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 المقدمة
تحويدددق انلااندددةد زوجدددوا انودددانول  ددداول إنددد   يهدددال انودددانول زدددي كددد   مدددال ومكدددال      

تحويق انلاانة اليجاى نفلًاد و انلكس ايضًا التتحوق انلااندة  داول وداوا قدانول م  د  
كدلن  زدي حاندة ااتكداج انجايمدة وزداو انلوو دة اطد  انجداني  و مل انسدطةة انتردايليةد

ل انرخودددية نطجددداني انتدددي تتمكددد  زدددي انتكدددويل يجدددج اطددد  انواضدددي ال ي حددد  ان ددداو 
اننفسدددي وان يوندددوجي واالجتمددداايد و دددلن  تكدددول انلوو دددة م  مدددة مددد  حاندددة انجددداني اندددا 
ااتكدداج انجايمددة و لدداجا مددل جانددجد ومتناسدد ة مدد  ان دداول انموضددواية نطجايمددة انتددي 

كدددالد تتمكددد  زدددي ةايودددة ااتكددداج انجايمدددة وانوسدددا   انمسدددتلمطة زدددي ااتكا هدددا مدددل جاندددج 
وكلن  تكول انلوو ة متوا يدة مد  انضداا اندلي اوداج انمجندي اطيد  ولويد  مد  انضداا 
انلي اواج انمجتم   انواا ان   د مل جانج كانثد مدل انجاندج اناا د  يجدج م ح دة 

جدلا ان حدث يداوا و  انااز  ان ااث الاتكاج انجايمة ونكي نوضح لن  سول نتحداث مدل
 انلوو ة ويكول اط  اننحو االتي: انوانونية اط   الااحو  اكا األ

 ها.أنوااانوانونية و  الااانم حث االو : مفهو  األ
مخففددًا أو  انم حددث انكدداني: انحدداال  انتددي يلدداجا انمرددان اددلاًا قانونيددًا ملفيددًا مددل انلودداج

 نها. 
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 المبحث االول
 هاأنواعالقانونية و  عاارمفهوم األ

 اددلااي انمةطددج االو  اددل مفهددو  األمةط دديلد نتحدداث زددإندد   نوسدد  جددلا انم حددث     
انوانونية م   يال اوج  انر    الاااأل أنوانانوانونية اما زي انمةطج انكاني نتحاث ال 

 انوانونية انمخففة نطلوو ة.  أالااانوانونية انملفية و  الااواالخت ل  يل األ
 المطمب االول

 القانونية  عاارمفهوم األ
هدددا مدد   يدددال اوجددد  أنوااو  انوانونيددة ادددلااتلايدددل األنتحدداث زدددي جددلا انمةطدددج اددل      

انوانونيدة انمخففدة  ادلااانوانونيدة انملفيدة مدل انلوداج واأل ادلااانر   واالخدت ل  ديل األ
 نها. 

انمفهو  انوانوني نطللا ال دا مدل  يدال انملند  إن   ق   االرااة :انوانونية الااتلايل األ
 انوانونية.  الااانطغوي نأل

نغدًة: جدي جمد  كطمدة (ادلاص ويوودا  انلدلا انحجدة انتدي تلتدلا  هداد ندلن   االااأل –أ 
انلددلا جددو انخدداول مددل انددلنجد نددلن  نوددو  اددلا  زددي مددا وددن  اددلاًاد اي ازلدد   :يوددا 

 . (1)ان  انطو د زهو مللواد أي غيا مطو 
زيها  انوانونية: انحاال  انمحااة قانونًا انتي توجج الااقانونًا: نووا  األ الاااأل –ج 

انوانونيددة إمددا أل  اددلااتخفيددل انلوو ددة اندد د نددلن  زاألأو  اافددام مجددا  مددا مددل انلودداجد
ص 128مخففددة مندد د كمددا اوضددح  انفودداة االوندد  مددل انمددااة (أو  تكددول ملفيددة مددل اودداج

امدددا ال تكدددول ملفيدددة مدددل  ادددلاامدددل قدددانول انلوو دددا  انلااقدددي اننازدددل انتدددي تودددو   إل (األ
 والالا اال زي االحوا  انتي يلينها انوانولص. مخففة نهاد أو  انلوو ة
 أنها (حاال  محااة اط  سد ي  انحوداد يتاتدج اطد   الاانلن  يمكل تلايل األ     

 تخفيدددل انلوو دددة الا أو  ملفيددداً  ادددلااقيامهدددا ال يتمتددد  انمجدددا   لدددا  اوددداج الا كانددد  األ
 . (1)مخففةص الااكان  األ

                                                           

 ،  ِبدح اٌؼزس.1441اٌّجٍذ اٌخبِظ،  –ِطجؼخ داس اٌفىش  –ٌغبْ اٌؼشة  –اثٓ إٌّظٛس  (1)
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مودطحة تداز  أو  لا  أنهدا (حداز  يأخدل  د  انودانولتلايل انلإن   والنؤيا مل لجج     
 اددددلااالل األ د(2)تخفيفهددداصأو  انجددداني الاتكددداج انجايمدددة مدددل رددددأن  انلفدددو مدددل انلوو دددة

حدداال  ااتددا  دد  انمرددان انلوددا ي زددان ا  انواضددي انج ا ددي أو  انمخففددة ا ددااة اددل اسدد اج
حة ال نوددو  إل  وجددوج تخفيددل انلوو ددة انددا تددوازام زددي انجايمددة. نددلن  ندديس مددل انودد

انموددطحة أو  ألل انحدداز  ؛ة تدداز  انجدداني الاتكدداج انجايمددةموددطحأو  انلددلا جددو حدداز 
انرخوية نطمجا  يؤكا زي قيا  انمسدؤونية انج ا يدةد الل انوااداة انلامدة زدي جدلا انوداا 

تددأكيا نهددا زددي انمسددؤنية انجنا يددة. نددلن  زاندداواز  انرخوددية ندديس نهددا  جددو ال ان وااددث ال
انلواج مدا ند  يلتدا انمردان  هدا. ويرديا انيهدا ودااحة أو  زي انمسؤنية انجنا يةاي تاكيا 

وكدلن  تلدال د (3)تخفيدل انلوو دة اطد  انجدانيأو   اات ااجا اس اج ن افام مدل انلوو دة
انوانونية ( انها اس اج و اول ينص اطيها انوانول مل ردأنها ال تودح  الاا لو األ
 . (4)تلم  اط  تخفيفهاصأو  انلوو ة
انوانونية  انها اس اج و اولد ونكل ينص انتلايل  الاازهلا انتلايل يوضح األ     

ال إندد   قانونيددةد و ددلن  ال يوضددح جددلم االسدد اج وان دداول  دد  يردديا أاددلاااطدد  انهددا 
انتخفيدلد الل مدل ردأل اسد اج وان داول احياندًا أو  حاال  توجج اما االافدام الاااأل

إند   جدو اسد اج و داول يدااو الااانوو  إل األزإل  نلن تخفيفها أو  ال تراا انلوو ة
 ان اول.  و  الااانخطة واا  انتميي   يل األ

انوسم  انووانيل انلا ية اط   :انوانونية الااتلايل األ موقل انووانيل انلا ية مل –ل 
  :انوانونية كاآلتي الاااتجاجيلد حو  تلايل األ

 ادلااادا  تحايدا مفهدو  األإند   ل انلوا ية انلا يدةاالتجام االو : لج   غان ية انوواني -
انوانونيددةد وجددلا االتجددام محمددوا. ألندد  ندديس مددل واجددج انمرددان انجنددا ي ال يوددو   تحايددا 
                                                                                                                                                      

، اثش االٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕئ١خ ٚاٌؼمبة ِىزجخ اٌزغ١١ش ٌٍٕشش د. ّ٘ذاد ِج١ذ ػٍٝ اٌّشصأٟ (1)

 . 146ص ،7112ٚاالػالْ، طجؼخ االٌٚٝ، 

ٚاٌظشٚف اٌمضبئ١خ، ِجّٛػخ ِحبضشاد اٌم١ذ ػٍٝ طٍجخ اٌّؼٙذ  ػزاسػجذاٌغزبس اٌجضسوبْ، األ (7)

 . 1447 – 1441اٌمضبئٟ فٟ ثغذاد، 

اٌزٟ رش١ش إٌٝ أٗ ال٠ؼزذ  1464( ٌغٕخ 111اٌؼشالٟ سلُ ) ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد33أظش: ِبدح ) (3)

 ثبٌجبػث ػٍٝ اسرىبة اٌجش٠ّخ. 

 . 433ص ،1، ط1424ِحغٓ ٔبجٟ، االحىبَ اٌؼبِخ ٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، ثغذاد،  (4)



  (دراسة قانونية مقارنة) القانونية ذعلى العقوبة ذعاارثر األأ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

 اددلاازيهددا األ تلدداانوانونيددةد  دد  مددل االزضدد  ال يحدداا حدداال  انتددي  اددلااانمووددوا  األ
 مخففة مل انلوو ة. أو  انوانونية ملفية

 الااتلايل األإن   : لج    لو انووانيل انلوا ية زي انمغاج انلا ياالتجام انكاني -
  أنها: (انحاال  انمحااة حواًا زي انودانول انتدي يتاتدج اطد  قيامهدا ادا  اوداج انمدته 

ص أل 52تخفيدددل انلوو دددة اطيددد ص كمدددا اوضدددح قدددانول انلوو دددا  انج ا ددداي زدددي انمدددااة (أو 
سدد ي  انحودداد ويتاتددج اطيهددا مدد  قيددا  (جددي حدداال  محددااة زددي انوددانول اطدد   اددلاااأل

مدا تخفيدل انلوو دة  الااانجايمة وانمسؤونية اما اا  اواج انمته  الا كان  األ ملفيدة وام
 ص143زوددا اردداا قددانول انلوو ددا  انمغا ددي زددي انفودد  ( د (1)مخففددةص اددلااالا كاندد  األ

يهدا مد  جي حاال  محدااة زدي انودانول اطد  سد ي  انحوداد يتاتدج اط الاا(ال األإن  
ًا ملفيدة أادلاا ك و  انجايمة وقيا  انمسؤونية ال يتمت  انمجا  اما  لا  انلواج الا كان  

 . (2)مخففةص الااواما  تخفيو انلوو ة الا كان  األ
 الثاني المطمب

القانونية  عاارالقانونية مع بيان اوجه التشابه واالختالف بين األ عااراأل أنواع
 القانونية المخففة  رعااالمعفية من العقاب واأل

  :ككياة أنوانانوانونية اط   الاايوس  انفوهام األ  القانونية: عااراأل أنواعالفرع االول:
مددل ان اويددة انتددي تؤخددل  ن ددا االات دداا انددا انتوسددي د نددلن  سددنلاو  اددلاان دداأ تو يدد  األ

 انوانونية.  الاا لو انتوسيما  نأل
 ادلاااألزدإل  كمدا جدو واضدح  :انوانونيدة انخاودة االاانوانونية انلامة واأل الاااأل –أ 

انوانونيدة انخاودة  ادلاااغط هداد زدي حديل األأو  انلامة جي انتي تساي اط  ك  انجداا  
كمددا يردديا انمردددان د (3)زددي مجمواددة محددااة مدددل انجدداا  أو  تنحوددا زددي جايمددة ملنيدددة

ق اال اطددد  انوانونيدددة انمخوودددة التنة ددد ادددلااال األإنددد   ص144انمغا دددي زدددي انفوددد  (

                                                           

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبرٓ اٌجضائشٞ.57أظش اٌّبدح ) (1)

 اٌّغشثٟ. ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  143أظش اٌّبدح  (7)

ٚاٌذوزٛس اٌغؼ١ذ ِظطفٝ اٌغؼ١ذ  645ص جٕذٞ ػجذاٌٍّه، اٌّٛعٛػخ اٌجٕبئ١خ، اٌججضء اٌشاثغ، (3)

 . 273ص ،1467، ِطجؼخ جبِؼخ اٌمب٘شح، 4االحىبَ اٌؼبِخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ط
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انوانونيدددة جدددي  ادددلااال غان يدددة األإنددد   جددداا   مليندددةد وال دددا مدددل االردددااة جنددداأو  جايمدددة
 . (1)اامة أالااخاوةد وقطي  منها جي  أالاا
كيفيدددة إنددد   ال اسددداس جدددلا انتوسدددي  ياجددد  :انرخودددية ادددلااانلينيدددة واأل ادددلاااأل –ج 

انلددلا  اات دداام يفتدداو إنيدد   نددون انلنوددا االجاامددي انددلي يمكددل ال ينسددجإندد   انن ددا
تلددايً  زددي انخةددواة انمن لكددة مندد د زددالا تلطددق انلددلا  انجانددج انمددااي نطجايمددة (انفلدد    

اينيةد اما زي حانة اتوا  انللا  ااجدة جسدامة  أالاااننتيجة   انل قة انس  يةص زهو 
خةدددأ انفااددد  زهدددو مدددل ان ددداول انرخوددديةد وانمكدددا  اطددد  لنددد  ان اادددث اطددد  ااتكددداج 

جلا انتوسدي  زيمدا يتلطدق  مداى  أجميةان  ت ها إن   ة واالنفلا د وال ا مل االرااةانجايم
تأكيا انللا زي اوو ة انمساجميل زي انجايمة سوام كانو زااطيل وكدانوا ا  رداكامد الل 

جميدددد  انمسددداجميل زدددي حددديل يوتودددا تدددأكيا انلددددلا إنددد   تدددأكيا انلدددلا انمدددااي ينودددال
 . (2)ي انجايمة لضه  اول االخايل زإن   انرخوي

ال اسداس جدلا انتوسدي  يودو   مخففدة:انوانونيدة ان ادلااانوانونيدة انملفيدة واأل الاااأل –ل 
اطدد  االكددا انمتاتددج اطدد  تواجددا كدد  منهمدداد زلندداما يتددوزا انلددلا انوددانوني انملفددي زدد  

 انملفيدة ادلاااواج اط  انجاني  اناغ  مل قيدا  انمسدؤونية انجنا يدة وانتحويويدةد ألل األ
تسددت لا انلوو ددة كطيددًا. زدد  يحكدد  اطدد  انجدداني  دداي اوو ددة  دداناغ  مددل ااتاازدد   ااتكدداج 

 . (3)انجايمة
ص مددل قددانول انلوو ددا  انلااقددي انتددي توددو  (يلفددي 59واالمكطددة اطدد  لندد  انمددااة (       

ص كد  مدل  دااا  اخ داا انسدطةا  انلامدة 58د 57د 56مل انلوو ا  انموااة زي انمدواا (
ق جنددا ي واددل مرددتاكيل زيدد  ق دد  وقددون اي جايمددة مددل انجدداا   انمتفددق اطدد   وجددوا اتفددا

وكددلن  د ص...  انجندداةااتكا هدداد وق دد  قيددا  تطدد  انسددطةا   ان حددث واالستووددام اددل اون دد
                                                           

 اٌذوزٛس ِحّذ ػجذاٌشبفٟ اعّبػ١ً، ػزس االعزفضاص فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ِطجؼخ داس إٌٙظخ (1)

 . 5ص ،1446اٌؼشث١خْ 

 ،1462د. ػبدي ػبسص، إٌظش٠خ اٌؼبِخ فٟ اٌظشٚف اٌجش٠ّخ اطشٚحخ اٌذوزٛسا اٌمب٘شح،  (7)

، ٚاٌذوزٛس ّ٘ذاد ِج١ذ ػٍٟ اٌّشصأٟ، اثش االٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة، 144ص

 .711ص اٌّظذس اٌغبثك،

اٌّخففخ ٌٍؼمٛثخ، ِطجؼخ ٚاٚف١غذ اٌحذ٠ث،  اٌمب١ٔٛٔخ ػزاسد. فخشٞ ػجذاٌشصاق اٌحذ٠ثٟ، األ (3)

 .41ص ،1424ثغذاد، 



  (دراسة قانونية مقارنة) القانونية ذعلى العقوبة ذعاارثر األأ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

ص مل قانول انلوو ا  انلااقدي (يلفدي زدي انلوو دا  انمودااة زدي انمدواا 218توو  انمااة (
 دداا انسددطةا  انلامددة ق دد  ان ددام  تنفيددل انجايمددة انسددا وة زددي جددلا ان دداج كدد  مددل  ددااا  اخ

وق دد  ان ددام زددي انتحويددق ويجددو  نطمحكمددة االافددام مددل انلوو ددة الا حودد  االخ دداا  لددا 
ص اطدد  اندد  (يلفددي مددل 303وتددنص انمددااة (د ص...قتنفيددل انجايمددة وق دد  ان ددام زددي انتحويدد

أو  انةوا دد أو  ا انسددناأو  ت ويددا اختددا أو  انلوو ددة مددل ااتكددج جايمددة مددل جدداا   توطيددا
ت ييل انلمطة وت ويا اوااق اننودا وانسدناا  انمانيدة وت ويدا انمحدااا  اناسدمية الا اخ دا 
 ها انسطةا  انلامة ق   اتمامهدا وق د  قيدا  انسدطةا   ان حدث واالستوودام ادل ماتك هدا 
واازهددا  فااطهددا االخددايلد ويلفددي مددل انلوو ددة أيضددًا كدد  مددل ااتكددج جايمددة مددل جدداا   

انت ويدددا انمدددلكواد زدددي جدددلا ان ددداج الا اتطفددد  مدددااة انجايمدددة ق ددد  أو  انت ييدددلأو  يددداانتوط
ص تدنص اطد  اندد  311وانمدااة ( دص...رداون زدي ان حدث ادل ماتك هداق د  انأو  اسدتلمانها

االااايددة أو  انوسددية مددل انلوو ددة الا  ددااا  ددا  ا انسددطةا  انوضددا يةأو  (يلفددي اناارددي
 وا  انمحكمة  انااوىص. ااتال  ها ق   اتأو   انجايمة

(ويلفددد  :ص مدددل قدددانول انلوو دددا  انلااقددديص زتدددنص اطددد  انددد 2ص زوددداة (426أمدددا انمدددااة (
انجاني مل انلواج زي انجاا   انمنودوص اطيهدا زدي انمدواا انسدا وة مدل جدلا انفود  الا 

انسددطةا  وااطمهددا  مكددال وجددوا مخةددول ق دد  اكترددازها ندد  واارددا اددل إندد   توددا  مختدداااً 
ال وادددال  انجنددداة اخدددايل وتاتدددج اطددد  لنددد  انودددال انمخةدددول وانوددد و اطددد  جدددلا انمكددد

 460ص (يلفدي ماتكدج انجايمدة انم يندة زدي انمدااتيل (462وجام زي انمااة ( دص...جناةان
ص مددددل انلودددداج الا  ددددااا  اخ دددداا انسددددطةا  انلامددددة اددددل ماتك ددددي انجايمددددة انتددددي 461 –

حث واالستوودام ادل اون د  انجنداةد تحوط  منها االريام ق   م اااة تط  انسطةا   ان 
اما الا حو  االخ اا  لا قيا  تط  انسدطةا   دانتحويق زد  يلفدي زدي انلوداج  د  يلت دا 

 ص. ...الاًا مخففاً 
ص (يلفي مدل انلوو دا  انمودااة نطجداا   انم نيدة زدي جدلا ان داج 187واا زي انمااة (      

يلطمدد  انهددا ق دد  ان ددام زددي تنفيددل مددل  ددااا مددل انجندداة  ددا  ا انسددطةا  انلامددة  كدد  مددا 
ويجددو  نطمحكمددة االافددام مددل انلوو ددة الا حودد   ...انجايمددةد وق دد  ان ددام زددي انتحويددق

أو  ... ويجو  نطمحكمة تخفيل انلوو ةتحويق ان  ا  لا تنفيل انجايمة وق   ان ام زي ان
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انود و اطد  انمحاكمدة أو  االافام منها الا سه  انجاني نطسطةا  انلامدة اكندام انتحويدق
ص (يلفددي مدددل انلوددداج مدددل اردددتا  زدددي 217تودددو  انمدددااة (د و ماتك دددي انجايمدددةصاحددا مدددل 

انفددددداون أو  انهي دددددا أو  انمن مدددددا أو  انجمليدددددا أو  زدددددي انلودددددا ا أو  اتفددددداق جندددددا ي
و يفدة وانفود  انهدا اندا أو  انمنووص اطيها زي جلا ان اجد وند  يكدل ند  زيهدا ا اسدة

ص (وال اواج اطد  2ص زواة (436جام زي انمااة (و  دص...سطةا  اناسميةاو  تن ي  مل ان
انسددج وجددو زددي حانددة غضددج زددوا وقددون ااتدداام أو  انرددخص الا كددال قددا ااتكددج انوددلل

سوام اننسام ((اليحج  148 ان  اطي صد ألل اهلل تلان  يوو  زي انواآل انكاي  زي االية 
 اطيمًاصص. اهلل انجها  انسوم مل انوو  اال مل  ط  وكال اهلل سميلًا 

امددا انلددلا انمخفددل زيوتوددا اكددام اطدد  تخفيددل انلوو ددة انموددااة نطجايمددة زددي انحدداوا     
انموددددااة قانونددددًا. نددددلن  تطتدددد   انمحكمددددة   يددددال انلددددلا انمخففددددة انتددددي ااتمددددا  اطيهددددا زددددي 

