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 مقدمة

المنشاور  22/6/8141بشااري   841بالمرساو  الششاريعر رقا   أصدر المشرع السوري قانون العقوباا 
. نصا  الماادة الولان مان ااذا المرساو    ان 81/3/8141شاري   73فر الجريدة الرسمية بالعدد ذي الرق  

ونصا  الماادة النانياة مان  ،قاانون العقوباا  المرفاق ب اذا المرساو  الششاريعر 8/1/8141أن يطبق بدءًا مان 
وقاانون شباد ا العقوباا  الصاادر  ،اذا المرسو    ن إلغاء قانون الجاااء العنماانر مام جميام شعديوشاو وذ ولاو

أحكاااا  القاااوان ن والمراساااي  اوشاااشرا ية والقااارارا  الشااار شتاااال  قاااانون العقوباااا   وساااا ر ، 22/5/8121فااار 
 السوري أو و شأش   مم أحكامو. 

رة اإليضااااحية لقاااانون العقوباااا  أن قاااانون العقوباااا  العنماااانر أصاااب  ال اااو    ااار صاااال  أكاااد  الماااذك
ل بقاااء، فاامن  مااا شاا  فاار سااورية ماان شباادو ناااا  الحكاا  وشطااور الحياااة الأكريااة واوجشما يااة، ومااا نشااأ ف  ااا ماان 

ششاريعًا جاا ياًا  الوضاع اوقشصادية والشجارية الحد نة، كا ذلك من العواما الشار شوجال ل جم ورياة الساورية
يقو    ن   ر السس الشر قا      اا قاانون موضاوع مناذ أكنار مان شساع ن  اماًا  رمار قباا كاا شارء إلان 

 حماية ناا  م كر اسشبدادي. 
بناااء   اان ذلااك رأ  واارة العدليااة أن شضاام مشااروع قااانون جد ااد ل عقوبااا    اان نحااو مااا فع اا  الاادوو 

ة، فمن ااا ك  ااا قااد ألغاا  القااانون العنمااانر واسشعاضاا   نااو بقااوان ن الشاار انأصاا    اان اومبراطوريااة العنمانياا
 جد دة، بح ث ل   بق ذلك القانون نافذًا إو فر سورية وحداا. 

يسااشمد قااانون العقوبااا  السااوري أصااولو ماان رول القااانون ال بنااانر وماان أكناار نصوصااو. والساابل فاار 
لان ماا با ن ساورية  اتشيار اذا القانون يعود إلن ماا يمشااا باو مان اإلشقاان فار الوضام والصايا ة والشرش ال، وا 

لن ما با ن شاعب  ما مان وحادة فار الشقال اد والعق ياة  ولبنان من الصو  اوقشصادية واوجشما ية المششركة، وا 
 والب  ة. 

)الحكااا  العامااة  فاار حاا ن   قساا  المشاارع السااوري قااانون العقوبااا  إلاان كشاااب ن، فعنااون الكشااال الوو
 نانر ) فر الجرا   . نون الكشال ال

، فر ح ن نص  المشرع   ن الجرا   251حشن المادة  8وقد جاء  اذه الحكا  العامة من المادة 
 . 356حشن المادة  261من المادة 

اا جرا   ويحدد لكا جريمة  ،  ش  المشرع أوًو بوضم القوا د العامة، ومن ن  يع ن الفعاو الشر يعد 
 ن المشرع أن  شبم فر شصن   الجرا   وشبويب ا معيارًا محددًا  نسج  مم أركان ا و قاب ا، ويشوجل  

 الأ سأة والسياسة الجنا  ش ن ال ش ن  شبنااما. 
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يكرس القس  التاص من قانون العقوبا  مبدأ الشر ية، ف و القس  الذي يصن  الجرا   ويعرف ا 
شطب ق مبدأ الشر ية، فو جريمة وو  قوبة إو ويحدد أركان ا و قوباش ا، وبالشالر من توو اذا القس   بدأ 

بنص قانونر، وبالرجوع إلن القس  التاص من قانون العقوبا   بدأ المشرع بشحد د الفعاو الشر شعد جرا   
 وما ار  قوباش ا. 

احشاذ  المشاارع السااوري حااذو معاا  الششااريعا  الحد نااة فاار شصاان   الجارا  ا فبناان ذلااك   اان أساااس 
راد حما شو، ولذلك فقد شما الجرا   المششااب ة الشار شساش دم حماياة حاق معا ن، ووحاد ب ن اا طبيعة الحق الم

فر بال واحد. وقد ب غ  دد أبوال القس  التاص من  قوبا  السوري اننر  شر بابًا: فبادأ فار الباال الوو 
الساومة العاماة، واشبام ذلاك بالجرا   الواقعة   ن أمن الدولة، ومن ن  أفرد البال النانر ل جارا   الواقعاة   ان 

ببااااال نالااااث تصصااااو ل جاااارا   الواقعااااة   اااان اإلدارة العامااااة، وكاااارس البااااال الراباااام ل جاااارا   المت ااااة باااااإلدارة 
القضا ية، و حدد فار الباال التاامس الجارا   المت اة بالنقاة العاماة، فار حا ن جمام الجارا   الشار شماس الاد ن 

لسااابم الجاارا   المت ااة بااالتو  واادال العامااة، وأفاارد البااال والساارة فاار البااال السااادس، ونا اا  فاار البااال ا
النااامن ل جنايااا  والجاان  الشاار شقاام   اان الشااتاص، وتصااص البااال الشاساام ل جنايااا  الشاار ششااكا تطاارًا 
شااامًو، و ساان فاار البااال العاشاار الجاارا   الشاار  رشكب ااا أشااتاص تطاارون بساابل  ااادا  حياااش  ، و اا  ن فاار 

 را   الشر شقم   ن المواو، وأفرد البال النانر  شر ل قباحا . البال الحادي  شر الج

وبالشالر فمن ال دم من اذا الكشال إلقاء الضوء   ن مجمو ة من الجرا   المنصوص     ا فر 
 الشا  التاصةالقس  التاص من قانون العقوبا . ووفقًا ل تطة المحددة فر من اج ك ية الحقو  فر جامعة 

 ،والجرا   الواقعة   ن التو  واادال العامة ،وجرا   حجا الحرية ،جرا   القشا واإل ذاءفمننا سنقو  بشرل 
ساءة او شمان ،والجرا   الماسة بالسرة ،وجرا   الذ  والقدل والشحق ر وجرا    ،وجرا   السرقة واوحشياو وا 
، من توو اسشعراض كا جريمة   ن حدةا والجنايا  الشر ششكا تطرا شاموً  ،الشاوير واسشعماو الماور

فنشعرم   ن أركان ا و  ن مؤيداش ا الجاا ية وتصا ص معاقبش ا، والشعرم   ن النص واجل الشطب ق  ند 
 وجود نص ن فر قانون ن متش أ ن ل أعا الجرمر نأسو.  
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 القسم األول 

 آلداب العامة الجرائم المخلة باألخالق وا

أفرد المشرع السوري البال السابم من القس  التاص من قانون العقوبا  ل جرا   المت ة بالتو  
واادال العامة، إذ قس   اذا البال إلن فصوو  دةا فشحدث فر الأصا الوو  ن او شداء   ن العرض: 

إلن  417أحشاء من المادة ، و  ن جريمة ال412إلن  411فعاقل   ن جريمة او شصال من المادة 
، و اقل   ن اإل واء والش شك وتر  حرمة الماكن 517إلن  511، و  ن التط  من المادة 411

 .  511إلن  514التاصة بالنساء من المادة 
فر ح ن تصص المشرع السوري الأصا النانر ل نص   ن الحض   ن الأجاور والشعارض لالتاو  

، و  ن جريماة الشعارض 586إلن  511لأجور من المادة اة الحض   ن واادال العامة: فعاقل   ن جريم
 522و 528، وقاااد ألغااان المشااارع الساااوري الماااادش ن 521إلااان  583لااابدال والتاااو  العاماااة مااان الماااادة 

، وقاااد ورد فااار  8157/  1/  21الصاااادر فااار  15المشع قشااا ن باااد ارة القاصااارين بالمرساااو  الششاااريعر رقااا  
بعاااد أن صااادر قاااانون الحاااداث  522و  528اإللغااااء: ) لااا   باااق ضااارورة ل ماااادش ن السااابال الموجباااة ل اااذا 

الجاااانح ن الباحاااث بصاااورة مأصااا ة  ااان الشاااداب ر الواجااال اشتاذااااا حيااااو المجااارم ن مااان الحاااداث، وبعاااد أن 
  اان  قوبااة ماان  شعاااطن الااد ارة الساارية أو يساا   ا، لااذلك فقااد نااص  511نصاا  الأقاارة النانيااة ماان المااادة 

   ن إلغاء ااش ن المادش ن و نوان ما . المشروع 
فيما تصص المشرع السوري الأصا النالث ل وسا ط المانعة ل حبا ولإلج اض : فنص   ان شجاري   

 .   572إلن  525،  و  ن جريمة اإلج اض من المادة 524و 527الوسا ط المانعة ل حبا فر المادش ن 
اا أن القساا  التاااص ماان قااانون العقوبااو ناار  اان البيااان  ا  و  نطااوي   اان جمياام الفعاااو الشاار يعااد 

نمااا نمااة قااوان ن كن اارة تاصااة شحشااوي   اان جاارا   ومؤياادا  جاا يااة شحماار  الشااارع جاارا   شسااشحق العقااال، وا 
الحقااو  الشاار شقرراااا، وماان اااذه القااوان ن الشاار شعاقاال   اان الفعاااو المت ااة بااالتو  واادال العامااة قااانون 

، الااذي حاااوو أن يضاام الفعاااو المشع قااة بالااد ارة 8168/ 7/  1ر بشاااري  الصاااد 81مكافحااة الااد ارة رقاا  
إو أن المشاارع  أااا  اان إلغاااء بعااض المااواد القانونيااة المنصااوص     ااا فاار  ،ضاامن إطااار قااانونر موحااد

، ممااا أوجاد نو اًا ماان اادواجياة العقاال ل أعااا ذاشاو. وفاار   ااذاش قاانون العقوباا ، والشاار شعاقال   ان الفعاااو
السياسااة الجنا ياة الشاار  شبع ااا المشارع السااوري فار الحااد ماان الجارا   المت ااة بااادال والتااو  العامااة سايا  

إذ أورد المشاارع مااواد  ،شجااار بالشااتاصوالمشع ااق بمكافحااة اإل 2181لعااا   7صاادر المرسااو  الششااريعر رقاا  
 ششحدث  ن اوسشغوو الجنسر ل جس  البشري وجعا من ا جريمة معاقبًا     ا.  
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 الفصل األول 
 االعتداء على العرض 

يعاااد العااارض مااان أاااا  الحقاااو  الشااار حماااااا المشااارع الساااوري مااان تاااوو شجاااري  بعاااض الفعااااو الشااار 
شسش دم او شداء   ن  رض اإلنسان. وقد تص المشرع السوري الجرا   الشر شساش دم العارض بمجمو اة 

الساابم مان قاانون العقوباا . إذ ناص   ان جريماة من المواد المنصوص     ا فار الأصاا الوو مان الباال 
، ووضاام 416إلاان المااادة  417، وجاار  الأحشاااء ماان المااادة  412إلاان المااادة  411او شصااال ماان المااادة 

،  517إلان الماادة  511جريمة التطا  ضامن او شاداءا  الواقعاة   ان العارض، وناص     اا مان الماادة 
إل واء والش شك وتار  حرماة المااكن التاصاة بالنسااء مان باإلضافة إلن ذلك وضم نصوصًا تاصة شجر  ا

 .513إلن المادة  514المادة 

 المبحث األول
 االغتصاب

. 1او شصاال فاار ال غاة اااو أتاذ الشاارء ق ارًا وا مااًا ساواء أكااان محاا الغصاال مااًو أ  أي حااق  تاار
. وقااد م ااا المشاارع السااوري باا ن 3دون رضااااا ماان ماام اماارأة 2أمااا قانونااًا فاو شصااال اااو اوشصاااو الجنساار

أناااواع  ااادة مااان او شصاااال فااانص   ااان او شصاااال الواقااام باااالعن  أو الش د اااد، وا شصاااال مااان و يساااشطيم 
 المقاومة، وا شصال القاصر، وا شصال القاصر من قبا من لو   يو س طة قانونية أو فع ية. 

 المطلب األول
 االغتصاب بالعنف 

                                                 
 458، ص 8111المعج  الوج ا، مجمم ال غة العربية ، الطبعة الولن،  -1
حكم  محكمة النقض السورية بأن : )او شصال بمعناه القانونر و  اش  إو مان قباا رجاا   ان امارأة ، ووباد فياو مان أن  اش  اإلياوج .  - 2

. مجمو ااة شاارل قااانون العقوبااا  ، الجاااء الوو ، المكشبااة القانونيااة ،  7/5/8131شاااري   146قاارار  8111نقااض سااوري ، جنايااة أساااس 
 . 8887، القا دة رق   341، أد ل اسشنبولر ، ص 8111الطبعة النانية، 

قرر  محكمة النقض السورية أن : ) المشرع حا ن فارض  قاباًا   ان جارا   او شصاال انط اق مان مبادأ أساسار ااو  اد  وجاود الرضاا  - 3
ي أساسااو اوسااشغرا  فاار النااو  ، أو والقبااوو بالأعااا ، وفعااا  ااد  الرضااا والقبااوو بوجااود إكااراه مااادي أساسااو العناا  أو الش د ااد أو إكااراه معنااو 

 فقدان الشعور واوتشياار كاالجنون أو العشاو ، أو اساشغوو السا طة أو حالاة القصار ، فامذا لا  ششاوافر فار ااذه الجارا   إحاد  ااذه الحااو  فاو
م ساابق ، الجاااء ، أد اال اسانشبولر ، مرجاا 3/81/8114، شااري   116، قاارار  8814 قاال   اان الأا اا . نقااض ساوري ، جنايااة أسااس ، 

 .   8884، القا دة رق   314الوو ، ص 
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   : 1ماان قااانون العقوبااا  411و شصااال بااالعن  أو الش د ااد فاار المااادة نااص قااانون العقوبااا    اان جريمااة ا
 .  ) من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب باألشغال الشاقة المؤبدة(

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 ة : أوالً  : محل الجريم
 ـ األنثى :  1

يقو  ب ن رجا و تر من أفعاو  . و  ن ذلك فمن ما2شرشكل جريمة او شصال من ذكر   ن أننن
 .  3الأجور، وما يقم ب ن أننن وأتر  من أفعاو الأسق و يعد  جما ًا بالمعنن المعرم بو قانوناً 

                                                 
إذ شناوو الشعد ا إلغاء  بارة ) بالعن  والش د د   ووضم  21/1/8157المؤرخ فر  15 دل  اذه المادة بالمرسو  الششريعر رق   - 1

 بارة من أكره   ر اوجو بالعن   411دة  بارة ) بالعن  أو بالش د د  . وقد ورد فر السبال الموجبة لمرسو  الشعد ا: " ورد فر الما
  ن  قوبة من أكره  تر بالعن  والش د د   ن إجراء فعا منام ل حشمة، ولما كان   417والش د د   ن الجماع ، وكذلك نص  المادة 

فر حالشر العن  والش د د معًا ،  بارة ) بالعن  والش د د   الواردة فر ااش ن المادش ن شق د اششراط وقوع الجماع والأعا المنافر ل حشمة بشو 
المر الذي ل  يقصده الشارع . لذلك فقد صحح  اذه العبارة فر المادش ن وأصبح  ) بالعن  أو بالش د د  ". كما  دل  اذه المادة 

قشة تمسة  شر سنة إذ شدد المشرع العقوبة فأصبح  الشغاو الشاقة المؤبدة بدًو من الشغاو الشاقة المؤ  2187لعا   88بالقانون رق  
   ن القا. 

، نقاااض  472، ص  8112أ. أحماااد أمااا ن ، شااارل قاااانون العقوباااا  الا ااار ، المج اااد الناااانر ، الااادار العربياااة ل موساااو ا  ، ب ااارو  ،  - 2
ث  شار ، أ. محمود اكر شمس، الموسو ة العربية لوجش اادا  القضاا ية ، المج اد النالا 81/4/8158شاري   221سوري، جناية، قرار رق  

،  311، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص  3/5/8164شاااري   711قاارار  783دمشااق . نقااض سااوري ، جنايااة  أساااس 
 .   8826القا دة رق  

حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) الأار  الذي يم ا جرا   الأحشااء  ان او شصاال ااو أن او شصاال و يقام إو مان رجاا   ان  - 3
شاااري   276، قارار رقاا   221ننان ، أمااا الأحشااء فشقاام مان أي إنسااان   ان  تاار ذكارًا كااان أ  أننان .  ا  ااة  اماة لمحكمااة الانقض، أساااس أ

. و     محكمة النقض ااذا القارار بماا ياأشر : 8671أ.أنس كيونر ، الموسو ة القانونية الجاا ية ، قانون العقوبا ، قا دة  8158/ 28/4
ضااوع المعااروض   اان ا  ااة الشم  ااا العامااة يسااش دم بيااان الأاار  فاار جاارا   او شااداء   اان العاارض باا ن او شصااال وباا ن ) لمااا كااان المو 

الأحشاااء المنصااوص     مااا فاار الأصااا الوو ماان البااال السااابم ماان قااانون العقوبااا  السااوري . ولمااا كااان اااذا القااانون الااذي امشاااا بحساان 
مان نصاوص القاانون ال بنااانر . ولماا كاان القاانون ال بناانر اسااشقن معاا  أحكاماو مان الششاريم وماان الشقساي  ودقاة الشبويال إنماا اسااشمد أصاولو 

وي الأقااو والقضاااء الغرباار . وكااان  شعااذر   اان القاضاار شطب ااق العقوبااا  المشع قااة بااالجرا   المااذكورة شطبيقااًا صااحيحًا إذا اكشأاان بالماادلوو ال غاا
لرجااوع إلاان اكشناااه حقيقااة المقصااود من ااا فاار ماان ااا. ولمااا كااان   ماااء الحقااو  الجاا يااة  رفااوا لاللأاااو والعبااارا  الااواردة فاار القااانون دون ا

او شصااال باوشصاااو الجنساار ماام اماارأة دون رضااااا ماان القبااا بطرياااق الجماااع ، ووصااأوا الأحشاااء بأنااو كااا فعااا منااام ل حشاامة  رشكباااو 
أن او شصااال و يطبااق إو فاار حالااة او شااداء   اان النناان سااواء  شااتص ضااد  تاار بصااورة ش حااق بااو  ااارًا . ولمااا كااان اااذا الشأريااق  ؤكااد

 .  311أكان  كام ة الا ية أو ولدًا قاصرًا  . أد ل اسشنبولر ، الجاء الوو ، مرجم سابق ، ص 
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نماا يعاد  او شصاال قا ماًا ساواء كانا  الننان بكارًا أو  وو يششرط أن شكون المجنر     ا   ار بكار، وا 
نمااا يشااشرط أن 1أرم ااة أو مط قااة أو مشاوجااة. ولاايس بشاارط أن  شرشاال   اان الأعااا شمايااق  شاااء البكااارة  . وا 

 .2امرأة م شةشكون المجنر     ا امرأة حية، وبالشالر و يعد  ا شصابًا فسق الجانر بجسد 
وو  باااارة بدرجااااة أتااااو  النناااان، فاو شصااااال  شحقااااق إذا وقاااام الأعااااا   اااان إحااااد  العاااااارا  باااادون 

. وو يمنااام حااادوث او شصاااال أن شكاااون المجنااار     اااا ت   اااة ل جاااانر لن الت   اااة قاااد شمشنااام  ااان 3رضاااااا
 نو ل  يعد  نأق     ا كالسابق.أو ل ،اوسشجابة لط ل ت    ا لنو ل  يقد  ل ا كا ط باش ا من أمواو وادايا

 ـ األنثى غير الزوجة:  2

 جل أن يكون اوشصاو الجنسر الذي أكره الرجا الننن   يو   ر مشروع. ويكون مشارو ًا إذا كاان 
فااار نطاااا  نااااا  اجشماااا ر يعشااارم ل رجاااا باااالحق فااار ااااذا اوشصااااو وي اااا  المااارأة بقبولاااو، وااااذا النااااا  ااااو 

عااة الجنسااية قبااا قيااا  الاااواج شقااو  الجريمااة كمااا لااو أكااره التط اال تط بشااو   ااان الاااواج. فاامذا كاناا  المواق
المجامعة، أما إذا كان  المرأة اوجة ل رجا انشأن الجر  حشن ولو شم  المجامعة بعاد طاو  رجعار، وكانا  

قااد رد مواقعشااو ل ااا فاار فشاارة العاادة، لن المجامعااة بعااد طااو  رجعاار وقبااا انش اااء العاادة إنمااا شعناار أن الاااوج 
. مام اإلشاارة إلان أناو وباد مان الرجاوع إلان 5، أما إذا كان الطو  با ناًا فشحار  المعاشارة4اوجشو إلن  صمشو

 أحكا  القانون الناا  لحكا  الاواج لكا د ن من الديان لمعرفة صحة انعقاد الاواج وانش ا و. 

 ثانيًا: أركان الجريمة : 
 ل  من الركان ااشية:إن النموذج القانونر ل ذه الجريمة  شأ

 ـ الركن المادي:  1
 دون رضااا.  من إن الركن المادي لجريمة او شصال  شأل  من الجماع مم امرأة   ر الاوجة

                                                 
 . حكمااا  521، ص  8112د. محمااود نج ااال حساانر ، شااارل قااانون العقوبااا  ، القسااا  التاااص، دار الن ضااة العربياااة ، القاااارة ،  - 1

، 28/4/8131شااري   214قارار  711محكمة النقض السورية بأنو : )  اش  الجار  ولاو ا ا  البكاارة سا يمة . نقاض ساوري ، أحاداث أسااس 
 8873، القا دة رق   113أد ل اسشنبولر ،مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 

ن العقوبااا  ، القسااا  التاااص، مطبعاااة ، د. محماااود محمااود مصااطأن، شااارل قااانو 571د. محمااود نج اال حسااانر ، مرجاام سااابق ، ص   -2
،   8135، د. حساان صااد  مرصااأاوي ، المرصااأاوي فاار قااانون العقوبااا ، منشااأة المعااارم ، القاااارة،  717، ص  8135جامعااة القاااارة ، 

  646ص 
R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5, Recueil Sirey Paris ,1916, p.473 

 635، ص  8133د.  بد الم يمن بكر سال  ، القس  التاص فر قانون العقوبا  ، دار النضة العربية ، القاارة ،  - 3
، أ.  بد الواال توم، أحكا  711، ص  8151أ. محمد أبو اارة ، الحواو الشتصية ، قس  الاواج، دار الأكر العربر، القاارة ،   -4

 841، ص 8171سومية ، مطبعة دار الكشل المصرية ، القاارة ، الحواو الشتصية فر الشريعة اإل
 .578د. محمود نج ل حسنر ، شرل قانون العقوبا  ، مرجم سابق ، ص  -5
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 أـ وقوع فعل الجماع: 
 شم ا او شصال بحدوث اإليوج ، فمذا ل  يحدث اإليوج بسبل اارم تاارجر شعاد  الجريماة شارو ًا 

 فر او شصال . 
  االغتصاب التامة :جريمة 

الجماع او الذي يم ا اذه الجريمة  ن جريمة الأحشاء، ويقم بمدتاو  ضو الشناسا الذكري فر        
 .1فرج الننن

وو يعااد  جما ااًا إيااوج شاارء  تاار تااوم  ضااو الشااذك ر فاار فاارج الماارأة، وبااذلك فمنااو و يعااد  جما ااًا 
البكاااارة بغ ااار  ضاااو الشاااذك ر أو إذا جامع اااا مااان وضااام أصااابم الجاااانر فااار فااارج المجنااار     اااا، أو إاالاااة 

لن  ،، وكااذلك و شقاو  جريمااة او شصاال بش قااي  المارأة صاانا يًا ضاد إرادش ااا ولاو أفضاان إلان حم  ااا2الت ا 
 .  3 م ية الش قي  الصنا ر و شعد اشصاًو جنسياً 

، وبااذلك 4ة المنويااةواو شصااال  ااش  بمجاارد اإليااوج الك اار أو الجا اار فااو يشااشرط إلشمامااو إنااااو الماااد
، فامن كاان 5فمن الجريمة شقم ممن و قدرة لاو   ان القاذم، إو أناو  جال أن يكاون الرجاا قاادرًا   ان اإلياوج

الجانر   ر قادر   ن اإليوج بسبل صغر سنو أو بسبل  ااة مرضية فياو و ششاوافر جريماة او شصاال، 
 ولكن من الممكن  د فع و منافيًا ل حشمة.

