  251ـوينمقد الفقو نص )
 مكوف الحماية مقمصرة عمى جرحى واف ال ،لمشمؿ المصاب نميجة الحرب األىمية كذلؾ

واف  (جريح)جاء بمفظ  -وفقًا ليذا الرأي –الحروب الدولية فقط واف نص المادة السابقة 
ص ىذا المفظ يممثؿ فقط في ممزؽ أنسجة الجسـ وىو لفظ ال يسموعب الحكمة مف الن

ميع ليسموعب ذلؾ المفظ ج (جريح)بداًل مف  (مصاب)لذا كاف األحرى اف يكوف المفظ 
ثناء الحرب ومف ضمنيا الضرب أمداءات الواقعة عمى المجنى عميو حاالت االع

عطاء المواد الضارة كذلؾ.  (3)وا 
وبدورنا نؤيد ىذا الرأي في شقو األوؿ دوف شقو الثاني، إذ كاف األحرى اف 

ـ أىمية داخمية أمممد الحماية الجنائية لمشمؿ جرحى الحرب سواء كانت الحروب دولية 
ضعفمو إصابمو عف المقاومة أصابة أعجزمو مف الدفاع عف نفسو فانو أصيب إطالما 
 مذيفما سيعانيو الجريح بسبب العنؼ والوحشية الإلى  إضافة ،في الحرب مرارواالسم

أمِّس الحاجة لمد يد المساعدة إلى  ا العمميات الحربية فيكوف في ىذه الحالةمممصؼ بي
بممؾ  ئف أقدـ الجاني عمى فعمو غير عابإف ،لو ال االعمداء عميو وازىاؽ روحو

مشديد  افالظروؼ دؿ فعمو عمى خطورمو االجرامية وعمى قساوة في طباعو مسموجب
 العقاب بحقو.

                                                           

دٔر انًجُى عهٍّ فً انظاْزج االجزايٍح ٔأثزِ فً انشٕادفً عثذانثذٌع احًذ عثذ انًجٍذ،  (1)

، 0212يسؤٔنٍح انجاًَ، دراسح يمارَح، اطزٔحح دكتٕراِ، كهٍح انحمٕق، جايعح انشلاسٌك، 

 .001ص

 .082يصذر ساتك، ص د. عهً عثذانمادر انمٕٓجً، (0)

 .102 -102د. يحًذ اتٕ انعال عمٍذج، يصذر ساتك، ص (3)
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يجب  (الجريح)ومع ذلؾ فاننا ال نؤيد ىذا الرأي في شقو الثاني وذلؾ الف لفظ 
ذا المفظ يجب اف بؿ اف ى ،اف ال يؤخذ بمدلولو الضيؽ )ممزيؽ األنسجة الجسدية فقط(

يؤخذ بمدلولو الواسع حيث انو مف السعة ليشمؿ كؿ أنواع االعمداءات سواء كانت 
 جرحًا.أو  ممزيقاً أو  ضرباً 

ايراد نص خاص يعد قمؿ إلى  ومف كؿ ما سبؽ نناشد المشرع العراقي اف يعمد
نييف ـ المدأالمجنى عميو جريح الحرب ظرفًا مشددًا لمعقاب سواء كاف مف العسكرييف 

ـ أىمية )داخمية( أـ مف الوطنييف وسواء كانت الحرب دولية أوسواء كاف مف االعداء 
خاصة اف الدولة العراقية بامت ، مقمصر الحماية الجنائية عمى الحروب الدولية  واف ال

أىمية وذلؾ لردع ضعاؼ النفوس مف االقداـ عمى و  مشيد إقمماالت وحروب داخمية
كبر أالداخمية ولموفير حماية جنائية  د عمى جرحى الحروبارمكاب جرائـ القمؿ العم

الدفاع عف انفسيـ بسبب اصابميـ  مىلممجنى عمييـ بسبب ضعفيـ وعدـ مقدرميـ ع
 .عمى حد سواء الداخميةأو  نميجة لمحروب الدولية

 ىذه الحالةنص عمى : لطائفة معينة في جريمة القمؿ العمدالمجنى عميو إنمماء   ثانيًا:
فرض عقوبة جعميا ظرفًا مشددًا لمعقاب، إذ ( حيث 549/6العقوبات المبناني )ـ قانوف

و يمصؼ بصفة االعداـ عمى الجاني الذي يرمكب جريمة القمؿ العمد ضد مجنى عمي
طائفة معينة وكاف اليدؼ مف إيراد ذلؾ النص ىو مواجية إلى  هؤ معينة أال وىي إنمما

مية المي وقعت في لبناف ومنع االقمماؿ الواقع ىحداث الداخمية الدامية والحرب األاأل
ذا وقع القمؿ لسبب آخر ال عالقة لو بانمماء المجنى فإ  (1)،بسبب االنمماءات الطائفية