ان  إن   ص مل قانول انلوو ا  انلااقي انلي يريا134تخفيو انلوو ة  موتض  انمااة (
ص مدل قدانول انلوو دا  ال ت ديل 130مة الا خفف  انلوو ة وزودًا نطمدااة (يجج اط  انمحك

اس اج حكمها  انللا انلي اقتض  جلا انتخفيل وق   االنتهام مدل جدلا انلداو انسداي  
انوانونيددة ال دا مددل  يددال اسداس زكدداة انلددلا  ادلاااأل أنددواننتلايدل انلددلا انودانوني و يددال 

اا  انلاانددة مددل جهددة وزكدداة منفلددة اجتماايددة مددل انوددانونيد حيددث تن دد  زكاتهددا مددل اات ددا
 ادددلاااالسددداس انفكددداي  ويدددا  انلدددلا انمخفدددل وتواجدددا ن دددا  األزدددإل  جهدددة اخددداى. واطيددد 

 .   (1)انلاانة وانمنفلة االجتماايةإن   انوانونية  نوايها انملفي وانمخفل ياج 
ص 461و 460ل (ص (يلف  ماتكج انجايمدة انم يندة زدي انمدااتي462واا زي انمااة (     

إخ دداا انسددطةا  انلامددة اددل ماتك ددي انجايمددة انتددي تحوددط  إندد   مددل انلودداج الا  ددااا
منهددا االردديام ق دد  م دداااة تطدد  انسددطةا   ان حددث واالستووددام اددل اون دد  انجندداةد امددا الا 
حو  االخ اا  لا قيا  تط  انسطةا   انتحويق ز  يلف  مل انلواج    يلت دا االخ داا 

االافددام أو  ص (يجددو  نطمحكمددة تخفيددل انلوو ددة187جددام زددي انمددااة (و  دص...اًا مخففدداً اددل
انمحاكمة انود و اطد  احدا مدل أو  منها الا سه  انجاني نطسطةا  انلامة اكنام انتحويق

                                                           

د. / اٌمبضٟ: ّ٘ذاد ِج١ذ ػٍٟ اٌّشصأٟ ، اثش االٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة، اٌّظذس  (1)

 . 711ص اٌغبثك،
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ص (يلا الاًا مخففدًاص زدي 256ة (انمااة زي جلا ان اجص.ماتك ي انجايمة مل انجاا   انم ين
ادددل اقوانددد  انددد وا وتوايدددام انحويودددة زدددي اندددااوى ق ددد  اجدددون انرددداجا  –1:انحددداال  االتيدددة

زدددي تحويدددق ق ددد  وددداوا قدددااا موضدددواي زدددي سدددطةة أو  وددداوا انحكددد  زدددي موضدددواهاد
الا  – 2 محاكمددة.انتحويددقد والا كددال انتحويددق زددي انجايمددة زو دد  ودداوا انوددااا  لددا  ان

لا يلدداو نهددأو  ردداز أو  كددال قددو  انحويوددة يلدداو انردداجا نطخةددا انجسددي  يمددس حايتدد 
ألل (انلدددلا انمخفدددل د خواتددد صأأو  اخوانددد أو  زاواددد أو  احدددا اودددون أو  انخةدددا  وجددد 

يلت دددا ادددلاًا  6/8/1983ص زدددي 846اندددوااا  يانددد  زدددي قدددااا مجطدددس قيدددااة كدددوام انمددداق  (
ص مل قانول انلوو ا  م اااة سا ق 131 و130قانونيًا مخففًا الغااو تة يق انمااتيل (

اخ ددداا انرددداةة زدددواًا  انحدددااث الا أو  ماكددد  ودددحيأو  اقددداج مستردددف إنددد   ماك دددة زدددوااً 
 تللا نوط  الي س ج كالص. 

انخاوة انملفية زي انوانولد وانتي تد   يدال نمدالل منهدا ااد م  الاازي ما ااا األ     
 نداًم اطد  اسدتف ا  أو  اات ا انودانول ادلاًا مخففدًا اامدًا الاتكداج انجايمدة ن واادث ردايفة

... ويلت ا الاًا مخففًا -1 :ص128 غيا انحقد كما زي انمااة (خةيا مل انمجني اطي  
 نددداًم اطددد  اسدددتف ا  خةيدددا مدددل انمجندددي اطيددد   غيدددا أو  ااتكددداج جايمدددة ن واادددث ردددايفة

 انحقص. 
القانونيررة المعفيررة مررن العقرراب  عرراارالفرررع الثرراني: اوجرره الشرربه واالخررتالف بررين األ

انتدي تلفدي مدل  ادلااانملفيدة  انهدا: األ ااادلازندا األا :القانونية المخففة لهرا عاارواأل
انمخففددة انتددي تخفددل انلوو ددة اطدد  انجددانيد ونكددل  اددلااانلوو ددة  وددواة مةطوددةد امددا األ

ردخص إند   انمخففدة انتدي تاجد  ادلااالتلفي منهاد ندلن  يجدج اطيندا ق د   يدال اجد  األ
نجايمدة قدا انغضج زدي نح دة ااتكداج اأو  االنفلا أو  انجاني اط  اساس ال االستف ا 

إن   وسول نتكط  ال انحاال  انوانونية انتي تؤاي ديوجج تخفيل انلوو ة اول االافام
أو  اافددام انجدداني مددل انلوو ددة  وددواة كطيددة. ز  ددا ننددا مددل ادداو مددوج  الوجدد  انترددا  

  يال انحاال  انتي توجج تخفيل انلوو ة. إن   االخت ل  ينهماد ك  انتةاق
 انملفية وانمخففة: الاااوج  انترا    يل األ –أ 
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انلدددلا انمخفدددل اال  موجدددج ندددص أو  اليجدددو  ال يتدددوازا انلدددلا انملفدددي :اواًل: انردددااية
واطيدد  د جددي: (الاددلا اال  دداننصص اددلاااأل قددانونيد الل انواادداة انلامددة انتددي تحكدد  كدد 

اليجو  نطواضي ال يخفل انلوو ة اال  ناًم اط  و حيا  ملنوية ن  قانونًاد ال يمااس 
انواضي حو  زي تخفيل انلوو ة اول االافدام منهدا  موجدج انود حيا  انمودااة ضدمل 

ص مددل قددانول انلوو ددا  انلااقددي 128حيددث تددنص انمددااة (د (1)ان دداول انوضددا ية انمخففددة
ص 108زودا نود  انمدااة ( دزدي االحدوا  انتدي يلينهدا انودانولصص اند  (الادلا اال 1انفوداة (

مال اط  ان  (الالا اال زي انحاال  انمحااة وااحًة زي قانول انلوو ا  زي سطةنة ا
  نص انوانولص.

إند    دانتخفيل انداما يرديا انودانول ودااحةأو  كانيًا: االن ا : ال انواضي مطد    االافدام
انتخفيل  موجج نص قانونيد واط  سد ي  انمكدا  ترديا انمدااة أو  لن د ويكول االافام

انتخفيدل مدل انلوو دة زدي أو  حانتيل مل االافامإن   صزي قانول انلوو ا  انلااقي311(
أو  (يلفد  انااردي :ما يخدص جايمدة اناردوةد حيدث تدنص جدلم انمدااة ودااحًة اطد  اند  

أو  انوسددددية مددددل انلوو ددددة انموددددااة قانونددددًا نطماترددددي الا  ددددااا  ددددا  ا انسددددطةا  انوضددددا ية
 دا ادلاًا مخففدًا الا ااتال  ها ق   اتودا  انمحكمدة  اندااوىد ويلتأو  االاااية  انجايمة

       دندددااوى ق دد  انتهدددام انمحكمدددة زيهددداصاالاتددداال  لددا اتودددا  انمحكمدددة  اأو  وقدد  اال ددد ا
انمخففة نطلوو ة. حيث تط   انمحكمة  الااانملفية واأل الااال جلم انمااة تجم   يل األ

 اال  ا. أو  تخفيل انلوو ة حسج وق  االاتاالأو  انجنا ية  االافام
 انمخفل  وا  انجايمةأو  اليتاتج اط  توازا انللا انملفي :اال وام اط  انجايمة كانكًا:
انتغيددا زددي ة يلتهدداد نددلن  ت ودد  انمسددؤونية انج ا يددة اطدد  انفاادد  وال توددو  انمحكمددة أو 

 .  (2) تغييا انجايمة  س ج توازا الا مخفل
اددا  انلودداج كطيددًاد امددا   إندد ال انلددلا انوددانوني انملفددي يددؤاي :اا لددًا: انتددأكيا زددي انلوو ددة

حداجا االاند د حيدث ال انودانول ي ديل زدي مدواام إن   انللا انمخفل زهو انن و   انلوو ة
                                                           

)أٗ  الػزس اال فٟ االحٛاي اٌزٟ  1( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ، ف173ح١ث رٕض ِبددح ) (1)

 ١ٙب اٌمبْٔٛ...(. ٠ؼٕ

( ِٓ لبْٔٛ ػمٛثبد ٌجٕبٟٔ ػٍٝ أٗ 131( ِٓ لبْٔٛ ػمٛثبد عٛسٞ ِٚبددح )124رٕض ِبددح ) (7)

 )ال٠زغ١ش اٌٛطف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍجش٠ّخ ارا اثذٌذ ِٓ ػمٛثخ إٌّظٛص ػ١ٍٙب ثؼمٛثخ اخف.
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جنحة يكول اط  وج  محاا يواام انوانولد زطدو أو  ال اكاا توزا الا مخفل زي جناية
  :ان إن   ص مل قانول انلوو ا  انلااقي نجا ان  يريا وااحةً 131انمااة (إن   اجلنا

 (الا كان  انلوو  ة انحا االان  ز  تتويا    انمحكمة زي توايا انلوو ةص. 
يمكددل ال ي هددا االخددت ل  ينهددا  مخففددة:انملفيددة وان اددلااج / اوجدد  االخددت ل  دديل األ

  :زي امايل
خاودددةد اي تدددات ة  جايمدددة محدددااة. أمدددا  أادددلااانملفيدددة جدددي اا مدددًا  ادددلاااواًل : ال األ

جداا  د مليندة ندلن  يمكدل ال أو  اامدة تخدص جايمدة أادلااكطهدا  انمخففة زهي الاااأل
 ًا اامة تساي اط  انجاا   كطها. أالاا انمخففة  الااتكول األ
 أادلااال انسطةة انمختوة   حدث تدوزا  طةة مختوة   حث توازا ك  منهما:كانيًا: انس

تدددي جدددي انأو  ملفيدددة جدددي انسدددطةة انوضدددا يةد اي ال محكمدددة انموضدددون جدددي انمختودددةد
انملفيدة. وتحكد   لدا  اوداج انمجدا   داناغ  مدل قيدا  انمسدؤونية ادل  الااتواا توزا األ

جد  يجدو  نسدطةة انتحويددق  :انمخففدة زانسدؤا  اندلي يرداا جندا جدو ادلااانجايمدةد امدا األ
 ال تواا توزا الا مخفل؟ 

زددي اختطفدد  انترددايلا  انوانونيددة  ودداا جددلم انمسددأنةد زوددا لجددج انمرددان ان طجيكددي      
(امدددا تودددايا  :الإنددد    موجدددج انمدددااة انكانيدددة منددد  1867/ 1/ 4انودددانول انودددااا زدددي 

ونكل انواااة انلامة زي قانول انلوو ا   (1)انمخففة ياج  نوضاة انتحويقص الااتوازا األ
انمخففدةد كمدا اادام انمردان  ادلااانلااقي ان  نيس نسطةة تحويق ال ت حدث زدي تدوزا األ

محكمددة الا (يجددج اطدد  ان :اندد إندد   ص مندد  انتددي تردديا وددااحةً 134انلااقددي زددي انمددااة (
 انلي اقتض  جلا انتخفيلص.  ...... ال ت يل زي اس اج حكمها انللاخفف  انلوو ة 

خدد ل انوددانول انلااقدديد اندداما نددص وددااحًة  إندد   امددا انمرددان انطي ددي زوددا لجددج      
انمحكمة انج ا ية إن   خففةانم الاااط  ااةام سطةة انتحويق حق ان حث زي توزا األ

(يجدو  نواضدي انتحويدق ال يحداا امداًا :ص اط  اند 136اة (ال تنص انفواة انكانية زي انما
 ادددلااانمحكمدددة انج ا يدددة الا (اي ال جنايدددة قدددا اقتانددد   احددداى األإنددد    احاندددة اندددااوى

                                                           

 .161ص ك،اٌمب١ٔٛٔخ اٌّخففخ ٌٍؼمٛثخ ، ِظذس اٌغبث ػزاسد. فخشٞ ػجذاٌشصاق اٌحذ٠ثٟ، األ(1)
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إندد   احدداوا انجددنحصد وال ددا مددل االرددااة جنددإندد   انوانونيددة انتددي مددل رددأنها تخفيددل انلوو ددة
موقددل محكمددة انددنوو انسددوايد حيددث ااةدد  نواضددي انتحويددق حددق انن ددا وان حددث زددي 

 انمحكمدة انجنا يدة انمختودة  دانن ا زديإند   مخففة انا احانة انااوى انج ا يدة الاااأل
اندد  (يكددول نكدد  مددل قاضددي انتحويددق وقاضددي إندد   نددلن  اردداا  جددلم انمحكمددةد انوضددية

انمحكمدددة إنددد   فدددلد ندددلا يجدددج اطيهدددا احاندددة مدددته االحاندددة حدددق ان ددد   تدددوازا انلدددلا انمخ
 . (1)انمختوة  انن ا زي انوضيةص

ويتضح مما تودا  ال جندا  اخت زدًا ك يداًا  ديل موقدل انودوانيل انج ا يدة حدو  مسدأنة      
مدداى ودد حية قاضددي انتحويددق  ددانن ا زددي مدداى تددوزا اددلا مخفددل زددي انوضددية انتددي 

سدداي  يتضددح نندداد ال انمرددان انلااقددي كددال يحوددق زيهدداد ومددل خدد   جددلا االسددتلااو ان
انوانونية نمحكمة انموضوند سوام كان   الااموزوًا حيل ااة  و حية حس  توزا األ

مخففة ألند  ند  يلدة انحدق نواضدي انتحويدق انن دا زدي مداى تدوازا كد  منهمداد أو  ملفية
ام. ضدددأو  الل واجدددج انسدددطةة انتحويويدددة جدددو جمددد  االاندددةد سدددوام كانددد  نودددانح انمدددته 

انمحكمددة انج ا يددة انمختودة  غددو انن ددا اددل تويددي  مدداى إندد   واحاندة االوااق انتحويويددة
انلوو دة انتدي سدتفاو اطيد د الل كد  لند  مدل ود حيا  و  مسؤنية انمته  ادل انجايمدة

االحددااثص. انتددي تحدداا مسددؤنية مددته  وتودداا أو  انجددنحأو  محكمددة انموضددون. (انجنايددا 
 تحوها اطي . ااانت  وزاو انلوو ة انتي يس

 المبحث الثاني
  عقاب ومخففًا لهاالحاالت التي يعدها المشرع عارًا قانونيًا معفيًا من ال         

ونوسدد  جددلا انم حددث اطدد  مةط دديل نتحدداث زددي انمةطددج االو  اددل انحدداال  انتددي يلدداجا 
نتدي حداال  اإند   انمران ادلاًا قانونيدًا ملفيدًا مدل انلوداج امدا زدي انمةطدج انكداني نتةداق

 يلاجا انمران الاًا قانونيًا مخففًا مل انلواج.
 
 

                                                           

/ ِجٍخ اٌمبْٔٛ 57( جٕب٠خ 742اٌّشلُ ) 31/11/1457لشاس ِحىّخ إٌمض اٌغٛسٞ فٟ  (1)

 . 71ص ،1457اٌغٛس٠خ، ٌغٕخ 
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 المطمب االول
 عقابالحاالت التي يعدها المشرع عارًا قانونيًا معفيًا من ال

مدددل خدددد   اسدددتواا نا نوضدددد  انمرددددان انلااقدددي نسددددتةي  انلكدددوا اطدددد  انتة يوددددا         
  :انك كة زي جلا انواا وجي

 انولل.أو  أواًل: حانة انسج
 احاى انمحاا   ان ن . أو  : حانة مفاج ة ان وجةكانياً 

 كانكًا: حانة تجاو  انرخص حاوا انازان انرااي.
  :وسول نتحاث ال جلم انحاال  كاالتي

جدو انودلل وانسدجد  نسدالمل اجد  انجداا   انماسدة  حامدة اإ :انسجأو  اواًل: حانة انولل
 (اسدناا واقلدة مليندة أند   للزودا ادال انود مران انلااقي جداتيل انجدايمتيل:وقا اال ان

أو إنيددد   ال توجدددج انلوددداج مدددل اسدددنا  :انغيدددا  احددداى انةددداق انل نيدددة مدددل ردددأنهاإنددد  
 . (1)احتواام انا اج  وةن ص

يجدا  ردلوامد أو  اات داامأو  وقا اال انسج:  كون  (امي انغيا  ما يخدا  رداز      
يفيل انمدددلكوايل نجايمدددة ومدددل انتلدددا  د(2)ال نددد  يتضدددمل لنددد  اسدددناا واقلدددة مليندددةصو  حتددد 

  :انولل وانسج يمكل ملازة ااكانهما وراوةهما
  :ااكال جايمة انولل انتي يتةطج تحووها زهي اا لة

 انغيا  ةاق ا نية. إن   اناكل انمااي/ جو اسناا واقلة ملينة – 1
انغيددداد إنددد   انددداكل انملندددوي/ جدددو انوودددا انلمددداي انجندددا ي زدددي اسدددناا جدددلم انواقلدددة – 2

 تا  ان ااث اط  انولل. واليل
 سل انتكطيلد وجو مختاا غيا مكام. إن   انوالل/ وجو انرخص انلي وو  – 3
وجو انخفيل مل اسناا جلم انواقلدةد كمدا الا زسداناجا  حاندة ان نداد ندو ك د  الحتودا  – 4

 جلم انواقلة. إني   توجج انلواج اط  مل اسناأو  انا اج  وةن دإني   مل وج 
  :للوراوة وحة انو

                                                           

 .1464ٌغٕخ  111ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ سلُ  433/1اٌّبدح  (1)

 . 1464ٌغٕخ  111/ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشلٟ سلُ 434اٌّبدح  (7)



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةنون للعلوم القانونية مجلة كلية القا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

 ًا.إنسانال يكول انمولول  – 1
 ميتًا. أو  وال يكول ملطومًا واليه   لا لن  ال يكول حياً  – 2

 ااكال جايمة انسج: ك كة: 
انرددلوا. وجددلا أو  االات دااأو  انداكل انمددااي: وجدو امددي انغيددا  مدا يخددا  انرددال – 1

   ا نيددة اخدداى يددت  اكنددام غيا دد   وسدداأو  يددت  اكنددام حضددوا انغيددا ومحا هتدد  رخودديًاد
 انمسمواة وانمواومة. 

اناكل انملنوي: وجو انووا انلماي انجنا ي انلي ياو  انرخص  س    جلا احاال  – 2
 ردداز  وال ندد  يتضددمل لندد  اسددناا واقلددة ملينددةأو  خددا  اات دداامأو  انغيددا  جددا  رددلوام

 انغيا. إن  
نودلل اسدناا واقلدة ومل جنا ي ها انفاق  يل جايمتي انولل وانسدجد حيدث يردتاة زدي ا

 انرت  زط  يتضمل زيها لند د زدي حديل مدل قيدا  انجايمدةأو  ملينةد اما زي جايمة انسج
واقلددة إنيدد   نهوضددها امددو  وخوددوصد زجايمددة انسددج توددو   انرددخص وال ندد  تسددناأو 

 واقلة ملينة. إن   ملينةد اما جايمة انولل ز  تنهو اال الا اسنا 
   : وجصاناكل انكانث (انساج وانمس – 3

  :يلني انرات  وانمرتو د زمل راوة انسج       
 ال يكول انرخص مختااًا غيا مكاوجا واليكول مجنونًا.  – 1
اات اايددًا أو  رددخص مدداد سددوام كددال ة يليدداً إندد   انرددت  موجهدداً أو  ال يكددول انسددج – 2

 (ملنويًاص. 
زداق زددي وقددون  ونكدل زددي حاندة كددول انردخص ملنويددًا يجددج ال يحداا  االسدد د وال       

 زاننص اا  يرم  كطتا انةايوتيل. د اطنيأو  سايانسج اط  رخص  ةايق 
أو  ((الا وقد  انودلل ااقدي اند :ص مدل قدانول انلوو دا  انل435زوا اوضح  انمااة (     

ويسدتوى وقدون جدايمتيل زدي حدايث  دمدل غيدا ا نيدةصص انسج زي مواجهة انمجني اطيد 
ي طغددد   أيدددة واسدددةة اخددداىد كدددال تكدددول أو  انغيددداإنددد   اسدددانة ي لكهدددا انجدددانيأو  جددداتفي

 رخوًا كانكًا. 
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اوضددح  لددو مرددااي انلدداج اندد  يلفدد  مددل انلودداج مددل  :انسددجأو  انلفددو اددل انوددلل
زوددا اوضددح  انفودداة انكانيددة مددل  دانسددج وجددو زددي حانددة غضددجأو  انوددلل ااتكددج جايمددة

نرددخص الا كددال قددا اندد  ((الاودداج اطدد  ا :ص مددل قددانول انلوو ددا  انلااقددي436انمددااة (
 انسج وجو زي حانة غضج زوا وقون ااتاام  ان  اطي صص.  أو  ااتكج انولل

ص مند  443االتجام نفس  ال نو  انمااة (إن   اما قانول انلوو ا  انطي ي زوا لجج     
انتردهيا وجدو زدي حاندة و  اط  ان  ((اليلاقج انرخص الا كال قا ااتكج جايمتدي انسدج

 امدا انوددوانيل انلوا يددة انلا يدة االخدداى زطدد  ترددا دام  ددان  اطيدد صصضدج زددوا وقددون ااتداانغ
اافام ماتكج جاتيل انجايمتيل ما ااا قانول انلوو ا  انموايد انلي قاا مرداا  إن  

((يلت ا اددلاًا م ددااًاد اي: اليفدداو انلودداج الا قددا  انرددخص ندد :اإندد   ص378زددي انمددااة (
سدج غيدام ااًا إند   كول انرخص قا انتجدأ س ج غيا اطني الخا ا تااًم  س   اي: ال ي

 اط  انسج انلي يوج  اني . 
ال يكول انسد ج غيدا اطندي وال يحود  انت داا   االاتداام  انسدج  :زارتاة جلا انوانول

و  انسج غيا اطني  يل رخويلد واطي : يرتاة زي قانول انلوو ا  انمواي ال يح
وا  اكدا االنفلدا  وانتهديي زدي امدا الا حود   لدا مداوا  مدل كدازي ند  د زي نح ة وقواد 

اط  ال اما تودايا  د(1)مل ااتكج جايمة انسج  لا جلا اليلفي مل انلواجزإل  اننفسد
انحداك  أو  االنفلا  وانتهيي اننفسي انا مل يس ج  غيا اطندي متداو  الجتهداا انواضدي

 . (2)انلي ين ا زي ااوى جلا انسج
جايمتددي انسددج وانوددلل اال  لددا تحوددق  اليجددو  اافددام انمددته  انددلي ااتكددج :رداوة انلفددو
  :انراوة االتية

ال يكددول انمددته  قددا قددا   ااتكدداج توددازا  قونيددة اجااميددة مددل رددأنها خددا  رددال  – 1
 انغيا وجا  رلوامد زيحمط  لن  اط  اجانت  واحتواام. 