 غتصاب : الشروع في اال 
ولا  يحادث اإليااوج بسابل اارم تاارجر فاامن  ،إذا ارشكال الجاانر فعاًو مان أفعاااو العنا  أو الش د اد 

. ومان المن اة العم ياة   ان الشاروع فار او شصاال: إذا جاذل 6الأعا  بقان فار مرح اة الشاروع باو شصاال

                                                 
، د. حسن صاد  المرصأاوي ، المرصأاوي فر قانون  712د. محمود محمود مصطأن ، شرل قانون العقوبا  مرجم سابق ، ص  - 1

  644العقوبا  ، مرجم سابق ، ص 
حكم  محكمة النقض الردنية بأن : ) جريمة او شصال و شكون إو بأعا جنسر يقم   ن امرأة فر المكان المعد لو من ا ، أما  - 2

، أ.أنس كيونر ،  8152لعا   81او شداء   ن امرأة بأعا   ن توم الطبيعة فو يشكا اذه الجريمة  . نقض أردنر ، قرار رق  
 8652اا ية ، قانون العقوبا  ، قا دة الموسو ة القانونية الج

  521. د. محمود نج ل حسنر ،مرجم سابق، ص  - 3
حكم  محكمة النقض السورية بأن : )  د  وجود المادة المنوية أو  د  اإلشارة إل  ا فر شقرير الطب ل و يعنر  د  وقوع الأعا .  - 4

، القا دة رق   113ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص ، أد 24/8/8131شاري   86قرار  81نقض سوري ، أحداث أساس 
8871 . 

  711د. محمود محمود مصطأن ، مرجم سابق ، ص  - 5
: )إذا كان قرار  أنو شنار أحيانًا فر جريمة الشروع فر او شصال مسالة اإل ذاء المرافق لو شصال . فقد قرر  محكمة النقض - 6

من قانون العقوبا  واو يش ر إلن أن وجود إ ذاء شايد  411اوش ا  صريحًا بجناية الشروع فر او شصال بالعن  ويوجل شطب ق المادة 
واضعة  داا  مدشو   ن  شرة ايا  يعشبر  نصرًا جد دًا فر الد و  ويوجل ششد د العقوبة و  يو فمذا كان اذا القرار كافياً  و شبار المحكمة

ن    ن الجرم ن معًا إذا نب  جر  او شصال أو الشروع فيو كان العن  واإل ذاء  نصرًا من  ناصره وو حاجة ل بحث فيو كجر  مسشقا وا 
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بغ اار رضااااا، أو إذا دفاام  المااش   المجناار     ااا ماان  ااداا ووضاام  ااده   اان سااروال ا ليأكااو بقصااد مواقعش ااا
المش ماان المجناار     اا كراااًا ل ركاول مع مااا فار الساايارة نا  كشااأا موبسا ا وألقيااااا فار الساايارة ورقادا فوق ااا 
محاول ن مواقعش ا، أو إذا دفم المش   المجنر     ا بالقوة وأرقداا  نوة ن  رفم نياب اا وكشا  جسام ا وجاذل 

 .  1فوق ا يحاوو مواقعش ا بالقوة سروال ا  نوة حشن شما  فر  ده وجن 
  : الشروع الناقص والشروع التام في االغتصاب 

.   ان الار   2 نار الشساؤو حوو الشأريق با ن الشاروع النااقص والشاروع الشاا  فار جريماة او شصاال        
إلاان  مان صااعوبة الشم  ااا باا ن ااذ ن النااو  ن ماان الشااروع فار جريمااة او شصااال إو أنااو مان الممكاان ال جااوء

المعيااار ااشاار: شبقاان الجريمااة فاار ح ااا الشااروع الناااقص مااادا  الجااانر لاا   ااشمكن ماان الجنااو  فااو  المجناار 
أمااا بعااد ذلااك كااأن  3    ااا. فيعااد دفاام المجناار     ااا بااالقوة ورفاام نياب ااا أو شمايق ااا ماان نااوع الشااروع الناااقص

 .  4ا  جن  فوق ا وقبا أن  ش  اإليوج فشصب  الجريمة فر ح ا الشروع الش

 : الشروع في االغتصاب والفعل المنافي للحشمة 

 إن المشك ة أن الشروع فر او شصال من الممكن أن يشكا جريمة الأعا المنافر ل حشمة.        

                                                                                                                                               

انشأن قصد او شصال ول   نب  أما  المحكمة اذا الجاء من الجريمة بق   د و  اإل ذاء قا مة وأصبح  جرمًا مسشقًو  جل الأصا فيو 
من الصوو الجاا ية قد أوجب    ن النيابة العامة أن شد ر بجميم  261د اء جد د أو إحالة جد دة ، وكان  المادة ادون حاجة إلن ب

د اء بأفعاو تارجة  ن منطو  اذا القرار، ولذلك فمن البحث فر جر  اإل ذاء و يعد من الجرا   الواردة فر قرار اوش ا  ومنعش ا من او
نما او من قب ا شغ  ر الوص  القانونر ل وقا م المعروضة   ن المحكمة وشبد   ا من اإل ذاء شم  دًا لو شصال قب ا اود ا ء بجر  جد د وا 

، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ،  88/8165/  84شاري   1قرار  86إلن اإل ذاء بدون مقصد او شصال  . نقض سوري، جناية اساس 
 .  821 دة رق  ، القا 311الجاء الوو ، ص 

 ، أ. محمود اكر شمس، الموسو ة العربية لوجش ادا  القضا ية، دمشق. 25/2/8111شاري   811نقض سوري، جناية ، قرار رق   -1
ل  شأر  محكمة النقض السورية فر إحد  قراراش ا ما ب ن الشروع فر او شصال وماا با ن جريماة او شصاال الشاماة إذ حكما  باأن : )  - 2

، أد ال اساشنبولر ، مرجاام 24/8/8131شاااري   86قارار  81يعشبار واقعاًا سااواء شا  اإلياوج أو لاا   اش  . نقاض ساوري ، أحااداث أسااس الجار  
 . 8871، القا دة رق   113سابق ، الجاء الوو ، ص 

باالجبر يعشبار شارو ًا ناقصاًا فار  قرر  محكمة النقض الردنياة أن : ) اإلمسااك بالمشاشكية وشقب   اا ومحاولاة رفام نياب اا بنياة ا شصااب ا - 3
 8641، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق، قا دة رق   2/6/8161شاري   51او شصال  . نقض اردنر ، قرار رق  

حكم  محكمة النقض المصرية بأنو : ) مشن قاو الحك  أن المش   دفم المجنر     ا بالقوة وأرقداا  نوة ن  رفام نياب اا وكشا  جسام ا  - 4
وال ا فأمسك  بو وحاول  منعو ما اسشطا   من الوصوو إلن  رضو من ا فشما  لباس ا فر  ده وفاك أارار بنط وناو وجان  فوق اا وجذل سر 

ورفاام  ن ااا نياب ااا محاااوًو مواقعش ااا بااالقوة فاامن ذلااك ممااا ششحقااق بااو جريمااة الشااروع فاار الوقاااع مشاان اقشنعاا  المحكمااة بااأن المااش   كااان يقصااد 
، د. ادوارد  االر الاذال  8644، أ.أنس كيونار ، مرجام ساابق ، القا ادة رقا  21/81/8156، شاري  614رق   ذلك . نقض مصري، قرار

 816، ص  2115، الجرا   الجنسية، دار  ريل ل طبا ة والنشر، القاارة ، 
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إن المعيااااار الأاصااااا باااا ن الشااااروع باو شصااااال والأعااااا المنااااافر ل حشاااامة اااااو القصااااد الجرماااار لااااد  
العناا  أو الش د ااد كااان مواقعااة المجناار     ااا، ولكاان النش جااة . فاامذا نباا  أن قصااد الأا ااا ماان فعااا 1الجااانر

. أمااا إذا كااان قصااد 2الجرميااة لاا  ششحقااق لساابال و دتااا إلرادشااو ف  ااا فاامن فع ااو يعااد  شاارو ًا باو شصااال
 الأا ا مقصورًا   ن مجرد إجراء فعا منافر ل حشمة مع ا فعند ٍذ و يعاقل إو بعقوبة اذا الأعا. 

 ب ـ عدم الرضا: 
. و حاادد المشاارع السااوري طاار  اإلكااراه فاار نااص المااادة 3دون رضااا النناان ماان  جاال أن  ااش  الجماااع

من قانون العقوبا    ن سب ا الحصر، بح ث يكون إما بالعن  أو بالش د اد، وااو باذلك شاما اإلكاراه  411
 المادي والمعنوي. 

  :اإلكراه المادي 
طة العناا  أي بأفعاااو الشاادة الشااار ا  اان فع ااو بوساااإن اإلكااراه المااادي  اادو   اان أن الأا اااا قااد أقااد  

. ويجاال أن يكااون اإلكااراه بااالعن  مااؤنرًا فاار مناام مقاومااة 4 شغ اال ف  ااا الجااانر   اان مقاومااة المجناار     ااا
. أما إذا كان  مقاوماة الننان نو اًا مان الشمنام أو الادوو أو الحيااء الطبيعار الاذي و  جع  اا 5المجنر     ا

 .  6إلحال من الرجا فعند ٍذ و  شوافر اإلكراه الماديشسشس   إو بعد 

                                                 
شجااه المجنار     اا كانا  مشج اة إلان قرر  محكمة النقض الردنية أنو : ) إذا أنبشا  الب ناا  أن نياة المم اا فار أفعالاو الشار قاا  ب اا   - 1

ا شصااب ا ومواقعش اا ولاايس مجارد اوساشطالة إلاان العأاة ف  اا أي اشااك  رضا ا ، وأنااو لا   اشمكن ماان إشماا  جريماة او شصااال لسابل و دتااا 
شااري   77، قارار رقا  إلرادشو فيو واو مقاومة المجنر     ا واسشغانش ا فمن اذا الأعا يشاكا شارو ًا فار جريماة او شصاال  . نقاض أردنار 

  8658، أ.أنس كيونر، مرجم سابق ، قا دة رق  83/6/8134
مساكو برج   ا ذلك يصا  فار القاانون  اده شارو ًا فار   -2 حكم  محكمة القض المصرية بأن : ) رفم موبس المجنر     ا أنناء نوم ا وا 

مان شاأن ا أن شاؤدي فاورًا ومباشارة إلان شحق اق ذلاك القصاد . نقاض المحكماة باأن الماش   كاان يقصاد ذلاك، لن ااذه أفعااو  نعا شاقوقاع مشان 
 8642، أ. أنس كيونر ، مرجم سابق، قا دة  88/8/8147شاري   251مصري، قرار رق  

  771، ص  8133د.  مر السع د رمضان ، شرل قانون العقوبا  ، القس  التاص ، دار الن ضة العربية ، القاارة  - 3
René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5, op.cit, p.467 

 631أ د.  بد الم يمن بكر ، القس  التاص فر قانون العقوبا  ، مرجم سابق ، ص  - 4
 ، 574د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص  - 5

René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5, op.cit, p.473 
مان الممكان اناا أن يطارل الشسااؤو ااشار :إذا ابشادأ الجاانر شنأ اذ فع او باالقوة نا  صاادم مان المجنار     اا قباوًو ورضاا فاساشمشم ااو ب ااا  -6

لناو و يمكان شجا اة الواقعاة المكوناة لو شصاال، ف اذه  ،واسشمشع  ار بو، ف ا يعد الأعاا ا شصاابًاإ إن ركان  اد  الرضاا يعاد    ار مشاوافر
فو يص  القوو إن المجنار     اا لا  شكان راضاية  ،الواقعة ارشكب  فر اروم واحدة وموبسا  واحدة با وفر وق  واحد وشنأ ذًا لقصد واحد

 قصاد لعاو المكوناة ل اا مشان كانا  مششالياة وشنأ اذًا فواقعة او شصال شعد  واحدة ولو شعدد  الف ،بجاء من ا وأن ا كان  راضية بالجاء ااتر
. فمذا كان وقوع أول ا بالقوة ولكن المجنر    ا سكش  ول  شعشرض   ن الفعاو الشالياة الشار وقعا      اا فامن ذلاك  نساحل   ان الأعاا وذاش
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كما أن  د  الصراخ أو البكاء أو اوششكاء أو اوسشغانة من قبا الأشاة فر أنناء أو بعد افشضاض 
 . 1البكارة وسكوش ا فشرة طوي ة  ن المر الذي أفشاه الأا ا نأسو  نأر وقوع او شصال بالعن 

  :اإلكراه المعنوي 
ويمكن أن نسميو اإلكراه المعنوي. وقاد  اد   محكماة الانقض أن  2ااتر لإلكراه او الش د دإن الشكا 

)اإلكاراه الدباار يشااما كااا نقااص نأسار  جعااا المعشااد      ااا فاار حالاة  جااا  اان مقاومااة او شااداء ويااؤدي 
  .3إلن اسشأادة المجر  من اذا العجا فيسشغ و لمص حشو ويقو  با شدا و شح  شأن ره

ف ذا اإلكراه يشما كا ماا مان شاأنو إدتااو الاروع فار نأاس المعشاد      اا حشان شتشان معاو  وبالشالر
الذ    ن نأس ا أو   راا أو اإلساءة إلن شرف ا أو سمعش ا. ويشحقق اإلكراه المعنوي إذا كان الش د اد بقشاا 

 المجنر     ا أو بقشا  ايا     ا أو بمفشاء سر أو فضيحة. 
د ادد المجنر     ا بقشا ول داا إن ل  شسشجل لر بشو فار مواقعش اا، مماا أدتاا فمذا نب  أن الجانر ق

الأاع   ن ق ب ا بعد أن انأرد ب اا فار منال اا تشاية   ان ول اداا، فسا م  نأسا ا لاو شحا  شاأن ر ااذا التاوم 
 .  4فمن فر ذلك ما يكأر لشوافر اإلكراه المعنوي 

ر     ا، كأن يضبط شتص امرأة فر حالة ش بس وقد  نشأ الش د د  ن فعا إجرامر ارشكبشو المجن
 بسرقة منالو ف دداا بمبوغ الشرطة إذا ل   واقع ا فرضت  وس م  نأس ا لو. 

                                                                                                                                               

 طاؤااااا الوصااا  الاااذي فياااو مصااا حة الوو ويجع  اااا حاصااا ة بالرضاااا، إذ و يصااا  أن شوصااا  واقعاااة واحااادة بوصاااأ ن متش أااا ن باااا  شعااا ن إ 
 الجانر. 

. فأر شع  ا محكمة  717، ص 8135، مج ة المحامون،  8135/ 71/82شاري   8718، قرار 8168نقض سوري،  جناية أساس   -1
يو قد النقض لنقض ا لقرار محكمة الجنايا  القاضر بشجري  المش   بجر  او شصال : ) من ح ث أن المحكمة مصدرة الحك  المطعون ف

ا شمد  شجري  الطا ن بجناية او شصال بالعن  أو بالش د د دون أن شورد فر بال الدلة ما  دو   ن نبو  او شصال من ج ة أو 
وقو و بالعن  من ج ة أتر  . ولما كان  شب ن من أقواو والد الأشاة فر الشحق ق الجاري من قبا وك ا النيابة أن فض البكارة حصا قبا 

نو ل  يع   بالمر إو مؤترًا بعد أن أفشن الطا ن المر إلن    تط ل ابنشو بأنو أااو بكارة المتطوبة. كما ويشب ن من أقواو سشة أش ر وأ
الأشاة أما  قاضر الشحق ق أن ا ل  شتبر أا  ا بما حصا مع ا وأن الطا ن او الذي أفشن المر مما د ا تط ب ا إلن فس  تطبشو من ا ، 

دل ا ما فر الد و   نب  ا شصال الأشاة بالعن  أو بالش د د ف ر ل  شصرخ ول  شسشغث ول  شبك ول  شششك ول  ششحدث  ولما كان ليس من
، 116 ن المر إلن أحد حشن أن الطا ن نأسو او الذي أبال بالمر إلن الغ ر . أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 

 . 8876القا دة رق  
النقض السورية بأن : ) الش د د  نصر من  ناصر جريمة او شصال بالعن  لذا فو يعد جرمًا مسشقًو فر اذا  حكم  محكمة  -2

، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  23/1/8163شاري   335قرار رق   161الصدد . نقض سوري ، جناية اساس 
 .  8824، القا دة رق   311

 ، ) موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية   71/82/8165شاري   7113قرار رق   نقض سوري ، جنحة ، - 3
  581، ص  2184د.  بود السراج ، شرل قانون العقوبا  العا  ، منشورا  جامعة دمشق ، الطبعة التامسة ،  - 4

René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5 1916, p.473  
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و ااد   محكمااة الاانقض أيضااا أن إ طاااء التماارة بموافقااة الماارأة و يحقااق وجااود اإلكااراه المعنااوي إو إذا 
اا إرادش اا وشقعاداا  ان المقاوماة. أماا إذا كااان قصاد مناو إاالاة حرياة الرضاا لاد  المعشاد      اا بصاورة شأقاد

نمااا ااار الشاار رافقشااو إلاان قريشااو بعااد أن شايناا  لااو  التماار لاا  يسااشعما ل شغ اال   اان مقاومااة المعشااد      ااا وا 
 .  1فمن انش اء اوجشماع بالوقاع او نش جة طبيعية لمنا اذا العما ،واناك جالسشو   ن ما دة الشرال

 ـ الركن المعنوي: 2

جريمة او شصال من الجارا   المقصاودة. ويقاو  القصاد الجرمار   ان  نصاري الع ا  واإلرادة أي شعد  
دون رضاااا وأناو  رياد ذلاك، وو يشاشرط فار ااذه الجريماة وجاود قصاد  مان أن يع   الجانر بأناو  واقام الننان
 جاا ر تاص  لمعاقبة مرشكب ا. 

الجاانر و يع اا   اد  مشاارو  شو فع او كااأن و يع اا  وشبعاًا لااذلك و يعاد  القصااد الجرمار مشحققااًا إذا كااان 
، أو كااان و يع اا  بعااد  رضاااء المجناار     ااا، 2بااأن  قااد الاااواج الااذي  ااربط ب نااو وباا ن المجناار     ااا باطااا

 .   3كأن  واقم الجانر ت   شو   ن الر   من معارضش ا، معشقدًا أن ممانعش ا او نوع من الحياء

اصار القصاد، فالبا اث ورشكاال ااذه الجريماة فار الغالال ااو الر باة وو  برة ل بوا اث فار شحد اد  ن 
الجنسااية إو أنااو ماان المشصااور أن  لااد  الجااانر با نااًا  تاار كاونشقااا  ماان الماارأة وذوي ااا باامنااو العااار ب اا  أو 

                                                 
 . 8651، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة 5/3/8154شاري   475قرار رق   775نقض سوري، ا  ة  امة، جناية، أساس  - 1

  ن ر موضوع الرضا السؤاو ااشر: اا  ؤتذ بأسبال رفض الننن لأعا الوطء أيًا كان إ 
لن ااا مريضاة أو لن ااا صااا مة أو لن الرجاا لاا   اادفم ل اا المب ااغ الااذي شاا  قاد شاارفض النناان أن  جامع اا الرجااا لن ااا فار الاادورة الشاا رية أو 

اوشأا    يو، لكن الرجاا يقاد    ان مجامعش اا  ناوة. ف اا  ؤتاذ سابل رفاض الننان لأعاا الاوطء فار الحسابان أ  أناو و قيماة ل اذه السابال 
 شصال إنماا شقاو    ان مبادأ أساسار  شمناا فار او شاداء   ان ويعد  الرجا مغشصبًا م ما كان  أسبال الرفضإ اناك من  ر  أن جريمة او

شرم و رض وحياء المجنر     اا. فامذا كاان رفاض الأشااة و يقاو    ان ااذا المبادأ ف ايس فار المار إكاراه، وو شبارا جريماة او شصاال إلان 
الحااداد، و  اان الاار   ماان ذلااك جامع ااا  ح ااا الوجااود. فماان شاارفض الجماااع نش جااة حااداداا   اان أحااد أقارب ااا وشرضاان الماار حاا ن ماارور فشاارة

ن الأا ا ف جل أن و يسند إليو جر  او شصاال، ذلاك أن مجامعش اا   ان الار   مان رفضا ا و يعاد  إكراااًا، ماا لا  يكان ااذا اإلكاراه قا ماًا   ا
لواقااام، إنناااا و  . فااار ا73، ص 8111محافاش اااا   ااان  رضااا ا وجساااداا وشااارف ا. ) أ.  باااد الناصااار سااانان، جااارا   او شصاااال، دمشاااق، 

نششارك مم اذا الرأي، فوبد من احشرا  رضا الننن م ما كان سابل رفضا ا، ساواء امشنعا   ان الجمااع لسابل مرضار أو لن اا صاا مة أو 
لن ا فر فشرة الحداد. فالعبرة ليس  فر سبل رفض الجماع با العبرة ار الرفض بغض الناار  ان السابل. والساند القاانونر لاذلك يكمان فار 

من قانون العقوبا  : ) من أكره   ر اوجو   ن الجماع . فنص المادة جاء مط قًا ل  يق اد باأي ق ادا فالسااس ااو اإلكاراه  411المادة  نص
 بغض النار  ن السبل.