 (2)عميو الطائفي فانو ال يمكف إعماؿ ىذا الظرؼ المشدد.
ىذا الظرؼ المشدد لـ منص عميو غالبية المشريعات  وعمى الرغـ مف اف

ف ينص المشرع العراقي عمى ىذه الحالة ويعدىا ظرفًا أننا نرى أإال  ،ةالجنائية العربي

                                                           

 .088د. عهً عثذانمادر انمٕٓجً، يصذر ساتك، ص (1)

( د. يحًذ سكً اتٕ عايز ٔد. سهًٍاٌ عثذانًُعى ، لإٌَ انعمٕتاخ انخاص، يُشٕراخ انحهثً 0) 

  .322ص . ،302، ص0222انحمٕلٍح، تٍزٔخ، 



 )مستل(في الجرائم الماسة بحق الحياة أثر صفة المجنى صليه في تشديد العقاب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

18 

مشددًا لمعقاب وذلؾ بسبب كثرة وقوع جرائـ القمؿ العمد بسبب إنمماء المجنى عميو 
 لطائفة معينة مخممؼ عف الطائفة المي ينممي الييا الجاني وخاصة في الوقت الراىف.

قد يرى المشرع اف مف طبيعة : لقمؿ الخطأفي جريمة ا ـمعدد المجنى عميي  ثالثًا:
أخرى فينص إلى  بعض الجرائـ اخمالؼ في جسامة النميجة الممرمبة عمييا مف حالة

عمى اعمبار مقدار ممؾ الجسامة ظرفًا مشددًا لمعقاب، ومممثؿ جسامة النميجة الممرمبة 
مييـ، وقد أخذ عف جريمة القمؿ الخطأ والمي مف شأنيا مغميظ العقاب في معدد المجنى ع

إلى  جعؿ القمؿ الخطأ المؤدي الذيوالعراقي  (1)،بيذا األسموب قانوف العقوبات االيطالي
قانوف العقوبات البحريني كذلؾ و  (2)،اكثر ظرفًا مشددًا لمعقابأو  وفاة ثالثة اشخاص

األخيرة وفاة أكثر مف  ةجعمت ىذه القوانيف األربع، إذ واإلمارامي والقطري والمصري
كثر أالميبي وفاة  في حيف عد قانوف العقوبات (3).ثة أشخاص ظرفًا مشددًا لمعقابثال

خذ العديد مف القوانيف بنظر أبينما لـ ي .(4)مف شخص واحد ظرفًا مشددًا لمعقاب
االعمبار معدد المجنى عمييـ في جرائـ القمؿ الخطأ ولـ يعد ذلؾ ظرفًا مشددًا لمعقاب 

 سوري والمبناني والمغربي والجزائري والعماني.كقانوف العقوبات األردني وال
المشريعات الجنائية األخيرة يعد منمقدًا المشرع في ف موقؼ أوبدورنا نرى ب

وينمقص مف الحماية الجنائية المقررة لممجنى عميو في ىذه الجريمة، لذا نؤيد ما ذىبت 
مف معدد المجنى ًا بالمجنى عميو وجعمت اىمماماليو المشريعات الجنائية المي أولت 

 ف مموائـ وممناسبأرمبة ينبغي ف جسامة النميجة الممأعمييـ ظرفًا مشددًا لمعقاب، حيث 
ف موقؼ قانوف العقوبات الميبي بؿ وحمى العراقي أمع العقوبة المقررة ليا، ونرى ب

ف ىذه أوالمصري واإلمارامي والقطري حيث افضؿ مف موقؼ قانوف العقوبات البحريني 
ؿ عدد المجنى عمييـ كحد قي األخيرة قد اشمرطت لمحقؽ الظرؼ المشدد اف الالقوانيف 
عف موقفو واف ىذه المشريعات المشرع في عدؿ يربعة اشخاص ونممنى اف أعف ادنى 

                                                           

 .1083نً، يصذر ساتك، صادٌة استاَثٕ (1)

  عمٕتاخ عزالً. 211/3( و 0) 

عمٕتاخ 031عمٕتاخ لطزي، و  313عمٕتاخ اياراتً، و 320عمٕتاخ تحزًٌُ، و320و (3) 

 يصزي.