حا انغضجد ألل ك  مدل انمرداايل انلااقدي وانطي دي: إن   ال يو  االما  انمته  – 2
أل انمددددته  يجددددج ال يكددددول زددددي حددددا (انغضددددجصد ويلددددا انغضددددج انم هددددا  قددددا اوضددددحا

                                                           

 .21ص ٟ اعّبػ١ً، اٌّظذس اٌغبثك،د. ِحّذ ػجذاٌشبف (1)

 .413ص ،1431، 7د.ِحّٛد ِحّٛد ِظطفٝ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ، اٌمغُ اٌخبص، ط (7)
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إند   انتطف   داقوا  مردين  مدل ردانها ال تدؤايإن   انخااجي ن نفلا د حيث يلما انمته 
 خا  راز   وايح انل ااة. أو  جا  رلوا انغيا

غيدددام ملاوددداًا أو   سدددج مسدددتف مأو  ال يكددول اا زلددد  انمنفلددد  انمدددته  اندددلي يوددلل – 3
 استف ا   ال يكول زي نح ت  تح  انتأكيا اننفسي انرايا. ن مل
اما  لا لن د اي  لا انتهام كواة غض   ز  يلفي مل انلواجد وقا تكطد  ادل جدلا       

انولل أو  انراة انمران انلااقي وانطي يد حيث ارتاةا أل يكول انرخص قا قا   انسج
 اكنام االاتاام. أو  زوا وقون ااتاام  ان  اطي 

االاتاام مل ق د  انمجندي اطيد د واليهد  أو  يجج ال يكول انمته  ضحية االستف ا  – 4
االستف ا   انفل . ال غان ًا مدا يكدول لند   م داااة انمجندي أو   لا لن  ال يكول االاتاام

 ما را   مل االجانا . أو  رتماً أو  اطي  نفس د كاستلمان  ن  ا ااا  قا تلا س اً 
ندد  انمرددان انلااقددي وانطي ددي ج (االاتدداامص. حيددث  دديل االو  زددي وجددلا مددا ا ددا ا      
ص (اا 443/2 لدددا وقدددون ااتددداام  دددان  اطيددد د و ددديل انكددداني زدددي انمدددااة ( 436/2انمدددااة 

ااتدداامص واقدد  اطيدد د تلددا اتجدد   اتجددام   انمرددان انفانسددي جددليل االتجدداجيل ايضددًاد حيددث 
غيددا انلطندديد زوددا جددام زددي مددااة قدداا االافددام مددل اوو ددة جايمددة انسددج  نوايدد  انلطنددي و 

ص مددل قددانول انلوو دددا  انفانسددي انددد  (الاوو ددة اطدد  مدددل قددا : ( ددداا االجانددة انتدددي 471(
وانتددي الم دداا نهدداصد ألل انمددته  يتوددال نتيجددة اا زلدد  نحانددة ااتدداام مددل إنيدد   وجهدد 

ودداوا نفدد  رددايا يددا  اطدد  إندد   ازلدد  االنفلددا و  غيددامد  حيددث اكددا زيدد  انموقددل انجدداا 
 . (1)انوللصأو  انسج

تلفي انووانيل انلا ية انلوا ية اند ول  :احاى انمحاا   ان ناأو  كانيًا: حانة مفاج ة ان وجة
انلي  وت   وجت  وجي زي حانة ان نا م  اج د وكلن  تلفي انووانيل انمحدا  اندلي يوتد  
حايمتدد  مددل اننسددام زددي جددلم انحانددةد زوددا نددص  لضددها اطدد  جددلا انلفددود حيددث اردداا  

افو انوات  انلي اأى  وجت  زي حانة ان نا إن   مل قانول انلوو ا  انسواي 548ااة انم

                                                           

 . 44ص د. ِحّذ ػجذاٌشبفٟ اعّبػ١ً، اٌّظذس اٌغبثك، (1)
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اأي إندد   اي/ انجمددان انفلطددي/ وق دد   يددال ردداوة انلفددو اددل انحددانتيلد ال ددا مددل االرددااة
  لو اطمام انوانول انجنا ي حو  اافام انفاا  مل انلواج. 

   ددداالخ ق انلامدددة وانتوانيدددا انددد  مهمدددا كانددد  انتمسدددإنددد   زودددا لجدددج  لدددو االاام     
انتسددتا اطدد  قتدد  انددليل إندد   جددلم انحدداال  يجددج ال ال تددؤايزددإل  االجتماايددة انااسددخةد

يلتمداول اطدد  اندازان اددل انردال واالخدد ق زددي سد ي  انحوددو  اطد  انمكسددج انمددااي 
انتمسدد   م دداجا انك ايددام انلا طيددة يجددج ال اليكددول سدد  ًا  زددي اال وددام اطدد  زددإل  واطيدد 
نتددا ي إندد   فددامد الندد  (ال يددأتطل مدد  انتةددوا االجتمدداايد  دد  يرددج  االجدداا  ويددؤاياالا

يرددتاة انمرددان نتحويددق اافددام  د (1)تتندداز  مدد  اجدداال انتردداي  انج ا ددي  وددواة اامددةص
 :انوات  زي جلم انحانة جمطة راوة: منها

ا كددددول انواتدددد   وجددددًا نط انيددددة: زهددددو وددددفة خاوددددة  انجددددانيد وجكددددل  :انردددداة االو  – 1
التسددتفيا ان وجددة مددل اددلا االافددامد حيددث يجددج ال تكددول انل قددة ان وجيددة  دديل انواتدد  
وان انية ا قة ملت اة قانونًا أي: يكول  ينهما  واجًا قا مًا  لودا ودحيح ودااا مدل جهدة 

مدددا حكددد  اودددا انددد وال  :وانسدددؤا  اندددلي يفددداو نفسددد  جدددود اسدددميةاسدددمية ومك ددد   وكيودددة 
 تل يددا أو  مددة؟ زهدد  يلت ددا اودداًا وددحيحًا  اننسدد ة نطدد ولدانلازددي انددلي يددت  خدداال انمحك

اخا ج  يمكل ال نلت ا انلوا وحيحًا؟ وج  لن  يكفدي السدتفااة اند ول انواتد  مدل جدلم 
انجايمة؟ وج  يلف  ان ول انوات  مل انلوو ة الا قا   وتد   وجتد  ان انيدة؟ وانجدواج اطد  

زي ن اناد  د  يردتاة ال يكدول جدلا مجاا وجوا اوا ان وال اليكفي زإل  ك   :لن  جو
وجدددوا اودددا  وال ودددحيح ودددااا مدددل جهدددة مختودددة يلت دددا زدددإل  انلودددا ودددحيحًاد ندددلن 

ادامً  ا يسدًا مهمددًا السدتفااة انواتد  مددل االافدام. زددانماج  زدي تحايدا ردداوة ودحة اوددا 
قدددانول االحدددوا  إنددد   انددد وال جدددو قدددوانيل االحدددوا  انرخوددديةد الل يجدددج اطيندددا اناجدددون

 ننازل االل. انرخوي ا
مددا جددو أو  موازوتدد دأو  زطنسددأ  مددا جددو حكدد  انلوددا انددلي يددت   دداول حضددوا انواضددي    

حك  انلوا انلي يت  خاال انمحكمة؟ وانجواج اط  جلا انسؤا  يجج تسجي  اوا ان وال 
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ص 5/ انفوداة (10زي انمحكمة حيث ال قيا  ان وجية  اول انتسجي  كما جدام زدي انمدااة (
ونكدل مد  م ح دة ال اودا اند وال  ديل ةدازيل يكدول د (1)ا  انرخوديةصمل قانول االحو 

ص مدل قددانول االحددوا  انرخوددية اننازددل ال 11ودحيحًاد  دداالقااا حيددث اوضددح  انمددااة (
زددإل  قددانونيأو  اقددااا احددا االرددخاص المدداأة  انهددا  وجتدد  وندد  يكددل جنددا  مددان  رددااي

 . (2)ان وجية توو   اقاااجاص
ا انل قة ان وجية  يل انوات  وانمتط سدة  ان ندا زد  يسدتفيا انواتد  مدل نلن  ال ن  تتوز     

اددلا االافدددامد واطيددد  الا زاجدددأ خةيدددج زدددي حاندددة مفاج دددة مخةو ددد  وجدددي متط سدددة  ان ندددا 
وكلن   اننس ة انلارق انلي يفاجيم اريوت  متطس ًة  ان نا م  غيدام اليسدتفيا مدل انلدلا 

اقام اندددد ول انددددليل اوجلددددته  خيانددددة  وجددددة انملفدددديد وكددددلن  نفددددس انحددددا   اننسدددد ة الودددد
ودددايوه د واندددليل اسدددتف ج  جدددلا انمردددها انمددد اى زددد  يسدددتفياول مدددل انلدددلا انملفدددي  ددد  

 يسأنول ال جايمة انوت .  
جد  تسدتفيا ان وجدة مدل ادلا االافدام مدل انلوداج زدي حاندة  وانسؤا  انلي يكاا جنا جدو:

ل انلوا يدددة قدددا زددداق  ددديل انددد ول انجدددواج اطددد  لنددد  جدددو: ال مل ددد  انودددوانيو قتددد   وجهدددا؟ 
زددإل  وان وجدة زدي لند د حيدث اقتودا  جدلم انوددوانيل اطد  افدو اند ول اول غيدامد واطيد 

زمدل جندا انتودا  داسدتفااة اند ول زودةإند   نول يرياان وجة التستفيا مل االافامد الل انوا
نسدديل اككددا ردداا  انوددوانيل جددلا انموقددل انترددايليد النهدد  يدداول وجددوج انمسدداواة  دديل انج

اددا  انتفايددق  دديل اندد وجيلد ألل ان وجددة ايضددًا  رددا نهددا رددلوا زهددي تسددتف  و  زددي لندد د
 . (3)وتنفل  وتحس  االجانة زي جلا انموقل كان ول سوام  سوام

واطددد  اغددد  لنددد  جندددا  مدددل يؤيدددا تطددد  انودددوانيلد زيددداى وجدددوج انتفايدددق  ددديل انددد ول     
ووندول الين غدي انتسداوى  ينهمدا زدي وان وجة مل حيث االستفااة مل انللا انملفيد زه  ي

                                                           

 ِٓ لبْٔٛ االحٛاي اٌشخظ١خ اٌٛال١خ. 5ف 11أظش اٌّبدح  (1)

 ِٓ لبْٔٛ االحٛاي اٌشخظ١خ اٌٛال١خ 1ف 11أظش اٌّبدح  (7)

، ٚاٌذوزٛس ٔج١ت حغٕٟ، ششح لبْٔٛ 651ص جٕذٞ ػجذاٌٍّه، اٌّٛعٛػخ اٌجٕبئ١خ جضء اٌشاثغ ، (3)

ٚاٌذوزٛس جالي ثشٚد ٔظُ اٌمغُ اٌخبص،  1، ٘بِش سلُ 346ص اٌؼمٛثبد ، اٌمغُ اٌخبص،
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اناو  االس ميةد الل ض ة ان ول ن وجتد  اندا تط سدها  ان نداد اي  انل قدة انجنسدية مد  
غيام حجة اازلة التو   اك ا  انلكسد اي انها ند  تكدل  انيدة زدي حديل ال ضد ة اناجد  

  التلدا مل جهة  وجت  انا تط س   ان نا التكل حجة اازلة اطد  ادا  اك دا  انلكدسد  د
الل مدل د كانيدة ند قاينة ااملة اط   نا ان ولد ال قا يجو  ال تكول انماأة جلم  وجت  ان

اااة انمران ان  يلةي ان ول انحق زي ان وال  اككا مل اماأةد زي حديل اليجدو  نطمداأة 
 . (1)ال تت ول اال  اج  واحا

ياول مددددل انلفددددو مددددل االخد زددددانه  يسددددتفأو  االجأو  امددددا  اننسدددد ة نطمحدددداا  كدددداال ل     
زالا انمفي د ل كال ملها زي حانة ان نازوتطوجا وقتطو مأو  انلواج الا اأوا جايمته  ان انية

أو  انضددداجأو  انجددداني مدددل جايمدددة قتددد  زمدددل  ددداج اونددد  ال يلفدددي مدددل جايمدددة االيدددلام
ص مدل 252انمدااة (و  ص مل قدانول انلوو دا  االااندي340/1زوا اوضح  انمااة ( دانجا 

وو ا  سطةنة انلماني: أل نط ول واال ل واالج واالخ االستفااة مدل ادلا انلمد  قانول ا
 ايلا هما زي حانة مفاج ة جنسية. أو   وت  ان انية وان اني

اطد  ال انلفدو يلدا مدل انلدلا انرخودي  اندلا د يردم  االردخاص اندليل يتدأكاول      
ستفيا االقا ام جميله  مل جلا  تط  انمفاج ة مل ان وال وانواا ة لا  انوا  د نلن  ز  ي
مدنه  اال وال وكد  لي احد   :انلفود  د  يردم  االردخاص اندليل حدااج  انودانول  االسد 

نطمحددا د ممددل ايددنه  انوددانول  االسدد د وزددي حاندد  اددا  تليددنه   االسددمام يحددا  استفسدداا 
زدالا ند  د محدا صقانول االحوا  انرخوية زي مل يردمطه  ا دااة ادل (لي احد  إن   لن 
انمدددؤلي مدددل محددداا  ان انيدددة زددد  يسدددتفيا مدددل انلفدددو. والجددد  لنددد  لج ددد  أو  كدددل انواتددد ي

(ان  اليستفيا انمته  مدل انلدلا اندوااا زدي انفوداة االوند  مدل إن   محكمة انتميي  االاانية
 .  (2)ص الن  نيس مل محاا  انماأة ان انيةص340انمااة (

                                                           

، ٚاٌذوزٛس ّ٘ذاد ِج١ذ 134، ٘بِش سلُ 56د. ِحّذ ػجذاٌشبفٟ اعّبػ١ً، اٌّظذس اٌغبثك، ص (1)
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 ، ٘بِش سلُ ٚاحذ.111ص
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انوتدد  أو  نمحددا  زددي امطيددة االيددلاماأو  اندد ولإندد   انددليل ينضددمولزددإل  وكمددا لكانددا    
اليسددتفياول مددل انلددلا انمحدد  نيت دديل انجددايمتيل  دد  يلدداق ول  انلوو ددا  انموددااة نجايمددة 

انللا انوانوني جو الا رخوي اليستفيا من  اال مل لكاج  انوانول زإل  انوت  انلماي.
 . (1) االس 
ي جدددو ودددفة خاودددة والا نددد  نخدددال امدددا كندددا  وددداام حدددو   يدددال رددداة االو  اندددل     

انمحا  زي جايمة قتد ؟  ملند  الا أو   انجاني نتسآم : ما جو حك  مل اسه  م  ان ول
انمحددا  ال كددال رددايكًا مدد  غيددامد وانجددواج اطدد  أو  تلدداا انمجامددول زهدد  يسددتفيا اندد ول

راا  مد  انمحدا  زدي أو  لن   اختواا جو ان  الا راا  م  ان ول زي قت   وجت  احا
انمحا  زي جلم انحانة مل انللا انملفدي اند د الل أو  ز  يستفيا ان ولقت  حايم  احا 

انمحا  ارتاة  ل ااة اندنص ال يكدول اند ول جدو أو  اننص انلوا ي انلي يلفو ال ان ول
 انفاا د نلن  الا او ح ان ول رايكًا م  غيام زي قت  اليستفا مل جلا انلفو. 

م  سددددداتها تلدددددوا نطمحددددداك  انجنانيدددددة اطددددد  ال تودددددايا  دددددال انجايمدددددة وكيفيتهدددددا و      
اليلدا أو  محا انأو  تواا مل يلا رايكًا زي انوتٍ  م  ان ولو  انمختوةد زهي تواا لن 

انمحا  اكنام انمفاج دة وانوتد  أو  ز  ين غي ال يحك  اط  ك  مل كال م  ان ولد رايكاً 
  غيام زاخدل مند  ال مل زاجأ  وجت  وجو م :جما رايكال زي انوت د مك ً أو  ان  راي د

مساس  انلي  حو ت  وقت      وجت  ز  يلت ا جلا انغيا ردايكًا ند د الند  حتد  ال كدال 
وكدلن  انحدا   داككدامل  زإن  ن  يتوةأ مل  ال ال وجوام م  ان ول كال اماًا ااضيًا ال 

الا اكسنا انوواة  ال كدال اند ول  حو تد  مسداسد زاخدل مند  غيدام مساسد د كدأل يكدول 
 وقت      وجت  ز  يلا ان ول رايكًا نهلا قت .وايو  
زدددإل  ال رددداا  انمحدددا  مددد  اخدددا زدددي قتددد  حدددايمه د كدددأل يكدددول االج مددد  اال دددلد      

و انتاني يرمطها االسدتفااة مدل  دط انيةاننص انلوا ي يرمطهاد الل ك  واحا منهما محا  ن
نمؤكاد وقا التواا ااجدة انلفو انملكواد الل كطيهما يح  زي نفس  الا اأى جلا انمرها ا

الا ااةينا انلفو نط ول انراي  زي قت   :انحاا م انتي يوطج ك  منهمًا و ناًم اط  ما توا 
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انمحددا  انردداي  مدد  االجن ددي نوتدد  حايمدد  نكددول  هددلا يكددول قددا خاجنددا  نتيجددة أو   وجتدد 
 رالة غيا ااانة ومخانفة نطووااا انلامة وتة يواتها. 