  278د.  مر السع د رمضان ، مرجم سابق ، ص  - 2
  541د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص  - 3
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. ويار  الابعض أن شحق اق أي  اياة مان ااذه الغاياا  يأشارض أيضاًا إرضااء 1فض البكاارة أو أي سابل  تار
 .   2جنسية ل ر بة ال

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
نااارًا إلاان الضاارار الجساادية والمعنويااة الشاار شساابب ا جريمااة او شصااال فقااد  اقاال المشاارع السااوري 

     ا بعقوبة جنا ية شد دة، وشدد اذه العقوبة فر حاو   دة.
 ـ العقوبة :  1

ماام اإلشااارة إلاان أن الشااروع فاار يعاقاال الأا ااا بعقوبااة جنا يااة الوصاا  ااار الشااغاو الشاااقة المؤباادة، 
 .او شصال معاقل   يو بعقوبة الجريمة الشامة مم إمكانية شتأ   العقوبة

ومن ح ث شقاد   قوبة جريماة او شصاال فامن ااذه الجريماة مان الجارا   جنا ياة الوصا  الشار ششقااد  
 من قانون العقوبا :  862ف  ا العقوبة وفقًا ل مادة 

 اادا  أو  قوبااة جنا يااة مؤباادة فالشقاااد  يكااون تمسااًا و شاارين ساانة. أمااا إذا فاامذا كاناا  العقوبااة ااار اإل
كان  العقوبة من العقوبا  الجنا ية المؤقشة فششقاد  العقوباة بضاع  مادة العقوباة الشار حكما  ب اا المحكماة، 

   ن أن و شقا  ن  شر سنوا  وأن و شايد  ن  شرين سنة.
 ـ العقوبة المشددة:  2

 من الممكن أن نقسم ا إلن ما يأشر:   الجانر فر  دد من الحاو ششدد  قوبة 
 : 3من قانون العقوبات 984أ ـ التشديد وفقًا للفقرة الثانية من المادة 

 شدد المشرع  قوبة جريمة او شصال وجع  ا اإل دا  إذا شوافر  إحد  الحاو  ااشية :  
  :سن المجني عليها 

 إذا كان  المعشد      ا ل  شش  التامسة  شرة من  مراا .       
  :استخدام السالح 

 إذا لجأ الجانر إلن اسشتدا  السول لمعاونشو   ن ارشكال جريمة او شصال. 
 من قانون العقوبات:  948ب ـ التشديد وفقَا للمادة 

                                                 
  861، ص  8141د.  مر مصطأن الق  ر، فر المسؤولية الجنا ية ، مطبعة فؤاد الوو ، القاارة ،  - 1
  ،  571د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص  - 2

René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5, op.cit, p.472 
. فقااد كاناا  العقوبااة قبااا  اااذا 2187لعااا   88إذ شاادد المشاارع العقوبااة وفقااًا ل قااانون رقاا   411ماان المااادة  شاا  شعااد ا اااذه الأقاارة النانيااة - 3

 الشعد ا ار الشغاو الشاقة المؤقشة إحد  و شرين سنة إذا كان  المعشد      ا ل  شش  التامسة  شر  من  مراا. 
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لشكون  1من قانون العقوبا  243 ، بمقشضن المادة411ششدد العقوبة أيضًا حسل ما ورد فر المادة 
 اإل دا  فر الحاو  ااشية :  

  :تعدد الجناة 
إن شعاادد الجناااة اااو أحااد أساابال ششااد د العقوبااة فاار جريمااة او شصااال، وشعاادد الجناااة إنمااا يعناار أن 
ر يكااون العاادد انناا ن فااأكنر، فشعاااقبوا   اان إجااراء الأعااا بالمعشااد      ااا. و  ااة الششااد د انااا ناشجااة  اان الناا

 الس ئ الذي  شركو شعدد الجناة فر نأس المجنر     ا وجسم ا وفر الرأي العا . 

كااذلك ششاادد العقوبااة إذا اشااشرك الجناااة ااتاارون أو أحاادا  فاار الشغ اال   اان مقاومااة المعشااد      ااا. 
 .  ويشوجل   ن القاضر معرفة الدور الذي لعبو المس   فر الجريمة ومد  شأن ره فر مقاومة المجنر     ا

فااامذا كاااان دور المسااا   ااتااار و  تااارج  ااان ش   اااة واساااطة النقاااا أو شاااأم ن مكاااان ال قااااء فاااو ششااادد 
العقوبااة، و  اان العكااس ششاادد العقوبااة إذا قااا  الشااتص ااتاار بممساااك المجناار     ااا لشعجااا  اان المقاومااة. 

ذلاااك المشاااادت ون  ن المقصااااود بشعااادد الجنااااة شعاااادد الأاااا   ن والشاااركاء، وو  اااادتا فااارإومااان الممكااان القاااوو 
 والمحرضون. 

  :إصابة المعتدى عليها بأذى 
ششااادد العقوباااة أيضاااًا إذا أصااا ب  المعشاااد      اااا بمااارض اااااري أو أي مااارض  تااار أو أذ  شسااابل 
 ن ما شعط ا  ان العماا مدشاو شاياد  ان  شارة أياا ، أو إذا كانا  المعشاد      اا بكارًا فأاي ا  بكارش اا. وقاد 

ذاء المرافااق لجريمااة او شصااال بااالعن  اااو  نصاار ماان  ناصاار جريمااة حكماا  محكمااة الاانقض أن ) اإل اا
  .2او شصال لكن إذا انشأن او شصال بقر اإل ذاء قا ماً 

  :موت المعتدى عليها 
 إذا أد  او شصال إلن مو  المعشد      ا حشن ول  يكن الأا ا قد أراد اذه النش جة. 

 من قانون العقوبات:  944ج ـ التشديد وفقًا للمادة 
من قانون العقوبا ، لشكون  243، بمقشضن المادة 413ششدد العقوبة أيضًا حسل ما ورد فر المادة 

 اإل دا  فر الحاو  ااشية:  

  :األصول واألصهار 

                                                 
  يع ن القانون مأعاوو سابل مشادد ، أوجال السابل الماذكور ششاد د العقوباة من قانون العقوبا    ن ما يأشر: ) إذا ل 243شنص المادة  - 1

   ن الوجو الشالر:  بدو اإل دا  من الشغاو الشاقة المؤبدة وشاداد كا  قوبة مؤقشة من الن ث إلن النص  وشضا   الغرامة . 
 ة العربية لوجش ادا  القضا ية ، مرجم محمود اكر شمس ،الموسو  . أ  84/88/8166شاري   1نقض سوري، جناية، قرار رق   - 2

 سابق.  
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يشااما ذلااك الل والجااد إذا كااان المجاار  أحااد الصااوو الشاار   ن أو   اار الشاار   ن ل معشااد      ااا و       
 لل أو ل ، أو إذا كان أحد الص ار لج ة الصوو ويشما اوج ال  واوج الجدة لل أو ل . 

  :السلطة الشرعية أو الفعلية 
إذا كاان المجار  يماارس   ان المجنار     اا ساا طة شار ية أو فع ياة وو فار  با ن السا طة الشاار ية أو 

، فالسا طة الأع ياة و يمكان افشراضا ا وو باد مان إنباش اا وبياان الااروم الس طة الأع ية إو من ج ة اإلنباا  
. ويشاااما الششاااد د أيضاااًا التااااد   ناااد الشاااتاص 1الشااار جع ااا  ل جاااانر   ااان المجنااار     اااا سااا طة فع ياااة

 المذكورين. 

  :الموظف 
ا مسا  ًا إذا كان الجانر مواأًا أو رجا د ن أو كان مد ر مكشال اساشتدا  أو  اامًو فياو فارشكال الأعا

 اسشعماو الس طة أو الشس يو  الشر يسشمداا من وايأشو. 

 ـ العقوبة المخففة :  3
إن الغايااة ماان شتأ اا  العقوبااة اااو إحساااس الجااانر بالنااد  بعااد ارشكااال جريمشااو ومحاولااو إصااول مااا 

الأقاارة ااذه الغايااة ونااص فاار  2188لعااا   8اقشرفاو. لااذلك را اان المشاارع السااوري فار المرسااو  الششااريعر رقاا  
 من قانون العقوبا    ن ما يأشر:  511الولن من المادة 

) إذا  قااد اواج صااحي  باا ن مرشكاال إحااد  الجنايااا  الااواردة فاار اااذا الأصااا وباا ن المعشااد      ااا 
  ااان أن و شقاااا العقوباااة  ااان الحااابس  248يساااشأ د مرشكااال الأعاااا مااان العاااذر المتأااا  وفاااق أحكاااا  الماااادة 

 سنش ن. 
ويعاااااد إلاااان محاكمااااة الأا ااااا إذا انش اااان الاااااواج إمااااا بطااااو  الماااارأة دون ساااابل مشااااروع، أو بااااالطو  
المحكو  بو لمص حة المعشد      ا قبا انقضاء تمس سنوا    ن الاواج، وشحشسل المادة الشار نأاذاا مان 

 العقوبة . 

 من قانون العقوبات:  808أ ـ شروط تطبيق نص الفقرة األولى من المادة 
 د لشطب ق اذا النص من شوافر الشروط ااشية: وب

  إن المشارع قصاار شطب اق اااذا  مـن قــانون العقوبـات: 808الجـرائم المشــمولة بـنص المــادة
الااانص   ااان الجناياااا  المنصاااوص     اااا فااار الأصاااا الوو مااان الباااال الساااابم مااان قاااانون 

                                                 
  547د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ،   -1

René Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5 ,op.cit, p. 501 
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لأحشااء والتطا  العقوبا  أي يسشأ د من اذا النص مرشكباو الجناياا  ااشياة: او شصاال وا
 .   1بقصد الاواج أو بقصد ارشكال الأجور

 :ــين المجنــي عليهــا والجــاني شاانص المااادة التامسااة ماان قااانون الحااواو  الــزواج الصــحين ب
 82الشتصية   ن أن الاواج  نعقد بم جال أحاد العاقاد ن وقباوو ااتار ، واشاشرط  الماادة 

دون إذن  مااان قاااد صاااحيحًا ولاااومناااو حضاااور شاااااد ن فقاااط. ويشبااا ن مااان ذلاااك أن الااااواج  نع
المحكمة الشر ية، ويشرشل   يو جميم  ناره الشر ية. فع ن الار   مان أن اوجش ااد القضاا ر 
 ااد  سااابقًا العقااود الشاار شجااري تااارج المحكمااة الشاار ية   اار صااحيحة إو أنااو  اادو  اان اااذا 

مياة وضاع  ، فقد حكم  محكمة النقض بأن: ) المعامو  اإلدارية ار قوا اد شناي2اوشجاه
لحأااال العقاااود وق اااداا فااار الساااجا المااادنر والمحافااااة   ااان الصاااحة العاماااة، وو  وقاااة ل اااا 
بأركان العقد و ناصره المكونة لو. وبذلك إذا نب  أن المجنر     ا والجانر قد شاوجاا بحكا  

  .  3من قانون العقوبا  511المر الواقم ف نطبق نص المادة 
حي  باااا ن مرشكاااال الجريمااااة والمعشااااد      ااااا. أمااااا إذا كااااان ف جاااال أن يكااااون الاااااواج الصاااا     

المعشد      ن أكنر من واحدة وشاوج  إحداان من الأا ا فمن شتأ ا  العقوباة  جال أن يكاون 
 ن الجر  المرشكل شجاه المعشد      ا الشر شاوجشو فقط. ولكان إذا كاان باساشطا شو الااواج مان 

يمكان شتأ ا  العقوباة  ان  ،مسمول ب ن الااواج شار اً أكنر من واحدة مم مرا اة  دد الاوجا  ال
كااا جريمااة ا شصااال ارشكب ااا وذلااك بااالاواج ماان المعشااد      ااا. وبالشااالر فاامن شتأ اا  العقوبااة 

                                                 
رجاام سااابق ، الجااااء الوو ، ص ، أد اال اسااشنبولر ، م 81/88/8111شااااري   8581قاارار  8436نقااض سااوري ،  سااكرية ، اساااس  - 1

 .   8862، القا دة رق   124
ماان قااانون العقوبااا  شاانص فاار فقرش ااا  511أن : ) المااادة رأ  وبااد ماان اإلشااارة إلاان أن محكمااة الاانقض السااورية وفاار حكاا  قاادي  ل ااا  - 2

فاار جاارا   العاارض الااواردة فاار الأصااا  الولاان بااأن يكااون  قااد الاااواج صااحيحًا واااو شاارط أساساار و مكااان بغ اار ذلااك لشع  ااق شنأ ااذ الحكااا 
الوو من البال السابم ، ولما كان  العقاود الشار شجاري تاارج المحكماة الشار ية   ار صاحيحة ، فامن الحكا  با شباار شصااد  الطارف ن   ان 

،  27/8/8155  شاااري 14وقاوع الااواج بادون شونيقاو كافياًا لوقا  الموحقاة ااو متااال  ل انص الماذكور . نقاض ساوري ، جنحاة ، قارار رقا  
    8114أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق  

،  161، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  21/2/8114شااري   821، قارار رقا   226نقض ساوري، جناياة اسااس  -3
با شبااره شارطًا مان شاروط وقا  الموحقاة . وورد فر اجش اد  تار أناو )   ان القاضار أن  بحاث  ان وجاود  قاد الااواج  8258القا دة رق  

أو فااارض العقوباااة و نصااارًا مااان  ناصااار الشجاااري ، فااامذا نبااا  لاااو أن الطااارف ن مشاوجاااان بحكااا  المااار الواقااام والشحق اااق الجااااري قضااان بوقااا  
مقابااا حكمااا  لكشرونيااة . فااار ال) موساااو ة حمااورابر القانونياااة اإل21/1/8114شاااري   821الموحقااة .  نقاااض سااوري ، جناياااة، قاارار رقااا   

 511المحكمة ذاش ا بأنو : ) و يعشبر كافيًا لوقا  الموحقاة شنااي  ساند لاد  الكاشال بالعادو يحادد فياو المعجاا والمؤجاا ، لن أحكاا  الماادة 
من قاانون العقوباا  شانص   ان أن يكاون انااك  قاد اواج صاحي  ، ووجاود شصااد  با ن الطارف ن وااذا ااو الشارط الساسار إلمكاان شع  اق 

، أد اااال  5/7/8117شاااااري   ، 868، قاااارار  868نقااااض سااااوري ، جنايااااة اساااااس  ااااذ الموحقااااة أو الحكاااا  الصااااادر فاااار جاااارا  العاااارض . شنأ
 .  8251، القا دة رق   161، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص اسشنبولر
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وشنأاذ  ، جل أو يشما إو العقوبة المأروضة من أجا المعشد      اا الشار شاوجا  مان المعشادي
باقر العقوبا  من أجا باقر المعشد      ن، فمن لا  يمكان شأرياق العقوباا  إذا كانا  مد ماة ، 
يعاااود الااارأي إلااان المحكماااة الشااار فصااا   فااار الاااد و  لشحد اااد كيأياااة الشأرياااق بااا ن ااااذه العقوباااا  

 .   1المد مة

 :اواج لماادة دوا  الاا 511اشااشرط نااص الأقاارة الولاان ماان المااادة  اســتمرار الــزواج لمــدة معينــة
مع نة لحماية السرة المشكونة من الجاانر والمعشاد      اا وإلفساال المجااو لشنشا ة الطأااو. 

 وشبدأ اذه المدة من شاري  الاواج.  ،واذه المدة ار تمس سنوا 
ذا انأصاام   اار  الاوجيااة قبااا انش اااء اااذه الماادة فمنااو يعاااد إلاان الموحقااة، ماام احشسااال  وا 

 قوبة،  فر الحالش ن ااش ش ن:المدة الشر نأذاا من الع
  ويعناار ذلااك لجااوء الأا ااا إلان فساا   قااد الاااواج ماان  دون ســبب مشــروع:مــن طــالق المــرأة

جانبو بشكا شعسأر بطوقو المرأة بدون سبل مشروع يسو غ لجوءه إلان الطاو ، مماا  نطاوي 
   ن قرينة مأشرضة وار جع و الاواج مجرد وس  ة لشتأ   العقوبة. 

  مان ويعنار ذلاك شقصا ره فار شنأ اذ الشااماشاو الاوجياة المحكـوم بـه لمصـلحتها :طالق المـرأة 
مماااااا أد  إلااااان الحكااااا  بمن ااااااء الااااااواج  ،دون مساااااو غ وشعج ااااااه المااااارأة بغياااااة الاااااشت ص من اااااا

 ،لمص حش ا، واذا المر  نطوي   ن قرينة  د  جد شو فر  قده اواجو   ان المعشاد      اا
 أ   العقوبة. وجع و مجرد شحا ا   ن القانون لشت

أمااا إذا كااان الشأريااق لمصاا حة الاوجااة بساابل ماارض الاااوج أي بساابل تااارج  اان إرادشااو وبناااء   اان         
ط ل الاوجة، أو إذا كان  المعشد      ا قد اششرط  شأويض الطو  إل  ا وقبا الااوج وط قا  نأسا ا فامن 

أن: ) المتالعاة الرضاا ية الشار شاش  با ن كا ذلك و  وجل العودة إلن الموحقة. وقد حكم  محكمة النقض ب
الجااانر والمعشااد      ااا أمااا  شاا ود شعشباار طوقااًا، ولكاان ش ااك المتالعااة ششضاامن شنااااو المعشااد      ااا  اان 
حق ااا المقاارر فاار نااص اااذه المااادة، ممااا و  ااؤدي إلاان إ ااادة الموحقااة إذا شماا  المتالعااة قبااا انقضاااء الماادة 

نأساا ا: ) إذا كااان الطرفااان ط بااا إن اااء  قااد الاااواج برضااا  ما وأن ياااه   . وفاار قاارار  تاار ل محكمااة2المحااددة
بمحااض اتشيارامااا بح ااث شنااااو كااا من مااا  اان حقوقااو الاوجيااة فااو  اادتا ذلااك فاار شااموو الحااال ش ن ال شاا ن 

                                                 
  811، ص  8151د.  دنان التط ل، شرل قانون العقوبا ، الجاء النالث، دمشق ،   -1
، القا ادة  161، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو 81/81/8112، شااري   174، قارار 156نقض ساوري ، جنحاة أسااس  -2

 .  8252رق  
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بموجب مااا  ج ااا القااانون العااودة إلاان الموحقااة أو إلاان شنأ ااذ العقااال ونشأاااء الساابل   اار المشااروع ماان جاناال 
  .  1ا وونشأاء صدور الحك  لصال  المعشد      االأا 

 من قانون العقوبات:  808ب ـ آثار تطبيق المادة 
 من قانون العقوبا  شنشج اانار ااشية:  511إذا اجشمع  الشروط المنصوص     ا فر المادة 

   إذا شاااا  الاااااواج باااا ن الجااااانر والمعشااااد      اااااا يسااااشأ د مرشكاااال الأعااااا ماااان العااااذر المتأاااا
مان قاانون العقوباا ،   ان أن و شقاا العقوباة  ان الحابس  248المنصوص   يو فر المادة 

 سنش ن   ن القا. 

  من قانون العقوبا   511إن العذر المتأ  المنصوص   يو فر الأقرة الولن من المادة
متأ  شتصر يشما الجانر فقط الذي  شاوج بالمعشد      ا وو يسشأ د منو او  ذر 

 . 2باقر المس م ن فر الجريمة

 المطلب الثاني
 اغتصاب من ال يستطيع المقاومة

) يعاقـــب : 411ناااص قاااانون العقوباااا    ااان جريماااة ا شصاااال مااان و يساااشطيم المقاوماااة فااار الماااادة 
غير زوجه ال يسـتطيع المقاومـة بسـبب نقـص جسـدي أو  باألشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً 

 .  نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع(
 وسندرس،   ن الشوالر، فر اذا المبحث أركان اذه الجريمة والعقوبة المأروضة   ن مرشكب  ا.  

 أواًل : محل الجريمة:  
سااابقًا. كمااا و يمكاان أن شرشكاال اااذه شرشكاال جريمااة او شصااال ماان ذكاار   اان أنناان وقااد شاارحنا ذلااك 

دون رضااااا و يكااون مرشكبااًا جريمااة او شصااال.  ماان الجريمااة   اان الاوجااة، فااالاوج الااذي  جااامم اوجشااو
وبناء   ن ذلك إذا جامم المش   مط قشو المط قة طوقاًا با ناًا مساشأ دًا مان وجاود نقاص نأسار لاد  ا فمناو يعاد 

 مرشكبًا لجريمة او شصال. 

 أركان الجريمة : ثانيًا: 

                                                 
 8111، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق  1/5/8135شاري   574نقض سوري، جناية ، قرار رق    - 1
 لكشرونية .) موسو ة حمورابر القانونية اإل ،81/81/8112نقض سوري ، قرار مؤرخ فر  - 2
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إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان الااركن المااادي القااا     اان النشاااط اإل جااابر ل جااانر، 
 والركن المعنوي المشمنا فر شوفر القصد الجرمر. 

 ـ الركن المادي: 1
بل إن الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان الجماااع ماام اماارأة   اار اوجشااو و شسااشطيم المقاومااة بساا

 أو بسبل ما اسشعما نحواا من ضرول التداع.   ،نقص جسدي أو نأسر

 أـ الجماع: 

الجماااع اااو الااذي يم ااا اااذه الجريمااة  اان جريمااة الأحشاااء، ويقاام بمدتاااو  ضااو الشناسااا الااذكري فاار 
 فرج الننن. فالذي يم ا جريمة او شصال بشكا  ا  أن ا و ششوافر إو بحدوث الوطء الطبيعر.

 ب ـ عدم قدرة المعتدى عليها على المقاومة: 

المشاارع أن اناااك نااوث حاااو  يمكاان أن شجعااا مقاومااة المجناار     ااا معدومااة وااار: الاانقص  رأ 
 الجسدي أو النقص النأسر أو اسشعماو ضرول التداع. 

  :النقص الجسدي 
 ل   شض  من النص ما او النقص الجسدي الذي  جعا المعشد      ا و شسشطيم المقاومة. 

المعشاد      اا  وفر الواقم  بقن مأ و  النقص الجسدي ضامن دا ارة النقاد فامذا كاان العمان الاذي شعانيا
ه منًو نقصًا جسديًا  ؤدي إلن جع  ا و شسشطيم المقاومة كون ا و شر   ااو الحااو مانًو  فماا ،من الممكن  د 

لاان أي مااد  شعااد  العااااا  اً جا ياا أو شعااانر ماان شاا وً  ،أو إذا كاناا  فاقاادة أحااد أطراف ااا ،إذا كاناا  صااماء إ وا 
 نقصًا جسديًا يمنم المعشد      ا من المقاومةإ 

من الممكن القوو إنو ليس كا نقص جسدي  ؤدي إلن  د  القدرة   ن المقاومة با  جل أن يكون 
نقص الجسدي أن  ؤدي إلن  د  اسشطا ة المعشد      ا مقاومة الجانر وأن يسشأ د من شأن اذا ال

 . 1الجانر من اذا الضع  الذي شعانيو المعشد      ا إلشما  فع و
واذا يعنر أنو وبد من إنبا  أن الننن أراد  المقاومة إو أن ا ل  شكن قادرة   ن صد الجاانر ومنعاو 

. وااذا ماا يأ ا  مان  باارة ) و 1سادي أو ماا شعانياو مان  و  بسابل المارضمن ا شصاب ا بسبل ضاعأ ا الج

                                                 
حكم  محكمة الانقض ال بنانياة بأناو : ) إذا شبا ن مان وقاا م الاد و  أن المعشاد      اا كانا  شعماا تادماة فار احاد المناااو ، وأن ابان   -1

نقاااد  إليااو فأدت  ااا إلاان  رفشااو صاااحل المناااو قااد شعاارم     ااا وأ وااااا وااار مصااابة بضااع  فاار  ق  ااا وو شقااو    اان المقاومااة نأسااانيًا فا
، أ.أناااس  21/8/8132شااااري   2وأقاااد    ااان فاااض بكارش اااا ومضااااجعش ا فااامن فع اااو يشاااكا جناياااة او شصاااال  . نقاااض لبناااانر ، قااارار رقااا  

  8638، مرجم سابق ، القا دة رق  كيونر
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أي أن النناان شااود المقاومااة ولكن ااا و  ،ماان قااانون العقوبااا  411شسااشطيم المقاومااة  الشاار ورد  فاار المااادة 
 .  2شسشطيم أن شقاو 
  :النقص النفسي 

 ،ماايااة الأعااا الااذي حصااا ل ااا إن المااراض العق يااة والنأسااية شااؤنر فاار قاادرة المعشااد      ااا فاار ف اا 
 ويشما ذلك حاو  الجنون والعشو والصرع و  راا من الحاو  الشر شؤنر فر ف   الشياء ف مًا صحيحًا. 