  عمٕتاخ نٍثً. 311( و 2) 
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 الجريمة الظرؼ المشدد اف يكوف عدد المجنى عمييـ في موافر ىذا ؽحقمجعؿ لي
ة جنائية فعالة لممجنى عمييـ ر حماييوذلؾ لموفكحد ادنى ثالثة اشخاص أو  شخصيف

 في جرائـ القمؿ الخطأ.
 الخامس المطمب
 المجنى عميونقص أىمية 

عقوبات  408نص المشرع العراقي عمى ىذه الصفة في جريمة االنمحار )ـ
عراقي( وسار عمى النيج ذامو المشرع في المشريعات العقابية المقارنة وبخصوص 

واحدًا مجاه مشديد  ىالمشريعات لـ منح منحه الجريمة نفسيا، اال أنو يالحظ  أف ىذ
بصدد مخذت إبؿ  ،العقاب لوجود صفة خاصة في المجنى عميو في جريمة االنمحار

 ثنيف:إمجاىيف ذلؾ إ

لـ مقر بعض المشريعات الجنائية مشديد العقاب لوجود صفة  ول:االتجاه األ 
أنيا قد فرضت مف غـ محار، وذلؾ عمى الر خاصة في المجنى عميو في جريمة االن

يساعد المجنى عميو عمى االنمحار، ومف ىذه أو  العقاب عمى كؿ مف يحرض
يساعده عمى االنمحار كقانوف أو  )1(،المشريعات قانوف العقوبات األردني والميبي

 )2(.العقوبات الجزائري والمغربي

 أقر ىذا االمجاه العديد مف المشريعات الجنائية منيا:ػ  االتجاه الثاني:
وف العقوبات العراقي: حيث جعؿ ىذا القانوف وجود صفة خاصة في المجنى قان -1

عميو ظرفًا مشددًا لمعقاب وذلؾ فيما إذا كاف المجنى عميو لـ يمـ الثامنة عشرة 
فاقد االدراؾ أو  االرادةأو  كاف المجنى عميو ناقص االدراؾأو  مف العمر

 (.408)ـ واإلرادة
ف ذات يالقانون يفىذالمشرع في امي: لقد انميج قانوف العقوبات البحريني واالمار  -2

ذا كاف المجنى عميو لـ يمـ الثامنة إالعقاب فيما  العراقي حيث شدد المشرعنيج 

                                                           

 عمٕتاخ نٍثً. 312عمٕتاخ أردًَ ، و  338و  ( 1) 

  عمٕتاخ يغزتً. 221عمٕتاخ جشائزي ، و  013( و و 0) 
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ألحدىما أو  فاقدًا ليماأو  االرادةأو  كاف ناقص االدراؾأو  عشرة مف العمر
 عقوبات امارامي(. 335)ـو عقوبات بحريني( 335)ـ

 إنميجت ىذه القوانيف نيجًا واحداً  -قانوف العقوبات المبناني والسوري والعماني: -3
شددت  إذصفة خاصة في المجنى عميو  بصدد مشديد العقاب في حالة وجود

كاف أو  العقاب فيما لو كاف المجنى عميو حدثًا دوف الخامسة عشرة مف العمر
عقوبات  241)ـوري( عقوبات سو  539/3)ـوعقوبات لبناني(  533معموىًا )ـ
 عماني(.

حيث شدد العقاب فيما لو كاف المجنى عميو في ىذه  -قانوف العقوبات القطري: -4
أو  االرادةأو  كاف ناقص االدراؾأو  الجريمة لـ يبمغ السادسة عشرة مف العمر

 عقوبات قطري(. 305االرادة )ـأو  فاقد االدراؾ

وداني العقاب عمى الجاني حيث شدد المشرع الس -قانوف العقوبات السوداني: -5
أو  كاف مجنوناً أو  المجنى عميو يقؿ عف الثامنة عشرة عمرفيما لو كاف 

 (.259سكر )ـأو  كاف في حالة ىذيافأو  معموىاً 

ومف المشريعات غير العربية المي شددت العقاب فيما إذا كاف المجنى عميو لـ 
العقوبات الفرنسي ) ـ  يمجاوز الخامسة عشرة مف عمره في جريمة االنمحار قانوف

223/13.)(1) 

عاله )االمجاه الثاني( نرى باف قانوف ألمشريعات الجنائية اوص نصومف دراسة 
كبر لممجنى عميو في ىذه أوفر حماية جنائية مت العراقي والبحريني واإلمارامي العقوبا

امنة عشرة الجريمة حيث شددت ىذه القوانيف العقاب فيما لو كاف المجنى عميو لـ يمـ الث
مف عمره، في حيف شدد قانوف العقوبات المبناني والسوري والعماني العقاب في حاؿ 

دوف السادسة عشر مف أو  كاف سف المجنى عميو دوف الخامسة عشرة مف العمر،
أو  ف سف المجنى عميو دوف السادسة عشرةأات القطري، حيث لقانوف العقوب العمر وفقاً 

لشخص بالغ النضج فيو واف كاف يعي أفعالو ومصرفامو إال الخامسة عشرة ال يعد سنًا 
                                                           

عزاب ثاًَ َجٍح ، انحًاٌح انجُائٍح نهحك فً انحٍاج، دراسح يمارَح، أطزٔحح دكتٕراِ، كهٍح  (1) 