مددل اندد ول وانمحددا  زددي جددلم انحانددة اددل جايمددة انوتدد د ويلاقددج نددلن  سيسددأ  كددً       
انمحددددا  اددددل جايمتهددددا زددددي حانددددة كونهمددددا جمددددا انفدددداا ل أو   انلوو ددددةد واليسددددا  اندددد ول

 . (1) مفااجما
  :وفتيل وجماإن   انمفاج ة زي حانة انتط س  ان ناد وجلا انراة يحتال :انراة انكاني

 وفة انمفاج ة. – 1
 وفة جيمان.  – 2
واًل: وفة انمفاج ة: جي انتي تتا  اكااًا انفلانيًا ونفسية سي ة اط  انرخصد زوا لج   ا

(اسدتي م انغضدج اطد  تفكيدا إند   ال انوا انمفاج دة يدؤايإن   محكمة تميي  انلااق
مل راجا جلا انمن ا يكول زي زإل  د(2)انوايج مما اليوان ن  انمجا  نطتاويصأو  ان ول

أو  انويددا   لمد  يددنج  اند  انوتدد إند   يفوددام  مدا  انم دداااةد زينداز  حاندة انفلدا  رددايا ممدا
انوايددج  مرددها ان ندداد زددالا كددال اندد ول أو  الا زانمفاج ددة م اغتدد  اندد ولد انجددا أو  لامااليدد

اط  اطد   سدوم سدطو   وجتد  زد  يسدتفيا مدل رداة انمفاج دةد الند  ادان   سدطو   وجتد  
انمفاج ة وكلن  ية ق انحكد  انسدا ق نفسد  اطد   مس وًاد ز  يكول ان ول حين ل زي حانة

 انمحا  انلي جلا وفت . 
ومددل جنددا نوددو  يجددج ال توددو  حانددة انيودديل  سددوم سددطو  جدداتيل انمددلكواتيل الحانددة      

انحداي  أو  انمحدا  االردااة انداا اة  سدوم سدطو  ان وجدةأو  انر د ألل ري ًا سمان اند ول
جدة انكودة اوانوناادة انكامطدةد وامدا الا كدانوا متأكدايل اا إند   اليمكل اام يوينًا ما ن  يود 

أو  وواكويل مل سوم سطو  ك  منهما زتا ووا  همدا نيفاج همدا  ان ندا نوتطهمدا مد  ارديوها
  :احاجما زانهما اليستفياال مل الا انلفو زي جلم انحانة

                                                           

 .413ص ،1445ْ اٌؼمٛثبد اٌمغُ اٌخبص،داس اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ،د.ػٛر ِحّذ، ششح لبٔٛ (1)

ػٕذ إ١ٌٗ  اٌّشبس 1453جٕب٠بد  111اٌّشلُ  1453/ 7/ 74لشاس ِحىّخ اٌز١ّض اٌؼشالٟ فمٟ  (7)

 ، اٌٙبِش االٚي.156ص وبظُ ، اٌّظذس اٌغبثك،
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وزددق زوددا اوضددح  محكمددة تمييدد  انلددااق اندد  يرددتاة ال توددو  انجايمددة انماتك دد         
 ص اطدد  انوددا انمفاج ددةد زددالا كددال انمدته  اطدد  اطدد   وجددوا ا قددة جنسددية409انمدااة (
 . (1)ص مل قانول انلوو ا  انلااقيص406زلط  يكيل وزق انمااة (زإل 
واوضح  انمحكمة االاانية (ان  الا اقتنل  انمحكمة خ   ان يندة  دال انمدته  كدال      

طيد  نطةفد  ... كمدا ال مدا اقدام  انمجند  اطيد  مدل يلط  مسد وًا  دوالاة ردويوت ل انمجند  ا
 . (2)مات ة انللاصإن   انفلان  الياق ... زإل تفاية  لاضها يلت ا امً  غيا محق

اندد  الا (ت دديل ال انمددته  وزددي سددااة م كدداة إندد   ولج د  محكمددة انتمييدد  زددي انلددااق     
حددق  ددااامد وحمدد  مددل يددو  انحددااث سددم  وددو  اجدد  وامدداأة زددي انحددانو  انمتدداو  انمط

زدداأى ا نتدد  انمجندد  اطيدد  مدد  غايمهددا مددا ونددا  انخطددوة  ...انحددانو  إندد    ناقيددة وتوجدد 
انسدداية ااخدد  حددانو  متدداو  انددلي يحددية انتواجددا زيدد  اكنددام ا قددة جنسددية ممددا تضددلل 
جلم انمفاج ة قااة االج اط  ك ح انغضج وض ة تواز  زوق  زايسة االستف ا  انردايا 

زلط  تنة ق زإل  اج قت  زاةطق اطيها زي انحا  انناا مل ان ناقيةص. نلاااتكإن   انمؤاي
 . (3)ص مل (ق. ن. نص409اطي  انمااة (

وجددي قيددا  حانددة جمددان غيددا مردداوند اي انتدديول زددي ضدد ة جايمددة  :وددفة انجمددان – 2
انخيانة ان وجيةد نلن  ناى أل حانة انتط س  ان نا توو  انا وجدوا اندوةم  ان ندا انة يلدي 

 تل يا اخا ال يراجا  وجت  مد  ردايكها زدي  داول أو  يا مراون م  رخص اخادغ
التتددا  مجدددااًل نطرددد  أل ان نددا قدددا وقددد  زلددً د ومدددل االمكطدددة اطدد  لنددد  ال يضددد ة انددد ول 

ال يرداجا اجدً  غاي دًا أو   وجت  م  اريوها وجما قا خطلا ن اسدهما انخدااجي واندااخطيد
ة م طمة مكً  وتكول ان وجدة وانحاندة جدلم زدي كاسي زي غازأو  وجو مختل تح  ملوا

ان  تلت دا حاندة انتطد س إن   اضةااج واات ا د ومل جنا لج   محكمة اننوو انمواي
                                                           

ِجٍخ اٌمضبء  1441، اٌّٛعٛػخ اٌثب١ٔخ 117اٌّشلُ  15/3/1441لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق فٟ  (1)

 . 134ص ، 1441اٌغٕخ اٌغبدعخ ٚاالسثؼْٛ، اٌّشداْ االٚي ٚاٌثبٟٔ 

ػٕذ اٌذوزٛس ّ٘ذاد ١ِجذ ػٍٟ اٌّشصأٟ، إ١ٌٗ  اٌّشبس 41/35لشاس ِحىّخ ر١ّض االسد١ٔخ اٌّشلُ  (7)

 .122ص اثش أفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة، ِظذس اٌغبثك،

 ، ٚاٌّشبس1442( اٌّٛعٛػخ اٌثب١ٔخ، 41اٌّشلُ ) 73/2/1422فٟ لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق  (3)

ػٕذ حغ١ٓ ػجذاٌشح١ُ وبظُ، االعزفضاص اٌخط١شح ٚاثشٖ فٟ اٌؼمبة ثحث ِمذَ إٌٝ ِؼٙذ إ١ٌٗ 

 ، ٘بِش اٌثبٟٔ. 36ص )ٚ٘ٛ جضء ِٓ ِزطٍجبد اٌذساعخ(، 1444اٌمضبئٟ ػبَ 
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من ندد  ندديً  زددي انسددااة انلاردداةد و لددا ةدداق ان دداج وقامدد  إندد   قا مددة الا حضددا اندد ول
ند  مدل انداخو   وجت   فتح ان اج وجي م ةا ة مات كةد و لا زتحها ان اج ند  وق د  تمك

حاجدددا  اخددداى أو  انسدددوق نيحضدددا نهدددا حاجدددة ز نيدددةدإنددد   تةطدددج مدددل انددد ول ال يلدددوا
يرت   مل اماجاد زياخ  غازة اننو د زيجا انمته  مختفيًا تح  سايا وكال خانلًا حلامم 

جدددلم انحاندددة تلدددا انددديً  اطددد  زدددإل  وكانددد  ان وجدددة التطددد س انرددديم غيدددا ج  يدددة انندددو د
 . (1)ان نا
اندد  يووددا  حانددة انتطدد س  ان نددا انوجددوا زددي إندد   محكمددة تمييدد  انلددااق زتددلجج امددا     

ص كد  مكدال يجمد  اكنديلد ويمكدل ملد  م اوندة 409زاا  واحا حسدج مدا واا مدل مدااة (
 (2)ام  جنسيد اي جو ما يفتاض  انرخص ويضةج  اطي   وال انن ا ال نواد ص

 ان ندا  وونهدا (ال تكدول  وقا احسل محكمة اندنوو انموداي حديل وضدح  حاندة انتطد س
إند   جناية مل ناحية تووياية ماكط  اما  ان ول وملن  لن  ال تدؤاي جميد  انم  سدا 

جدددلم انفكددداة وتجلطهدددا مو وندددة اوطيدددًاد كمدددا ندددو زاجدددأ انددد ول  وجتددد  ماتايدددة م  دددس من نيدددة 
وقميص اننو د وجي زي حانة اات ا  رايا وملها اج  غايج مختل تح  سدايا خانلدًا 

 . (3)جلم م  سا  تكفي الرااة زكاة انخيانة ان وجيةصزإل  مدحلام
ااتكاج انوت  زدي انحدا د أي يردتاة ال تود  جايمدة انوتد  حدااًل زدي  :انراة انكانث – 3

نفس انطح ة انتي يراجا زيها ان ول  وجت د وكلن  زي انح ة انتدي يرداجا زيهدا انمحدا  
نية  يل مرداجاة انتطد س  ان ندا و ديل وقدون قاي ت  وجي تاتكج زل  ان ناد زهنا  ا قة  م

انوتدد د نددلن  يلددا انوتدد  اا زلدد  ة يلددي ن كددااة ونطحانددة اننفسددية انم ةا ددة مددل االنفلددا  
 انمحا  انتاوي وانتأني زي . أو  انلي اليستةي  زيها ان ول

وانن اة انلامة نمك  جلم انحانة  مل كال مل رأن  ال يغطج انتأني وانتااي اطد        
لندد  محكمددة تمييدد  انسددواي اندداما لكددا  ال (مددل يوتدد  إندد   مددان انغضددج وقددا ارددااج

                                                           

 .533ص ،١ٔٛٔ1خ، جِجّٛػخ اٌمب 74/7/1435لشاس ِحىّخ ٔمض اٌّظشٞ، فٟ  (1)

ػٕذ جشٚع جبعُ إ١ٌٗ  ، اٌّشبس1446اٌّشلُ  71/7/1466لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق فٟ  (7)

اٌذٚسٞ االرفضاص اٌخط١ش ٚاثشٖ فٟ اٌؼمبة،ثحث ِمذَ إٌٝ ِؼٗ اٌمضبئٟ، ِطجؼخ ٚصاسح 

 .  117ص ،144اٌؼذي،

 .61ص ، جضء االٚي،د. جالي ثشٚح، ٔظش٠خ اٌمغُ اٌخبص، جشائُ االػزذاء ػٍٝ االشخبص  (3)
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خ دا اجهداو جنينهدا اندلي حمطد   د  سدفاحًا و هدا  اطيهدا إنيد   رويوت   لا ال يتد امل
د ألل حانددة (1)المتددااا اندد مل وانتفدام انوددا انمفاج ددةص ...اردااة اليكددول زددي حاندة اددلا 

اسدتوااام مدل إن   ج مضي ماة  منية ةويطة تؤاياالنفلا  انتي تويج االخ تنتهي  س 
(ال قت  ا نة  لا اككدا مدل ارداة ايدا  مدل  :انناحية اننفسيةد وقا اوضح  جلم انمحكمة

ااتاازها  اتوانها انجنسي م  احا االرخاص اليمكل اات اا انفلد  متودفًا  دانوقون زدي 
مدا تنتهدي  لدا مداوا مداة  د الل حاندة االنفلدا  تكدول أنيدة وقتيدةد وغان داً (2)كواة انغضجص

اناؤيدا انواضدحة انتدي ت لدام ادل تدأكيا االنفلدا   نسدال منية كازيةد حيدث تغطدج اطد  اإ
كدواة نفسدية وقتيدة يودلج اندتحك   هداد ونكدل انمداة ان منيدة  ديل مرداجاة إن   انلي يؤاي

ان نا و يل حوو  انوت  مسأنة متاوكة نواضي انموضوند انلي حيث يستةي  ال يحداا 
 ة نمضيم انوق  انلي مل رأن  ال يةفيم زيها كواة انغضج ناى انجاني. ما

 نددام اطدد  كدد  لندد  يرددتاة ال اليمضددي وقدد  ةويدد  نسدد يًا نهدداوم كددواة انغضددج        
انمحددا د الل انوتدد   لددا انهدداوم انددنفس واسددتواااجا وانددتخطص مددل أو  انتددي تودديج اندد ول

يجل  لند  قدتً  امدايًا  سديةًاد زد  يسدتفيا  حانة االنفلا  يلني اناغ ة زي االنتوا د وجلا
إند   انمحا  مل انللا انملفي مل انلواجد حيث لج د  محكمدة نودو انسدوايأو  ان ول

ال (ان حدددث زدددي تدددأكيا انغضدددج انردددايا اليتلطدددق  مضدددي انددد مل نلاتددد   ددديل مخددداةا  مدددا 
وا يسددتما مددل تددأكيا انغضددج وتددوتا االاودداج وتجدداا االنفلددا د وجددلم انحانددة مددل االمدد

 . (3)انموضواية انتي يجج ال تااس  لناية زي ك  قضية اط  حاجا وتؤ ل  مواااص
ردداة انفوايددة متحوددقد واطيدد  زددإل  نددلن  ال وقدد  انوتدد  زددي غضددول حانددة االنفلددا د     

ا مدة (ال جلا انراة ان مني يتحوق ما اا  حانة االنفلا  وانغضج انردايا ق :يمكل انوو 
تهدد  حانددة االنفلددا  اودد ح انمجددا  مسددؤال اددل جايمددة قتدد  انزددإل  دانددا زاادد  انجايمددةص

                                                           

ِجٍخ ِحبِْٛ اٌٛس٠خ اٌغٕخ  1135، اٌّشلُ 31/11/1426لشاس ِحىّخ إٌمض اٌغٛسٞ، فٟ  (1)

 .133ص ،1422اٌثب١ٔخ ٚاالسثؼْٛ، اٌؼذد اٌثبٌث، 

ِجٍخ ِحبِْٛ اٌغٛس٠خ اٌغٕخ اٌحبد٠خ  175اٌّشلُ  3/7/1426ِحىّخ إٌمض اٌغٛسٞ فٟ  (7)

 .423ص ٚاالسثؼْٛ اٌؼذد اٌغبثغ،

ِجٍخ اٌّحبِْٛ  1376لشاس٘ب اٌّشلُ  1421رشش٠ٓ اٌثبٟٔ  13لشاس ِحىّخ إٌمض اٌغٛسٞ فٟ  (3)

 . 14ص اٌؼذد اٌثبٟٔ، 1421اٌغٛس٠خ 
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اوددج مردداجاة ان ندداد التلنددي أو  ال وقددون جايمددة انوتدد  زددوااً  :ااايددة.  ووددفوة انوددو  جنددا
أو   انضدداواة ال تودد  جايمددة انوتدد  زددي نفددس انطح ددة انتددي يفدداجيم زيهددا اناجدد   وجتدد 

 لدددو انوقددد  وقدددا  احددداى محاامددد  اندددا انتطددد س  ان نددداد حددديل يوددداج اناجددد   اندددلجو  
رداة انفوايدة متحودق وندو اودج زتداة  منيدة زإل   ان حث ال انس   نينفل    زل  انوت د
 قوياةد زفي جلم انحانة يخفل اطي .

اندد  (الا دداة  ددانفتاة إندد   وقددا لج دد  محكمددة انتمييدد  انلااقددي زددي جددلا انخوددوصد     
اطيددد  وقتطهدددا مدددااا  انمجنددد  إنددد   انوودددياة انتدددي مضددد   ددديل تلوي ددد  نلرددديوها واجواهدددا

اتوانها غيا مراون م  اريوهاد حيث ي ح  ال محكمة انتميد  قداا  انحاندة اننفسدية 
انتددي يمددا  هددا انجددانيد ومددا جددو سدد ج مرددها انخيانددة مددل انغضددج واالنفلددا  نايدد  ونددو 
مض  ماة  منية قوياة  يل انمراجاة و يل ااتكاج انوت . ال الي ا  ام  زيها زا اًا حااًا 

 ا. ن  ي ا 
ال مدددل واج دددا  انمدددته  زدددي حاندددة  :كانكدددًا: حاندددة تجددداو  انردددخص حددداوا اندددازان انردددااي

انازان انرااي جو اا  انتجاو  ال لن  انازاند وانموووا  لا  انتجاو  جدو ال يكدول 
جنا  تناسج  يل ااجة انخةدا انمحدية  اندااز د و ديل زلد  اندازاند زانتجداو  كمدا اازد  

جددو (انتفددام تناسددج  دديل جسددامة زلدد  انددازان وانخةددا  اندداكتوا (محمددوا نجيددج حسددنيص
د واطيدد  اليجددو  نطمددااز  ال يةلددل  انسددكيل انملتدداي انددلي (1)انددلي جدداا انملتدداى اطيدد ص

يحمددد  اودددا خفيفدددةد كدددلن  اليجدددو  نوددداحج االاو ال يضددداج انااادددي اندددلي تددداخ  
ند   موجدج انمدااز  يسدأ  ازإل  ااجة مستايمةدإن   اغنام  ااض  ضا ًا راياًاد زيؤاي

حيدددث ترددديا جدددلم انمدددااة اطددد  انددد  الي ددديح حدددق اندددازان د مدددل (ق. ن. نص ص45انمدددااة (
انرااي احااث ضاا ارا مما يسدتط م  جدلا اندازاند اطيد  زاند  قدا يحود  انتجداو  مدل 

زدي حانددة انددازان انردداايد  أندد    ندداًم اطد  ااتودداام انخدداةيمأو  اجمدداالً أو  انمدااز  امددااً 
اات اا حانة انتجداو  إن   ال  لو انترايلا  االجن ية تلججإن   وال ا جنا مل االرااة

الاًا قانونيًا ملفيدًا مدل انلوداجد زودا ندص قدانول انلوو دا  انسويسداي اطد  اند  (الا كدال 

                                                           

 .747ص د. ِحّٛد ٔج١ت حغٕٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌٍجٕبٟٔ، لغُ اٌؼبَ، (1)



  (0202لعام )ا(/43(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةنون للعلوم القانونية مجلة كلية القا

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

انتجددداو  حاودددً  نتيجدددة انهيدددال اندددلي سددد    االاتددداام زددد  تجدددج اي اوو دددة كانددد  اطددد  
 . (1)انمتجاو ص

اددا  اودداج انمتجدداو  الا حودد   سدد ج إندد     انيونددانيوكددلن  اتجدد  قددانول اوو ددا     
إن   د ولجج قانول انلوو ا  انسوياي ايضاً (2)تأكيا انااج وانخول اط  زاا  انجايمة

اافام انمتجاو  زي حانة انازان انرااي مت  كال زي حاندة يودلج ملهدا ضد ة اندنفس 
افام انمتجاو  مل انلوداج اإن   . واخياًا يلجج قانول انلوو ا  انفطناي(3)وانسيةاة اطي 

د امدا  اننسد ة نموقدل انودوانيل (4)الا كال انخةا مل انجسامة  حيث اليان مجااًل نطتاوي
اافددام انمددااز  مددل انلودداج زددي حانددة إندد   انلوا يددة انلا يددة زنجددا ال جنددا  اتجاجددًا يددلجج

مدااز  االنفلا  انرايايل وانلام  ملهدا قدوة واد  انو  اقاام  اط  زلط  زي سواة انغضج
ممااسدة حدق و  ان  الا ازاة انفااد  زدي انجايمدةإن   واااات د زوا اتجه  انمران انسواي

انددازان انرددااي اليلاقددجد الا اقددا  اطدد  زلدد  زددي كددواة انفلددا  رددايا انلددام  ملهددا قددوة 
واواا نفددس انددنص كدد  مددل قددانول انلوو ددا  انط ندداني انفودداة انكانيددة مددل  د(5)وايدد  وااااتدد ص

 ص. 60لن  زل  انريم نفس  انمران االااني انفواة انسااسة مل انمااة (د وك228انمااة 
اافام انفاا  مل انلوو ةد الا وق  انتجداو  زدي إن   واراا انمران زي سطةنة امال    

اندددازان زدددي كدددواة غضدددج وانفلدددا  ردددايايل انلدددام  ملهمدددا قدددوة وايددد  وااااتددد ص. ولجدددج 
اافدام انمتجداو  زدي حاندة اقاامد  إند   رداانفدس االتجدام انداما اإند   انمران انفطسدةيني

 اط  انفل  زي سواة انفلا  رايا. 
ويتضددح ممددا توددا  اندد  يجددج ال تتحوددق انردداوة انتانيددة: يلفدد  انمتجدداو  نحودد  زددي      

  :انازان انراايد  انراوة االتية

                                                           

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغ٠ٛغشٞ 33اٌفمشح اٌثبٌثخ ِٓ اٌّبدح  (1)

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا١ٌٛٔبٟٔ 73اٌثبٌثخ ِٓ اٌّبدح اٌفمشح  (7)

 ( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغ٠ٛذ5ٞاٌفمشح االٌٚٝ ِٓ اٌّبدح ) (3)

( ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌفٍٕذٞ، اْ اٌّٛاد اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزمذِخ ٔمٍذ ِٓ 4اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌّبدح ) (4)

مبسٔخ سعبٌخ دوزٛساٖ ِمذَ إٌٝ جبِؼخ سعبٌخ داٚد اٌؼطبس ، رجبٚص حذٚد اٌذفبع اٌششػٟ، دساعخ ِ

ٚاٌذوزٛس ّ٘ذاد ِج١ذ ػٍٟ اٌّشصأٟ، اثش  732 – 736ص ، اٌطجؼخ االٌٚٝ،1437اٌمب٘شح 

 .1441ص االٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة،

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌغٛسٞ. 772اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌّبدح  (5)
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ال يكول انمااز  زي حانة انازان انراايد اي ال تتحوق قيا  انازان انرااي كازة  - 1
انردددداوة انخاوددددة  ددددانخةاد وكددددلن  تتددددوزا انردددداوة انخاوددددة  فلدددد  انددددازان مددددل حيددددث 

 ضاوات . 
ال يكددول جنددا  تجدداو  زددي ممااسددة حددق انددازان انردداايد اي ال يكددول امددا  حانددة  – 2

 ازااة زي ممااسة انازان انمراون. 
ال يكددول انمتجددداو  زدددي حاندددة غضدددج وانفلدددا  رددايايل ممدددا يدددؤكا زدددي زودددا اندددواي  – 3

ااة انامد واطي  يويا انمران انجنا ي االافام مل انلوو ة  انلاا  قوة انواي واالاااة واالا 
اننار ة ال سواة غضج وانفلا  راياد اما الا ن  يكل االنفلا  راياًاد  د  اضدلل قدوة 

انمتجداو  يسدا  اند  ويلاقدج  لوو دة مخففدةد الند  اقدا  اطد  انجايمددة زدإل  االاااة اندامد
 انفلا . وجو زي حانة غضج و 

 .  (1)ال يو  انتجاو  اكنام استلما  حق انازان انرااي وق   االنتهام مل االاتاام – 4
 موقل انمران انلااقي مل االافام:

ندددد  يودددداا انمرددددان انلااقددددي زددددي قددددانول انلوو ددددا  ان غدددداااي انمطغددددي وال زددددي قددددانول      
 انلوو ا  انحاني اافام انمتجاو د    قاا تخفيل انلوو ة زوة. 