إن الجانر يسشغا اذا النقص النأسر ويقو  باو شاداء   ان الننان الشار شساش   لاو   ار مدركاة لبناار 
فر حالة  جا  ان مقاوماة او شاداء  ار  جعا المعشد      الشر ششرشل   ن الأعا. وبالشالر فالنقص النأس
فيسااشغ و لمصاا حشو ويقااو  با شدا ااو شحاا  شااأن ره . أمااا إذا كااان  ،ويااؤدي إلاان اسااشأادة المعشاادي ماان اااذا العجااا

فاااو يمكااان او شاااداد باااذلك فااار إناااارة  االااانقص النأسااار   ااار كاااام إلاالاااة حرياااة اوتشياااار  ناااد المجنااار     ااا
: ) وكااان ااااارًا ماان  بمااا يااأشر ا. وفاار اااذا الصاادد حكماا  محكمااة الاانقض السااوريةموضااوع انعاادا  الرضاا

الشحق ق الجاري أن الأعا ش  برضن المعشد    يو واو صحي  الاو ر واإلدراك وشاعوره نحاو الجانس  اادي 
وصحي  ويم ا الحسن من السرء، وأما شاأتر نماوه العق ار فاو يسا ل  ناو حرياة اوتشياار وو صاأة اإلدراك 

لشم  ااا وو  جع ااو منقااادًا لكااا مااا يط اال منااو، ولاا  يقاا  ماان الدلااة مااا يكأاار ل ااذاال إلاان أنااو لااوو وجااود اااذا وا
  .  3الشأت ر العق ر لما وقع  الجريمة

ويشااشرط أن  شرافااق فعااا الجااانر ماام وقاا  قيااا  الماارض النأساار، أي أن شكااون المجناار     ااا مجنونااة 
. لذلك فمنو و قياا  ل جريماة إذا كاان جناون المجنار     اا مشقطعاًا فر الوق  الذي قا  فيو الجانر بمجامعش ا

أو كااان  ش ااًا ماان النااوع اليساا ر بح اث لاا  شأقااد القاادرة   اان إدراك ماايااة  ،اإلفاقاة ماادةواشصاا ب ااا المااش   فاار 

                                                                                                                                               
مريضة ومسش قية فر فراشا ا وكا  فاااا ب اده وانشااع قرر  محكمة النقض السورية بأنو : ) مشن كان المش   قد با   المجنر     ا وار  - 1

سروال ا ن  اشصا ب ا اشصاًو جنسيًا بميوج قض بو ف  ا بغ ار رضاااا منش ااًا فرصاة  جاااا بسابل المارض  ان المقاوماة أو إشياان أي حركاة 
يوناار، مرجاام سااابق ، قا اادة ، أ.أنااس ك 23/8/8151، شاااري   8347فاامن ذلااك يكأاار لشكااوين جريمااة الوقاااع . نقااض مصااري ، قاارار رقاا  

8662   . 
ولكن اا شعد  الر باة فار المقاوماة فار ااذه الحالاة مساألة مأشرضاة أ  أناو وباد مان إنباا  أن المجنار     اا قاد حاولا  منام الجاانر مان  - 2

 اا الجسادية اار الشار وقأا  مجامعش اإ فر الواقام، وباد مان إنباا  أن المجنار     اا و شساشطيم منام الجاانر مان او شاداء     اا ، وأن حالش
حا ًو دون ذلاك. وذلاك لن الننان الشار شصاال بانقص جسادي و شأقاد إحساسا ا وشاعوراا نحاو الجانس ااتار، وقاد  اش  الجمااع برضاااا أو 

 بط ل من ا فر بعض الحيان.
        ، الجاء الوو،مرجم سابق  ، أد ل اسشنبولر ، 71/82/8165، شاري   7113، قرار  8578نقض سوري، جنحة أساس   -3

من قانون  411. كما حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) النقص العق ر و يكأر لشطب ق المادة 8871، القا دة رق  118ص 
العقوبا  إذا ما ش  برضاء الشر شجاوا  التامسة  شرة من  مراا با وبد من إنبا  أن ا   ر قادرة   ن المقاومة بسبل اذا النقص لن 

شاري   772من قانون العقوبا  . نقض سوري، جناية ، قرار رق   411ذه الناحية ششكا  نصرًا أساسيًا  فر اوش ا  بمقشضن المادة ا
 8661، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ،القا دة رق  81/7/8135



21 

 

ن إنباااا  الااانقص النأسااار أو العق ااار و يمكااان إ، ول تبااارا  الطبياااة دور أساسااار فااار اااادا المجااااو، إذ 1الأعاااا
 شو إو بتبرة طبية مسشوفية شروط ا الأنية كافة.  إنبا

  :الخداع 
إذ يأضاار الأعااا الااذي ارشكبااو الجااانر إلاان وقااوع الماارأة فاار   ااط  اان  ،يشااما التااداع حاااو  الشاادليس

طريااق إشيااان فعااا يصااوره الجااانر   اان نحااو شرضاان بااو الماارأة فاار حاا ن أن ااا لااو   ماا  بحقيقااة الاااروم لمااا 
 رض   بذلك. 

او التداع دتاوو الرجاا فار فارار امارأة   ان صاورة شجع  اا شاان أناو اوج اا أو  شايق ا ويعد  من أفع
الذي شرضن بمجامعشو ل ا،أو كالطب ال الاذي  واقام أننان   ان حا ن  أ اة من اا فار أننااء الكشا      اا، أو 

  ما  باأمر  طو  الرجا لاوجشو طوقًا با نًا من دون أن  تبراا بذلك إذا نب  أن ا ل  شكن لشسا   نأسا ا لاو
الطااو ، أو ح نمااا  نش ااا الجااانر فرصااة فقااد النناان لو   ااا نش جااة الشنااوي  المغناطيساار أو حاا ن شكااون الماارأة 

 .   3أو نا مة 2فر حالة إ ماء
ويعد  أيضًا من ضرول التداع اسشساو  المارأة ورضاااا بمجامعاة المشاعوذ ل اا إذا كاان قاد اياأ الجاو  

المناسااال لأع شاااو كاااماو  المكاااان و إطاااو  البتاااور وذكااار بعاااض العباااارا  الماااؤنرة. وباااذلك حكمااا  محكماااة 
ًا   ار اوجاو من قانون العقوبا  قد نص    ن  قوباة مان جاامم شتصا 411: )المادة بأن   النقض السورية

و يسشطيم المقاومة بسبل ما اسشعما معاو مان ضارول التاداع. وماؤد  ذلاك أن شكاون أساال ل التاداع اار 
الشر جع   المجنر     ا فر حالة  جا  ن مقاومة او شداء وأاالا   ن اا حرياة اوتشياار لماا ا شقدشاو مان 

اوجاة التامساة دون أن  تبرااا بوجاود أن ا أما  أمر مشروع و ساب ا إلان رفضاو كالرجاا الاذي يعقاد   ان ال

                                                 
 576د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص  - 1
  271د.  مر السع د رمضان ، مرجم سابق ، ص  - 2
حكم  محكمة النقض الردنية بأن : ) اإلد اء بأن فعا الشروع فر مواقعة المجنر     ا أنناء اسشغراق ا فر النو  يشكا جريمة  - 3

نو و  جوا شعقل الجانر من أجا اذه الجريمة إو إذا ورد  شكو  بحقو من ولر المج نر     ا او إد اء و يقو    ن الشروع بالانا وا 
أساس ذلك أنو يششرط فر جريمة الانا شوفر رضاء المجنر     ا واذا الركن منعد  فر الد و  ، فالشروع فر مواقعة المجنر     ا وار 

، أ. أنس 2/1/8135شاري   886نا مة  نطبق   ن الشروع فر او شصال ويدتا فر مأ و  اإلكراه المعنوي  . نقض أردنر ، قرار رق  
حكم  بأن : )المرأة النا مة و شسشطيم  ة. وبد من اإلشارة إلن أن محكمة النقض السوري 8664كيونر ، مرجم سابق ، القا دة رق  

، قرار  617من قانون العقوبا    . نقض سوري ، جناية أساس  411المقاومة فمحاولة ا شصاب ا ب ذه الحالة شنطبق   ن أحكا  المادة 
. ونحن و نؤيد ما ذاب  إليو اذه المحكمة بحسبان أن المادة 8651أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق  8163/ 22/5شاري   541
 دد  الحاو  الشر و شسشطيم ف  ا المرأة المقاومة وار النقص الجسدي أو النأسر أو التداع الذي يمارسو الجانر وو شنطبق حالة  411

 من قانون العقوبا  .   411وليس المادة  411ه الحاو  النونة وبالشالر فمن المادة واجبة الشطب ق ار المادة النو    ن أي من اذ
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أربم اوجا  سابقا  ل ا   ن  صمشو ، أو كمان يعقاد   ان الاوجاة النانياة  ناد مان و  ار  شعادد الاوجاا  
  .1ول   تبراا بوجود الاوجة الولن

، وفقااًا لمااا قررشااو محكمااة الاانقض، ماان ضاارول التااداع الااذي  ايااا الرضااا و يساا ل اإلرادة: )  وو يعااد 
النراء واإلنأاااا    ااان المجنااار     اااا حشااان شقباااا الااااواج لن المعشاااد      اااا سااا م  نأسااا ا إلااان الشاااااار بااا

  .  2المعشدي وار   ن ا شقاد أن ا أما   ما   ر مشروع ولكنو السب ا الوح د إلن الاواج

 ـ الركن المعنوي: 2
الجرماار   اان  شعااد  جريمااة ا شصااال ماان و شسااشطيم المقاومااة ماان الجاارا   المقصااودة. ويقااو  القصااد

 نصري الع   واإلرادة أي أن يع   الجانر بأنو  واقم أننن من دون رضااا لن ا و شساشطيم المقاوماة بسابل 
نقص جسدي أو نأسر أو بسبل ما اسشعما نحواا من ضارول التاداع، ويرياد ذلاك. أماا إذا لا  يكان الأا اا 

سار وا شقاد بأن اا رضا   بمواقعشاو ل اا فاو  المًا بما يشول رضا الننن من   ول كالنقص الجسدي أو النأ
لن  ااد  الرضااا ماان الوقااا م الشاار شاادتا فاار شكااوين  نصاار الع اا  لااد   ،يمكاان أن يعاقاال بجاار  او شصااال

 الأا ا. 
 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 

 اقااال المشااارع الساااوري   ااان ااااذه الجريماااة بعقوبااااة أتااا  مااان العقوباااة المنصاااوص     اااا لجريمااااة 
 بالعن  أو الش د د، ولكنو  اد فشدداا فر بعض الحاو .او شصال الشر شقم 

 ـ العقوبة :  1

 اقاال المشاارع السااوري   اان اااذه الجريمااة بعقوبااة جنا يااة الوصاا  ااار الشااغاو الشاااقة المؤقشااة لماادة 
 شسم سنوا . 

وبالنسبة إلن  قال الشروع فمن جريمة ا شصال أننن و شسشطيم المقاومة بسبل نقص جسدي أو 
 التداع جنا ية الوص  يعاقل   ن الشروع فر ارشكاب ا. نأسر أو 

وبالعودة إلن القوا د العاماة المنصاوص     اا فار قاانون العقوباا  نوحال أن المشارع الساوري  اقال 
 .  3  ن أنو أجاا ل قاضر شتأيض العقوبة ،  ن الشروع بعقوبة الجريمة نأس ا

                                                 
 8656، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، القا دة رق  3/7/8165مؤرخ فر 885نقص سوري، جناية، قرار  رق    -1
 8656، أ.أنس كيونر، المرجم سابق ، القا دة رق  3/7/8165مؤرخ فر 885قرار رق   35نقص سوري، جناية أساس  - 2
 من قانون العقوبا .  811المادة   -3
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ياة الوصا  الشار ششقااد  ف  اا العقوباة وفقاًا ل ماادة ومن ح ث الشقااد  فامن ااذه الجريماة مان الجارا   جنا 
ماان قااانون العقوبااا : إذا كاناا  العقوبااة ماان العقوبااا  الجنا يااة المؤقشااة، ششقاااد  العقوبااة بضااع  ماادة  862

 وأن و شايد  ن  شرين سنة.  ،  ن أن و شقا  ن  شر سنوا  ،العقوبة الشر حكم  ب ا المحكمة

 ـ العقوبة المشددة:  2

مان قاانون العقوباا  إذا شاوافر  إحاد   243وبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر الماادة ششدد  ق
 من قانون العقوبا  الشر شرحنااا سابقًا.  411و 413حاو  الششد د المنصوص     ا فر المواد 

 

 ـ العقوبة المخففة:  3

ماان قااانون العقوبااا    اان اااذه الجريمااة ماان ح ااث شتأ اا  العقوبااة فاار حاااو  511يطبااق نااص المااادة 
 حصوو اواج صحي  ب ن الجانر والمعشد      ا وفقًا ل شروط الشر شحدننا  ن ا سابقًا. 

 المطلب الثالث
 اغتصاب القاصر

قاصــرًا لــم يــتم ) مــن جــامع : 418نااص قااانون العقوبااا    اان جريمااة ا شصااال القاصاار فاار المااادة 
 .  الخامسة عشرة من عمره عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات(

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 أواًل : محل الجريمة : 
رااا. والعبارة اار السان  شمنا محا اذه الجريمة فر الأشاة القاصر الشر ل  شب غ التامسة  شرة من  م

الحقيقيااة ل مجناار     ااا ولااو كاناا  متالأااة لمااا قاادره الجااانر ا شمااادًا   اان ما اار المجناار     ااا وحالااة نمااو 
جسم ا أو   ن أي سبل  تر. وبالشالر فالوس  ة المعشادة إلنبا  سن المجنر     ا ار شا ادة ميودااا وو 

 نب  شاويراا.   جوا ل محكمة أن ش در ما او ناب  ف  ا إو إذا
وو يقبا من المش   الدفم بج  و سن القاصر، ذلك لن من يقد    ن مقارفة فعا من الفعاو 
الشا نة فر ذاش ا أو الشر شؤنم ا قوا د اادال وحسن التو   جل أن يعرم بكا الوسا ا الممكنة حقيقة 

 .  1جميم الاروم المحيطة قبا أن يقد    ن فع و

                                                 
 531د. محمود نج ل حسنر، مرجم سابق، ص  - 1
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ل القاصاار سااواء أكاناا  القاصاار المعشااد      ااا مشاوجااة أ    اار مشاوجااة. وقااد وشااش  جريمااة ا شصااا
قض  محكمة النقض السورية بأن: ) اواج المعشاد      اا القاصارة وا شيادااا الجمااع مان قباا اوج اا   ار 
ماااانم مااان فااارض العقوباااة   ااان مااان يعشااادي     اااا مااان الشاااتاص ااتااارين لن واضااام القاااانون أراد حماياااة 

الشغرير ب   واو شداء       ، إضافة إلن أن إرادش   ل  شصا بعد إلن درجاة يساشطيعون ف  اا  القاصرين من
ن اواج المعشد      ا و  ؤدي بطبيعشو إلان شكاماا  ق  اا لن اا  الشأريق ب ن الأعاو الممنو ة أو المباحة. وا 

مااا أن الانص ورد مط قااًا   اار لا  شااش  التامسااة  شارة ماان  مراااا ف ار و شااااو فاار دور المرااقاة واوناادفاع. ك
مق ااد بق ااد العاوبااة أو الاااواج، لااذلك فمنااو وبااد ماان  قااال الأا ااا ولااو كاناا  المجناار     ااا مشاوجااة وقب اا  

  .   1الجماع من   ر اوج ا برضااا

 ثانيًا: أركان الجريمة : 
رمااار ل جاااانر إن النمااوذج القاااانونر ل ااذه الجريماااة  شااأل  مااان الااركن ن الماااادي القااا     ااان النشاااط الج

 والركن المعنوي المشمنا فر القصد. 

 ـ الركن المادي:  1
إن الركن المادي ل ذه الجريمة  شأل  من الجماع مم الننن القاصرة الشر ل  شش  التامسة  شرة من 

 دون اسشعماو العن  أو الش د د.  من  مراا 

 أـ الجماع: 
الأحشاااء، ويقاام بمدتاااو  ضااو الشناسااا الااذكري فاار الجماااع اااو الااذي يم ااا اااذه الجريمااة  اان جريمااة 

فاارج النناان القاصاار. وقااد حكماا  محكمااة الاانقض بأنااو: ) إذا لاا  يقشصاار الأعااا   اان مومسااة العااورة باالااة 
نما شعد  ذلك إلن اإليوج حشان وماس  شااء البكاارة وأحادث باو احمارارًا، والمجنار   ياو لا  شاش   الشناس ية، وا 

يكون فعا الجماع قد اكشما، ويعاقل الأا ا بموجل أحكا  الأقارة النانياة مان الماادة النانية  شرة من  مراا 
  .  2من قانون العقوبا  418

 ب ـ عدم اللجوء إلى العنف أو التهديد: 
اشااشرط المشاارع أن و   جااأ الجااانر إلاان العناا  أو الش د ااد، فشقاام الجريمااة حشاان ولااو رضاا   المجناار 

  ان  اد  الرضااء.  السان دلايوً   برة ل رضاء ولو وجد. إذ  د  المشرع صغر      ا ارشكال الأعا مع ا، فو 
                                                 

، القا دة 115، أد ل اسشنولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 23/8/8161شاري   75، قرار 841نقض سوري ، جناية أساس  - 1
،  311، أد ل اسشنولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  71/6/8166شاري   225قرار  482ية اساس ، نقض سوري ، جنا 8875

 .  8827القا دة رق  
،  316، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق،  الجاء الوو ، ص  21/1/8117شاري   414قرار  452نقض سوري ، جناية ، اساس  - 2

  8813القا دة رق  
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والسااابل فااار ذلاااك يعاااود إلااان الضاااع  الاااذي شعانياااو بسااابل صاااغر سااان ا. وبالشاااالر فااامن الجاااانر يكشااا   ااان 
تطورشااو اإلجراميااة إذ يسااشغا إحااد  صااور الضااع  اإلنسااانر ل معشااد      ااا القاصاار. وقااد أباارا  محكمااة 

راش ا اذه الحكمة من حماية القاصر الشار لا  شاش  التامساة  شارة مان العمار: ) إن واضام النقض فر أحد قرا
من قانون العقوبا  أراد حماية القاصرين من الشغرير ب ا  واو شاداء   ا    ورأ  أن  418القانون فر المادة 

نماة أو الممنو اة أو إرادش   ل  شصا بعد إلن درجة النضوج والشكاما حشن يسشطيعوا الشأرياق با ن الفعااو اا
  .  1المباحة

 411ولكن و بد من اإلشاارة إلان أناو إذا وقام الأعاا   ان القاصار باالعن  أو بالش د اد فأحكاا  الماادة 
 من قانون العقوبا  ار الواجبة الشطب ق. 

 ـ  الركن المعنوي:  2
صاد الجرمار   ان شعد جريمة ا شصال قاصر ل  شش  التامسة  شرة من الجارا   المقصاودة. ويقاو  الق

 نصري الع   واإلرادة أي أن يع   الجانر بأنو  واقم أننن قاصر، ويريد ذلاك. وقاد ذكرناا ساابقًا افشاراض   ا  
المش   بحقيقة سن المجنر     اا. فاو يساشطيم الجاانر الاا   أن موما  المجنار     اا شادو   ان أن  مرااا 

ية اسشننا ية بح ث يمكن أن يقم الجاانر فار   اط فار قد شجاوا التامسة  شرة إو إذا كان  مومح ا الجسد
شحد د  مراا. كما أن الجانر يسشطيم فر حاو  محددة أن  د ر  د    ماو باالعمر كاأن يط ال مان الأشااة 
اويش ا ل شأكد من  مراا فشبرا لو اوية ماورة شش ر إلن أن  مراا نمانر  شرة سانة مانًو. فأار ااذه الحالاة 

  د ر بانشأاء الع   لديو.  من الممكن ل مش   أن
 

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
 اقل المشرع السوري   ن اذه الجريمة بعقوباة مسااوية ل عقوباة المنصاوص     اا لجريماة ا شصاال 

 من و شسشطيم المقاومة بسبل نقص جسدي أو نأسر، ولكنو  اد فشدداا فر بعض الحاو .

 ـ العقوبة :  1
 جنا ية الوص  ار الشغاو الشاقة المؤقشة لمدة شسم سنوا .يعاقل الأا ا بعقوبة 

وبالنسبة إلن  قال الشروع فمن جريمة ا شصال أننن قاصر ل  شاش  التامساة  شارة جنا ياة الوصا ا 
فيعاقل   ن الشروع فر ارشكاب ا. ومن ح ث شقاد   قوبة اذه الجريمة فمن ااذه الجريماة مان الجارا   جنا ياة 

 من قانون العقوبا  وفقًا ل شرل السابق.  862لمادة ا اسشنادا إلنف  ا العقوبة الوص  الشر ششقاد  

                                                 
، أد ااال اسااشنبولر ، مرجااام سااابق ، الجااااء الوو ، ص  87/7/8112شاااري   56قاارار  774لحااداث ، اسااااس نقااض سااوري،  رفاااة ا  - 1

  8277، القا دة رق   167
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 ـ العقوبة المشددة:  2

 أ ـ التشديد تبعًا لسن المجني عليها: 
ششدد العقوبة لشصا إلن تمس  شرة سنة كحد أدنن إذا كان  مر المعشد      ا ل   شجاوا النانية 

  شرة. 

 من قانون العقوبات:  944و 948ب ـ التشديد وفقَا للمادتين 

مان قاانون العقوباا  إذا شاوافر  إحاد   243ششدد  قوبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر الماادة 
 من قانون العقوبا .  411و 413حاو  الششد د المنصوص     ا فر المواد 

 ـ العقوبة المخففة:  3
الجريمااة ماان ح ااث شتأ اا  العقوبااة فاار حاااو ماان قااانون العقوبااا    اان اااذه  511يطبااق نااص المااادة 

حصوو اواج صحي  ب ن الجانر والمعشد      ا. ولكن وبد مان اإلشاارة إلان أن قاانون الحاواو الشتصاية 
 511. وبالشاالر فاو مجااو لشطب اق ناص الماادة 1سم  باواج القاصار بعاد إكمااو التامساة  شارة مان  مرااا

 التامسة  شرة من  مراا. إذا كان  المعشد      ا قاصرًا ل  شكما 

 المطلب الرابع
 اغتصاب القاصر من قبل األصول أو من له سلطة عليه

نص قانون العقوبا    ن جريمة ا شصال قاصر من قباا الصاوو أو ممان لاو   ان القاصار سا طة 
 :  412فر المادة 

ـ إذا جامع قاصرًا متمًا الخامسة عشرة وغير متم الثامنـة عشـرة مـن عمـره أحـد أصـوله الشـرعيين 1
كان أو غير شرعي، أو أحد أصهاره لجهة األصول وكل شـخص مـارع عليـه سـلطة شـرعية أو فعليـة أو 

 أحد خدم أولئك األشخاص عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات. 