 . 122ص ، 0212 – 0212تهًساٌ،  –انحمٕق ٔانعهٕو انسٍاسٍح، جايعح أتٕ تكز تهماٌذ 
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مرحمة في ىذه الف ،انو ال يعييا بالشكؿ الذي يعيو مف أكمؿ الثامنة عشرة مف العمر 
فعاؿ ويقدر أيصبح الشخص رشيدًا وناضجًا ويعي ممامًا ما يصدر عنو مف  العمرية

المشرع المبناني والسوري عدؿ أف يلذا نممنى  ،بشكؿ واٍؼ ما يمرمب عف افعالو مف نمائج
والعماني والقطري عف موقفيـ ىذا ويجعموا مف عدـ إمماـ المجنى عميو لسف الثامنة 

 .لمعقاب عشرة مف العمر ظرفًا مشدداً 
كما نرى اف موقؼ المشرع العراقي والبحريني واإلمارامي والقطري ىو األجدر 

ئية اوسع لممجنى عميو في ىذه باإلمباع فيذه المشريعات الجنائية موفر حماية جنا
فاقد أو  االرادةأو  المجنى عميو ناقص االدراؾصفة الجريمة حيث انيا جعمت مف 

االرادة ظرفًا مشددًا لمعقاب، في حيف شدد بعض القوانيف العقاب في حاؿ أو  االدراؾ
كاف  فيما لوأو  كوف المجنى عميو معموىًا كقانوف العقوبات المبناني والسوري والعماني،

سكر كقانوف العقوبات أو  في حالة ىذيافأو  معموىاً أو  المجنى عميو مجنونًا 
أو  فاقد االدرؾأو  االرادةأو  السوداني، والسبب في ذلؾ اف ايراد عبارة ناقص االدراؾ

االرادة ىي اوسع معنى بحيث مسموعب ىاماف العبارماف الجنوف والعمو ومسموعب كذلؾ 
 ،اإلرادةأو  معدـ االدراؾأو  خرى المي مفقديرىا مف الحاالت األياف والسكر وغحالة اليذ

السكر المي جاءت في نصوص القوانيف السابقة أو  اما عبارة الجنوف والعمو واليذياف
 ،معد الفاظًا ال موفر الحماية الجنائية الفعالة لممجنى عميو في ىذه الجريمةفيي الذكر 

بموافر الظرؼ المشدد فيما لو كاف المجنى عميو فبمطبيؽ ىذه العبارات ال يمكف القوؿ 
أو  عقمية ال يمكف وصفيا بالجنوفأو  كاف في حالة نفسيةأو  مثاًل صغيرًا غير مميز

وبذلؾ ال يمكف مطبيؽ العقاب المشدد ضد الجاني وفي ذلؾ نقص مشريعي  ،العمو
المشديد في ف المشريعات الجنائية المي حصرت حاالت إخرى أينبغي مداركو، وبعبارة 

)الجنوف، العمو، حالة اليذياف، السكر( معد مشريعات منمقدة وال موفر الحماية الجنائية 
اإلرادة" أو  فاقد االدراؾأو  المثمى لممجنى عميو فكاف األحرى بيا اف مورد عبارة "ناقص

ف ىاميف العبارميف مشمالف ومسموعباف حاالت خرى ألكما فعمت المشريعات الجنائية األ
مفقد االدراؾ أو  خرى المي منقصجنوف والعمو واليذياف والسكر وغيرىا مف الحاالت األال

ف ىذه المشريعات الجنائية محيط المجنى عميو بسياج منيع مف أوبذلؾ ف ،واإلرادة
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فقد أو  نقصأو  الحماية الجنائية منعًا لضعاؼ النفوس مف اف يسمغموا حاالت ضعؼ
 و.إلرادمأو  المجنى عميو إلدراكو

ونرى أخيرًا باف موقؼ بعض المشريعات الجنائية منمقد إزاء اشمراطيا لفرض 
المساعد لممجنى عميو عمى االنمحار اف يمـ أو  العقاب ومسائمة المساىـ المحرض

بمعنى ينبغي اف يحصؿ ازىاؽ  ،االنمحار )الوفاة( بناء عمى ذلؾ المحريض والمساعدة
ال فانو سيفمت مف روح المجنى عميو ووفامو كي يمكف مسائ مة المساىـ عف فعمو وا 

وىذا األمر   العقاب وذلؾ في حاؿ لـ ممحقؽ الوفاة وموقؼ الفعؿ عند مرحمة الشروع
يعد منمقدًا فيو ينمقص بشكؿ كبير لمحماية الجنائية المقررة لممجنى عميو فكاف األجدر 