ص ان  (يكول انمتجاو  مسؤواًل ادل انجايمدة انتدي ااتك هداد وانمدا 45زوا اوضح  انمااة (
يجو  نطمحكمة ال تحك   لوو ة انجنحة  ااًل مل اوو ة انجناية وال تحك   لوو ة مخانفة 

ال موقددل انمرددان انلااقددي كددال موضدد  انتودداا اندد لود الندد  د ةص ددااًل مددل اوو ددة انجنحدد
انلااقي ال ينص اط  اافام انمتجاو  مل اي اوو ة الا اقا  اط  كال االون   انمران 

انجايمة زي حاندة غضدج وانفلدا  ردايايل مدؤكايل زدي قدوة ااااتد د واالجداا اضدازة لند  
وجندددا  مدددل يددداى ال (سدددواة انغضدددج تلمدددي  ودددياة  د(2)ص مدددل انودددانول ن. ن45انمدددااة (

                                                           

بْٔٛ ػمٛثبد االسدٟٔ، ِجٍظ اٌذساعبد اٌمب١ٔٛٔخ، اٌؼذد ػبدي ػجذاثشا١ُ٘، االعزفضاص فٟ اٌم (1)

ٕٚ٘بن ِٓ ٠شٜ اْ ششٚط ٚاجت رٛفش٘ب الػزجبس فبػً ِزجبٚصاً حك دفبع  63اٌثبٟٔ، طفحخ 

اْ الرىْٛ اسادح اٌجبٟٔ  -اْ ٠ٛجذ خطش جغ١ُ ػٍٝ إٌفظ أٚ اٌّبي. ة-ِششٚع ٟ٘ خظّٗ: أ

خطش ثجش٠ّخ الً اٌجغبِخ فٟ جش٠ّخ اٌزٟ اْ ال٠ىْٛ ثبالِىبْ ارمبء اٌ-دخً فٟ حٍٛي خطش،ج

اْ ٠مغ -اْ ٠مغ اثٕبء اعزؼّبي حك دفبع اٌّششٚع ٚلجً أزٙبء ِٓ االػزذاء، ٘ـ-اسرىجٙب ثبٌفؼٍٓ د

 فؼً ثغالِخ ا١ٌٕخ. 

 . 14د.ِحّذ ِؼشٚف ػجذهللا،اثش االٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة،ثحث غ١ش ِٕشٛس،ص  (7)
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مددا يسددتوجج ندداامد وزددي جددلم انمددااز ص زدد  تددان ندد  مجددااًل نكددي يناسددج  دديل االاتدداام و 
حيددث اندد  الا حدداو  انرددخص خةددل اجدد   (1)انحانددة يجددج ال يلفددي مددل انلودداج كطيددًاص

و وجت   ووة  انس  د اي  االكاام زاقا  انمااز   اة ق اننداا اطد  انخداةلد زفدي جدلم 
انحانددة الا قددا  انجدداني  مواومتدد  وضددا   اطدد  اأسدد د ونكددل انمددااز  تمكددل مددل انسدديةاة 

ايددلام انخدداةل واالاتدداام اطيدد د وجددو زددي حانددة انفلددا  وجيددال إندد   ومددل كدد  امدد اطيدد د 
زلطد  يجدج ال يلفدي مدل انلوداج حسدج اأينداد الل حاندة زدإل  او ي رايا ازوام ااااتد د

انتجدداو  قددا تحوددق ندداى انمددااز  وجددو غضدد ال مددل اكددا االاتدداام الكدد  اطيدد د كمددا تجيدد  
انلوو ا د انتي توو  الا قا  انمااز   وتد  انلمدا  ص مل قانول43انفواة انكانكة مل انمااة (
د نلن  نلتوا ان  مل االزض  ال اليلاقج انمااز  اط  تجاو م نسالنمل حاو  خةل اإ

 إنسددالزددي جددلم انحانددة. الل مددا قددا   دد  انمددااز  يلت ددا اا زلدد  ة يلددي يحودد  انددا كدد  
نجددا ال انمرددان  اندداما يواجدد  امددً   غيددا محددق اطدد  جانددج ك يددا مددل انخةددواةد نددلن 

انلااقدددي نددد  يكدددل موزودددًا انددداما نددد  يجددد  نطمدددااز  ال يددداا وندددو  ودددوة تجددداو  حددداوا انخةدددا 
االاتيدااي قدا يفداة زدي اندازان انمرداون وجدو زدي حاندة انفلدا   نسالانمحية   د الل اإ

ردددددايا انتدددددي تفودددددام قدددددوة االاااة واندددددوايد زينددددداز  اطددددد  ااتكددددداج امددددد  متجددددداو ًا حددددداوا 
(ال مسدددأنة ادددا  انتناسدددج  ددديل زلددد  إنددد   ند وجندددا ال دددا مدددل االردددااةانموضدددواية نطدددازا

االاتاام وزل  انازان نل ين دا انيهدا  مناسد ة توداياد امدا الا كاند  انودوة انتدي اسدتلمط  
ندداز  انتلدداى  اا  اددل انحددا انضدداواي انددلي اسددتط م  انوددانول وزوددًا ن دداول كدد  قضددية 

االاتاام انلي وق  من د وجي مل االموا وماى تأكا جلم ان يااة زي مسؤنية انمته  ال 
انمتلطوددة  موضددون انددااوى وتسددتو  محكمددة انموضددون  فلدد  زيدد   دد  ملوددج ةانمددا كددال 

 . (2)اننتيجة انتي خطص انيهاصإن   استاال  انحك  سطيمًا ويؤاي

                                                           

 . 154ص ،1437االعزفضاصْ ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، اٌطجؼخ االٌٌٛىٓ ثغذادْ عؼذ٠خ ِحّذ وبظُ،  (1)

ِجّٛػخ االحىبَ  1433جٕب٠بد اٌٚٝ  446اٌّشلُ  1433/ 73/7لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق فٟ  (7)

 . 112ص اٌؼذد االٚي، 1433اٌؼذ١ٌخ اٌغٕخ 
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ويلتوا  (1)حيث ال تناسج انمسأنة انموضواية مليااجا مااي قوام  اناج  انملتاي     
ج اا  توقي  اي اواج زي حانة تجاو  وانلداا  انودوة انوضدلية واالاااة نداى ان لو س 
 . (2)حانة االكاام انملنويإن   انمااز  يلوا

 المطمب الثاني
 الحاالت التي يعدها المشرع عارًا قانونيًا مخففًا من العقاب

كددل مدددل ندد  ي ددديل انمرددان انلااقدددي وددااحًة انحددداال  انتددي يلددداجا اددلاًا مخففدددًاد ون       
  :خ   استواا نا نطموضون تسةي  انلكوا اط  تة يوا  ك كة زي جلا انوااد وجي

 اا  االستف ا  الاًا مخففًا اامًا.  – 1
 اا  حانة انمفاج ة انا انتط س  ان نا.  – 2
 حانة اال  انتي توت  ونياجا اتوام نطلاا.  – 3
  :االستف ا  الا مخفل اا  – 1

 : االستف ا  زي انطغة انلا ية  ملن  االن ادال واسدتخفال حيدثد تلايل االستف ا       
غيدا مةمد لد زيودا  اسدتنف م  ملند  ا اجد  واسدتف م انخدول اي اسدتخف د  نسداليجل  اإ

 . (3)وجلا اناج  قلا مستف ًا اي غيا مةم ل
 تلايددل االسددتف ا  اوددة حًا: اددال االسددتال اندداكتوا (محمددوا نجيددج حسددنيص االسددتف ا 

  ما يواا مل انمجني اطي د مما يجل  انجاني زي حانة انفلا  رايا ويخاج  (ك أن  
مددددل ةددددوام ويحمطدددد  اطدددد  ااتكدددداج ازلددددا  اليوددددا  اطيهددددا الا ندددد  يكددددل تحدددد  تدددداكيا جددددلا 

 . (4)االنفلا ص
(امدد  غيددا محددق واطدد  جانددج مددل  أندد   واددال اندداكتوا (جدد   كدداو ص االسددتف ا     

ا غضددددج وانفلددددا  انجدددداني ويحمطدددد  اطدددد  اتيددددال انخةددددواة اتددددام انمجندددد  اطيدددد  ممددددا يكيدددد

                                                           

ٟ ، ثحث ِمذَ إٌٝ ِحّذ شبوش ِحّٛد، االعزفضاص ٚاثشٖ فٟ اٌؼمٛثخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشال (1)

 .31ص ،7117ِجٍظ اٌؼذي، 

 . 153ص عؼذ٠خ ِحّذ وبظُ، االعزفضص ، ِظذس اٌغبثك، (7)

، 1433أظش ِخزبس اٌظحبح، رأ١ٌف ِحّذ ثٓ اثٟ ثىش ثٓ ػجذاٌمبدس اٌشاصٞ ، طجؼخ و٠ٛخ،  (3)

 ٚإٌّجذ اٌٍغخ ٚاٌؼٍَٛ، اٌّطجؼخ اٌىبث١ٌٛى١خ

 .674،داس اٌشعبٌخ اٌؼشث١خ،ص 1424ٛثبد،اٌمغُ اٌؼبَ،د.ِحّٛد ٔج١ت حغٕٟ،ِششع لبْٔٛ اٌؼم (4)
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(كدد  امدد  وددااا مدددل  أنددد   كمددا اددال انددداكتوا (حميددا سددااايص االسددتف ا د (1)انفلدد ص
اكددااة انجدداني واددا  ضدد ة ااوددا   ويحمطدد  اطدد  ااتكدداج إندد   انمجنددي اطيدد  ممددا يددؤاي

(ونحددل ندداى ال االسددتف ا  جددو امدد  غيددا محددق وددااا مددل انمجنددي اطيدد  د (2)انجايمددةص
زوداال انسديةاة اطد  نفسد  زياتكدج انجايمدة تحد  ضدغة جدلا االنفلددا ص. وال إند   ؤاييد

االستف ا   سد ج خةدأ انمجندي اطيد  قدا يكدول موداام اؤيدة انجداني إن   االنفلا  انااج 
احددداى محاامددد . وقدددا ياجددد  أو  نطمجنددد  اطيددد  زدددي حاندددة االاتددداام انجنسدددي اطددد   وجتددد 

اج انجاني واالاتداام اطيد د وقدا  اوضدح انفود  االستف ا  نتيجة قيا  انمجن  اطي   ض
(يتددوزا اددلا مخفددل نطلوو ددة الا كددال  :ص مددل قددانول انلوو ددا  انمغا ددي لندد   ووندد 416(

أو  انضداج قدا ااتكدج نتيجددة اسدتف ا  نارديم ادل االاتداام  انضدداجأو  انجدا أو  انوتد 
 ص مددددل قددددانول77اوضددددح  انمددددااة (و  انلنددددل انجسددددي  اطدددد  رددددخص مددددا. و هددددلا انودددداا

انلوو دا  انج ا دداي لندد  ايضددًاد  وونهدا اندد  (يسددتفا ماتكددج جداا   انوتدد  وانجددا  وانضدداج 
 ااتكا ها وقون انضاج انرايا مل احا االرخاصص. إن   الا ازل  الاامل األ
إنددد   ص قدددا ارددداا 1ص زدددي انفوددداة (128انمدددااة (زدددإل  وزيمدددا يخدددص انترددداي  انلااقدددي     

انمخففدددة الاتكددداج  ادددلاا غيدددا حدددق زلدددام مدددل األاالسدددتف ا  انخةيدددا مدددل انمجنددد  اطيددد  
 جو ن  يلال االستف ا  وجلا ريم وحسل مل انمران انلااقي. و  انجايمةد

ي هددا مددل تلايددل االسددتف ا  ال جنددا   لددو انردداوة انخاوددة نويددا   :ردداوة االسددتف ا 
  : اجاة االستف ا  ومنها

ا  توازًا اااايًا واااًا جج ال يكول جني :كول االستف ا  واااًا مل انمجني اطي  – 1
قونيددددًا رددددايةة ال يكددددول مكيدددداًا أو  مددددل انمجنددددي اطيدددد د سددددوام كددددال جددددلا انتوددددال زلطيدددداً 

ن نفلددا  وانغضددج ندداى انجددانيد ويمكددل ايضددًا حوددو  االسددتف ا  مددل كدد  ااتدداام يودد  
ااتكددداج انجايمدددة تحددد  تدددأكيا إنددد   اطددد  االمدددوا د  حيدددث يكدددول كازيدددًا الل يددداز  انفااددد 

ومددل انجددايا  انددلكا ال االسددتف ا  اليتحوددق الا كددال  داطيدد  سدد    انمجنددي انغضددج انددلي

                                                           

 .724ص د. جالي ثشٚح، ٔظش٠خ لغُ اٌخبص، ِظذس اٌغبثك، (1)

 . 443ص ،1، ط1463د. ح١ّذ عؼذٞ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌجش٠ّخ اٌمزً، ِطجؼخ اٌّؼبسفٓ ثغذاد،  (7)
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اتيددال انجدداني  دداي زلدد  الكددااة انمجندد  أو  انجدداني جددو انسدد ج زددي حانددة قيددا  االسددتف ا 
 اطي د ألل انوانول اليجلط  مستف ًا زي حانة االستف ا  جلم. 

ص وددااحة ال يكددول 128زوددا ارددتاة  انمددااة ( :كددول انتوددال االسددتف ا ي خةيددااً  – 2
انفلد  انودااا مدل انمجندي اطيدد  يردك  اسدتف ا ًا خةيداًا نطجدداني نيحداث زيد  تدأكياًا ردداياًا 
ويجلطدد  زددي حانددة انفلددا د  حيددث يلجدد  اددل كدد ح جمددا  نفسدد  مددل انغضددجد الل ااااة 

 . (1)انجاني غيا قااا اط  انتوال  حاية
ان  يكول االستف ا  خةياًا الا ما تلاو حيداة إن   نلااقوقا لج   محكمة تميي  ا     

د ولكا  جلم انمحكمة ايضًا االسدتف ا  انخةيدا نودًاد زودا  ال (انمدته  (2)انمته  نطخةا
قددا تلدداو ن سددتف ا  انخةيددا مددل انمجنددي اطيدد  انددلي كددال قددا انددلا وتواددا  وتدد  انمددته  

مددته  مددل خدد   مكددال ماتفدد  انإندد   ااا انمددته  وودداا يحددو  حونهددا ويةطدد إندد   زددلجج
 . (3)محية  انااا

اندددد   :ص مددددل قددددانول انلوو ددددا  ان حاينددددي17ص مددددل مددددااة (2وقددددا اوضددددح  انفودددداة (     
(اليجو  نطرخص ال ي اا زلط   االستف ا  الا كال جدو نفسد  قدا سد ج انحاندة انتدي نردأ 

 ان  االستف ا ص. 
ص مددددل قددددانول 128اة (اوضددددح  انمددددا :كددددول االسددددتف ا  توددددازًا  غيددددا وجدددد  انحددددق – 3

انلوو ا  انلااقدي أل ادلا االسدتف ا  يسدتط   وقدون ااتداام  دان  غيدا مرداون مدل جاندج 
انمجنددي اطيدد د الل انلمدد  انمحددق انددلي يودداا مددل انمجنددي اطيدد  اليكددول سدد  ًا نتخفيددل 

أل قيدددا  احدددا االردددخاص  ااتكددداج  :انلوو دددة اطددد  انجدددانيد وال دددا مدددل االردددااة جندددا انددد 
ااا انراةة اندليل ردااوا  دانو و اطد  انمدته   لدا وداوا امدا  دانو و انجايمة  حق از

                                                           

 .316ص ،1424اٌؼبَ، د. ػجبط اٌحغٕٟ، ششح لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌجذ٠ذ، اٌّجٍذ االٚي، اٌمغُ  (1)

ْ إٌششح اٌمضبئ١خ 1424جٕب٠بد  336اٌّشلُ  1/6/1424لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق فٟ  (7)

 .41ص اٌخبِغخ، اٌؼذد االٚي،

ٔمالً ػٓ اٌذوزٛس ّ٘ذاد  12/1/1434فٟ  44لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق ا١ٌٙئخ اٌّٛعّخ اٌّشلُ  (3)

 .62ص خ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة ، اٌّظذس اٌغبثمِٓج١ذ ػٍٟ اٌّشصأٟ، اثش االٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚ
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اطيدد  ال تلت ددا حانددة نويددا  انلددلا انمخفددلد الندد  انددل موجدد  ضددا اجددا  انسددطةة واكنددام 
 . (1)اليوول اال  انتمااو  تنفيل واج اته 

كددددول ااتكدددداج انجايمددددة اكنددددام انغضددددج واالنفلددددا : (انملاودددداة ان منيددددةص: ال حانددددة  – 4
رددايا وانغضددج انددلي يونددام االسددتف ا  يجلدد  انرددخص يفوددا انسدديةاة اطدد   مددا   انفلددا 

نفسدددد  زيكددددول ملاضددددًا الاتكدددداج انجايمددددة تحدددد  تددددأكيا انهيددددال اننفسدددديد واطيدددد  يرددددتاة 
امدا الا كدال  دالستفااة انجاني مدل ادلا االسدتف ا  ال تود  انجايمدة  لدا االاتداام م ارداةً 

 كج انجايمة  ااز  االنتوا  وانكأا.  وس  انجاني انتأم  وانتفكاد زان  يات
و نام اطي  اليتحوق االستف ا  اناما يوو  زاا  انجايمة وجو جاايم اننفس ومتحك  زي 

ص مل ق. ن. ن ن  ترتاة انماة ان منيةد ويفه  مدل جدلا ال 128. ونكل انمااة ((2)اااات 
ا د زتدتخطص مدل ارتااة انماة اما متاو  نتوايا انمحكمةد زهي انتي ت   زي انم  سد

ة يلتهددا انلددلا نطجددانيد اطيدد  يرددتاة السددتفااة انفاادد  مددل اددلا االسددتف ا  ال يكددول قددا 
 . (3)ااتكج جايمت  وجو زي حانة غضج وانفلا  رايايل

زدي  –جنايدا   – 1137وقا  ين  محكمة انتميي  انلااقي لند  زدي قاااجدا انمداق  (     
 ص. 66ص 1981(انلها انكانث  2ص مجمواة احكا  اانية نسنة 1981 – 8 – 17
يجدج ال يسد ق زلد  انجداني وال  128انمدااة إنيد   زوان  ال االستف ا  انلي اراا     

 يكول ملاواًا ن   حيث تاتكج انجايمة  لا وقون االستف ا  م اراة. 
 ن ستف ا  مليااالد احاجما رخوي وانكاني موضواي. :ملياا االستف ا 

خةدواة االاتداام ومدا يتاكد  مدل اكدا إن   ياا لاتي ين ازانملياا رخوي وجو مل – 1
زي نفسية مل وق  اطي  زيحاث انمدا.  حيدث يود ح مدل تلداو ند  زدي حاندة يفودا ملهدا 

انوسديطة إند    وام ويناز  ناا االاتاام  ااتكاج انجايمةد و موجج جدلا انمليداا الين دا

                                                           

 .443ص د. ح١ّذ عؼذ٠ٓ إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌجش٠ّخ اٌمزً، اٌّظذس اٌغبثك، (1)

اٌمب١ٔٛٔخ ِخففخ ٌٍؼمٛثخ، دساعخ ِمبسٔخ، ِطجغ اٚف١ظ  ػزاسد. فخشٞ ػجذاٌشصاق اٌحذ٠ثٟ، األ  (7)

 . 34ص ،1424 – 1423اٌحذ٠ث، 

اثشاالٔفؼبي فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌجٕبئ١خ ٚاٌؼمبة،اٌّظذس اٌغبثك،ص د.ّ٘ذاد ِج١ذ ػٍٟ اٌّشصا١ٔٓ (3)

64. 
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ااي نطرددخص انددلي انماكدد  االجتمددإندد   مددل حيددث اكاجددا زددي نفسددية انرددخصد  دد  ين ددا
 . (1)وق  اطي  االاتاام وان اول انمحيةة وانوسة انلي يلي  زي 
تغييدددا اوو دددة االاددداا  إنددد   وقدددا ت نددد  انوضدددام جدددلا انمليدددااد ال لج ددد  محكمدددة انتمييددد 

محدددد  إندددد   انمفاوضددددة اطدددد  انمددددته  انردددداياد الا كاندددد  انوددددازة جددددي انتددددي جددددام   دددد 
  زيهددا كاندد  نتيجددة توددال انمجندد  اطيدد د انحددااثد الل انحانددة االنفلانيددة انتددي اضددح

 .  (2)انسجل انمؤ اإن   نلن  قاا  تخفيل انلوو ة
وزددي قددااا اخددا نمحكمددة انتميدد : اندد  الا ااتكددج مدداال جايمددة قتدد   ددااز  أندد  انددنفس     

 . (3)انلي اويج    جاام ااتاام اطي  نلن  يلا  ازًا م ااًا نتخفيل انلواج
مليددداا مدددااي يسدددتوجج االاتمددداا اطددد  ندددون االاتددداام  انمليددداا انموضدددواي: وجدددو – 2

ومليدداا خةواتدد  اطدد  انجدداني  ملندد  ااتمدداا انمليدداا انرخوددي انملتدداا انمحدداة  ددنفس 
ان ددداول اندددلي احاةددد   انفااددد  ومددداى تدددأكيا االسدددتف ا  اطيددد د وقدددا ااتمدددا اطددد  جدددلا 

 .  (4)1957ااا انملياا انوانول ان حايني وانوانول انوةاي وقانول انوت  االنكطي ي انو
نوددا احسددل زلددً  انمرددان انلااقددي اندداما ااتمددا اطدد  انمليدداا انرخوددي زددي ووددل     

االسدتف ا   دانخةواةد اي يجدج ال يحدداث االسدتف ا  زدي نفدس انمكدداا تدأكياًا رداياًا  حيددث 
 يو ح ااج ًا ال ك ح جما  نفس  انغاض ة. 