ن المجـرم موظفـًا أو رجـل ديـن أو كـان مـدير مكتـب اسـتخدام أو ـ ويقضى بالعقوبة نفسـها إذا كـا2
 .  عاماًل فيه فارتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة أو التسهيالت التي يستمدها من وظيفته(

                                                 
من قانون الحواو الشتصية   ان ااشار : " شكماا أا ياة الااواج فار الأشان والأشااة بشماا  النامناة  شارة مان العمار " ،  86نص  المادة   - 1

اسااشنناًء   اان ذلااك حاا ن نصاا  فاار الأقاارة الولاان من ااا   اان أنااو : " إذا اد اان المرااااق أو المرااقااة  وماان القااانون ذاشاا 81وقااد وضااع  المااادة 
م  ما ومعرفش ماااا باااالحقو  الب اااوغ بعاااد إكمااااو التامساااة  شااارة وط باااا الااااواج ، ياااأذن باااو القاضااار إذا شبااا ن لاااو صاااد  د وااماااا واحشمااااو جسااا

 موافقة الولر إذا كان او الل أو الجد .  " ، وقد اششرط فر اذه الحالةالاوجية
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وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة و أركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

  أواًل : محل الجريمة :
بالنساابة إلاان شااموو ف ااا   مريااة  418مشممااًا لاانص المااادة  412أراد المشاارع أن يكااون نااص المااادة 

قااد  اقباا  كااا شااتص  جااامم فشاااة  418مع نااة بالحمايااة ماان الر بااا  الجنسااية لبتاارين. فاامذا كاناا  المااادة 
قاااد أشمااا       اااا اشاااشرط  أن شكاااون المعشاااد  412لااا  شاااش  التامساااة  شااارة مااان  مرااااا فااامن الماااادة  اً قاصااار 

 .  1التامسة  شرة من  مراا ول  شش  النامنة  شرة

 ثانيًا: أركان الجريمة : 
إن النماوذج القااانونر ل اذه الجريمااة  شااأل  مان الركااان ااشياة: الااركن المأشاارض المشع اق بصااأة مع نااة 

صاااد ل جاااانر، والاااركن الماااادي القاااا     ااان شاااوافر النشااااط اإل جاااابر، والاااركن المعناااوي المشمناااا فااار الق
 الجرمر. 

 ـ الركن المفترض: 1
الأا اا ساواء بوجاود صا ة قراباة محاددة باالمجنر     اا أو فار ب ن المشرع وجول شوافر صأة تاصاة 

 وجود س طة     ا. 
 والشتاص الذ ن تشر المشرع من س طان     ن الننن الشر ل  شش  النامنة  شر من  مراا ا : 

  :ـــر الشـــرعيين ـــي عليهـــا الشـــرعيون أو غي ويقصاااد بأصاااوو المجنااار     اااا  أصـــول المجن
الشاار   ن كااا ماان شناساا   ماان   شناسااًو حقيقيااًا، ويشااما ذلااك الل والجااد إن  ااو. ويشااما 

فيساشوي أن شكااون المجنار     ااا بنشاًا شاار ية ل جاانر أو بنشااًا  ،أيضاًا الصااوو   ار الشاار   ن

                                                 
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) قانون العقوبا  قد قس  المعشد    ا    فار الأصاا الوو مان الجارا   المت اة باالتو  واادال  - 1

العامااة واااو المشع ااق باو شااداء   اان العاارض إلاان قاصاار لاا   ااش  النانيااة  شاارة ماان  مااره وقاصاار دون التامسااة  شاارة وقاصاار باا ن التامسااة 
ن ك ماة با ن اارم ل اماان والمكاان ويتش ا  معناااا بحسال اساشعمال ا فمان قااو ج سا  با ن شتصا ن فاو شاك أناو  شرة والنامناة  شار  ة ، وا 

ج س فر الأراغ الكاا ن ب ن ماا ومان قااو بوجاود مشااجرة با ن الأاريق ن فاو شاك أناو  ادو   ان اشاشراك جميام أفرادااا فار ااذا الناااع واكاذا فامن 
شرة ششما جميام الشاتاص الاذ ن أشماوا الرابعاة  شارة مان أ ماارا  ولا   شماوا النامناة  شارة ولكان الشاارع ك مة ب ن التامسة  شرة والنامنة  

المعادو لابعض قاانون العقوباا  وصارل  8157/ 1/ 21أراد أن  وض  اذا المعنان حشان و  بقان مجااو ل شأوياا فجااء بالمرساو  الماؤرخ فار 
 مااره ولاا   ااش  النامنااة  شاارة باادًو ماان قولااو باا ن التامسااة  شاارة والنامنااة  شاارة واااذا  بالقاصاار الااذي أشاا  التامسااة  شاارة ماان 412فاار المااادة 

ن اااذه الك مااة قااد ورد  فاار المااادش ن  واكشأاان  416و  412الاانص الجد ااد يأساار المعناان المقصااود ماان ك مااة باا ن وو  اادع مجاااًو ل شااردد . وا 
شكارار ل اا ولا  يقصاد شأسا ر واحادة من اا فقاط باا قصاد شأسا راما معاًا  416لن الماادة  412المرسو  الجد د بميضال اذا المعنان فار الماادة 

 .   882/7/8164شاري   818قرار  14لن اذا المرسو  جاء ل شأس ر و ل شعد ا  . نقض سوري ، جناية أساس 
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لعباارة فاار ااادا الصاادد ااار صاا ة الااد  الشاار شااربط الجااانر بااالمجنر طبيعيااة معشرفااًا ب ااا لن ا
 .  1    ا بغض النار إذا كان  الص ة شر ية أ  و

  :كاوج الت  الذي يعشدي   ان أتا  اوجشاو، واوج  أصهار المجني عليها لجهة األصول
 .  2البن  الذي يعشدي   ن شقيقة اوجشو

 ــ ــى المجن ــة عل ويشااما ذلااك الوصاار  ي عليهــا:كــل شــخص يمــارع ســلطة شــرعية أو فعلي
أو المربار ورل العماا، وكاا ذي  3والولر والمشبنر والخ والع  أو العمة أو التالاة أو المع ا 

ساا طة مسااشمدة ماان القااانون أو ماان العاارم أو ماان الواقاام كااأن يكااون الأا ااا ت اايًو أو اوجااًا 
 .  4لال 

يم كان س طة فع ية   ن المجنر       وشبعًا لذلك حكم  محكمة النقض بأن :)المد ن     ما         
ن كًو من ما يعشبر بنار  كون ما متشصان بمراقبة العماو وشوج     وحض     ن العما وشوب ت   وا 

  . 5العماو رل  ما وأن جميم العماو يعرفون بذلك
                                                 

  822د. ادوار  الر الذال، مرجم سابق، ص   -1
 58، ص 8111دال، الطبعة الولن، ح ل ، أ .  بد الواال بدرة، الجرا   المنافية لالتو  واا - 2
حكم  محكمة النقض السورية بأنو : ) لما كان المحكو    يو يعشرم فر جميم أدوار الشحق ق وفر المحاكمة أنو أجر  الأعا المنكر  - 3

ذه الصأة أحد المجرم ن بش م ذه القاصر فر إحد   رم المدرسة المتصصة لو والمجاورة ل غرفة الشر  تصص ا لشع ي  الطأاو ف و ب 
 251من قانون العقوبا  لنو من ذوي الس طة الأع ية   ن المعشد    يو . نقض سوري ، جناية اساس  412المشار إل    فر المادة 

. فر ح ن قرر   8811، القا دة رق   145، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق، الجاء الوو ، ص  23/4/8155شاري   711قرار 
ش ا أن : )ااذن فر المدرسة و يعشبر من الشتاص الذ ن يمارسون س طة فع ية   ن الطول فر ارشكابو فعا منافر ل حشمة المحكمة ذا

، أد ل اسشنبولر ، مرجم  83/81/8163شاري   117قرار  187مم أحد طول المدرسة الشر يعما ب ا  . نقض سوري ، جناية اساس 
 8211دة رق  ، القا  146سابق، الجاء الوو ، ص 

  48د.  دنان التط ل، شرل قانون العقوبا ، مرجم سابق ، ص  - 4
فر اذه القضية أصدر قاضر الشحق ق قرارًا يعد  الس طة الأع ية : ) الس طة المباشارة الشار  اشمكن صااحب ا مان الشصارم بصاورة مساشق ة  - 5

ن ذلااك و   اار   ف  ااا الضااحية فعااًو   اان ش بيااة ر باشااو دون ان شسااشطيم مقاومشااو أو شمشناام  اان ذلااك مااا لاا    حااق ب ااا ضاارر شااد د وأك ااد . وا 
ح ااث شكااون الساا طة الحقيقيااة مركاااة فاار أ اادي أشااتاص و يكااون ل اا  صااو  مباشاارة بالعماااو بااا يكااون اإلشاارام الأع اار   اان   شااوفر إطوقاااً 

العمااو ف  ااا لمااواأ ن أو مسااشتدم ن أو رؤساااء ورر مشعاادد ن بح ااث ششااواع الساا طة فع يااًا باا ن  اادد ماان الشااتاص وو يمكاان أن شكااون لي 
عماااو بح ااث شر مااو   اان مسااا رة ر باشااو  . إو أن محكمااة الاانقض  ااد   اااذا الشع  ااا: ) إنمااا يسااوده ماان   ساا طة فع يااة كام ااة   اان أحااد ال

الغموض والشناقض مم حكمة المشرع فار صايانة التاو  العاماة. فقارار قاضار الشحق اق  نادما يشاشرط أن شكاون السا طة الأع ياة كام اة إنماا 
بااا  فاامذا كاناا  اااذه الساا طة وفقااًا لقاارار قاضاار الشحق ااق ساا طة فع يااة مقشصاارة   اان ماان قااانون العقو  412يااأشر بق ااد لاا   اارد فاار نااص المااادة 

ولماا كاان ماا أورده القارار مان أن مناا ااذه السا طة   ،المراقبة أو المعاقبة من دون الشسري  والشع  ن كان مرشكل الأعا فار منجان مان العقاال
ا دو   ن أنو شراء  ل قاضار الاذي اصادره أن الاد و  قا ماة   ان العاماا أو الشر وضم ل ا اذه الق ود التاصة   ر مشوافرة فر المعاما إنم

  ن أصحال الس طة من الشتاص الذ ن و شربط   بالعماو صا ة وأن المشارع الاذي أوجال معاقباة مرشكال فعاا او شصاال مان أصاحال 
راك واقم المعاما وكناو الااروم اإلجرامياة ف  اا أو أن الس طة الشر ية أو الأع ية أو من مواأ    أو مسشتدم    أو  مال   إنما كان  ن إد
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لسا طة، وو بد من اإلشارة إلن أنو إذا كان  الس طة شر ية يكأر إنبا  الصأة الشر ششأارع  ن اا ااذه ا
 ند ٍذ شقو  قرينة   ر قاب ة إلنبا  العكس   ن أن صااحل ااذه الصاأة لاو سا طة   ان المجنار     اا. أماا 
السا طة الأع ياة فاو يمكان افشراضا ا ابشاداًء باا  جاال بياان الااروم الشار جع ا  ل جاانر   ان المجنار     ااا 

، واار قريناة شقباا إنبااا  1اساشعمال اش اك السا طة أي أن شبا ن ك ا  ولمااذا كاناا  لاو ااذه السا طة الشار أساااء 
نماا يكأار أن شكاون موجاودة وقا   العكس ول مش   أن  نأ  ا. ولايس شارطًا أن شكاون السا طة الأع ياة دا ماة، وا 

 ارشكال الجريمة.
 ول   ب ن النص ضرورة أن يكون التاد  مشأر ًا ل تدمة أو أنو 2خدم األشخاص المذكورين :

  كسا ا  فر ال و  منًو، ونر  أنو و يششرط أن يعما لد  المتدو  بشكا   ر منشا
شكون التدمة لد  المتدو  دا مة كحاو البسشانر أو الطباخ الد ن يعم ون لعدة سا ا  فر 

 ال و  فقط. 

                                                                                                                                               

ماا أوساط المعاما بع دة  ن منا اذه الجرا   بشعمي  مط ق تاو من الموضو ية الشر ششس  ب اا أحكاا  القضااء ومواايناو الواقعياة والأق ياة. ول
مركااة فار أ ادي أشاتاص بع اد ن  ان العمااو وششاواع  كان القرار اوسشنطاقر قد اشجو فر جاء  تر من شع   و إلن أن الس طة الحقيقية شكون 

   ن  دد من المواأ ن ورؤساء الورر إنماا يكاون مقارًا باأن ل اؤوء نصا ل مان السا طة الحقيقياة فوقام القارار فار إنباا  ماا أراد نأياو مشجافيااً 
ص منطو  الأقرة النانياة الشار وسام مجال اا من قانون العقوبا  ،  دا ما ا شوره من ذاوو  ن شمحي 412ومضمون الأقرة الولن من المادة 

العقال لأ اة أتار  اار أصاحال السا طة الشار ية أو الأع ياة اار ف اة المواا  ورجاا الاد ن وماد ر مكشال اوساشتدا  أو  ام او الاذي  رشكال 
در إذا مااا أتاذ باالرأي الااذي الأعاا مسا  ًا باساشعماو الساا طة أو الشسا يو  الشار يسااشمداا مان وايأشاو، ولمااا كانا  حكماة المشارع اااذه إنماا ش ا

مان  11. ولماا كاان ناص الماادة  412 وجل فيو القارار اجشمااع السا طة الأع ياة الكام اة لمان  رشكال فعاا او شصاال المعاقال   ياو بالماادة 
كاان الانص الجد ااد قاانون الجاااء العنماانر الم غان يعاقاال إذا ارشكال فعاا الأاحشاة جبارًا  اان المربار أو ولار المأعاوو باو أو المشساا ط   ياو. و 

لا  فر قانون العقوبا  قد وحل ما شورنو فر المجشمم الوضاع اوقشصادية والصنا ية واوجشما ية الجد دة . ولما كاان القارار المطعاون فياو 
قارار رقا  ، 8562  حل اذا الن ج  إنما يكاون قارارًا مع باًا فار القاانون  ارد   ياو الطعان بماا يعرضاو ل انقض . نقاض ساوري ، جنحاة  أسااس 

مرجااام ساااابق ، الجااااء الوو ، ص ، أد ااال اساااشنبولر ،  8661، أ.أناااس كيونااار ، مرجااام ساااابق ، قا ااادة رقااا   3/5/8164شااااري   8712
 .  8877، القا دة رق  112

ل بيان الاروم حكم  محكمة النقض السورية بأنو: ) و يمكن افشراض الس طة الأع ية ابشداء ووبد من إنباش ا إنباشًا تاصًا. كما  ج - 1
الشر جع   ل جانر س طة   ن المجنر     ا س طة فع ية ، وو     بعد ذلك أن شكون اذه الس طة دا مة أو وقشية  . نقض سوري ، الغرفة 

، 8811، القا دة رق   313وو، ص ، أد ل أسشنبولر، مرجم سابق، الجاء ال27/8/8112شاري   8416قرار  8448العسكرية ، اساس 
،  316، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  28/1/8112، شاري   117، قرار  355ري ، جناية اساس نقض سو 

 .  8828القا دة رق  
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) ششد د  قال التاد  الذي  رشكل فعًو منافيًا ل حشمة مم قاصر   ر مش  التامسة  شرة من  - 2

من قانون  412ل  يكن الجانر تادمًا شتصيًا لد  المجنر   يو أو لد  أحد الشتاص الوارد ذكرا  فر المادة   مره و  شوجل ما
،  146أد ل اسشنبولر، مرجم سابق، الجاء الوو ، ص  23/4/8155شاري   711قرار  18العقوبا   . نقض سوري ، جناية أساس 

  8811القا دة رق  
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 :ويشااشرط أن  رشكاال أحاادا   الموظــف أو رجــل الــدين أو مــدير مكتــب االســتخدام أو العامــل
الشر يسشمداا من وايأشو، فامذا انعادم  الرابطاة الأعا مس  ًا اسشعماو الس طة أو الشس يو  

 ب ن الأعا المرشكل والس طة أو الشس يو  الشر  شمشم ب ا الأا ا فو مجاو لشطب ق النص. 
فالموا  قد يسرء اسشعماو وايأشو وياوا  الننان الشار أشا  إلياو لحاا مشاك ش ا أناو قاادر   ان ح  اا 

لاان وأن باسااشطا شو شااأم ن ط باش ااا، وقااد  وام ااا  بااأن الموضااوع الااذي جاااء  إليااو يحشاااج إلاان ج ااد معاا ن وا 
لان نأقاا  مع ناة شعجاا اار  ان دفع اا فيأاوضا ا   ان أن شسشسا   شحا  ااذا الاا  . وقاد  إجراءا  صاعبة وا 
ش جااأ النناان إلاان رجااا د اان كاار  شاادتا لحااا مشااك ش ا ماام أحااد ذوي ااا لمااا يعاارم  اان رجااا الااد ن ماان حساان 

با ن النااس، فيساشغا رجاا الاد ن نقاة الننان الشار جااء  إلياو وماا يقدماو ل اا  الت ق ولما  شمشم بو من احشرا 
 من إ راءا  فشسشس   لو. 

 ـ الركن المادي:  2
إن الركن المادي ل ذه الجريمة  شأل  من الجماع مم الننن القاصر الشر ل  شش  التامسة  شرة من 

  مراا من دون اسشعماو العن  أو الش د د.  
 أـ الجماع: 

الجماع او الذي يم ا اذه الجريمة  ن جريمة الأحشاء، ويقم بمدتاو  ضو الشناسا الذكري فر 
 فرج الننن القاصر كما شرحنا سابقًا. 

 ب ـ عدم اللجوء إلى العنف أو التهديد: 
مان قاانون  411إن لجوء الجاانر إلان اساشعماو العنا  أو الش د اد  جعاا فع او تاضاعًا لحكاا  الماادة 

مااان القاااانون ذاشاااو لن ااااذا الأعاااا يصاااب  ا شصاااابًا مااام اساااشعماو العنااا  أو  412ولااايس ل ماااادة العقوباااا  
: ) وقوع الأعا ممن لو س طة   ن القاصار و يشاشرط شرافقاو مام بأن الش د د.  وبذلك حكم  محكمة النقض

مااة مع مااا ماان  . وشبعااًا لااذلك فاامن اوج ال  يمااارس ساا طة فع يااة   اان ابنش ااا القاصاار المقي1الضااغط واإلكااراه
ن مجامعشااو ل ااا محكومااة باانص المااادة  ماان قااانون العقوبااا   دون  412ح ااث اإلشاارام واإلنأااا  والشربيااة وا 

  .   2شرط اقشران الأعا بالضغط أو اإلكراه أو العن  أو الش د د
                                                 

، القا دة رق   313، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، ص  23/8/8162شاري   775قرار  671نقض سوري ، جناية أساس  - 1
8881 . 

، القا اااادة رقاااا   114سااااابق ، ص ، أد اااال اسااااشنبولر ، مرجاااام  2/7/8136شاااااري   443، قاااارار  711نقااااض سااااوري ، جنحااااة اساااااس   -2
قارار محكماة اوساش نام بعاد  الأعاا جناياة ولايس  2/7/8136. فأر إحد  القضايا أ د  محكمة النقض السورية بقرار صاادر بشااري  8874

جنحة وقد      ذلك بما يأشر : ) لما كان الطا ن بمفادشو الأورية فر ضبط الشارطة قاد أكاد أناو يقاو  بشربياة المجنار     اا مناذ امان طوياا 
سانوا  شقريبااا و ااد أمااا  محكماة البدايااة يكارر اااذا أماا  المحااامر العاا  أن ااا مقيماة معااو ومام اوجشااو والادش ا منااذ أن كاان  مرااا ساابم نا  ااد 

واواج أم اا وكاان  مرااا حاوالر سابم  أب  اااو شرام . وكان نابشًا بأورا  الم   أن المجنر     ا شعير فر مناو الطا ن واوجشو منذ وفااة 
أن مجامعش اا شما  برضاا  ا نا  ا اد  ذلاك سنوا  . وكان المجنر     ا قد فسر  اما  محكمة البداياة وأوضاح  سابل أقوال اا  الساابقة مان 
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ن كانا  راضاية. و  اة  اد  التاذ بالرضاا اار أن  فو يعشد انا برضا المجنر     ا ف شحقاق الجار  وا 
يساا ا   يااو ارشكااال الجريمااة بح ااث أنااو  412ر الااذي ششااوافر فيااو إحااد  الصااأا  المااذكورة فاار المااادة الجااان

 ألأة شجع  ا و شحشاط منو، وشنق فيو.  ا البًا ما شنشأ ب ن الجانر والمجنر     

 ـ الركن المعنوي: 3

لمقصاودة. ويقاو  شعد جريمة ا شصال قاصر أشم  التامسة  شرة ول  شاش  النامناة  شارة مان الجارا   ا
القصد الجرمر   ن شاوافر  نصاري الع ا  واإلرادة أي أن يع ا  الجاانر بأناو  واقام أننان قاصارًا لا  شاش  النامناة 
 شارة ويريااد ذلااك. وقاد ذكرنااا سااابقًا افشاراض   اا  المااش   بحقيقااة سان المجناار     ااا. فار المقابااا  جاال   اان 

يع اا  بش ااك الصاا ة واسااشطاع إنبااا  ذلااك  نشأاار الجاار ، الجااانر أن يع اا  بصاا شو بااالمجنر     ااا، فاامن كااان و 
ويعااود شقااد ر ذلااك لمحكمااة الموضااوع.  ف ااو افشرضاانا أن رجااًو ط ااق امرأشااو بعااد أن وضااع  طأ ااة صااغ رة ، 
وبعد مرور امن طويا ل   ر  تول ا ابنشو أقا  اذا الرجا  وقة جنسية مم امرأة برضااا ، وشب ن أن اا ابنشاو 

 ذه الجريمة ونشأاء القصد الجرمر لديو.  فو يعد مرشكبًا ل 

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
 اقااال المشااارع الساااوري   ااان ااااذه الجريماااة بعقوبااااة أتااا  مااان العقوباااة المنصاااوص     اااا لجريمااااة 

 او شصال الشر شقم بالعن  أو الش د د، ولكنو  اد فشدداا فر بعض الحاو . 
 ـ العقوبة:  1

لجريمااة بعقوبااة جنا يااة الوصاا  ااار الشااغاو الشاااقة المؤقشااة لماادة  اقاال المشاارع السااوري   اان اااذه ا
 شسم سنوا . 

وفيما  شع ق بعقال الشروع فمن جريمة ا شصال أننن قاصر أشم  التامسة  شر ول  شش  النامنة 
  شرة جنا ية الوص  يعاقل   ن الشروع فر ارشكاب ا. 

الجرا   جنا ية الوص  الشر ششقاد  ف  ا العقوبة  وفيما  تص شقاد   قوبة اذه الجريمة فمن اذه الجريمة من
 من قانون العقوبا  وفقًا لما شرحناه سابقًا. 862وفقًا ل مادة 
 ـ العقوبة المشددة:  2

مان قاانون العقوباا  إذا شاوافر  إحاد   243ششدد  قوبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر الماادة 
 من قانون العقوبا .  411و 413حاو  الششد د المنصوص     ا فر المواد 

                                                                                                                                               

أماااا  محكماااة اوساااش نام ، وكاااان مااان المسااا   باااو أن الطاااا ن واااااو رل الب ااا  واوج ال  يماااارس السااا طة   ااان اوبناااة واااار فااار اضااااع  
سااش اما  الشربيااة اوحشماااو  ساا طة فع يااة و شااك ف  ااا ويعشاارم أنااو يقااو  بشرب ش ااا. وكااان اإلشاارام والرقابااة واإلنأااا  والشاادة والشأد اال ماان م

 412ومقوماش ا واار جميع اا مان صامي  السا طة الأع ياة . وكاان و مجااو ل شاك بعاد ذلاك أن مجامعاة الطاا ن ل أشااة محكوماة بانص الماادة 
 من قانون العقوبا  كما ذال القرار المطعون فيو صوابًا . 
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 ـ العقوبة المخففة :  3
مان قاانون العقوباا    ان ااذه الجريماة. ولكان وباد مان اإلشاارة إلان أناو و  جاوا  511يمكن شطب ق الماادة 
إذا كان ب ن الجانر الذي يم ك س طة قانونياة أو فع ياة وبا ن المعشاد      اا حرماة  511شطب ق نص المادة 
 ك الل وابنشو أو الع  وابنة شقيقو.  شر ية، ومناو ذل

 المبحث الثاني
 الفعل المنافي للحشمة

يمكاان شعرياا  الأحشاااء بأن ااا كااا فعااا  رشكبااو شااتص ضااد  تاار بصااورة ش حااق بااو  ااارًا أو شؤذيااو فاار 
. ومعيار الشأريق ب ن الأحشااء واو شصاال فار أن الولان شقام   ان الرجاا والمارأة، ب نماا وباد مان أن 1 أشو

يكون المجنر   يو فر جريمة او شصال أننن، ويش  او شصال باميوج  ضاو الشاذك ر فار فارج المارأة، أماا 
 الأحشاء فيكأر لشحقق ا مومسة  ورة شتص أو الكش   ن ا. 