أو  المساىـ المحرضبيذه المشريعات اف ال مشمرط محقؽ الوفاة فعاًل إلمكانية مسائمة 
بؿ كاف األحرى بيا اف مفرض العقاب حمى واف موقؼ الفعؿ  ،المساعد عمى االنمحار

ومف ىذه القوانيف المي إشمرطت وفاة المجنى عميو إلمكانية مسائمة  ،عند حد الشروع
( واإلمارامي 305/1( والقطري )ـ335/1المساىـ عف فعمو قانوف العقوبات البحريني )ـ

(، في حيف نرى اف بعض القوانيف 273( والجزائري )ـ408المغربي )ـ( و 335/1)ـ
ف موقؼ العقاب عمى المساىـ حمى وا لذلؾ األمر وفرض فييا المشرع العقابية قد فطف

ة افضؿ يحماية جنائ فييا بذلؾ قد أحسف فعاًل ووفر وفعمو عند مرحمة الشروع وى
قانوف العقوبات العراقي  لممجنى عميو في جريمة االنمحار، ومف ىذه القوانيف

( واألردني 241/2( والعماني )ـ539/2( والسوري )ـ533/2( والمبناني )ـ408/1)ـ
 .(376ب( والميبي )ـ/339)ـ

نو يؤخذ عمييا أمحمود ليذه المشريعات الجنائية فالموقؼ المف رغـ وعمى ال
ب عمى المساىـ رض العقا)باسمثناء قانوف العقوبات العراقي واألردني( بانيا اشمرطت لف

أو  المساعدة عند موقؼ فعمو في مرحمة الشروع اف يحصؿ أذى جسيـأو  بالمحريض
عجز دائـ بالمجنى عميو، وبيذا نسمنمج مف ىذه النصوص انو إذا لـ يصب أو  إيذاء

عجز دائـ فانو ال يمكف مسائمة أو  إذا لـ يصب بأذىأو  المجنى عميو بأذى جسيـ
اعدة فيما لو موقفت جريممو عند مرحمة الشروع، وىذا األمر المسأو  المساىـ بالمحريض

ذ ال ينبغي لغرض فرض العقاب عمى إيعد منمقدًا ويشكؿ نقصًا مشريعيًا ينبغي مالفيو، 
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عجز دائـ ففي ذلؾ انمقاص أو  أذىأو  ذى جسيـأجاني إشمراط إصابة المجنى عميو بال
 ذه الجريمة.شديد لمحماية الجنائية المقررة لممجنى عميو في ى

جؿ امكانية ومف أجؿ ذلؾ ينمقد الفقو موقؼ المشرع المبناني الذي اشمرط أل
المساعد عمى االنمحار اصابة المجنى عميو في حالة أو  مسائمة المساىـ المحرض
عجز دائـ فكاف األجدر بالمشرع المبناني عدـ اشمراط أو  الشروع في االنمحار بأذى

حسنا فعاًل حينما لـ يشمرطا في أعيف العراقي واألردني قد ف المشر أولذلؾ نرى ب (1)ذلؾ.
مسائمة المساىـ عجز دائـ لأو  اذىأو  حالة الشروع إصابة المجنى عميو بأذى جسيـ

جسيـ بالمجنى ذى أأو  ف المشرع األردني قد عد وقوع عجز دائـأعف فعمو، بؿ نجد 
نمحار ساعدة في جريمة االالمأو  عميو سببًا لمشديد العقاب عمى المساىـ بالمحريض

 طًا لغرض إمكانية مسائمة المساىـ عف فعمو.دوف اف يعد ممؾ األمور شر 
مف المشريعات الجنائية غير العربية المي فرضت العقاب إف جدير باإلشارة 
المساعدة في جريمة االنمحار قانوف العقوبات االيطالي أو  عمى المساىـ بالمحريض

( والبمغاري 139( واليوغسالفي )ـ301واليوناني )ـ( 115( والسويسري )ـ580)ـ
 (2)(.138)ـ

                                                           

 .012د. عهً عثذانمادر انمٕٓجً، يصذر ساتك، ص (1)

 .028د. عهً عثذانمادر انمٕٓجً، انًصذر انساتك، ص (0)
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 الخاتمة
جممة مف االسمنماجات والموصيات والمي إلى  موصمنا في مسار ىذا البحث

 أبرزىا فيما يمي:ػمممثؿ 
 أواًل: االستنتاجات

لـ مسر المشريعات الجنائية عمى وميرة واحدة بصدد جعؿ قمؿ المجنى عميو  .1
عو ظرفًا مشددًا لمعقاب، فمنيا ما جعمت مف ىذه الحالة األصؿ مف قبؿ فر 

ظرفًا مشددًا لمعقاب كقانوف العقوبات العراقي والمبناني والسوري واألردني وغيره 
مف القوانيف األخرى، في حيف لـ معد مشريعات جنائية أخرى ىذه الحالة ظرفًا 

مؿ العمد، مشددًا لمعقاب بؿ أخضعمو لألحكاـ العامة الخاصة بجريمة الق
 كقانوف العقوبات المصري والكويمي واليمني.