جايمددة انتددي يكددول  ااكهددا ال انإندد   نودا اردداا  محكمددة انتمييدد  زددي جددلا انخودوص    
 . (5)استف ا ًا خةياًا   يؤكا  رك  ك يا زي سطو  انجاني

                                                           

،ص 1462د.ػبدي ػبصس،إٌظش٠خ اٌؼبِخ فٟ ظشٚف اٌجش٠ّخ ، اطشٚحخ اٌذوزٛسا ، اٌمب٘شح،(1)

534 . 

ِحّذ شبوش ِحّٛدْ االعزفضاص ٚاثشٖ فٟ اٌؼمٛثخ فٟ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ،ثحث ِمذَ إٌٝ  (7)

ا١ٌٙئخ  36،ٔمٍٗ ِٓ لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق سلُ 37، ص7111ذي،ِجٍظ اٌؼذي،ٚصاسح اٌؼ

 .1441اٌؼبِخ 

إٌششح اٌمضبئ١خ  – 1423ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ  142اٌّشلُ  72/1/1423لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق فٟ  (3)

 .171ص 1423ْاٌغٕخ اٌشاثؼخ، اٌؼذد االٚي، 

 .33،ِطجؼخ اٌحذ٠ثٟ،ص 1423ٍؼمٛثخ، اٌمب١ٔٛٔخ اٌّخففخ ٌ ػزاسد.فخشٞ ػجذاٌشصاق اٌحذ٠ثٟ، األ (4)

ػٕذ ػٍٟ خض١ش ٔؼ١ُ، إ١ٌٗ  اٌّشبس 11/5/1436فٟ  123لشاس ِحىّخ ر١ّض اٌؼشاق اٌّشلُ  (5)

 . 21ص ،1441ػٕظش االعزفضاص، ثحث ِمذَ إٌٝ ِجٍظ اٌؼذي، ٚصاسح اٌؼذي، 
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ونحدددل نؤيدددا اخدددل انمليددداا انرخودددي ن سدددتف ا   ن دددا االات ددداا زدددي تدددأكيا انخةدددا      
انتاكيا زي نفسية انمجا  تأكياًا ك ياًا إن   انمحاق  انمجا  زي نفسيت د ال يؤاي االستف ا 

جايمددةد الل ااااتدد  التوددوى اطدد  انتوددال  حايددة  سدد ج االنفلددا  ااتكدداج انإندد   يازلدد 
 انرايا ناى انجاني نح ة ااتكاج انجايمة. 

وسدديطة االسددتف ا : يرددتاة قددانول انلوو ددا  انمودداي مددل االسددتف ا  ال يكددول ماايددًا زدد  
ق. ونكدل  دسدتف ا تكفي انتهاياا  انك مية واالتهاما  انطف ية س  ًا م ااًا نويا  حاندة اال

ن. ن ندددد  يحدددداا انوسدددديطةد ونكندددد  ارددددتاة زددددي االسددددتف ا  ال يكددددول خةيدددداًا وودددداااًا مددددل 
نحدددل نلتودددا  مدددا ال انمردددان انلااقدددي نددد  يردددتاة زدددي  د(1)انمجنددد  اطيددد   ددداول وجددد  حدددق

االسددتف ا  ال تكددول ماايددةد نددلن  نوددو  ال اي توددال جدداا  كددال إندد   انوسدديطة انمؤايددة
جايمةد الل ال خةواة االستف ا  اليدت  توداياجا اطد  الكااة انجاني وحمط  اط  ااتكاج ان

اساس نون انوسديطة اندلي يوداا مدل انمجندي اطيد د وانمدا يدت  توداياجا اطد  اسداس مداى 
ندلن  يمكدل ال تكدول حاكدة  سديةة كازيدة الكدااة االنفلدا  نداى  دام زي نفسدية انجدانيتأكي

قدي اطد  كد  جدلم انملداييا ااتكداج انجايمدة. وقدا ااتمدا انوضدام انلااإند   انجاني وازل 
 . (2)محكمة انموضونإن   ون  يليل وسا ط  نتحويق االستف ا  وانما تا  توايا لن 

ويتضدددح ممدددا تودددا  ال االسدددتف ا  يلدددا انم هدددا انخدددااجي انردددا   ن نفلدددا د ندددلن         
 . واجت     مل   انترايلا  انلوا ية. وجلطها س  ًا قانونيًا نتخفيل انلوو ة اط  انجاني

ال االسددتف ا   اات دداام اددلاًا قانونيددًا مخففددًا اامددًا إندد   حيددث اردداا انمرددان انلااقددي      
ان ا  انلوو دة انتدي سدتفاو اطد  انمجدا  حسدج مدا جدو موضدح زدي انمدااتيل إن   يؤاي

 ص مل قانول انلوو ا  انلااقي. 131 – 130(
إندد   كددا االسددتف ا  ينوددالال ا :االكدداا انمتات ددة اطدد  اات دداا االسددتف ا  اددلاًا مخففدداً  -

انلوو دة انت ليدة انمات ةدة  هداد امدا  اننسد ة نطلوو دا  إند   انلوو ة االوطيةد ومل ك  يمتدا
االسددتف ا  اليددؤكا زيهدداد ومكددا  اطدد  لندد  يجددج اطدد  انواضددي ال يودداا زددإل  انتكميطيددة

امدددداًا  مودددداااة انمسدددداس انددددلي اسددددتلم  زددددي جايمددددة انوتدددد  متدددد  كددددال انجدددداني اليحمدددد  
                                                           

 اٌفمشح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌؼشالٟ 173أظش اٌّبدح  (1)

 . 64ص ُ، ػٕظش االعزفضاص، اٌّظذس اٌغبثك،ػٍٟ خضش ٔؼ١ (7)
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ًا نحمط د وانحويوة ال االستف ا  اليؤكا زدي انويدا  انجايمدة وتحودق رداة انردمونية تاخيو
انجنا يةد ونكل االكاا انوانونية نطللا انمخفل يوتوا اط  ج ام انجندا ي انمتاتدج اطد  

 انغضدج واالسددتف ا أو  ااتكداج انجايمدة مدل ق د  ردخص مسدتف  اندلي انوداا تحد  تدأكيا
جدا   انغدةد وقدا اوضدح قدانول انلوو دا  أو  احااث انوزداةااتكاج جايمة انوت د اي إن  

وجوج تخفيل انلوو ة اط  انجاني انا ااتكداج انجايمدة إن   ص84انلسكاي زي انمااة (
 تح  تأكيا االستف ا  انناتي ال خةأ انمجني اطي .  

نوددا اوضددح  انفودداة االوندد  مندد  اندد  الا وقلدد  انجايمددة  سدد ج قيددا  مددا زددوق  لمدد       
انلوو ددددة زددددإل  نتيجددددة انتلدددداى نحدددداوا انودددد حيةأو  يا نطن ددددا  وانووااددددا انلسددددكايةمغدددداي

توددال انمدداة انموددااة امددا الا كاندد  اوو ددة إندد   انمفاوضددة انتددي ااتك دد  جايمددة تخفددل
انمؤقدد د زكددال مددل االوندد  أو  انسددجل انمؤ دداإندد   انجايمددة انماتك ددة جددي االادداا  زت ددا 
نحدداني ال يت ندد  جددلا انتخفيددلد اطمددًا  ددال انمرددان انمرددان انلااقددي زددي قددانول انلوو ددا  ا

يختطدل جدلا انتخفيدل زدي مدا و  زي قانول انلوو ا  انحاني قا نص اط  تخفيل انلوو ةد
 جنحة. أو  الا كان  انلوو ة انمفاوضة اط  انجاني جي جناية

انحانة االوند : الا كاند  انجايمدة انماتك دة مدل ق د  انمسدتف  جدي مدل ندون انجنايدا  زودا 
أو إند   انمؤق دأو  انسجل انمؤ اإن   ص ان  (تن   اوو ة االااا 130وضح  انمااة (ا

مدداة التودد  اددل سددنةد امددا الا كاندد  انلوو ددة انموددااة اطدد  جايمددة انمسددتف  جددي انسددجل 
اوو ددة التودد  مدداتها اددل سددتة ارددها. وحسددل زلددً  إندد   انمؤقدد  زتندد   انلوو ددةأو  انمؤ ددا

اقد  الل أو  يل انلوو ة اط  حسج انماة سدنة واحداةدانمران انلااقي زي ما يخص تخف
زي جلم انحانة يجو  نطمحكمة انج ا ية مااااة  اول انمته  انرخوية وانحانة اننفسية. 
زتددأما  ايوددال تنفيددل انلوو ددة زددي انحانددة انتددي ااتكددج زيهددا انمجددا  انمسددتف  نطجايمددة الو  

 ص مل (ق. ن. نص. 144ماة (انمااة 
الا كاند  انجايمددة انماتك دة مدل ق د  انمسددتف  جنحدة زيدت  تخفيدل انلوو ددة  :انحاندة انكانيدة

  :ص اط  االوج  االتية131 موجج انمااة (
يجددج اطدد  انمحكمددة ال تحكدد   انغاامددة  ددااًل مددل انحدد س الا كاندد  انلوو ددة األخيدداة  –أ 

 غيا موياة  حا ااني. 
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ف  ال يجمد   ديل انحد س الا كان  انلوو ة اوطية ق   انتخفيلد وكال اطد  انمسدت –ج 
 وانغاامة ملًا زيجج اط  انمحكمة ال تحك   احاى انلوو تيل زوة. 

الا كدددال نطلوو دددة حدددا اانددد  زددد  تتويدددا انمحكمدددة  ددد  اندددا انحكددد  اطددد  انمسدددتف   لدددا  –ل 
 ااتكاج انجايمة. 

ق دد   يددال اوو ددة جدلم انجايمددة انمرددمونة  انلددلا  :حاندة انمفاج ددة انددا انتطدد س  ان ندا – 2
اخددت ل انترددايلا  زددي مدداى اسددتفااة ان وجددة مددل جددلا إندد   مخفددل ال ددا مددل االرددااةان

انللاد ال تفاق اغطج انترايلا   يل ان وجة وان ول زي جلا انللاد الل االتجام انغاندج 
جدو اددا  االاتداال  انلددلا نط وجدة الا زاجددأ   وجهدا متط سددًا  ان ندا مدد  ارديوت  ونددو زددي 

كمدا زلد  لند  انمردان انلااقدي زدي  دزااة اط  اند ول زودةاالمن   ان وجةد حيث توتوا 
االستف ا  إن   ص مل قانول انلوو ا  انلااقيد وكلن  اراا انمران انمواي409انمااة (

ص 237اننارديم اددل مفاج دة ان وجددة  ان نددا زداات ام اددلاًا قانونيددًا مخففدًا  موتضدد  انمددااة (
 تط سدها  ان ندا وقتطهدا زدي انحدا د جدي ان  (مل زاجأ ان وجدة زدي حاند إن   من  انتي تريا

ال انتخفيدددل زدددي جدددلم انحاندددة تختطدددل ادددل انلدددلا  ...مدددل ي ندددي  هدددا يلاقدددج  دددانح س و 
  :ك ث اتجاجا إن   انملفيد حيث اتج  انووانيل انلوا ية

مددنح حددق انوتدد  نطدد ول اول ان وجدد  زددي إندد   االتجددام االو : يددلجج انودداا جددلا االتجددام
يمك  جدلا االتجدام قدانول و  حاى محاام  زي حانة تط سها  ان ناداأو  حانة مراجاة  وجت 

نوددا د سددوايانلوو ددا  االاانددي ق دد  تلايطدد  وقددانول انلوو ددا  انط ندداني وقددانول انلوو ددا  ان
ق دددد   1960ص نسددددنة 16ص مددددل قددددانول انلوو ددددا  االاانددددي اقدددد  (340/1نودددد  انمددددااة (

احداى محاامد  حدا  تط سدها أو   ان  (يستفيا مل الا انمح  مل زاجأ  وجتإن   تلايطها
وجام د احاجماصأو  ا ها ك جماايلأو  جاحهادأو   ان نا م  رخص اخا واقا  اط  قتطها

ص مددل قددانول انلوو ددا  انط ندداني ق دد  تلايطدد  اطدد  اندد  يسددتفيا مددل اددلا 562زددي انمددااة (
 داختد  زدي جايمدة ان ندا انمرددهواأو  زاواد أو  احداى اودون أو  انمحد  مدل زاجدأ  وجتد 

د ص...الا همددا  غيددا امدداأو  اجمازددي حانددة جمددان غيددا مردداون. زاقددا  اطدد  قتدد  احددأو 
يسددتفيا مددل اددلا  – 1ص مددل قددانول انلوو ددا  انسددواي مددا يددأتي (548وجددام زددي انمددااة (

اخت  زي جايمة ان نا انمراوة زي أو  زاوا أو  احاى اوون أو  انمح  مل زاجأ  وج 
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احداجما ايدلام أو  ايدلا هاأو  ا زاقا  اط  قتطهاانو   انجنسية انفاحرة م  رخص اخ
ص مددل قددانول اوو ددا  سددطةنة امددال: (يسددتفيا مددل 252وجددام زددي انمددااة (د  غيددا امدداص
أو  زاجدأ امد أو  مل تخفيل انلوو ة مل زاجدأ  وجتد  حدا  تط سدها  ان ندادأو  الا انمح 

 ايدلا هاأو  قتطهدا ان / حا  تط سها  مفاجأة غيا مرداواةد زاقدا  زدي انحدا  اطد أو  اخت 
ص 390وجددام زددي انمددااة (د (1)قتطهمددا ملدداً أو  ايددلا هاأو  ي جلهدداأو  قتدد  مددل ي ندد   هدداأو 

يسددتفيا مددل اددلا انمحدد  مددل زاجددأ  –ص (أ 1979مددل قددانول انلوو ددا  انفطسددةيني نلددا  (
زدددي حددداال  أو  اختددد  زدددي جايمدددة ان ندددا انمردددهواأو  زاواددد أو  احددداى اودددون أو   وجددد 

ايدلام احداجما أو  اطد  قتد أو  ايلا هاأو  رخص اخا زاقا  اط  قتطهاجسية زاحرة م  
  غيا اما. 

احدددداى أو  االلى مددددل انلددددلا انمخفددددل الا زاجددددأ ان وجددددةأو  يسددددتفيا ماتكددددج انوتدددد  –ج 
قتد  أو  ايدلا هاأو  اخت  زي حانة ماي ة م  اخاص. زأقدا  اطد  قتطهداأو  زاوا أو  اوون 

انتردايلا  زدإل  وكمدا نداىد ا هماايدلأو  قتطهما ملاً أو   ايلا أو  يفاج هاأو  مل ي ني  ها
قتد  أو  احاى محاامد أو  انااخطية ضمل ةا فة مل انووانيل انتي تلا قت  ان ول ن وجت 

قتطهمددددا ملددددًاد يودددد ح مددددل اددددلا انمحدددد  (ملفيددددًاص مددددل انلودددداجد وجددددلا أو  مددددل ي نددددي  هددددا
اجيددة  دديل اناجدد  وانمدداأةد التتماردد  مدد  اؤيددة انلوددا انحددايث زددي اقددااا انمسدداواة االتج

وناى ان  يجج تغييا جلا االجحال انواق  اط  انماأة زدي تطد  انتردايلا  ولند   تغييدا 
انلددلا انمخفددل مدد  ازدد  سددول اوو ددة جددلا انتخفيددلد كمددا اطيدد  االل. إندد   اددلا انمحدد 

 اككا. إنسال أو قت  إن   حيث يتناسج م  حج  انجايمة انتي تؤاي
جل  انللا زي جلم إن   نترايلا  انتي تاخ  ضمل جلا االتجامتلجج ا :االتجام انكاني

انجايمددة مخففددًا نطلوو ددة الملفيددًاد ومددل جددلم انوددوانيل قددانول انلوو ددا  انلااقددي وانمودداي 
نسددي واالاانددي ( لددا تلايطدد ص وانكددويتي وانوددانول االتحددااي ن مددااا  انلا يددة انمتحدداة وانتو 

ص مل قانول انلوو ا  انلااقدي اقد  409ي انمااة (ال جام زد وانمغا ي وانيمني وان حايني
ما يدأتي : (يلاقدج  دانح س مداة الت يدا اطد  كد ث سدنوا  مدل زاجدأ  1969نسنة  111

                                                           

 .1424ٌغٕخ  2/24ِٓ لبْٔٛ ػمٛثبد عٍطٕخ ػّبْ سلُ  757أظش اٌّبدح  (1)
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وجواجدا زدي زداا  واحدا مد  ردايكها أو  احاى محاام  زي حاندة تط سدها  ان نداأو   وجت 
أو    نطمددو ازضدد ااتدداى اطدد  احدداجما ااتدداامأو  قتدد  احددااجماأو  زوتطهمددا زددي انحددا ص
وجام زي انوانول انلوو ا  انسوااني (ال ان ول انلي يجا  وجت   يل  د ااجة مستايمةص

احضددال اجدد  زيوتطدد  زددي انحددا  الت دداأ سدداحت  مددل انتجدداي د ويكددول مسددؤواًل جنا يددًا اددل 
زلطدد د ونكندد  يلددا واقلددًا تحدد  اسددتف ا  رددايا مفدداججد  زيلددا  ماجيددة جايمتدد  مددل انوتدد  

ااجددة انلمددا زيسدتفيا مددل االسددتكنام زددي انمددااة إندد     انجنددا ي اندلي يودد انوتددإندد   انلمدا
ص مدددل قدددانول 237وجدددام زدددي انمدددااة (د لوو دددا  انسدددواانيمدددل قدددانول ان 1ص انفوددداة 249(

انلوو ا  انمواي أل مل زاجأ  وجت  حا  تط سها  ان نا وقتطها زي انحدا  جدي ومدل  ندا 
ص مددل قددانول 236و 234اة زددي انمددااتيل ( هددا يلاقددج  ددانح س  ددااًل مددل انلوو ددا  انموددا 

ص مدل قدانول انلوو دا  انجماجيايدة انلا يدة 375وجدام زدي انمدااة (د (1)انلوو ا  انموداي
ام  أو  اخت أو  ا نت أو  انطي ية انرل ية االرتااكية انمنح  أل (مل زاجأ  مراجاة  وجت 

أو  رددايكهاأو  جدديزددي جمددان غيددا مردداون زوتطهددا زددي انحددا  أو  زددي حانددة انتطدد س  ان نددا
ردددال اسدددات  يلاقدددج  دددانح س ال ندددتي ادددل أو  ك جمدددا ملدددًا ااًا ن اتددداام انمددداس  رددداز 

خةيا نطملكوايل زي ان ال لاتها تكول اوو دة انحد س مداة الت يدا أو  انفل  الى جسي 
د طد  ان داولااليدلام ان سدية زدي مكد  تأو  اطد  سدنتيلد وال يلاقدج اطد  مجداا انضداج

ص مددل قددانول انلوو ددا  االاانددي  لددا تلددايطها  انوددانول انمؤقدد  340/1وجددام زددي انمددااة (
أو  يسدددتفيا مدددل انلدددلا انمخفدددل مدددل زاجدددأ  وجتددد  – 1( :مدددا يدددأتي 2001انمددداق  نسدددنة 
زددي حانددة زدداا  غيددا أو  اخواتدد  حددا  تط سددها  جايمددة ان ندداأو  زاوادد أو  احدداى اوددون 

أو  ااتددداى اطيهددداأو  جميلددداً قتطهمدددا أو  قتددد  مدددل ي ندددي  هددداأو  مرددداون زوتطهدددا زدددي انحدددا 
 ااجة اا مة.أو  االيلامأو  انجا أو  انمو إن   اطيهما ااتاام ازض 

أو  يستفيا مل انللا لاتد  ان وجدة انتدي زاجدأ   وجهدا حدا  تط سد  زدي جايمدة ان ندا – 2
أو  قتدد  مددل ي نددي  هدداأو  زددي زدداا  غيددا مردداون زددي مسددكل ان وجيددة زوتطدد  زددي انحددا 
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انلاجددة أو  االيددلامأو  انمددو إندد   اطيهمددا ااتدداام ازضدد أو    اطيدد ااتدداأو  قتطهمددا ملدداً 
 اناا مة. 

اليجددو  اسددتلما  حددق انددازان انرددااي زددي حددق مددل يسددتفيا مددل انلددلاد ز تة ددق  – 3
 اطي  احكا  ان اول انمرااةص. 