سوري ب ن  دة أنواع من الأحشاء : فنص   ن الأعا المنافر ل حشمة مم وقد م ا المشرع ال
اسشعماو العن  أو الش د د، والأعا المنافر ل حشمة باسشعماو التداع ، والأعا المنافر ل حشمة الواقم   ن 

 قاصر، والأعا المنافر ل حشمة المرشكل   ن قاصر من قبا من لو   يو س طة قانونية أو فع ية . 

 ب األول المطل
 الفعل المنافي للحشمة بالعنف 

) من أكره آخر بالعنف أو : 417نص قانون العقوبا    ن جريمة الأعا المنافر ل حشمة فر المادة 
التهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب باألشغال الشاقة مدة ال تنقص عن اثنتي عشرة 

 . سنة(

محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان  وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث
 مرشكب  ا.  

 أواًل: محل الجريمة: 
  اان تااوم جريمااة او شصااال الشاار و شقاام إو   اان النناان فاامن جريمااة الأعااا المنااافر ل حشاامة ماان 

طاقااًا الممكان أن شقام   ان اإلنساان الحاار ساواء الاذكر أو الننان. وبالشاالر فاامن محاا جريماة الأحشااء أكبار ن
 من محا جريمة او شصال. 

                                                 
أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  ، 6/82/8116، شاري   8152، قرار رق   8174نقض سوري ، جناية أساس   - 1

 . 8883، القا دة رق   315
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 ثانيًا: أركان الجريمة : 
إن النموذج القانونر ل ذه الجريمة  شأل  من الركان ااشية: الركن المادي القا     ان القياا  بالسا وك 

 الجرمر وشحقق النش جة الجرمية، والركن المعنوي القا     ن شوافر القصد. 

 ـ الركن المادي:  1
 المادي من إكراه المجنر   يو   ن شحما أو إجراء فعا منام ل حشمة. شأل  الركن 

 أ ـ الفعل المنافي للحشمة: 
سك  المشرع السوري  ن شحد د مااية الأعا الذي  ؤل  الأحشاء وشرك شقد ر ذلك ل أقو الجاا ر 

 والقضاء. 

  :موقف الفقه من الفعل المنافي للحشمة 
أقو أن الأعا المكون ل أحشاء او وقوع أي فعا منام لبدال من إن الأكرة المسشجمعة لد  ال       

الجانر   ن جس  المجنر   يو فر موضم يعد  ورة   ن أن يكون اذا الأعا متًو بالحياء إلن حد 
 . 1الأحر

 ااار  الأقاااو الجاا ااار أن الضاااابط فااار شحد اااد معياااار العاااورة أن اااا: ) أجاااااء الجسااا  الشااار جااار   ااارم 
جب ا  ن اطوع الغ ر، وو  برة فر ذلك بعرم شاتص مشاما  أو شاتص منحاا: الشتص المعشاد   ن ح

فالجااء الشر جار  العارم العاا    ان كشاأ ا و شعاد  اورة ولاو كاان شاتص مشاما  يحارص   ان ساشراا ، 
 .   2والجااء الشر جر  العرم العا    ن حجب ا شعد  ورة ولو كان شتص منحا و  جد حرجًا فر كشأ ا 

  : موقف القضاء من الفعل المنافي للحشمة 
 رم اوجش اد القضا ر الأعا المنافر ل حشمة بأنو: ) كا مومسة ل عورة أو الكش   ن ا بماا   حاق 

  .  3العار والذ  بالعأة الشر يحرص     ا المجنر       وو يششرط فر ذلك اإليوج

                                                 
منشاااور فااار  أ. محماااود اكااار شاامس ، شااارل قاااانون العقوباااا ، الجااااء الناااانر،  8112لعااا   165محكمااة الجناياااا ، دمشاااق، قااارار رقااا   - 1

 . 8811، ص  2113مطبعة الداودي، 
 554، مرجم سابق ، ص  د. محمود نج ل حسنر ، شرل قانون العقوبا   -2
، نقاااض ساااوري ، جناياااة أسااااس 8847، ص 2111، مج اااة المحاااامون  1/2/2111شااااري   841نقاااض ساااوري ، جناياااة ، قااارار رقااا   - 3

. نقااااض  8858، القا اااادة رقاااا   121، أد اااال اسااااشنبولر ، مرجاااام سااااابق ، الجاااااء الوو ، ص  88/8112/ 84شاااااري   156قاااارار  8173
، القا ااادة رقااا   127، أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق، الجااااء الوو ، ص  88/3/8156شااااري   465ر قااارا 728ساااوري ، جناياااة اسااااس 

 124، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  23/7/8163شااري   716، قارار  215. نقض سوري ، جناية أساس  8851
  8861، القا دة رق  
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والأعااا المنااافر ل حياااء: )إن الأعااا المنااافر  وقااد فاار  اوجش اااد القضااا ر باا ن الأعااا المنااافر ل حشاامة
ل حشمة او كا فعا  رشكبو شتص ضاد  تار ذكارًا أكاان أو أننان بصاورة ش حاق باو  اارًا أو شؤذياو فار  أشاو 
وكرامشو. أما الأعا المنافر ل حياء ف و كا فعا  ورث التجا ويحرص الأا ا   ن سشره. فالأر  با ن الأعاا 

فر ل حياااء  شم ااا فاار مقاادار جسااامة الأعااا وطبيعااة الناحيااة الشاار كاناا  ااادم المنااافر ل حشاامة والأعااا المنااا
او شداء من الجس ، فمن اسشطاو إلن موضم يعشبر مان العاورا  الشار  ر ال النااس فار ساشراا وو  ادترون 

و  بقن فر درجة الأعا المنافر ل حياء   .   1وسعًا فر صون ا فمنو يصا إلن درجة الأعا المنافر ل حشمة، وا 

. فأار 2وبذلك فقد نسل إلن اوجش اد القضا ر أنو اقر معيارًا يط ق   يو الأقاو الجاا ار: معياار العاورة
من قاانون العقوباا  و شعادو  515إحد  قرارا  محكمة النقض السورية  د  : ) الفعاو الشر  نش ا المادة 

ال مااس بال اادي أو المدا بااة وااار   اار الكشاا   اان العااورا  الشاار شقشضاار   اان الماارء صااون ا والمحافاااة 
ة  شوجال   ان المارء صاون ا من قاانون العقوباا  كاا كشا   ان  اور  417    ا. وا شبر الشارع فر المادة 

بطريقة العنا  الماادي أو المعناوي  ماو منافياًا ل حشامة ويعاقال   ياو بالعقوباة المنصاوص  ن اا فار الماادة 
  .  3المذكورة 

إو أنااو ماان الااوا  اإلشااارة إلاان أن أفعاااو الأحشاااء   اار محصااورة فقااط وفقااًا ل ااذا المعيااار بااا إنااو ماان 
و و شص ل موضعًا يعد  ورة. وبالشالر فمن القضاء يطباق أساساًا معياار المعقوو إمكان وقوع الأحشاء بأفعا

ولكن  شوجال  اد  اوكشأااء باذلك، ف ار  القضااء أن بعاض الفعااو و شماس  اورة فار جسا  المجنار  ،العورة
  يو وشعد مم ذلك فحشاء كما لو قا  الجانر بوضم  ضوه الشناسا ر ب اد المجنار   ياو أو فار جااء  تار و 

                                                 
،  315، أد ال اسااشنبولر ، مرجام ساابق ، الجاااء الوو ، ص  86/6/8114شااري   544، قارار  824نقاض ساوري ، جناياة ، أساااس  - 1

، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، 26/5/8111شاااري   341قاارار  358.، نقااض سااوري ، جنايااة اساااس 8886القا اادة رقاا  
طأن الق  ار ، اشاك العارض والأعاا الأاضا  ، ضاابط الشأرياق ب ن ماا ، مج اة القاانون واوقشصااد د. محمود مص  8822، القا دة  313ص 

  114، ص 8174، القاارة ، 
، د. محمود نج ل 655، د. حسن صاد  المرصأاوي ، مرجم سابق ، ص 781د. محمود محمود مصطأن ، مرجم سابق ، ص  - 2

. وقد ا شمد  محكمة النقض المصرية معيار العورة  ندما حكم  بأن : ) كا 551حسنر ، شرل قانون العقوبا  ، مرجم سابق ، ص 
مساس بجاء من جس  اإلنسان داتا فيما يعبر  نو بالعورا   جل أن يعد من قب ا اشك العرض . والمرجم فر ا شبار ما يعد  ورة وما 

، مجمو ة القوا د  22/8/8174ي ، قرار بشاري  و يعد كذلك يكون إلن العرم الجاري وأحواو الب  ا  اوجشما ية . نقض مصر 
 .251، ص  7القانونية، الجاء 

،  165، أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق ، الجاااااء الوو، ص  81/5/8118شااااري   611قااارار  612نقاااض ساااوري ، جناياااة اسااااس   -3
قد  أحدا    ن رفم نول امرأة حشان وساط ا فامن . وفر قرار  تر شؤكد محكمة النقض السورية   ن معيار العورة : ) مشن أ 8241القا دة 

قاام ذلااك ممااا يعشباار انش اكااًا لالتااو  منافيااًا ل حشاامة باادون حاجااة إلاان اإليااوج والمومسااة و قوبشااو الشااغاو الشاااقة المؤقشااة أمااا الأعااا الااذي و 
تااو  السااا دة فاار الب  ااة اوجشما يااة باامنااو ال باااس باادون كشاا  العااورة فمنااو  شعاا ن   اان محكمااة الموضااوع النااار فيااو   اان اااد  العاارم وال

لمعرفة ما إذا كان منافيًا ل حشمة أ  او لمس ومدا بة أو او  ما منام ل حياء مما شساشقا المحكماة بشقاد ر أدلشاو الساا غة . نقاض ساوري ، 
 .   8815ا دة ، الق 144، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  81/4/8167شاري   7131قرار  5813جنحة اساس 
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.  وقااد قضاا  محكمااة الاانقض السااورية بأنااو: ) و يشااشرط لشحقااق جريمااة الأحشاااء أن يقشاارن الأعااا 1ةيعااد  ااور 
بالكش   ن العورة با يكأر لشوفر الركن المادي أن يكون الأعا الواقم   ن جس  المجنر     ا قد ب اغ مان 

ة قااد شحقااق  اان الأحاار واإلتااوو بالحياااء درجااة شسااوغ ا شباااره اشااك  اارض سااواء أكااان ب و  ااا اااذه الدرجاا
  .  2طريق الكش   ن  ورة من  ورا  المجنر     ا أ  من   ر اذا الطريق

 ب ـ تحمل أو إجراء الفعل المنافي للحشمة : 
  ن س وك ن من الممكن أن يشكا كا واحد من ما النشاط  417نص قانون العقوبا  فر المادة 

 اإل جابر المكون لجريمة الأحشاء: 

 لحشمة: تحمل الفعل المنافي ل 
يقصد بشحما الأعا المنافر ل حشمة إقدا  الأا ا باوسشطالة   ن جس  المجنر   يو ر مًا  نو  

 . 3بشكا  ورث الحياء والتجا إلن درجة الجسامة

، وبالشالر و يكأر أن 4وشش  اوسشطالة   ن جس  المجنر   يو بالمساس بمحد   وراشو أو كشأ ا
 يو بأن يعرض   ن بصره أو سمعو مشااد أو صورًا أو أصواشًا ذا  يسرء الأا ا إلن أتو  المجنر  

 طابم جنسر. 

                                                 
  558د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص   -1
   8835، القا دة رق   176، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، ص  82/2/8136شاري   213قرار  257نقض سوري ، جناية اساس  - 2
، 784مرجام ساابق ، ص  ، د. محماود محماود مصاطأن ، 543د. محمود نج ل حسنر ،شرل قاانون العقوباا  ، مرجام ساابق ، ص  - 3

حكم  محكمة النقض السورية بأن : )  د  وجود أنر ااار و  نأر وقوع الأعا الذي  اش  بمجارد مومساة ماواطن العأاة بعاد شجرياد المجنار 
مرجااام ساااابق ، الجااااء الوو ، ص ، أد ااال اساااشنبولر ،  24/88/8118شااااري   668قااارار  8312  ياااو . نقاااض ساااوري ، أحاااداث أسااااس 

: ) إن إجراء الأعا المنافر ل حشامة و يساش ا  بالضارورة وقاوع اوشصااو الجنسار  ل محكمة ذاش ا، وفر قرار  تر  8841 دة رق  ، القا181
، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو،  5/8118/ 86شاااري   766قاارار  8511بااالمجنر     ااا . نقااض سااوري ، أحااداث أساااس 

 .   8843، القا دة رق   181ص 
E. GARCON , Code pénal annoté , édition Rousselet Patin et Ancel , Sirey, 1959, Article 331 a 333 , n 

63 , P.BOUZAT et J.PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie , Dalloz, Paris, 1970, p.115 
و  نحصر بأفعاو ال واطة واإليوج إنما يشما كا فعا يقم   ن  حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) الأعا المنافر ل حشمة - 4

شتص فر موضم  ؤذيو فر  أشو وي حق العار بو، كمومسة العورة باالة الشناس ية وما شابو ذلك من الفعاو الشر شعشبر فر نار 
 881قرار  828 . نقض سوري ، جناية أساس المجشمم منافية ل حشمة وفر منا اذه الحالة و يششرط وجود شقرير طبر  نب  وقوع الأعا 

. وقد اسشقر اوجش اد القضا ر  8881، القا دة رق   315، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  81/2/8117شاري  
: ) مجرد مومسة أماكن العأة بالمجنر     ا يعشبر فعًو منافيًا ل حشمة وو يششرط أن  شرك ذلك أنرًا    ن مواطن العأة . نقض   ن أن 

، كما حكم  محكمة النقض بأنو: ) مشن أقد  871، ص 2181، مج ة المحامون  21/1/2111شاري   2432سوري، جناية ، قرار 
أحدا    ن رفم نول امرأة حشن وسط ا فمن ذلك يعشبر انش اكًا لالتو  ومنافيًا ل حشمة بدون حاجة إلن اإليوج أو المومسة و قوبشو 

 8815، مجمو ة قانون العقوبا ، القا دة رق  8167/ 81/4غاو الشاقة المؤقشة . نقض سوري، جناية، قرار شاري  الش
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وشقب ااا فاارج  1وماان المن ااة   اان جريمااة الأعااا المنااافر ل حشاامة وضاام القضاا ل فاار  ااد المجناار   يااو
 .   3والعبث بالشرج بواسطة الصبم 2الننن

 ورش اا ااو فعاا مناافر ل حشامة وقد ا شبر  محكمة النقض أن ) إناااو سارواو المارأة واوطاوع   ان 
  .  4  ن ا شبار أن اذا  ؤذ  ا فر  أش ا وي حق ب ا العار ويدنس سمعش ا

  :إجراء الفعل المنافي للحشمة 
يقصد بمجراء الأعا المنافر ل حشمة إر ا  الجانر المجنر   يو   ن أن  رشكال فعاًو متاًو بالحشامة 

فعاو الشر  رشكب اا الجاانر   ان جسامو أماا  ناار المجنار . ف ترج  ن نطا  الأحشاء ال5  ن جس  الجانر
 .  6  يو م ما كان  درجة فحش ا ومد  أنراا فر المجنر   يو

  : الشروع في الفحشاء 

 بدأ الجانر بارشكال الفعاو الشر شرمر إلن اقشرام جريمة الأحشاء ولكن لاروم تارجة  ان إرادشاو 
 مرشكبًا ل شروع فر جريمة الأحشاء. و يصا إلن النش جة الشر   دم إل  ا فيعد 

وبالشالر يعد شرو ًا فر الأعا المنافر ل حشمة جنو  المش     ن المجنر     ا ومحاولشو رفام نياب اا، 
ووقوم الجانر بجانل المجنر   يو وشحريك  ده باشجااو محاوًو إمساك  ورشو، ومحاولة الجاانر فاش  الباال 

  ورشو.   ن المجنر   يو واو يسشح   لكش  

                                                 
، القا دة رق  144، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، ص  22/7/8165شاري   861، قرار 251نقض سوري ، جناية  اساس  - 1

8817  
،  142، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص 83/5/8163شاري   586، قرار 455نقض سوري  ، جناية اساس   -2

 8811القا دة رق  
،  142، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص 21/4/8163شاري   418، قرار  751نقض سوري ، جناية اساس  -3

 8813القا دة رق  
،  181، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص 81/5/8118شاري   611، قرار  612نقض سوري ، جناية أساس  -4

 .  8844القا دة رق  
 543د. محمود نج ل حسنر، شرل قانون العقوبا  ، القس  التاص، مرجم سابق ، ص  - 5
لأحشاءإ  د  بعض الشرال أن المشاادة أو الشصاوير لعاورا  الغ ار ت ساة يكاون وُينار الشساؤو حوو  د  مشاادة العورة ت سة من قب ا ا - 6

أن   ة الشجري  ار حماية الحرية الجنسية ل مجنر   يو بح ث شقاو  الجريماة ك ماا شضامن الأعاا بالركن المادي لجر  الأحشاء وقد    وا ذلك 
ولكنناا و  . 873وار  االر الاذال، الجارا   الجنساية، مرجام ساابق، ص د. اد)  مساسًا ب ذه الحرية أو تروجًا   ان الحادود الموضاو ة ل اا.

نشأااق ماام اااذا الاارأي لن الااركن المااادي لجاار  الأحشاااء اااو بالساااس المساااس واوسااشطالة   اان جساا  المجناار   يااو ، وو مسااوغ ل شوساام فاار 
الغ ار ت ساة مان ناوع الجناياة. كماا أن ااذه الجريماة  شأس ر اذا المادلوو إلان أبعاد مان الحاد الاذي قصاده المشارع بح اث نعاد  الناار إلان  اورة

 ششط ل وجود العن  أو الش د د واو ما و  شوافر فر حالة اسشرا  النار.  
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ولكن ك   يمكن الشم  ا ب ن الشروع الشا  والشروع الناقص فر جريمة الأحشاءإ فر الواقم من       
الصعل شحد د معيار واض  ل شأريق ب ن الشروع الشا  والشروع الناقص فر اذه الجريمة. ولكن يمكن 

توو إلن الحما  لرؤية شوضي  ذلك من توو المناو الت ر. ف و افشرضنا أن الشتص الذي يحاوو الد
 ورة المجنر   يو ل   شمكن من دلك لشدتا شتص نالث منعو من ذلك فيمكن أن نسمر ذلك شرو ًا 
ناقصًا فر جريمة الأحشاء. ولكن لو شمكن الجانر من الدتوو إلن الحما  وشمكن المجنر   يو من ال رل 

 .  1ًا فر جريمة الأحشاءقبا رؤية الأا ا لعورشو، فمن الممكن أن نسمر ذلك شرو ًا شام
وفر اذا الصدد  بارا قارار لمحكماة الانقض الساورية  نادما حكما  باأن : ) إ او  الجاانر لباال مشجاره مان 
الاااداتا ووضااااعو المجناااار     اااا فاااار حضاااانو وشقب   اااا ومحاولااااة إنااااااو بنطال اااا واضااااطراره  ااااد  اوسااااشمرار 

ا اا ن  ؤلاا  جريمااة الشااروع الشااا  فاار الأعااا والشمااادي فاار جريمشااو بساابل مداامشااو ماان قبااا رجاااو الماان وال
  .  2المنافر ل حشمة

 ج ـ عدم الرضا: 
و شتش    ناصر اإلكراه الذي شطرقنا لو فر بحث جريمة او شصاال  ان مقوماا  اإلكاراه المط اول 
لجريمااة الأعااا المنااافر ل حشاامة. وبالشاااالر يشااشرط أن يكااون ماان شااأن العنااا  أو الش د ااد الشااأن ر فاار رضااااء 

. وقد حكم  محكمة الانقض باأن: ) كاا كشا   ان  اورة  شوجال   ان المارء صاون ا بطريقاة 3المجنر   يو

                                                 
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) كا جريمة وبد وأن شمر فر طور الشحض ر ن  فر طاور الشنأ اذ والشاروع فار الجريماة ااو البادء  - 1

إلاان النش جااة المقصااودة، ولاا   باا ن القااانون  ايااة الشااارع ماان الباادء بالشنأ ااذ لنااو  مااا موضااو ر  تش اا   رأساااً  وصااا  بالشنأ ااذ بعمااا إ جااابر
باااتشوم الجاارا   فمااا كااان فاار بعضاا ا معشباارًا ماان أ ماااو الشنأ ااذ ويرماار إلاان إبااراا الجريمااة إلاان ح ااا الوجااود يعشباار فاار الاابعض ااتاار ماان 

لشأريااق با ن اااذه ال ماااو بصااورة ج يااة و شاادع مجااًو ل غمااوض واولشباااس فأ ماااو الشحضاا ر و شسااشمد أ مااو الشحضاا ر  . لااذلك فمنااو  جاال ا
  قوبش اا مان الجار  الصا ر وو شكاون معاقبااة ماا لا  شكان بنأسا ا  مااًو إجرامياًا و  ان العكاس مان ذلااك أ مااو الشنأ اذ أو الشاروع فمن اا شسااشمد

ساباغ الصاأة القانونياة     اا . نقاض  قوبش ا مان المجار  نأساو واار معاقباة   ان كاا  حااو و  ان ضاوء ااذه المباادغ  نبغار دراساة الواقام وا 
، القا اادة رقاا   173، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ص  88/81/8111، شاااري   651قاارار  21سااوري ، أحااداث اساااس 

8836 . 
،  176، أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق ، الجاااااء الوو، ص  82/2/8136شااااري   213قااارار  257نقاااض ساااوري ، جناياااة اسااااس  - 2

 . 8835القا دة رق  
، د. حسن صاد   211، د. محمود محمود مصطأن ، مرجم سابق ، ص 553د. محمود نج ل حسنر، مرجم السابق، ص  3

  662المرصأاوي ، مرجم سابق ، ص 
R.Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, T.5 , op.cit, p. 495, T.DONNEDIEU DE 
VEBRAS, Traité de droit criminel et de législation pénal comparée, Paris, 1947,p.342 J.PRADEL, Droit 
pénal général , Cujas , Paris , 1977,p.123, L.RASSAT, Les infractions contre les biens et les personnes 

dans le nouveau code pénal , Dalloz, 1995, p.45. 
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العنااا  الماااادي أو المعناااوي يعشبااار  ماااًو منافياااًا ل حشااامة ويعاقااال بالعقوباااة المنصاااوص     اااا فااار المااااادة 
4171   .  