نيجت المشريعات الجنائية بصدد قمؿ المجنى عميو الفرع مف قبؿ أصمو نيجًا  .2
مخممفًا، فمنيا ما عدت ىذه الحالة ظرفًا مشددًا لمعقاب، كقانوف العقوبات 

خرى المبناني والسوري والعماني والمونسي، بينما لـ مجعؿ مشريعات جنائية أ
ىذه الحالة ظرفًا مشددًا لمعقاب، بؿ أخضعمو لألحكاـ العامة لجريمة القمؿ 
العمد، كقانوف العقوبات العراقي والمصري واالمارامي والقطري والجزائري وغيره 

 مف القوانيف األخرى. 
عد  قانوف العقوبات الميبي وحده مف بيف القوانيف العقابية العربية القمؿ العمد  .3

القمؿ العمد الواقع بيف أو  األخواتأو  المجنى عميو مف األخوة الواقع عمى
األزواج ظرفًا مشددًا لمعقاب، في حيف لـ معد المشريعات الجنائية األخرى القمؿ 

عمى األزواج ظرفًا مشددًا أو  األخواتأو  الواقع عمى المجنى عميو مف األخوة
 لمعقاب. 

المجنى عميو في الجرائـ الماسة أقر  بعض المشريعات الجنائية صفة صغر سف  .4
بحؽ الحياة ظرفًا مشددًا لمعقاب، كقانوف العقوبات المبناني والسوري والعماني، 
في حيف لـ معد العديد مف المشريعات الجنائية صغر سف المجنى عميو في ىذه 
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الجرائـ ظرفًا مشددًا لمعقاب، كقانوف العقوبات العراقي والمصري والبحريني 
ردني والجزائري وغيره مف القوانيف األخرى بؿ أخضعمو لألحكاـ والقطري واأل

 العامة لمقمؿ العمد.
مباينت مواقؼ المشريعات الجنائية بصدد جعؿ القمؿ العمد الواقع عمى المجنى  .5

المكمؼ بخدمة عامة ظرفًا مشددًا لمعقاب، فمنيا ما عدت أو  عميو الموظؼ
المكمؼ بخدمة عامة ظرفًا أو  ظؼالقمؿ العمد الواقع عمى المجنى عميو المو 

مشددًا لمعقاب، كقانوف العقوبات العراقي والعماني والمبناني والسوري واألردني 
وغيره مف القوانيف األخرى، في حيف لـ معد مشريعات جنائية أخرى ىذه الحالة 
ظرفًا مشددًا لمعقاب كقانوف العقوبات المصري والجزائري والميبي بؿ أخضعمو 

 لعامة لمقمؿ العمد.لألحكاـ ا
أخذ بعض المشريعات الجنائية بنظر االعمبار االنمماء الفئوي لممجنى عميو  .6

وجعممو ظرفًا مشددًا لمعقاب، كأف يكوف المجنى عميو مف جرحى الحروب، 
كقانوف العقوبات المصري والبحريني والقطري، كما جعمت مشريعات جنائية 

ظرفًا مشددًا لمعقاب كقانوف العقوبات أخرى إنمماء المجنى عميو لطائفة معينة 
المبناني، في حيف أخذ بعيف االعمبار بعض المشريعات الجنائية معدد المجنى 
عمييـ في جريمة القمؿ الخطأ ظرفًا مشددًا لمعقاب، كقانوف العقوبات العراقي 
والبحريني واالمارامي والقطري والمصري والميبي، في حيف لـ معد مشريعات 

ى معدد المجنى عمييـ في جريمة القمؿ الخطأ ظرفًا مشددًا لمعقاب، جنائية أخر 
 كقانوف العقوبات األردني والعماني والسوري والمبناني والمغربي والجزائري.

إعمد العديد مف المشريعات الجنائية بصفة المجنى عميو مف ناحية أىميمو  .7
كوف المجنى عميو وجعمت ليا أثرًا في مشديد العقاب في جريمة االنمحار، كأف ي

أف يكوف دوف مرحمة عمرية أو  لكمييماأو  االرادةأو  ناقصًا لالدراؾأو  فاقداً 
 ما شابو. أو  معموىاً أو  مجنوناً أو  معينة
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 ثانيًا: التوصيات
نناشد المشرع في المشريعات الجنائية الذي لـ يجعؿ مف موافر صفة األصؿ  .1

حياة ظرفًا مشددًا لمعقاب أف يعدؿ في المجنى عميو في الجرائـ الماسة بحؽ ال
عف موقفو ىذا بحيث يجعؿ مف القمؿ العمد الواقع عمى المجنى عميو األصؿ 
مف قبؿ فرعو ظرفًا مشددًا لمعقاب لموفير حماية جنائية أكثر فاعمية لممجنى 

 عمييـ األصوؿ في ىذه الجرائـ.