ص 7ص مدل قدانول انلوو دا  انط نداني انملدا   انودانول انمداق  (562وقا نود  انمدااة (    
(يسددتفيا مددل انلددلا  :ص اطدد  جلدد  ادلا انمحدد  اددلاًا مخففددًا كداالتي20/2/19989زدي (

 اختدد  زدي جايمدة ان ندا انمرددهواأو  زاواد أو  احداى اودون أو  انمخفدل مدل زاجدأ  وجدد 
ايلا د   غيدا امدا يسدتفيا أو  زي حانة انجمان انغيا انمراون زاقدا  اطد  قتد  احداجماأو 

 اوددون أو  احدداى زاواد أو  زاجددأ  وجد  االلى مددل انلدلا انمخفددل مدلأو  ماتكدج انوتد 
 اخت  زي حانة ماي   م  اخاص. أو 

ص نسدددنة 3ص مدددل انودددانول االتحدددااي ن مدددااا  انلا يدددة اقددد  (334وجدددام زدددي انمدددااة (     
اختددد  حدددا  أو  ا نتددد أو  ص (يلاقدددج  انسدددجل انمؤقددد  مدددل زاجدددأ  مرددداجاة  وجتددد 1987(

قتطهمددا ملددًا يلاقددج  ددانح س الا أو  ي  هددادقتدد  مددل ي نددأو  تط سددها  ان نددا زوتطهددا زددي انحددا 
انلاجددددةد واليجدددو  اسددددتلما  حددددق انددددازان أو  انمددددو إندددد   ااتددداى اطيهددددا ااتدددداام ازضددد 

وكددلن  انحدا   اننسدد ة نموقدل مرددان انجدد ام  د ضددا مدل يسددتفيا مدل جددلا انلدلاصانردااي 
زدددي (وجدددام  :(1)انكدددويتي وسدددطةنة امدددال وقدددانول انلوو دددا  انيمندددي وان حايندددي وانتونسدددي

يسددتفيا ماتكدج انوتد  وانجددا   1966ص مدل قدانول انلوو ددا  انج ا داي نسدنة 279انمدااة (
اطددد  ردددايك  زدددي أو  الا ااتك هدددا احدددا انددد وجيل اطددد   ول آخدددا ادددلااوانضددداج مدددل األ

 انطح ة انتي يفاج   زيها اي حانة انتط س  ان ناص. 
ام جلددد  ادددلا قتددد  زانتردددايلا  انااخطدددة زدددي ةا فدددة انددداو  انتدددي تة دددق جدددلا االتجددد     

احددداى انمحددداا  ادددلاًا مخففدددًا الملفيدددًا مددد  اخدددت ل انلوو دددا  انتدددي يمكدددل ال أو  ان وجدددة
و مدا ال جدلا االتجدام جدو اتجدام ملتدا  زدي انموضدون د يلاقج  ها انجاني زي جلم انحانة

                                                           

ثبد ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛ 114اٌّبدح  1461ٌغٕخ  16ِٓ لبْٔٛ اٌجضاء اٌى٠ٛزٟ سلُ  157أظشاٌّبدح  (1)

 1444ٌغٕخ  17ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا١ٌّٕٟ سلُ  737ٚاٌّبدح  2/4/1424عٍطٕخ اٌؼّبْ سلُ 

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد  712ٚاٌّبدح  1455ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌجحش٠ٕٟ ٌغٕخ  734ٚاٌّبدح 

 اٌزٛٔغٟ. 
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ملفيدًاد زنأخدل  م داأ أو  نجا انمران انجنا ي ن لو اناو  يتااج  ال جلد  انلدلا محد ً 
لا مخففددًا تحدد  تددأكيا تةددوا انمفدداجي  االجتماايددة وانل قددا  ان وجيددة وحمايددة جلدد  انلدد
 زي انحياة وحماية انماأة واقااا انمساواة  يل اناج  وانماأة.   نسالحق اإ
ومددل جددؤالم انمردداايل انمرددان انجنددا ي االاانددي وانمرددان انجنددا ي انط ندداني حسددج       

لم انترايلا  قا حوا  حق االسدتفااة مدل واط  اغ  مل ال اغطج جد تلاي  االخياان
جدلا انلدلا انمخفدل زدي اند ول وحدام اول ان وجدةد كانمردان انلااقدي وانتونسدي وانمغا ددي 
وان حاينددي  اسددتكنام انمرددان انج ا دداي واالاانددي  لددا تلايطدد  نطددنصد نددلن  نددااو انمرددان 

مخفددل اددلاًا انلااقددي ال يحددلو حددلو انمرددان االاانددي وانج ا دداي زددي جلدد  جددلا انلددلا ان
 نط وجيل ملًا. 
انمساواة  يل اناج  إن   انتخفيل زوة    يااوإن   اليلجج جلا االتجام :االتجام انكانث

ترايا انلوو ة اطد  انجداني إن   وانماأة  اننس ة ن ستفااة مل انللا انمخفلد كما يلجج
انتي تداخ   هال انتأكيا زي من  انوت   ااز  انرال وخيا نمولل اط  لن  انترايلا  

ص 2002ص نسدددنة (14ضدددمل ةا فدددة جدددلا االتجدددام زدددي انودددوانيل مردددااوا انودددانول انمددداق  (
انوددااا زددي انمجطددس انددوةني انكوااسددتاني زددي انلددااق انددلي يددنص اطدد  اندد  (اليلت ددا 
ااتكاج انجايمة  حق انماأة  لايلة ان وااث انرايفة الاًا قانونيًا مخففًا الغااو تة يدق 

نسدددددنة  111ص مدددددل قدددددانول انلوو دددددا  انلااقدددددي اقددددد  131و 130و 128احكدددددا  انمدددددواا (
1969 . 

ص مدل ا اسدة اقطدي  كوااسدتالد وجددام 2/4/2000ص زددي (59كمدا وداا انودااا انمداق  ( -
ايددلا هل  لايلددة غسدد  انلددااد واليجددو  نطمحكمددة أو  زيدد  اليلت ددا اددلاًا مخففددًا قتدد  اننسددام

 وو ا . ص مل قانول انل131و 0130تة يق احكا  انمااتيل 
نوا ااتما  لو انووانيل انلوا ية انلا ية م اأ تخفيل  :قت  اال  نونياجا اتواًم نطلاا – 3

انلوو ددة اطدد  األ  انتددي جددلم وددفتهاد زوددا اخددل  انوددوانيل  ن ددا االات دداا ان ااددث انددااز  
 اطدد  ااتكدداج انجايمددةد نددلا ال ددا جنددا مددل لكددا انردداوة انواجددج توزاجددا نتخفيددل انلوو ددةد

رددداوة تخفيدددل انلوو دددة اطددد  اال  انواتطدددة  جدددلم انجايمدددة:تخفيدددل انلوو دددة اطددد   كيفيدددةو 
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ص مددل قددانول انلوو ددا  انلااقدديد ااانددا 407انمددااة (إندد   زددإلا اجلنددا :نونيدداجا اتوددام نطلدداا
  :تخفيل انلوو ة اط  انجاني زيها ال ا مل توزا خمسة راوة

ز  يمكل تخفيل انلوو ة اال  :ياً انراة االو : ال تكول انجايمة انماتك ة قتً  اما – 1
كاندد  أو  الا تحوودد  جايمددة قتدد  تامددةد و ندداًم اطدد  جددلا ال كاندد  انجايمددة قتدد  انخةددأد

 ااةددام مددااة ضددااة اول قوددا مددل لندد  انوتدد  وااىأو  انددلأو  جددا أو  جايمددة ضدداج
اة وزاة ونيا حايث انلهاد ز  تة ق انمااة انملكواة اطد  اال   د  تنة دق اطيهدا انمداإن  
ص مدددل قدددانول انلوو دددا  انلااقددديد زتسدددأ  اال   موج هدددا جنا يدددًاد وكدددلن  تسدددأ  اال  410(

 ت داى ند  ااوندةدأو  جنا يًا الا تس    زي قتد  ةفطهدا مدل غيدا امداد كدال تهمد  ااايتد 
ندد  تتخددل ندد  انسدد   انكازيددة نطااايددة انمةطو ددةد زفددي جددلم انحانددة تنة ددق اطيهددا انمددااة أو 
و دا  انلااقديد وخ ودة انودو  يجدج ال تاتكدج جايمدة قتد  ونيدا ص مل قانول انلو411(

 مل ق   أمها اماًا. 
        انونيدددددددا اول غياجددددددداانردددددداة انكددددددداني: ال تكدددددددول ودددددددفة انفاادددددد  زدددددددي انجايمدددددددة أ – 2

زيرتاة زي انجاني ال يكول أمًا نطةف  انلي تس ج زي قتط د نلن  اليستفيا مدل تخفيدل 
و نددام اطدد  جددلا الا د ةفدد قدداا ته  الا مددا قدداموا  وتدد  انانلوو ددة االقددااج مهمددا كددال ااجددة 

ارددتا  احددا االقددااج مدد  اال  زددي قتدد  ةفطهددا  ددااز  اتوددام انلدداا زاندد  يسددأ  انهددا جنا يددًا 
 ص مل قانول انلوو ا  انلااقي. 405 موجج انمااة (

نام اما قانول انلوو ا  انطي ي زياى توسي  نةاق تخفيل انلوو ة زي جلم انحانةد زل     
إنيددد   ونددداى ال مدددا لجدددجد (1)يردددم  تخفيدددل انلوو دددة لوي انوا ددد  زضدددً  ادددل اال  انواتطدددة

انمران انلااقي زي جلم انحانة جو ايل انوواجد زهو  هدلا انموقدل ازضد  مدل انودانول 
انطي دددي انمدددلكواد الل انحاندددة اننفسدددية االنفلانيدددةد وكدددلن  مدددس انرخودددية  ااجدددة اسددداس 

زي جلم انحانة و  غياجاد زيجج ال يوتوا تخفيل انلوو ةإن   اال  اككا منهاإن   تتوج 
أو  اط  اال  اول غياجا مل اقااج انةف د وال زاق زي لند   ديل ال تكدول اال  مت وجدة

غيا مت وجةد الل انمه  زي االما ال تكول قا حمط   ونيداجا سدفاحًا. وال جدلا انموندوا 

                                                           

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد ا١ٌٍجٟ 323أظش اٌّبدح  (1)
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نمجدا  تلدا ادلاًا رخوديًا نوديوًا قا جام كماة غيا رااي د حيث زضديحة اال  زدي جدلا ا
 داودطييل ا  رداكام غياجدا مدل انفدااطيلد سدوا كدانواإند    هاد اي مووواًا اطيهاد واليمتا

مماضدة مجدا ة أو  مألوندةأو  زالا ما ك   نطمحكمة ال ة يج انمونواد سوام كاند  قا طدة
وهدد  احكددا  زددي اامددا  انتونيددا قددا أسددهموا مدد  اال  زددي جايمددة قتطهددا نونيدداجاد متة ددق  ح

 ص مل قانول انلوو ا  انلااقي. 405جايمة انوت  انلما وزوًا نطمااة  (
انردداة انكانددث: وددفة انمجنددي اطيدد د يجددج ال تكددول انمجنددي اطيدد  حددايث انددوالاة  – 3

ال انةف  انلي يكول محً  نجايمة انوتد  يردتاة زيد  ال يكدول حدايث اندوالاةد  :وموتواًلص
اة  االنفوددا  اددل امدد د امددا الا كددال انةفدد  جنينددًا زددي نددلن  يفتدداو تنتهددي امطيددة انددوال

ص 417 ةددل امدد  زتلددا انجايمددة جايمددة االجهدداو اجهاضددًا ال قتدد د كمددا جددام زددي مددااة (
مل قانول انلوو ا  انلااقيد ومل جنا يفاو سؤا  نفس  اطينا وجو: (مت  يلت ا انةف  

زدي انجدواج ادل جدلا انسدؤا   ص مدل انودانول42حايث انلها  انوالاةص ا ما التااا انمدااة (
 1964ص نسدنة 189ص مدل قدانول   تسدجي  احدوا  انمانيدة مداق  (42حيث تريا انمااة (

اات دداا ةفدد  حددايث انلهددا  ددانوالاة زددي مدداة اقطهددا سدد لة ايددا  واقودداجا خمسددة اردداة إندد  
ص 110ص  دددانوااا انمددداق  (1982يومدددًا مدددل يدددو  والاتددد . اال ال جدددلا انودددانول ادددا  سدددنة (

د ندلن  نلتودا ال انمداة (1)زي  ال انةف    لا حايث انوالاة نماة خمسة ارداة يومداً زتليل 
انمدلكواة زددي انوددانول انملدا  كازيددة نطوددو   تخفيدل انلوو ددة اطدد  اال  انواتطدة الا مددا تمدد  
انجايمة خ   تط  انماةد اما الا مدا تمد   لداجا زد  تسدتفيا مدل تخفيدل انلوو دة زحين دل 

 ص مل قانول انلوو ا  انلااقي.407ة (التة ق اطيها انماا
يرددتاة ن سددتفااة مددل تة يددق  :ال يكددول حمدد  انةفدد  نتيجددة سددفا  :انردداة اناا دد  – 4

ص مل قانول انلوو ا  انلااقي ال تكول اال  قدا حمطد  انةفد  نتيجدة امطيدة 407انمااة (
 االو دغيا مت وجة زي أو  اامطةأو  جنسية غيا راايةد وال يه  ال تكول اال  مةطوة

يتحوق حم  مدل انسدفا  حتد  وندو الا كاند  اال  مت وجدةد ونكنهدا ااردوة ناجد  اخداد و 

                                                           

اٌؼمٛثبرٓ اٌمغُ اٌخبطٓ ِطجؼخ جبِؼخ اٌّٛطً،  د. ِب٘ش ػجذاٌش٠ٛش اٌذسح، ششح لبْٔٛ (1)

 . 123ص ،7،ط1442
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زحمط  من  نتيجة جلا انلرقد نلا يرتاة زي انمونوا ال يكول كماة نل قة جنسدية غيدا 
 . (1)رااية

نوددا اردداا   انمددااة  :انددااز  نطوتدد ص اتوددام نطلدداا(انردداة انخددامس: ال يكددول ان ااددث  – 5
جلا انراةد ألنها أوضح : يجدج ال يكدول ان اادث اندلي إن   ل (ق. ن. نصص م407(

قت  ونياجا جو اتوام نطلااد ونيس نطحانة االقتوااية انضدليفة انتدي تلداني إن   از  اال 
مكتسدددجد زفدددي انحدددانتيل أو   سددد ج كدددول انونيدددا مردددوجًا  ليدددج زةدددايأو  منهدددا االسددداةد

ص مددل (ق. ن. نص  دد  تلاقددج  موجددج 407اة (انمددلكواتيل اادد م التسددتفيا اال  مددل انمددا
 ص مل قانول انلوو ا  انلااقي ال جايمة قت  اما  سية. 405انمااة (
وكدددددلن  التسدددددتفيا األ  الا كانددددد  تمدددددااس ان غدددددامد وكانددددد  ملاوزدددددة زدددددي محيةهدددددا      

زددي إنيدد   االجتمددااي  هددلم انوددفة زددإلا قامدد   وتدد  ونيدداجا زدد  تسددتفيا مددل انلددلا انمردداا
ص زتسأ  ايضًا 405ص مل قانول انلوو ا  انلااقيد    تنة ق اطيها انمااة (407(انمااة 

 ال جايمة قت  انلما ان سية. 
ان اادددث (اندددااز  الاتكددداج انجايمدددةص. و مدددا ال إنددد   اطدددة لنددد  أل انتخفيدددل ياجددد و      

هدا انواااة انلامة زدي انودانول انلودا ي جدي ال ان واادث اناازلدة الاتكداج انجداا   اليلتدا  
ص مددل قددانول 38اال الا نددص انوددانول اطدد  خدد ل لندد د كمددا نودد  اطدد  لندد  انمددااة (

نجايمددة مدا ند  يددنص (اليلتدا  ان ااددث اطد  ااتكداج ا أند   انلوو دا  انلااقدي انتدي تددنص:
إنيدد   تخفيفهددًا حسددج مددا اردداا أو  ونكددل مددل انممكددل ترددايا انلوو ددةد اطدد  خدد ل لندد ص

اتمدددا زيهدددا اطدد  م ددداأ تخفيدددل انلوو ددة نددد   الا كدددال جددلم انمدددااةد الل انمردددان انلااقددي ا
 انااز  اط  ااتكا ها اتوام نطلاا. 

 يا ان  ي ح  اط  اوو ة جدلم انجايمدة أنهدا مخففدةد حيدث يمكدل نطحداك  ال يدأما      
 وقل تنفيل انلوو ةد ندلن  نوتدا  ال التكدول انلوو دة اقد  مدل كد ث سدنوا . نلوو دة قتد  

طلددااد ألل قدانول انلوو دا  انلااقددي قدا خفدل انلوو ددة انمودااة نجايمددة اال  نونيداجا اتودام ن
قتدد  اال  نونيدداجا اتوددام نطلااد حيددث التتناسددج جددلم انلوو ددة انمخففددة مدد  حجدد  انجايمددة 

                                                           

 – 1433د. ٚاث١خ اٌغؼذٞ، لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، اٌمغُ اٌخبِظ، ِطجؼخ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼب١ٌٓ ثغذاد،  (1)

 . 175ص ، 1434
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ترددجي  قتدد  االةفددا  إندد   د زتددؤاي جددلم انلوو ددة انمخففددةإنسددالانتددي توضددي اطدد  حيدداة 
السدددديما الا اجدددداي وقددددل تنفيددددل انلوو ددددة  وجلدددد  اال  انجانيددددة تنجددددو مددددل انلودددداج تواي ددددًاد

انمخففددةد وجددلا مددا ندداام زددي قددانول انلوو ددا  انلااقددي انددلي جلدد  اوو ددة جددلم انجايمددة زددي 
انحددد س نمددداة التوددد  ادددل أو  (انسدددجل نمددداة الت يدددا اطددد  اردددا سدددنيل ص من407مدددااة (ان

 سنةص. 
االاندد  نلوو ددة جددلم وااتواانددا جددو اندد  كددال مددل االزضدد  ال يجلدد  انمرددان انلااقددي انحددا       

انجايمة اككا مل سنة حت  اليتمكل انواضي مل وقدل تنفيدلجاد الل اال  ااتك د  جدايمتيل زدي 
ص مدل (ق. ن. نص وجايمدة 377ال واحاد وجي جايمة ان نا ان وجية انتي تنة دق اطيهدا انمدااة (

 ق. ن. نص. 0ص مل 407قت  انونيا انتي تنة ق اطيها انمااة (
مدل حيداة ردخص  دانمد ومدل كد   أجميدةتوا  ال اات اا حياة ةف  وغيا اقد  ويت يل مما       

اا  اات داا انجايمدة جايمدة خةيداة تدوا ي جايمدة قتد  انلمدا نط دانغيلد االمدا اندلي يكدول محد  
انوددو   دددأل مكدد  جددلا انلدددلا انخدداص انددلي يتةطدددج انلوو ددة منخفضدددة إندد   ن ددا  لددو انفوهدددام

مهدا  انجانيدا  ال تفطد  مدل انلوداج تحد  حجدة االال  نجايمة قت  اةفا  يسمح نككيدا مدل اال
 اننفسية انتي تلاني منها نتيجة انوالاة. 

تدأكيا انحاندة اننفسدية واالنفلانيدة إن   ون  يكل انوانول انلااقي موزوًا زي لن د الن  ن  يرا      
  سدنة مدل اناضااةد حيل توا  اط  قتد  ونيداجا خد أو  واالال  انتي تويج اال   س ج انوالاة

تددأايو والاتدد د زكددال الوندد   انمرددان انلااقددي ال يددنص اطدد  اات دداا اوو ددة قتدد  انونيددا مخففددة 
الت يا اوو تها اط  خمس سنوا د ونكل انوانول انلااقي ااتمدا تخفيدل انلوو دة اطد  اال  انتدي 

نمددااة توتدد  ةفطهددا حددايث انلهددا  ددانوالاة اتوددام نطلدداا الا كاندد  قددا حمطدد   دد  سددفاحًاد كمددا زددي ا
صد زانمرددان انلااقددي ندد  يكددل موزوددًا زددي جددلم انمددااةد الندد  ( حسددج تطدد   انمدداة انتددي التودد  407(

ص زاند  اوند   انمردان 144ال سنة تكدول انلوو دة مردمونة  ايودال انتنفيدل كمدا جدام زدي انمدااة (
يد  انلااقي ال يلتا  حاندة االضدةااج اننفسدي واالنفلدا  اندلي يوداحج امطيدة اندوالاةد كدلن  اط

ال يلتددا  انحانددة اننفسددية انسددي ة انتددي قددا تددنج  اددل اناضددااةد واطيدد  نوتددا  ال تضددال انفودداة 
خد   سدنة أو  (الا قتد  اال  ونيداجا اكندام اناضدااةصد :ص وتكول كداالتي407انمااة (إن   انكانية

انلوو ة انتي تفاو اطيها الت يا اطد  خمدس سدنوا  والتود  ادل كد ث سدنوا د زإل  مل انوالاة
 والتستفيا  وية انمساجميل زي ااتكاج جايمة قت  انونيا مل انتخفيلص. 