أن يمساك الماش   الوو ويعد  من قب ا انعدا  رضاء المجنر   يو بقصد إجراء الأعا المناافر ل حشامة 
 .   2بمحد  ساقر المجنر     ا ويمسك المش   ااتر بساق ا التر  ويضم النالث  ده فر فرج ا

وبالشالر فمن جريمة الأحشاء شقو  بمشيان الأعا   ن شتص المجنر   يو ضاد إرادشاو وساواء فار ذلاك 
.  وقاد حكما  محكماة الانقض الساورية 3هأن يكون مصادر انعادا  رضاا و مادياًا أو معنوياًا أو أياة وسا  ة إكارا 

  .   4بأن: ) النو  يس ل إرادة النا   ويجعا الأعا فيو واو نا   مقرونًا باإلكراه المعنوي 

 ـ الركن المعنوي: 2
شعد جريمة الأعاا المناافر ل حشامة مان الجارا   المقصاودة. ويقاو  القصاد الجرمار   ان  نصاري الع ا  

 و يكش  أو يومس أماكن العأة لد  المعشد    يو دون رضاه ويريد ذلك. واإلرادة أي أن يع   الجانر بأن
وبالشااالر  نشأاار القصااد الجرماار إذا حاارك أحااد الشااتاص  ااده فاار مكااان مااادح  بالناااس فاصااطدم  

 بجسد امرأة .
وو  برة ل دوافم الشر جع   الجانر  رشكل فع شو كأن يكون البا ث شحق اق ر باا  جنساية أو اونشقاا  

لمجناار   يااو أو ذويااو أو الشساا ية أو شحق اار المجناار   يااو أمااا  الناااس كمااا لااو مااا  الجااانر نيااال اماارأة ماان ا
لكشاا   ورش ااا أمااا  الناااس إمعانااًا فاار اإليااو  النأساار ل معشااد      ااا. وفاار ذلااك حكماا  محكمااة الاانقض 

إرضااء ل شا وة  السورية بأن الأحشاء ار كا فعا   حق العاار بالشاتص المرشكال ضاده: ) ساواء أكاان ذلاك
  .  5أو حبًا فر اوسشطوع أو إفسادًا لالتو 

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
                                                 

، القا دة رق   144، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  88/6/8162شاري   744نقض سوري ، جناية، قرار رق     -1
8814  

 855ص د. ادوار  الر الذال ، مرجم سابق ،   -2
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) معاقبة من أكره  تر بالعن  أو بالش د د   ن شحما فعا منافر ل حشمة المنصوص     ا فر   -3

نباشو بأدلة مسشق ة شح  طا  ة النقض  . نقض  417المادة  من قانون العقوبا  شقشضر الشحدث  ن العن  أو الش د د بصورة واضحة وا 
، القا دة رق   315. أد ل اسشنبولر  مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  28/1/8116شاري   164قرار  8276س سوري جناية أسا

8885  . 
، القا دة  143. أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  6/4/8154شاري   211قرار  813نقض سوري جناية أساس  - 4

 .  8217رق  
 
، القا دة  127، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص  3/5/8164شاري   711قرار  328نقض سوري ، جناية اساس  - 5

 .  8853رق  



39 

 

نارًا إلن الضارار الجسادية والمعنوياة الشار شسابب ا جريماة الأحشااء فقاد  اقال المشارع الساوري     اا 
 بعقوبة جنا ية، وشدد اذه العقوبة فر  دة حاو . 

 ـ العقوبة:  1
نا يااة الوصاا  ااار الشااغاو الشاااقة المؤقشااة ماادة و شاانقص  اان اننشاار  شاارة يعاقاال الأا ااا بعقوبااة ج

 سنة وو شايد  ن تمس  شرة سنة.  
فامن جريماة الأحشااء باالعن  أو الش د اد جنا ياة الوصا ، فيعاقال   ان  أما فيما  تص  قال الشروع

 نون العقوبا . من قا 811الشروع  فر ارشكاب ا وفقًا ل قوا د العامة المنصوص     ا فر المادة 
فمن اذه الجريمة من الجرا   جنا ية الوص  الشر ششقااد  ف  اا العقوباة وفقاًا ل ماادة  وبالنسبة إلن الشقاد 

 من قانون العقوبا  كما شرحنا سابقًا.   862

 ـ العقوبة المشددة:  2

 أ ـ التشديد تبعًا لسن المجني عليه: 
ماان  مااره ششاادد العقوبااة بح ااث و شاانقص  اان نمااانر  ةإذا كااان المعشااد    يااو لاا   ااش  التامسااة  شاار 

 .417 شرة سنة وفقًا ل أقرة النانية من المادة 

 من قانون العقوبات:  948و  944ب ـ التشديد وفقَا للمادتين 
مان قاانون العقوباا  إذا شاوافر  إحاد   243ششدد  قوبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر الماادة 

 من قانون العقوبا .  411و 413    ا فر المواد  حاو  الششد د المنصوص
 ـ العقوبة المخففة:  3

مان قاانون العقوباا    ان ااذه الجريماة. فامذا  قاد اواج صاحي  با ن  511يمكن شطب اق ناص الماادة 
مان قاانون العقوباا   248مرشكل اذه الجريمة وب ن المعشد      ا من الممكان شتأ ا  العقوباة وفقاًا ل ماادة 

 شقا  ن الحبس لمدة سنش ن.    ن أن و
وماان الواضاا  أن اااذه المااادة و شطبااق إو  ناادما يكااون الجااانر ذكاارًا والمجناار     ااا أنناان أو العكااس 

ماان قااانون العقوبااا ، أمااا فاار الحاااو  التاار  فااو يمكاان شطب ااق نااص المااادة  511لصااراحة نااص المااادة 
ماان الاذكور أو  ناادما يكاون الجااانر والمجناار ، فع ان سااب ا المنااو  ناادما يكاون الجااانر والمجناار   ياو 511

لعاااد  إمكانياااة إبااارا   قاااد اواج صاااحي  بااا ن الجاااانر  511  ياااو مااان اإلنااااث، و يمكااان شطب اااق ناااص الماااادة 
 والمجنر   يو.
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 المطلب الثاني
 ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بمن ال يستطيع المقاومة

ل حشمة بمان و يساشطيم المقاوماة أو بالتاداع نص قانون العقوبا    ن جريمة ارشكال الأعا المنافر 
) يعاقــب باألشــغال الشــاقة حتــى خمــع عشــرة ســنة علــى األكثــر مــن لجــأ إلــى ضــروب :  414فاار المااادة 

الحيلــة أو اســتفاد مــن علــة امــرأ فــي جســده أو نفســه فارتكــب بــه فعــاًل منافيــًا للحشــمة أو حملــه علــى 
 .   ارتكابه(

 وسندرس،   ن الشوالر، فر اذا المبحث أركان اذه الجريمة والعقوبة المأروضة   ن مرشكب  ا.  
 أواًل: محل الجريمة : 

 رأ نا أن محا اذه الجريمة من الممكن أن يكون ذكرًا أو أننن. فالم   أن يكون اإلنسان حيًا. 
 ثانيًا: أركان الجريمة : 

شااأل  ماان الااركن المااادي المشمنااا فاار الساا وك الجرماار ال ااادم إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  
 لشحق ق النش جة الجرمية، ومن الركن المعنوي القا     ن شوافر القصد الجرمر . 

 الركن المادي:  -1

إن الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان ارشكااال فعااا منااام ل حشاامة ماام شااتص أو حم ااو   اان 
شتص من نقص جسدي أو نأسر أو بسبل ما اسشعما نحاوه مان ضارول ارشكابو مسشأ دًا مما يعانر اذا ال

 الح  ة.  

 أ ـ تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة: 

 شحقااق النشاااط اإل جااابر ل ااذه الجريمااة ماان ارشكااال فعااا مناااٍم ل حشاامة ماام المعشااد    يااو أو حم ااو 
   ن ارشكابو، وقد شرحنا سابقًا ما المقصود بذلك. 

 ب ـ اللجوء إلى ضروب الحيلة أو االستفادة من علة امرأ في جسده أو نفسه: 

مان قاانون العقوباا   باارا  شتش ا   ان  414فر الواقم نوحل أن المشرع اسشعما فار ناص الماادة 
، إذ اسشبدو بعبارة مان و شساشطيم المقاوماة بسابل نقاص جسادي أو نأسار أو بسابل ماا 411 بارا  المادة 
اا من ضرول التداع،  بارة من لجأ إلن ضرول الح  اة أو اساشأاد مان   اة أمار ء فار جساده اسشعم و نحو 

. فال ادم  411و  تش   من ح ث قصد المشارع وال ادم  ان ناص الماادة  414ونأسو. ولكن نص المادة 
واحااد فاار كااو النصاا ن أو واااو حمايااة الشااتاص الااذ ن يعااانون   ااة جساادية أو نأسااية، أو الااذ ن شمااارس 

     الح  ة لو شداء       جنسيًا، كما شرحنا سابقًا.   
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 الركن المعنوي:  -2

شعد  جريمة الأعاا المناافر ل حشامة مان الجارا   المقصاودة. ويقاو  القصاد الجرمار   ان  نصاري الع ا  
واإلرادة أي أن يع اا  الجااانر بأنااو يكشاا  أو يومااس أماااكن العأااة لااد  المعشااد    يااو مسااشأ دًا ماان ضاارول 

ا، إذا لا  يكان الأا اا الح  ة الشر اسشعم  ا شجااو أو من   ة امرغ فر جسده ونأساو ويرياد ذلاك. فار المقابا
 المااًا بوجااود الاانقص الجساادي أو النأساار ولاا   رشكاال أي فعااٍا ماان أفعاااو التااداع وا شقااد أن المجناار   يااو 

 راٍض بالأعا المقشرم بحقو، و يعد مقشرفًا لجريمة الأحشاء ونشأاء الركن المعنوي. 
 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 

وبااة شااد دة ر بااة فاار حمايااة الشااتاص الااذ ن يعااانون  اقاال المشاارع السااوري   اان اااذه الجريمااة بعق
الاااانقص الجساااادي أو النأساااار، وبالشااااالر إمااااا و يسااااشطيعون الاااادفاع  اااان أنأساااا   أو أن اااا  و  اااادركون معناااان 

 او شداء الواقم      ، كما أنو شدداا إذا شوافر  اروم مع نة. 
 ـ العقوبة:  1

ة الوصاا  ااار الشااغاو الشاااقة المؤقشااة ماان  اقاال المشاارع السااوري   اان اااذه الجريمااة بعقوبااة جنا ياا
 نوث سنوا  حشن تمسة  شرة سنة. 

أمااا بالنساابة إلاان الشااروع، فاامن جريمااة ارشكااال الأعااا المنااافر ل حشاامة ماام المعشااد    يااو مسااشأ دًا ماان 
ضاارول الح  ااة الشاار اسااشعم  ا شجااااو أو ماان   ااة اماارغ فاار جسااده ونأسااو جنا يااة الوصاا  فيعاقاال   اان 

 شكاب ا. الشروع  فر ار 
فامن ااذه الجريماة مان الجارا   جنا ياة الوصا  الشار ششقااد  ف  اا العقوباة وفقاًا ل ماادة  ومن ح ث الشقااد 

 من قانون العقوبا .  862
 ـ العقوبة المشددة:  2

مان قاانون العقوباا  إذا شاوافر  إحاد   243ششدد  قوبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر الماادة 
 من قانون العقوبا .  411و 413صوص     ا فر المواد حاو  الششد د المن

 ـ العقوبة المخففة:  3
من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة. فامذا  قاد اواج صاحي  با ن مرشكال  511يمكن شطب ق المادة 

 اذه الجريمة وب ن المعشد      ا فمن الممكن شتأ   العقوبة وفقًا لما رأ ناه سابقًا. 
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 المطلب الثالث
 الفعل المنافي للحشمة بقاصر

ماان قااانون  415نااص قااانون العقوبااا    اان جريمااة إجااراء الأعااا المنااافر ل حشاامة بقاصاار فاار المااادة 
ــم يــتم الخامســة عشــرة مــن عمــره فعــاًل منافيــًا للحشــمة أو حملــه علــى العقوبااا :  ) مــن ارتكــب بقاصــر ل

 .  ارتكابه عوقب باألشغال الشاقة تسع سنوات(
وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 

 مرشكب  ا.  
 أواًل : محل الجريمة : 

القاصااار ساااواء ذكااارًا أ  أننااان، فالمعشاااد    ياااو فااار ااااذه الجريماااة ااااو فااار  شمناااا محاااا ااااذه الجريماااة 
شع ا ن سان المعشاد    ياو فار جريماة الأعاا القاصر الذي لا   اش  التامساة  شارة مان  ماره. ولاذلك وباد مان 

. ولكان الساؤاو ااا العبارة فار شحد اد سان المجنار   ياو 1المنافر ل حشمة لن بانشأا و قاد شنشأار ااذه الجريماة
موضااو ر أي الساااس فيااو لحقيقااة ساان المجناار   يااو، أو شتصاار يعااود الساااس فيااو لشقااد ر الجااانر ل ااذه 

 السن إ 
د العماار ااار بااالعمر الحقيقاار ل مجناار   يااو ولااو كااان متالأااًا لمااا قاادره فاار الواقاام إن العباارة فاار شحد اا

وو أامياة بعاد ذلاك لكاون الجاانر  3. فع ن المحكمة أن ششنب  من اذا السن مان ق اود الساجا المادنر2الجانر

                                                 
حكم  محكمة النقض المصرية بأنو : ) يعشبر دفم المش   بأن المجنار   ياو قاد ب اغ النامناة  شارة دفعاًا جوارياًا ومان نا  ش شاا  المحكماة  - 1

. كمااا قاارر   676، ص  276، رقاا   7، مجمو ااة أحكااا  محكمااة الانقض ، الساانة  24/7/8154 بشحقيقاو والاارد   يااو   . نقااض مصاري ،
   المحكماة ذاش ااا بأنااو : ) يعشباار قاصارًا الحكاا  الااذي  ااد ن المااش   دون أن  نبا  أن المجناار   يااو دون النامنااة  شارة   . وفاار قاارار  تاار ل ااا :

، مجمو اة أحكاا  محكماة  23/5/8163د  وجود ش ادة المايود . نقاض مصاري ، ) يعشبر مع بًا الحك  الذي يغأا الشحقق من السن  ند  
 .  611، ص  828، رق   81المصرية ، واارة العدو المصرية ، القاارة ، السنة  النقض

لأاة حكم  محكمة النقض المصرية بأن : ) العبرة فر السن فار جريماة اشاك العارض اار بالسان الحقيقياة ل مجنار   ياو ولاو كانا  متا  -2
لما قدره الجانر أو قدره   ره من رجاو الأن ا شمادًا   ن ما ار المجنار   ياو وحالاة نماو جسامو أو   ان اي سابل  تار . نقاض مصاري ، 

 613، مرجم سابق ، ص  81المصرية، السنة  ، مجمو ة أحكا  محكمة النقض 25/7/8141
  ياو ، إذ قضا  محكماة الانقض المصارية فار إحاد  قراراش اا باحشساال   برا فر اذا الصدد الشقوي  الذي يحشسل وفقاًا لاو سان المجنار  -3

ون ااذا الساان وفقااًا ل شقااوي  ال جااري ، و   اا  ذلااك : )بااأن اااذا الشقااوي  اااو الااذي  شأااق ماام صااال  المااش   أتااذًا بالقا اادة العامااة فاار شأساا ر القااان
أن يأسر بشوسام لمصا حة الماش   وبشضا  ق ضاد مصا حشو ، وأناو  الجنا ر والشر شقضر بأنو إذا جاء النص العقابر ناقصًا أو  امضًا ف نبغر

، مجمو ااة أحكااا  محكمااة  4/82/8163و  جااوا أن  ؤتااذ فاار قااانون العقوبااا  بطريااق القياااس ضااد مصاا حة المااش    . نقااض مصااري ، 
 .  8211، ص  254، رق   81النقض المصرية ، مرجم سابق ، السنة 

حااا نااار : فشأساا ر الاانص  جاال أن يسااش دم شحااري قصااد الشااارع منااو، فاامن شكشاا  اااذا القصااد وياار  جاناال ماان الأقااو أن حجااة المحكمااة م
شع ن إ مالو سواء كان فار مصا حة الماش   أو ضاد مصا حشو، وو وجاو لوحشجااج بمصا حة الماش   إو إذا اساشحاو فار صاورة قاطعاة الكشا  

لمصاري الشار نصا    ان أن جميام المادد المب ناة فار ااذا القاانون من قانون اإلجاراءا  الجنا ياة ا 561 ن قصد الشارع . وح ث إن المادة 
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 ،قد ا شقد أن  مر المجنر   يو أكنر من ذلك. وفر حاو  اد  وجاود مساشند رسامر  ؤكاد سان المجنار   ياو
 ضر أن يح  و إلن أحد الطباء لشحد د سن المجنر   يو.   ن القا

وقد رأ  محكمة النقض السورية أن   ان محكماة الموضاوع بياان حقيقاة العمار بكاا الوساا ا الممكناة 
إن لااا  شكااان مساااج ة ضااامن الميعااااد القاااانونر : ) إن شع ااا ن سااان المعشاااد    ياااو فااار جريماااة الأعاااا المناااافر 

كاانم ماان أركااان شحد ااد العقوبااة لااذلك فاامن   اان محكمااة الجنايااا  أن ل حشاامة  نصاار ماان  ناصاار الجاار  ور 
شبحااث  اان اااذه الساان بجمياام الوسااا ا والدلااة حشاان إذا شباا ن ل ااا أن ق ااود السااجا الماادنر لاا  شكاان مسااج ة 
ضامن مادش ا القانونياة  مااد  إلان اساشجوء الحقيقاة بكااا أناواع البياناا  وو يعشبار الساان مان قب  اا   ان اااذه 

نما او سب ا لشع  ن العقوبة القانونيةالصورة شصحيح   .  1ًا ل ق ود وا 

 ثانيًا: أركان الجريمة : 

إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان الااركن ن المااادي والمعنااوي . ف شوجاال أن يقااو  الأا ااا 
 بالنشاط الجرمر لشحق ق النش جة المبشغاة وأن  شوفر لديو القصد. 

 ـ الركن المادي:  1

كن المادي من ارشكال فعا مناٍم ل حشمة بقاصر أو حم و   ن ارشكابو دون اسشعماو  شأل  الر 
 العن  أو الش د د. 

 أ ـ تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة: 
، ف او لا  يقا  بحصار الفعااو 2جاء قانون العقوباا  الساوري تالياًا مان شعريا  الأعاا المناافر ل حشامة

المار ل أقاو وشقاد ر القضااء فيماا إذا كاان الأعاا المقشارم قاد ب اغ مان الشر شكون الس وك المجر  با شرك اذا 

                                                                                                                                               

شحسااال باااالشقوي  المااايودي شعاااد  مقاااررة لقا ااادة العاماااة فااار الماااواد الجنا ياااة كافاااة ، إذ و  جاااوا أن  ؤتاااذ بشقاااوي  فااار شطب اااق قاااانون اإلجاااراءا  
  .  561) د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق، ص  الجنا ية وبشقوي   تر فر شطب ق قانون العقوبا  لورشباط الون ق ب ن القانون ن.

،  145، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  21/81/8162شاري   615قرار  571نقض سوري ، جناية أساس  -1
 .  8816القا دة رق  

العقوبااا  ااار المحافاااة   اان العاارض  ماان قااانون  415قاارر  محكمااة الاانقض السااورية أن  : ) الغايااة الشاار شوتااااا الشااارع فاار المااادة  - 2
يوجو  ده المب ولة فر شارجو إنماا  نطباق   ان حكا  ااذه الماادة لوقاوع الأعاا فار  والحياء وكان إقدا  المحكو    يو   ن ت م نيال القاصر وا 

،  أد ااال 6/2/8161شااااري   37قااارار  3محاااا العاااورة وموضااام  اااؤذي المعشاااد    ياااو فااار  أشاااو وكرامشاااو . نقاااض ساااوري ، جناياااة أسااااس 
 .   8811، القا دة رق   147، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص اسشنبولر
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ه فعاًو منافياًا ل حشامة كماا شارحنا ساابقاً  . وسانذكر فار ااذا التصاوص بعاض 1الأحر الدرجة الشر شج ا  اد 
 :  2الشطبيقا  القضا ية   ن جريمة ارشكال فعا مناٍم ل حشمة بقاصر

شاااو والعباااث بشااارجو بواساااطة الصااابم يعاااد فعاااًو منافياااًا إن إناااااو سااارواو القاصااار واوطاااوع   ااان  ور 
ن قيااا  3ل حشاامة لوقااوع الأعااا   اان  ااورة وفاار موضاام  ااؤذي المعشااد    يااو القاصاار فاار  أشااو وكرامشااو ، وا 

الأا اا بوضام  اده   اان فارج الطأ اة وشدليكااو بمصابعو وشمايقاو ب اذا الأعااا لغشااء بكارش اا يكااون فع او قاد ب ااغ 
، كماا أن أتاذ الماش   ل قاصار إلان 4أصاب  مع اا مان قب اا الأعاا المناافر ل حشامةمن الجساامة والأحار حادًا 

ه فعااًو منافيااًا  مساااك  ااداا ووضااع ا   اان قضاا بو و يمكاان  ااد  جوساا ا بجانبااو وشقب   ااا وا  المقباارة المجاااورة وا 
نما فعًو منافيًا ل حشمة  .  5ل حياء وا 

 ب ـ عدم استعمال العنف أو التهديد: 
أن  نصاار الرضاا فاار الفعااو المنافيااة ل حشامة ضااروري وم ا ، إو إذا وقعاا    اان وباد ماان اإلشاارة 

قاصااار ذكااارًا كاااان أ  أننااان لااا   اااش  التامساااة  شااارة مااان  ماااره، إذ و يعشاااد برضاااا القاصااار. ف ااايس م ماااًا أن 
 .  6يسشو ل القاصر طبيعة الأعا

                                                 
حكم  محكماة الانقض الساورية باأن : ) كشا  العاورة ووضام القضا ل با ن فتاذي الحادث يشاكا جار  الأعاا المناافر ل حشامة  . نقاض  - 1

، القا ااادة رقااا   183ساااابق، الجااااء الوو ، ص ، أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام  28/4/8113شااااري   373قااارار  611ساااورية ، جناياااة أسااااس 
8842   . 