ألخرى أف يأخذ نناشد المشرع العراقي وغيره مف مشرعي المشريعات الجنائية ا .2
األخوات في المجنى عميو في الجرائـ أو  بنظر االعمبار موافر صفة األخوة

 الماسة بحؽ الحياة وأف يجعؿ مف ىذه الصفة ظرفًا مشددًا لمعقاب.

نقمرح عمى المشرع العراقي وغيره مف مشرعي المشريعات الجنائية األخرى أف  .3
الذي أو  جمو المجنى عمييايجعؿ مف القمؿ االعمد الذي يوقعو الزوج عمى زو 

 موقعو الزوجة عمى زوجيا المجنى عميو ظرفًا مشددًا لمعقاب.

نوصي المشرع العراقي وغيره مف مشرعي المشريعات الجنائية األخرى الذي لـ  .4
يجعؿ مف صفة صغر سف المجنى عميو في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة أثرًا في 

ذا وأف يعد القمؿ العمد الواقع عمى مشديد العقاب أف يعيد النظر في موقفو ى
المجنى عميو صغير السف ظرفًا مشددًا لمعقاب ففي ذلؾ حماية جنائية أكثر 

 فاعمية لممجنى عمييـ صغار السف.

نقمرح عمى المشرع العماني والمبناني والسوري الذي عد  القمؿ العمد الواقع عمى  .5
ظرفًا مشددًا لمعقاب  المجنى عميو صغير السف دوف الخامسة عشرة مف العمر

عدـ إمماـ الثامنة عشرة مف العمر، حيث أف مف يكوف إلى  أف يرفع ىذه السف
محت المرحمة العمرية األخيرة ) الثامنة عشرة( يكوف ضعيؼ البنية الجسدية 
والعقمية وغير قادر عمى المقاومة بشكؿ كبير، كما يكوف سيؿ المناؿ مف قبؿ 

 لغالب األعـ مف الناحيميف الجسدية والعقمية.الجاني الذي يمغمب عميو في ا

أو  نناشد المشرع في المشريعات الجنائية الذي لـ يعد موفر صفة الموظؼ .6
المكمؼ بخدمة عامة في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة ظرفًا مشددًا لمعقاب، أف 
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ه الصفة في المجنى عميو أثرًا في مشديد العقاب عمى يجعؿ مف موفر ىذ
 الجاني.

مف الضروري اف ينص المشرع العراقي في نصوصو العقابية عمى حالة نرى  .7
القمؿ العمد الذي يقع عمى المجنى عميو مف جرحى الحروب وأف يجعؿ مف 
ىذه الصفة ظرفًا مشددًا لمعقاب، سواء كاف المجنى عميو الجريح مف الوطنييف 

 أـ داخمية. المدنييف وسواء كانت الحرب دوليةأو  مف العسكرييفأو  أـ األعداء

نييب بالمشرع العراقي أف يجعؿ مف القمؿ العمد الواقع عمى المجنى عميو  .8
 القومي ظرفًا مشددًا لمعقاب.أو  المذىبيأو  بسبب إنممائو الديني

نوصي مشرع القانوف العقابي العماني والمبناني والسوري الذي عد  صفة صغر  .9
سة عشرة مف العمر، سف المجنى عميو المنمحر فيما إذا كاف دوف الخام

والمشرع القطري الذي عد  سف المجنى عميو الذي لـ يبمغ  السادسة عشرة ظرفًا 
مشددًا لمعقاب أف يحذو حذو المشرع العراقي والبحريني واالمارامي بأف يرفعوا 

عدـ إمماـ الثامنة عشرة مف العمر ويعدوا مف لـ يمجاوز إلى  سف المجنى عميو
رفًا مشددًا لمعقاب، حيث اف مف ىو دوف ىذه المرحمة ىذه المرحمة العمرية ظ

العمرية ال يعد شخصًا ناضجًا وال يمكف لو أف يعي نمائج أفعالو وآثارىا 
 الوخيمة بالشكؿ المطموب.