  (دراسة قانونية مقارنة) القانونية ذعلى العقوبة ذعاارثر األأ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

 الخاتمة
اواًل: اننتدددا ي:  لدددا جدددلم انجوندددة انمكمددداة زدددي كنايدددا جدددلا انموضدددون ال دددا نندددا مدددل لكدددا اجددد  
اننتددا ي انتددي تووددطنا انيهددا مددل خدد   اااسددتنا نهددلا انموضددوند ومددل كدد  لكددا انتوودديا  

جلا انموضون انمه  انلي ساا زدي انمجتملدا  ان رداية مندل  انتي نااجا ضاواية نملانجة
 انلووا انوايمة. 

انوانونيددة  اددلااال االسددتف ا  مددل األإندد   ال غان يددة انوددوانيل انلوا يددة تردديا وددااحةً  – 1
انمخففددة واحسدددل زلددً  انمردددان انلااقددي انددداما ندددص اطدد  جلددد  االسددتف ا  ادددلاًا قانونيدددًا 

 ص مل قانول انلوو ا  انلااقي. 128مخففًا اامًا زي انمااة (
جنددا  كدد ث حدداال  يلددا زيهددا االنفلددا  اددلاًا قانونيددًا ملفيددًا مددل انلودداجد واو  جددلم  – 2

احدداى محاامدد  زددي حانددة أو  انحدداال  جددو وقددون انجايمددة  سدد ج مفاجددأة انجدداني  وجتدد 
انجدانيد  انسج  لا وقون ااتا  ان  اط أو  انتط س  ان ناد اما انحانة انكانية زهي انولل

 االافام مل انلوو ة انا تجاو  حاوا انازان انرااي.  إن   وتريا انحانة انكانكة
 سددد ج ادددا  جلددد  االنفلدددا  ادددلاًا مخففدددًاد زودددا يلتمدددا انوضدددام انلااقدددي اطددد  جلددد   – 3

ص مدل قدانول انلوو دا د كمدا 132ي يل لند  ندص انمدااة (و  االنفلا   ازًا قضا يًا مخففًاد
ضدا ية ككيداة ااتمدا  زيهدا اطد  تخفيدل انلوو دة ن داًا نطحاندة اننفسدية قاااا  قإن   ارانا

انسي ة وكواة انغضج انتدي يليردها انمدته  نح دة ااتكا د  انجايمدةد كمدا ااتمدا  محكمدة 
تمييددد  انلدددااق ومحكمدددة تمييددد  اقطدددي  كااسدددتال اطددد  م ددداأ تخفيدددل انلوو دددة  سددد ج حاندددة 

 االنفلا  وانوطق اننفسي نطمته . 
ق  يل ان ااث واالستف ا د زان ااث يتضمل زكاة س ق االواااد زي حديل جنا  زا  – 4

االسددتف ا  ينفددي سدد ق االوددااا اندداما يكددول انجدداني غيددا مت وددا نلواقددج زلطدد د ولندد  
ن اًا نكواتد  اننفسدية انتدي تازلد  نحدو ااتكداج انجايمدةد وقدا تأكدا لند  زدي قداااا  اايداة 

 س  ًا نتحويق انلوو ة.نمحكمة تميي  انلااقد حيث اا االستف ا  
تخفيدددل اوو دددة انددد ول الا قتددد   وجتددد  زدددي حاندددة إنددد   ال االتجدددام انحدددايث اليدددلجج – 5

انمسدداواة  دديل اناجدد  وانمدداأة  اننسدد ة ن سددتفااة مددل إندد   تط سددها  ان نددا زحسددجد  دد  يددااو
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تردددايا اوو دددة انجددداني زدددي إنددد   انلدددلا انمخفدددل وزدددي انوقددد  نفسددد  يدددلجج جدددلا االتجدددام
لن  منلًا مل انوت   دااز  انردالد وجدلا جدو اتجدام انمردان انكوااسدتانيد كمدا انجايمةد و 

انوددااا مددل  2000/  2/4ص زددي 59وانوددااا اقدد  ( 2002ص نسددنة 14واا زددي انوددانول (
ا اسة اقطي  كااستال نلدا  اات داا ااتكداج انجايمدة  حدق انمداأة  لايلدة ان واادث انردايفة 

 ايلا ها  لايلة غس  انلاا الاًا مخففًاد أو  قت  اننسامالاًا قانونيًا مخففًا واا  اات اا 
ال انجاني زي جايمة قت  اال  نةفطها حايث انوالاة اتوام نطلاا يجج ال تكول امًا  – 6

نطةفدد  نتحويددق تخفيددل اوو تهدداد سددوام كاندد  مت وجددة ا  غيددا مت وجددةد الل انمهدد  مددل 
االقدااج مدل ادلا تخفيدل انلوو دة  االما ال تكول قا حمط   ونياجا سدفاحًاد زد  يسدتفيا

ارددتاكوا مدد  اال  زددي قتدد  أو  مهمددا كاندد  ااجددة قدداا ته د ولندد  الا مددا قدداموا  وتدد  انةفدد 
 صمل قانول انلوو ا  انلااقي. 405انةف د ويسأنول ج ا يًا  موجج انمااة (

ال  لددو انودددوانيل اددان  مدددل موقفهددا حددديل ادددا حانددة تطددد س ان وجددة  دددان ن  ادددلاًا  – 7
احداى محاامد  زجلطهدا ادلاًا مخففدًا أو  مل انلواجد الا ااتك ها اند ول اطد   وجتد  ملفياً 

نطلودداجد مكدد  قددانول انلوو ددا  االاانددي وانط ندداني وانسددوايد و لددو انوددوانيل االخدداى قددا 
احددداى انمحددداا  اندددا تط سدددها  ان ندددا مكددد  أو  انغدد  انلدددلا نها يدددًا زدددي جايمدددة قتددد  ان وجدددة

 قانول انلوو ا  انتونسي. 
إن   مل خ   االستنتاجا  انتي لكاناجا زي ختا  جلا ان حث تووطنا انيًا: التوصيات:ث

 انموتاحا  االتية: 
ص مدددددل قدددددانول انلوو دددددا  انلااقدددددي نددددد  تردددددتاة انمددددداة ان منيدددددة 128 مدددددا ال انمدددددااة ( – 1

(انملاوددداة ان منيدددةص زدددي رددداة كدددول ااتكددداج انجايمدددة اكندددام االسدددتف ا د وانمدددا تدددا  امدددا 
ص 128اة ان منيدددة نتودددايا انواضددديد ندددلا نوتدددا  ال يدددنص انمردددان زدددي انمدددااة (تحايدددا انمددد

انمددلكواة اطدد  ال يسدد ق االسددتف ا  زلدد  انجددانيد وال يكددول ملاودداًا ندد د  حيددث تاتكددج 
 انجايمة  لا وقون االستف ا  م اراة. 

اغددد  ال انمردددان انلااقدددي قدددا حدددلا حدددلو اككدددا انودددوانيل انلوا يدددة انلا يدددة زدددي جلددد   – 2
احاى انمحاا  انمتط سة  ان نا الاًا مخففدًاد ونديس ملفيدًاد أو  مفاجأة ان وجةأو  تف ا االس

ص مدل قدانول انلوو دا  نهدلم انجايمدة 409اال ال انلوو ة انتي اوااجا انمران زي انمااة (
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قطيطة نس ة نتةوا مفهو  جلم انجايمة زي انمجتملا  انحايكةد نلن  ال ا مل ترايا جدلم 
توتددا  ال تسددتفيا مددل انلددلا لاتدد  ان وجددة انتددي زوج دد    وجهددا زددي حددا  انلوو ددة. كمددا 

زددي زدداا  غيددا مردداون زددي مسددكل ان وجيددة زوتطتدد  زددي انحددا د أو  تط سدد   جايمددة ان ندد د
قتطهمدددا ملدددًاد اغددد  ال انودددااا انودددااا مدددل ا اسدددة اقطدددي  أو  وقتطددد  ملددد  مدددل ي نددد   هددداد

ايددلا هل  لايلددة أو    اننسددامقددا نددص اطدد  اددا  قتدد 2/4/2000ص زددي 9كااسددتال  دداق  (
مل قانول  132و 130غس  انلاا الاًا مخففًا  حيث اليجو  نطمحكمة تة يق انمااتيل 

انملددددا  نتخفيددددل اوو ددددة انفاادددد د كمددددا  1969ص نسددددنة 111انلوو ددددا  انلااقددددي انمدددداق  (
 14/8/2002ص انوددااا مدددل انمجطددس انددوةني انكوااسددتاني  تدددأايو 14نودد  انوددااا (
اا ااتكاج انجايمدة  حدق انمداأة  لايلدة  واادث ردايفة ادلاًا قانونيدًا مخففدًا اط  اا  اات 

مدل قددانول انلوو دا  انلااقددي انمدداق   131و 130و 128الغدااو تة يددق احكدا  انمددواا 
انملا د نلن  نوتا  ال يحلو انمران انلااقي زي جلا انواا حلو  1969ص نسنة 111(

 انمران انكوااستاني. 
وو ة اال  انتي توت  ونياجا انتي حمطتها سفاحًاد ال تخفيفها كما جدام نوتا  ترايا ا – 3

ص مل قانول انلوو ا  انلااقدي الا جداجا  انمداأة  حمطهدا غيدا 406(و ص405زي انمااة (
الان اما حمطها وخةي تها  يل انناس واازل  ان د ومل ك  أو  زاخا    دأو  انراايد

ل كال انةف  كماة ا قدة جنسدية غيدا ردااية تلدا قتطت  انا انوالاةد الل جلم جايمةد وا
انترددايا مدد  اال  وندديس إندد   قددتً  امدداًا  كدد  مددا نهددلم انجايمددة مددل ااكددال. زدداالما يددااو

ةفطهددا واككدداج  إندد   انتسدداج  ملهدداد الندد  مددل ان رددااة ال توددا  اال  وجددي اقدداج انندداس
نةفد  ان دايم ق د  ال رفوًة اطي  قت  ةفطهاد وكان  اط  اال  ال تفكا زي مويا جدلا ا

حيدداة  أجميددةتوددو   ااتكدداج ان ندد د الل حيدداة انةفدد  انوددغيا ان ددايم التودد  اجميتهددا اددل 
 انرخص ان انمد زهي جايمة خةياة توا ي جايمة انوت  انلما نط انغيل.
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 قائمة المصادر والمراجع
 انكتج. –أ 
 زي مااة انللا.  1990اد انمجطا انخامسد ا ل انمن واد نسال انلاجد مة لة ااا انفك – 1
 .1924احاا اميلد را  قانول انلوو ا  االجطيد  – 2
 .1990ا ااجي  انمراجايد انم اايم انوانونية زي قضام محكمة انتميي د انوس  انجنا يد  غاااد  – 3
 .1942جناي ا اانمط د انموسواة انجنا يةد انج م اناا  د  – 4
    انوس  انخاصد انج م االو د جاا   االاتاام اط  االرخاص.ا. ج   كاو د ن – 5
 ا. جا  يوسل انحكي د را  قانول انلوو ا د انوس  انخاصد انج م انكاني.  – 6
انملهددا انوضددا يد  حددث إندد   جدداون جاسدد  اندداوايد االسددتف ا  انخةيددا واكددام زددي انلودداجد  حددث موددا  – 7

 .1982 جاملة انواجاةد انة لة االون دإن   موا 
 .1968ا. حميا انسلايد انن اية انلامة نجايمة انوت د مة لة انملاالد انة لة االون د  غاااد  – 8
ملهدددا انوضدددا يد إنددد   حسددديل ا دددااناحي  كدددا  د االسدددتف ا  انخةيددداة واكدددام زدددي انلوددداجد  حدددث مودددا  – 9

1999  . 
جاملدة انوداجاةد انة لدة االوند د إن   ااوا انلةااد تجاو  حاوا انازان انرااي اسانة اناكتواام موا  – 10

1982. 
ا. سدددليا مودددةف  انسدددياد االحكدددا  انلامدددة زدددي انودددانول انلوو دددا د انة لدددة اناا لدددةد مة لدددة جاملدددة  – 11

 .1962انواجاةد 
 .1984سلاية محما كا  د االستف ا د مة لة انلانيد انة لة االون د  غاااد  – 12
وان ددداول انوضددددا يةد مجمواددددة محاضددداا  انويدددد  اطدددد  ةط ددددة  ااددددلااأل –ا اانسدددتاا ان  اكددددال: أ  – 13

 .1992 – 1991انملها انوضا ي زي  غاااد 
 .1995ا. اول محماد را  قانول انلوو ا د انوس  انخاصد ااا انملاالد االسكناايةد  – 14
 انلاا انكاني.  مجطة اناااسا  انوانونيةدد ااا  ا ا ا ااجي د االستف ا  زي انوانول انلوو ا  االااني – 15
 .  1974ا. ا اس انحسنيد را  قانول انلوو ا د انجاياد انمجطا االو د انوس  انلا د  – 16
 .1990مجطس انلا د مة لة و ااة انلا د إن   اطي خضيا نلي د انوا االستف ا د  حث موا  – 17
فدددة وان ددداول انمردددااة انوانونيدددة وان ددداول انوضدددا ية انمخف ادددلاااأل -انحددداك  كي ندددي سددديا احمددداد أ -18

 .193ص د2001ص سنة 2نطلوو ةد مجطة  ااي اد ااا (
 – 2005انم ددداايم انوانونيدددة نوددداااا  محكمدددة اسدددت نال منةودددة اا يددد  ( ودددفتها انتميي يدددةص نسدددنوا   –ج 

2009. 
انوانونيدددة انمخففدددة نطلوو دددةد مة لدددة اوزددديس انحدددايكيد  ادددلاااأل –ا. زخددداي ا ددداانا اق انحدددايكيد أ  – 19
 .1979ااد  غا



  (دراسة قانونية مقارنة) القانونية ذعلى العقوبة ذعاارثر األأ

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

زددؤاا  كددي ا دداانكاي د مجمواددة الجدد  انم دداايم وانودداااا  نمحكمددة انتمييدد  انلددااقد مة لددة اوزيسدد د  – 20
 .  1982 غاااد و  ساما
انمحدددامي كددداي  محمدددا ودددوزيد وانحودددوقي كيفدددي مغايدددا قددداااد انمختددداا مدددل انم ددداايم انوانونيدددة زدددي  – 21

واقطي  كااسدتالد قضدام االحدااثد انة لدة انكانيدةد اا يد   قضام محكمة تميي  انلااق واقطي  كااستال انلااق
2014. 

 .1984ا. محموا محموا موةف د را  قانول انلوو ا د انوس  انخاصد انة لة انكامنةد  – 22
 .1984را  قانول انلوو ا د انوس  انخاصد  –ا. محموا نجيج حسني: أ  – 23
نن ايدة انلامدة نط حايندي وانن ايدة نلامدة نطلوو دة وانتداا يا را  قانول انلوو ا  انط نانيد انوس  انلا د ا –ج 

 .1985االحتاا يةد انة لة انخامسةد 
 .  1974محسل ناجيد االحكا  انلامة نوانول انلوو ا د مة لة انلانيد انة لة االون د  غاااد  –24
لددةد ااا اننهضددة ا. محمددا ا اانرددازي اسددمااي د اددلا االسددتف ا  زددي قددانول انلوو ددا  انلااقدديد مة  – 32

 .  1996انلا يةد 
 ا. محما ملاول ا ااهللد اكا االنفلا  زي انمسؤونية انجنا ية وانلواجد  حث غيا منروا.  – 25
إنددد   محمدددا رددداكا محمدددواد االسدددتف ا  واكدددام زدددي انلوو دددة زدددي انودددانول انلوو دددا  انلااقددديد  حدددث مودددا  –26

 . 2002مجطس انلا د 
 د مااة (ز ص.1983نوااا اناا يد مختاا انوحا د انة لة انكوي د محما  ل ا ي  كا  ل ا اا – 27
ا. مداجا ا دا انردوي  اندااةد رددا  قدانول انلوو دا د انوسد  انخدداصد انة لدة انكانيدةد مة لدة جاملددة  – 28

 .1997انموو د 
الد ا. محما و حي نج د انجاا   انواقلة اط  االرخاصد ااا انكوازة نطنردا وانتو يد د امدالد االا  – 29

1999  . 
 موس  االااجيد مجمواة انم اايم انوانونية نمحكمة انتميي  زي انوضام انج ا اية.  – 30
اكددا االنفلددا  زددي انمسددؤونية انجنا يددة وانلودداجد مكت ددة انتفسدديا  –ا. جمددااا مجيددا اطددي انما اندديد أ  – 31

 .2007نطنرا واالا لد انة لة االون د 
 .2007ناكتواام جاملة كويةد كطية انوانولد انوت   ااز  انرالد اةاوحة ا –ج 
ا. واكية ااوا انسلايد قانول انلوو ا د انوس  انخاصد مة لة و ااة انتلطي  انلداني وان حدث انلطمديد  – 32

 .1989 غاااد 
 نووص انوانونية:  –ج 
 .  1959نسنة  188قانول االحوا  انرخوية اق   – 1
 .1969ة نسن 11قانول انلوو ا  انلااقي اق   – 2
 .  1977قانول انلوو ا  انج ا ايد  – 3
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 .1976قانول انلوو ا  انمغا يد  – 4
 .1981قانول انلوو ا  انط نانيد  – 5
 .7/4/1980قانول انلوو ا  سطةنة امال اق   – 6
 .2003ص نسنة 53قانول انلوو ا  انمواي اق  ( – 7
 .1960ص نسنة 16قانول انج ام انكويتي اق  ( – 8
 .  1994ص نسنة 12ل انلوو ا  انيمني اق  (قانو  – 9
 .1974قانول انلوو ا  ان حاينيد  – 10
 .1974قانول انلوو ا  انتونسي  – 11
 .1980قانول انلوو ا  انطي يد  – 12
 انمج   انوانونية واننراا  انوضا ية. –ل 
 .1971انلاا اناا   انسنة انكانيةد د اننراة انوضا ية – 1
 .1972يةد انلاا انكانثد انسنة انكانكةد اننراة انوضا  – 2
 . 1973اننراة انوضا يةد انلاا االو د انسنة اناا لةد  – 3
 . 1974اننراة انوضا يةد انلاا االو د انسنة انخامسةد  – 4
 مجطة انوضامد انلاا انكانث واناا  د انسنة انتاسلة وانلراول.  – 5
 .1979مجطة انوضامد انسنة اناا لة وانك كول  – 6
 مجطة انوضام انلاا االو  وانكانيد انسنة اناا لة واالا لول – 7
 .1990مجطة انوضام انلاا االو  انسنة انخامسة واالا لول  – 8
 مجمواة االحكا  انلانيةد انلاا االو د انسنة انسا لة. – 9
 .  1977مجطة انمحاميل انسوايةد انلاا انكانث انسنة انكانية واالا لول  – 10
 .1976مجطة انمحاميل انسوايةد انلاا انسا  د انسنة انواحاة واالا لولد  – 11
 .  1952مجطة انوانول انسوايةد امرق  – 12
 .1988مجمواة االحكا  انلانيةد انلاا االو   – 13
 مجمواة االحكا  انلانية انلاا اناا  د انسنة انسا لة. – 14
 1991نلااال االو  وانكانيد مجطة انوضامد انسنة انسااس واالا لولد ا – 15
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 :الممخص
تحويق انلاانةد زوجوا انوانول  اول إن   يهال انوانول زي ك   مال ومكال

تحويق انلاانة اليجاى نفلًاد و انلكس ايضًا التتحوق انلاانة  اول واوا قانول م    
نجاني كلن  زي حانة ااتكاج انجايمة وزاو انلوو ة اط  ا و مل انسطةة انترايليةد

يجج اط  انواضي ال ي ح  ان اول انرخوية نطجاني انتي تتمك  زي انتكويل 
اننفسي وان يونوجي واالجتماايد و لن  تكول انلوو ة م  مة م  حانة انجاني انا 
ااتكاج انجايمة و لاجا مل جانجد ومتناس ة م  ان اول انموضواية نطجايمة انتي 

د وكلن  تكول انلوو ة سا   انمستلمطة زي ااتكا هاوانو  تتمك  زي ةايوة ااتكاج انجايمة
متوا ية م  انضاا انلي اواج انمجني اطي  ولوي  م  انضاا انلي اواج انمجتم  

ياوا حو  اكا  وكطهايجج م ح ة انااز  ان ااث الاتكاج انجايمة و  انواا ان    
 انوانونية اط  انلوو ة الاااأل

 انجايمة انلوو ةد انلااقد انلوو ا د لقانو  دالاااأل: المفتاحية الكممات
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ABSTRACT: 

The law aims at all times and places to achieve justice, 

because the existence of the law without achieving justice is 

useless, and on the contrary, justice is not achieved without the 

issuance of an appropriate law from the legislative authority, and 

also in the case of committing the crime and imposing the 

punishment on the perpetrator, the judge must note the personal 

circumstances of the offender that are In terms of the 

psychological, biological and social formation, and thus the 

punishment is appropriate to the condition of the perpetrator at the 

time and after the commission of the crime on the one hand, and 

proportionate to the objective circumstances of the crime, which 

are represented in the method of committing the crime and the 

means used in its commission, and the punishment is parallel to 

the harm suffered by the victim and his family with the harm 

caused Society has been affected to the extent necessary, and the 

motivation for committing the crime must be noted, and it all 

revolves around the effect of legal excuses on punishment. 

Key words: excuses, penal code, Iraq, punishment, crime 

 