ندعو المشرع في المشريعات الجنائية المي أورد في نصوصيا عبارات مدؿ عمى  .10
ار وجعؿ منيا ظرفًا وجود صفات معينة في المجنى عميو في جريمة االنمح

مشددًا لمعقاب كمفظ )المجنوف ، المعموه ، السكراف ، اليذياف(، أف يحذو حذو 
المشرع العراقي والبحريني واالمارامي بأف يورد بداًل منيا عبارة " إذا كاف 

كمييما " حيث إف ىذه العبارة أو  االرادةأو  ناقص االدراؾأو  المجنى عميو فاقد
لفاظ السابقة كما مسموعب غيرىا مف الحاالت األخرى المي األخيرة مسموعب األ

االرادة، وفي ذلؾ إحاطة لممجنى عميو الممصؼ أو  مفقد االدراؾأو  منمقص
 بيذه الصفات بسياج منيع مف الحماية الجنائية. 
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 :الممخص

مبيِّف لنا مف ىذه الدراسة أف لصفة المجنى عميو أثرًا في مجاؿ العقاب، وذلؾ   
العقاب بحقو في الجرائـ الماسة بحؽ الحياة،  مشديدبمحديد المسؤولية الجنائية لمجاني ب

كونو مف األزواج في جريمة القمؿ العمد ليا أو  الفرع أو  عميو األصؿفصفة المجنى 
أثرىا في مشديد العقاب بحؽ الجاني، إذ اف مف يرمكب جريممو عمى المجنى عميو مف 

األزواج، يكوف قد إسمنكر ألشد وشائج القربى وصمة الدـ ومجرد أو  الفروعأو  األصوؿ
وأظيرت ىذه ميف بو.لثقة واالطمئناف المناطمف القيـ المثمى، كما أنو يكوف قد خاف ا

الدراسة مف جانب آخر أف لصغر سف المجنى عميو لو أثره في مشديد العقاب عمى 
مرمكب الجرائـ الماسة بحؽ الحياة، إذ يرمكب الجاني جريممو ضد مجنى عميو صغير 
و السف ضعيؼ القوة الجسدية وغير قادر عمى المقاومة لمنع الجاني مف منفيذ فعم

 بسيولة، ناىيؾ عف عدـ إكمماؿ نضجو مما يجعمو فريسة سيمة في يد الجاني.  
و بالحالة المينية لممجنى عميو اىممامإضافة لذلؾ فأف المشرع الجنائي قد أولى 

مكمفًا أو  وجعؿ ليا أثرىا في مجاؿ العقاب، وذلؾ كأف يكوف المجنى عميو موظفاً 
بسببيا،  كما أف بعضًا مف أو  مأدية وظيفموبخدمة عامة ووقعت عميو الجريمة أثناء 

أو  مشرعي المشريعات الجنائية قد إعمدوا بصفة المجنى عميو فيما إذا كاف منمميًا لفئة
 لطائفة معينة وجعموا ليا أثرًا في مشديد العقاب.

وأظيرت ىذه الدراسة أخيرًا بأف موفر صفة معينة في المجنى عميو في جريمة 
في محديد مسؤولية الجاني بمشديد العقاب بحقو، كأف يكوف المجنى  االنمحار ليا أثرىا

أو  فاقدًا ليماأو  اإلرادةأو  أف يكوف ناقصًا لإلدراؾأو  عميو دوف مرحمة عمرية معينة
 ما شابو ذلؾ مف الصفات.أو  مجنوناً 

 



 )مستل(في الجرائم الماسة بحق الحياة أثر صفة المجنى صليه في تشديد العقاب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

32 

ABSTRACT: 

This study illustrates that victim's trait has an effect on the 

fields of punishment by determining the criminal responsibility of 

the offender to aggravate the punishment for crimes against the 

right to life. If the victim has a familial relationship to the 

offender, this familial relationship can have an aggravating effect 

on punishment against the offender, and in this case the offender 

has been denounced familial and blood relationship and it has also 

betrayed the trust and contentment entrusted to him. 

On the other hand, this study indicates that the victim's age 

has an impact on aggravate the punishment of the perpetrator of 

crimes against life. When the offender commits a crime against a 

young victim who is incomplete maturity and physically weak that 

unable to defend himself in order to prevent the offender from 

committing his act easily, as well as his incomplete maturity, 

which makes it much easy prey in the hands of the offender. 

  Furthermore, the criminal legislator have paid 

attention to the professional status of the victim which has an 

impact on the field of punishment, such as if the victim is an 

employee or a public service officer, and the crime was committed 

while performing his or her duties or because of it. Some criminal 

legislators take the victim's trait into account; whether he belongs 

to particular denominations which have an effect on aggravate the 

punishment. 

This study finally revealed that certain attributes of the 

victim in the crime of suicide have an effect in determine the 

liability of the offender to aggravate his punishment, such as if the 

victim is under a certain age or has deficiency in perception and 

will or even he doesn't have it at all or if the victim is a psycho or 

similar to that. 

 