قرر  محكمة النقض السورية بأنو : ) إذا لا  يحاط قارار اوش اا  بجناياة إجاراء الأعاا المناافر ل حشامة بقاصار  ان طرياق الش د اد بواقعاة  - 2
. ن نقضاو الد و  وو بكافة أدلش ا ول   شعرض لشقرير التبرة الجارية ول   ب ن سببًا لعد  التذ ب ا يكون سابقًا أواناو ومشاوبًا باالغموض ويشعا 

،  183. أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  6/4/8115شااري   8137قرار  8487نقض سوري ،  رفة  سكرية أساس 
 .   8848القا دة رق  

، القا اادة  142، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص 21/4/8163شاااري   418نقااض سااوري ، جنايااة أساااس ، قاارار  - 3
   8813رق  

 166، أد ل اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص 24/5/8163شاري   8451، قرار رق   8667نقض سوري، جنحة أساس  - 4
  8248، القا دة رق  

، القا ادة  147، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو، ص 85/8/8161شااري   53،  قرار 888نقض سوري، جناية اساس  - 5
قاارار  تاار لمحكمااة الاانقض السااورية  شضاامن متالأااة لاانص القااانون ولمااا اسااشقر   يااو اوجش اااد القضااا ر فاار العد ااد ماان  . وفاار 8812رقاا  

مساااك القاصاار بالقضاا ل ماادة  قراراشااو حكماا  اااذه المحكمااة بااأن : ) اسشحضااار قاصاار إلاان تيمااة شااتص وشك يأااو بااأن   عاال لااو بقضاا بو وا 
ماان قاانون العقوبااا  وااو لاايس مان نااوع الجنايااة  516فيااة ل حيااء المنطبقااة   ان نااص الماادة وشركاو إياااه يعشبار ماان قب اا  اارض الفعااو المنا

، أد اال اسااشنبولر ، 5/4/8161شااري   288،  قاارار 8732ماان قااانون العقوباا   . نقااض سااوري، جناياة اساااس  415المنطبقاة   اان الماادة 
 8818، القا دة رق   147مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 

op.cit, p.487, G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC, Droit pénal general, Dalloz, R.GARRAUD, 6

Paris , 1997, p.23  
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 417بقًا   ن نص المادة وبالشالر فمن اسشعماو الجانر لسال ل العن  أو الش د د  جعا فع و منط
من القانون ذاشو. ف ذه الجريمة شأشرض انشأاء العن  أو الش د د  415من قانون العقوبا  وليس نص المادة 

 . 1و  راما من الحاو  الشر شاوو ف  ا اإلرادة 
 ـ الركن المعنوي:  2

القصاد الجرمار   ان  شعد جريمة ارشكال الأعا المنافر ل حشمة بقاصار مان الجارا   المقصاودة. ويقاو 
 نصااري الع اا  واإلرادة أي أن يع اا  الجااانر أنااو يكشاا  أو يومااس أماااكن العأااة لااد  المعشااد    يااو القاصاار 

. وو يعشد بج ا الجانر لسن المعشد    يو. وو  برة ل دافم إلان ارشكاال الأعاا المناافر ل حشامة، 2ويريد ذلك
ن الأعااا المنااافر ل حشاامة ) إرضاااء لشاا وة فاار نأااس إذ حكماا  محكمااة الاانقض السااورية بأنااو يسااشوي أن يكااو 

  .  3الأا ا أو فر سب ا اونشقا  منو
فر الواقام و يقباا مان الماش   الادفم بج  او سان المجنار   ياو، إو أناو مان الممكان أن يحاشج بااروم 

 اار اسااشننا ية دفعشااو لو شقاااد بااأن المجناار   يااو أشاا  التامسااة  شاارة ماان  مااره كااأن يكااون ل مجناار   يااو ما
جسدي ونضوج جنسر اسشننا   ن، وأنو شبعًا لذلك ل  يساشطم أن يقا    ان حقيقاة سان المجنار   ياو. ويعاود 

 .  4شقد ر اذه الاروم لمحكمة الموضوع لشأصا ف  ا

                                                 
  561د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص   -1
ا الأعااا حكماا  محكمااة الاانقض السااورية بااأن: ) شااوفر النيااة الجرميااة فاار البدايااة باامجراء الأعااا المنااافر ل حشاامة بقاصاارة  جعااا إجااراء اااذ  -2

، أد اال اساشنبولر ، مرجاام  88/4/8136شااري   451قارار  432بصاورة مشكاررة جرمااًا واحادًا و  اادة جارا    . نقاض سااوري ، جناياة أساااس 
 .   8847، القا دة رق   183سابق ، الجاء الوو ، ص 

،  181، الجاااااء الوو، ص ، أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق  81/5/8118شااااري   611قااارار  612نقاااض ساااوري ، جناياااة أسااااس  - 3
  8844القا دة رق  

: ) كاا مان يقاد    ان مقارفاة فعاا مان الفعااو الشاا نة فار ذاش اا أو الشار شؤنم اا  نحكم  محكمة الانقض المصارية فار ااذا الصادد باأ - 4
يقاد    ان فع شاو. فامذا ااو  قوا د اادال وحسن التو   جل   يو أن  شحر  بكا الوسا ا الممكنة حقيقاة جميام الااروم المحيطاة قباا أن

أتطأ الشقاد ر حاق   ياو العقاال  ان الجريماة الشار ششكاون من اا ماا لا  يقا  الادل ا   ان أناو لا  يكان فار مقادوره بحااو أن يقا    ان الحقيقاة . 
. ويع اق الأقااو  751، ص 16، رقا   22المصاارية، مرجام ساابق ، السانة  ، مجمو اة أحكاا  محكماة الانقض 88/4/8138نقاض مصاري ، 

المصري   ن اذا اوجش اد بالقوو : )ل   ن  اذا القضاء  ن الع   بحقيقة سان المجنار   ياو أن يكاون  نصارًا فار القصاد الجناا ر ، ولكناو 
 ، ولكناو أتضم إنباشو لقوا د تاصة ف   ش ا  النيابة العامة شطبيقًا ل قوا د العامة بمنباشاو باا افشرضاو لاد  الماش  ، نا  أجااا لاو إنباا  ج  او باو

ل  يقبا أي دل ا با شط ل أن  نب  أن ج  و  رجم إلن اروم ق رية أو اساشننا ية ، وأناو شبعاًا لاذلك لا  يكان فار مقادوره بحااو أن يقا    ان 
الحقيقة . ويبرر ااذا القضااء أن السان حالاة يحيط اا القاانون بالعونياة ويكأاا ل اا اإلشا ار ويجعاا لكاا شاتص شا ادة شنبا  شااري  مايوده ، 

عد اذه اإلجراءا  أن حقيقة السن معروفاة ل كافاة ، وباإلضاافة إلان ذلاك فاالما ر التاارجر لكاا شاتص يكشا   الباًا  ان حقيقاة ويأشرض ب
. فار الواقام شعارض ااذا القضااء لمجمو اة مان اونشقاادا  فق اا بمتالأشاو القوا اد  538سنو . د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص 

إلقااااء  ب اااو   اان النياباااة العاماااة ، وق اااا إناااو يقاااود إلااان اوكشأاااء بالتطاااأ بالنسااابة ل سااان . ) راجااام فااار ااااذه العامااة لإلنباااا  وماااا شقشضااايو مااان 
، ص 8162اونشقااادا  د. السااع د مصااطأن السااع د ، الحكااا  العامااة فاار قااانون العقوبااا  ، مؤسسااة المعااارم ل طبا ااة والنشاار ، القاااارة ، 

484 .  
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 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
 اقل المشرع السوري اذه الجريمة بعقوبة أت  من العقوبة المنصوص     ا لجريمة الأحشاء بحق 

  شسشطيم المقاومة بسبل نقص جسدي أو نأسر، ولكنو  اد فشدداا فر بعض الحاو .من و
 ـ العقوبة:  1

 يعاقل الأا ا بعقوبة جنا ية الوص  ار الشغاو الشاقة المؤقشة لمدة شسم سنوا . 
 ،وبالنسااابة إلااان  قاااال الشاااروع فااامن جريماااة ارشكاااال الأعاااا المناااافر ل حشااامة بقاصااار جنا ياااة الوصااا 

دتالاو ل اا فيعاقل    ن الشروع فر ارشكاب اا. وقاد حكما  محكماة الانقض باأن : )ا شاراض الماش   ل قاصارة وا 
فر اوصطبا فأتذ  شبكر ف دداا بالسك ن ولماا اشاشد بكاؤااا شرك اا يعاد مان قب اا الشاروع فار إجاراء الأعاا 

  ان أن  رضاو المنافر ل حشمة بقاصر لن أتد القاصر إلن اوصطبا وشا ر الساول     اا وبكا  اا  ادو 
  .   1و يق   ند الش د د فقط

ماان  811لقوا ااد العامااة المنصااوص     ااا فاار المااادة إلاان اولشحد ااد  قوبااة الشااروع وبااد ماان الرجااوع 
 قانون العقوبا . 

فاامن اااذه الجريمااة ماان الجاارا   جنا يااة الوصاا  الشاار ششقاااد  ف  ااا العقوبااة بضااع   وفيمااا  شع ااق بالشقاااد 
ماااان قااااانون  862ماااادش ا   اااان أن و شقااااا  اااان  شاااار ساااانوا  وأن و شايااااد  اااان  شاااارين ساااانة وفقااااًا ل مااااادة 

 العقوبا . 

 ـ العقوبة المشددة:  2
 أ ـ التشديد تبعًا لسن المجني عليه: 
سانة كحاد أدنان إذا كاان  مار المعشاد    ياو لا   شجااوا النانياة ششدد العقوباة لشصاا إلان اننشار  شارة 

 .  2من قانون العقوبا  415 شرة وفقًا ل أقرة النانية من المادة 
 من قانون العقوبات:  944و 948ب ـ التشديد وفقَا للمادتين 

                                                 
،  141، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص 21/2/8165شاااري   17ر رقاا  ، قاارا 31نقااض سااوري ، جنايااة اساااس   -1

. فار قارار  تار لمحكماة الانقض الساورية  اد   مان قب اا الشاروع فار الأعاا المناافر ل حشامة إناااو سارواو المجنار   ياو  8214القا دة رق  
، أد اال اسااشنبولر ،  1/8/8168شاااري   3قاارار  81جنايااة أساااس ولاا  شسااش ا  اااذه المحكمااة شاارك أي  نااار بااالمجنر   يااو. نقااض سااوري ، 

 .   8865، القا دة رق   123مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 
حكماا  محكمااة الاانقض السااورية بااأن : ) جريمااة إجااراء الأعااا المنااافر ل حشاامة بقاصاار لاا   ااش  النانيااة  شاارة ماان  مااره والمعاقاال     ااا  - 2

مان قاانون العقوباا  اار مان الجارا   الجنا ياة الوصا  وو شساقط بمساقاط الحاق الشتصار   . نقاض ساوري ،  415بالأقرة النانية مان الماادة 
، القا اااادة رقاااا   181، أد اااال اسااااشنبولر ، مرجاااام سااااابق ، الجاااااء الوو ، ص  23/82/8118شاااااري   8114، قاااارار  851أحااااداث اساااااس 

8841  
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  إحد  من قانون العقوبا  إذا شوافر  243ششدد  قوبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر المادة 
 من قانون العقوبا .  411و 413حاو  الششد د المنصوص     ا فر المواد 

 ـ العقوبة المخففة :  3
من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة. ولكن وبد من اإلشارة أن قانون  511يمكن شطب ق المادة 

الر فو مجاو لشطب ق الحواو الشتصية سم  باواج القاصرة بعد إكماو التامسة  شرة من  مراا. وبالش
 إذا كان  المعشد      ا قاصرة ل  شكما التامسة  شرة من  مراا.  511نص المادة 

 المطلب الرابع
 الفعل المنافي للحشمة بقاصر من قبل األصول أو من له سلطة عليه

نص قانون العقوبا    ن جريمة ارشكال الأعا المنافر ل حشمة بقاصر من قبا الصوو أو ممان لاو 
يرتكــب  942) كــل شـخص مــن األشـخاص الموصــوفين فـي المــادة : 416  ان القاصار ساا طة فار الماادة 

اقـب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة مـن عمـره فعـاًل منافيـًا للحشـمة أو يحملـه علـى ارتكابـه يع
 .  باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على خمع عشرة سنة(

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 أواًل : محل الجريمة : 
مان قاانون العقوباا   416 جل أن يكون المعشد    يو قاصرًا. وقد حادد لاو المشارع فار ناص الماادة 

قد اتش    ان ناص الماادة  416سنًا مع نًا وار ب ن التامسة  شرة والنامنة  شرة. ونوحل أن نص المادة 
التامسااة  أن يكااون المجناار   يااو مشماااً  412بتصااوص ساان المعشااد    يااو، فقااد ورد فاار نااص المااادة  412

فقاد نصا  أن يكاون سان المجنار   ياو با ن التامساة  شارة  416 شرة و  ر مش  النامنة  شارة، أماا الماادة 
 والنامنة  شرة. 

فر الواقم ل  يكن اناك من مسوغ ل ذا اوتشوم فر الشعب ر، وكان من الس   أن ياأشر كاو النصا ن 
 412لن ناص الماادة  412،ماا ورد فار الماادة  416مشطابق ن من اذه الناحية، بح ث يطابق ناص الماادة 

والاذي أكاد المشارع ف  اا أن يكاون سان المجنار  415و  418 شوء  مم سيا  الماواد التار  تاصاة الماادة 
   يو مشمًا التامسة  شرة من  مره.  
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 ثانيًا: أركان الجريمة : 

ن المأشارض القاا     ان شاوفر صاأة إن النموذج القانونر ل ذه الجريمة  شأل  من الركان ااشياة: الارك
و الاااركن المعناااوي القاااا     ااان القصاااد  ،و الاااركن الماااادي القاااا     ااان السااا وك الجرمااار ،مع ناااة فااار الجاااانر

 الجرمر. 

 ـ الركن المفترض: 1

أن يكاااون الجاااانر أحاااد أصاااوو المجنااار   ياااو شااار يًا كاااان أو   ااار  416اشاااشرط المشااارع فااار الماااادة 
أو أحاد تاد   ،أو كاا شاتص يماارس   ياو سا طة شار ية أو فع ياة ،أو أحاد أصا اره لج اة الصاوو ،شر ر

أو كااان مااد ر مكشاال اسااشتدا  أو  ااامًو فيااو فارشكاال الأعااا  ،أو رجااا د اان ،أو  مواأاااً  ،أول ااك الشااتاص
 مس  ًا اسشعماو الس طة أو الشس يو  الشر يسشمداا من وايأشو. 

ورية بااااأن التااااد  الشتصاااار ل مجنااار   ياااو اااااو مااان ذوي الساااا طة وقاااد حكمااا  محكمااااة الااانقض السااا
، أمااا ااذن فاار المدرسااة فااو يعااد  ماان الشااتاص الااذ ن يمارسااون ساا طة فع يااة   اان الطااول فاار 1الأع يااة

. ولااذلك فمنااو و يقبااا قانونااًا افشااراض 2ارشكابااو فعااًو منافيااًا ل حشاامة ماام أحااد طااول المدرسااة الشاار يعمااا ف  ااا
ماان دون شقاادي  الاادو ا القانونيااة   اان وجوداااا وبيااان الاااروم الواقعيااة المنبشااة لوجااود اااذه  الساا طة الأع يااة

 .  3الس طة
 ـ الركن المادي: 2

إن الركن المادي ل ذه الجريمة  شأل  من ارشكال الأعا المنافر ل حشمة مم المعشد    يو القاصر 
 اسشعماو العن  أو الش د د.   ب ن التامسة  شرة والنامنة  شرة من  مره من دون ال جوء إلن

 أ ـ تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة: 
 شحقق النشاط اإل جابر ل ذه الجريمة من ارشكال فعا مناٍم ل حشمة مم المعشد    يو أو حم و 

   ن ارشكابو. وقد شرحنا ذلك سابقًا.

                                                 

 لكشرونية .وسو ة حمورابر القانونية اإل، ) م23/4/8155، شاري  711نقض سوري، جناية، قرار  - 1
 لكشرونية .إل، ) موسو ة حمورابر القانونية ا83/81/8163شاري   117نقض سوري، جناية ، قرار  - 2
، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ،  27/88/8112شاااري   8416قاارار  8448نقااض سااوري ،  رفااة  سااكرية ، أساااس  - 3

. فاار اااذه القضااية نقضاا  محكمااة الاانقض القاارار الصااادر  اان محكمااة الجنايااا  العسااكرية النانيااة بدمشااق  8852  ، القا اادة رقاا 121ص 
مان قاانون  416المشضمن شجري  المحكو    يو بجناياة إجاراء الأعاا المناافر ل حشامة بقاصارش ن  ماًو بالماادة  7/3/8112شاري   514برق  

ة : ) إن القارار المطعااون فار ا شماااده بالنسابة لرفاام  قوباة المحكااو  ااشياا  ماا وذلااك لالسابال العقوباا  لن لااو سا طة فع يااة   ان المجناار   
  يو   ن وجود س طة فع ية قد بقر دون أساس  رشكا   يو من شوفر ما يمكن أن  ؤل  س طة فع ياة ل جاانر   ان المجنار     ماا مان أحاد 

  جعا القرار المط ول نقضو مبنيًا   ن تطأ فر شأس ر أحكا  القانون .  ناصر اإلشرام والرقابة واإلنأا  والشدة والشأد ل مما 
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 ب ـ عدم استعمال العنف أو التهديد: 
إذا كااااان الجااااانر أحااااد الااااذ ن ششااااوافر فاااا    إحااااد  الصااااأا  و  باااارة لرضاااااء القاصاااار المجناااار   يااااو 

من قانون العقوبا . فالجانر الذي ششوافر فيو إحاد  ااذه الصاأا  يسا ا  412المنصوص     ا فر المادة 
  ياااو ارشكاااال الجريماااة ناااارًا إلااان النقاااة الشااار شنشاااأ ب ناااو وبااا ن المعشاااد    ياااو. وقاااد حكمااا  محكماااة الااانقض 

مااان قاااانون العقوباااا  و ششاااشرط فااار وقاااوع او شاااداء مااان قباااا أحااااد  416لماااادة الساااورية بماااا ياااأشر: ) إن ا
  ااان القاصااار المجنااار   ياااو بالضاااغط أو اإلكاااراه لكااار شأااارض   ااان  412الشاااتاص المعااادد ن فااار الماااادة 

نما يكأر لشطب ق العقوبة مجارد وقاوع الأعاا ممان لاو سا طة  الجانر العقوبة المنصوص     ا فر إحدااما، وا 
ن لجاوء الجاانر فار ارشكاال ااذه الجريماة 1شاتاص   ان القاصار الاذي  ر ااه أو يساشتدمومن اؤوء ال  . وا 

ماان قااانون العقوبااا  وو يمكاان  417إلاان اسااشعماو العناا  أو الش د ااد  جعااا فع ااو منطبقااًا   اان نااص المااادة 
 من القانون   نو.  416شطب ق المادة 

 ـ الركن المعنوي: 3

شااامة بقاصااار بااا ن التامساااة  شااارة و النامناااة  شااارة مااان الجااارا   شعاااد جريماااة ارشكاااال فعاااا منااااٍم ل ح
المقصااودة. ويقااو  القصااد الجرماار   اان  نصااري الع اا  واإلرادة أي أن يع اا  الجااانر بأنااو  واقاام أنناان قاصاار 
باا ن التامسااة  شاارة والنامنااة  شاارة ويريااد ذلااك. وقااد ذكرنااا سااابقًا افشااراض   اا  المااش   بحقيقااة ساان المجناار 

ا  جل   ن الجانر أن يع   بص شو بالمجنر     ا فمن كان و يع ا  بش اك الصا ة واساشطاع     ا. فر المقاب
 إنبا  ذلك  نشأر الجر ، ويعود شقد ر ذلك لمحكمة الموضوع.  

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
 اقل المشارع الساوري ااذه الجريماة بعقوباة مسااوية ل عقوباة المنصاوص     اا لجريماة الأحشااء الشار 

 شتص يعانر نقصًا جسديًا أو نأسيًا، وشدداا فر الحاو  نأس ا. شقم   ن

 ـ العقوبة:  1

 اقل المشرع السوري   ن اده الجريمة بعقوبة جنا ية الوص  اار الشاغاو الشااقة المؤقشاة لمادة و 
 شايد   ن تمس  شرة سنة وو شقا  ن نوث سنوا .

ل حشامة بقاصار با ن التامساة  شارة و النامناة وفيما  تص الشروع فمن جريمة ارشكال الأعا المنافر 
  شرة جنا ية الوص  فيعاقل   ن الشروع فر ارشكاب ا. 

                                                 
 لكشرونية .، ) موسو ة حمورابر القانونية اإل23/8/8162شاري   775نقض سوري، جناية، قرار  - 1
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أما بالنسبة إلن شقااد  العقوباة المحكاو  ب اا فامن ااذه الجريماة مان الجارا   جنا ياة الوصا  الشار ششقااد  
 من قانون العقوبا .   862ف  ا العقوبة وفقًا ل مادة 

 ـ العقوبة المشددة:  2
من قانون العقوبا  إذا شوافر  إحد   243ششدد  قوبة اذه الجريمة   ن النحو المذكور فر المادة 

 من قانون العقوبا .  411و 413حاو  الششد د المنصوص     ا فر المواد 
 ـ العقوبة المخففة :  3

من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة. ولكن وبد من اإلشارة إلن أنو  511يمكن شطب ق نص المادة 
إذا كان ب ن الجانر الذي يم ك س طة قانونية أو فع ية وب ن المعشد   511و  جوا شطب ق نص المادة 

     ا حرمة شر ية ومناو ذلك الل وابنشو أو الع  وابنة شقيقو. 

 المبحث الثالث
 التهتك واإلغواء وخرق حرمة األماكن الخاصة بالنساء 

فر إضأاء الماياد مان الحماياة   ان  ارض اإلنساان فأوجاد مصاط حًا ربماا يعاد  ر ل المشرع السوري 
مكمااًو لمصااط   الأحشاااء أو واااو الحياااء وقصااد المشاارع ماان ذلااك شجااري  باااقر الفعاااو الشاار و ششااكا فعااًو 

نصااوص قانونيااة شعاقاال   اان ارشكااال أو  اارض الأعااا المنااافر ل حياااء فاار منافيااًا ل حشاامة فجرم ااا بموجاال 
 من قانون العقوبا . 516و  515المادش ن 

فانص   ان جريماة اإل اواء فار  ،باإلضافة إلن ذلك فقد  مد المشارع الساوري إلان شقوياة حماياة المارأة
 ن العقوبا . من قانو  513و  ن تر  حرمة الماكن التاصة بالنساء فر المادة  514المادة 

 المطلب األول
 ارتكاب الفعل المنافي للحياء

)مــن لمــع أو :  515نااص قااانون العقوبااا    اان جريمااة ارشكااال الأعااا المنااافر ل حياااء فاار المااادة 
داعب بصورة منافية للحياء قاصـرًا لـم يـتم الخامسـة عشـرة مـن عمـره ذكـرًا كـان أو أنثـى أو فتـاة أو امـرأة 

 .  ع عشرة سنة دون رضاها عوقب بالحبع مدة ال تجاوز السنة ونصف(لهما من العمر أكثر من خم

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة و أركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  
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 أوالً : محل الجريمة : 

فر  المشرع فر اذه الجريمة ب ن المجنر   يو الذي ل   ش  التامساة  شارة مان  ماره والمجنار     اا 
الشاار ل ااا ماان العماار أكناار ماان تمااس  شاارة ساانة. فاامذا كااان المجناار   يااو قاصاارًا لاا   ااش  التامسااة  شاارة ماان 

العماار أكناار ماان تمسااة كااان ذكاارًا أ  أنناان. أمااا إذا كااان المجناار   يااو  ب ااغ ماان أ مااره فاامن الجاار  يقاام سااواء 
  شرة سنة فمن الأعا و يشما سو  الننن سواء أكان   ذراء أو ن بًا. 

 ثانيًا: أركان الجريمة : 

أن يقااو  الجااانر  ماان إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان الااركن ن المااادي والمعنااوي، فوبااد
 الجرمر.  لنش جة، وأن  شوفر لديو القصدإلن ابالس وك الجرمر المأضر 

 ـ الركن المادي: 1

إن الركن المادي ل ذه الجريمة  شأل  من ارشكال الأعا المنافر ل حياء بقاصار لا   اش  التامساة  شارة 
 دون رضااا. من من  مره ولو برضاه، وبالمجنر     ا الشر ل ا من العمر أكنر من تمسة  شرة سنة 

 أ ـ الفعل المنافي للحياء: 

 . اساشتد  المشارع فار ناص الماادة 1السوري الش شك: )بالأعا المنافر ل حياء   رم اوجش اد القضا ر
شعب ار الأعاا المناافر ل حيااء.  515شعب ر الأعا المنافر ل حشمة فر ح ن نراه اسشتد  فر ناص الماادة  417

الشار كانا  وقد فرق  محكمة النقض ب ن الشعب رين وفقًا ل معيار ااشر: مقدار جسامة الأعا وطبيعة الناحياة 
ااادفًا لو شااداء ماان الجساا  فاامن اسااشطاو إلاان موضاام يعااد  ماان العااورا  وير اال الناااس فاار سااشره وو  اادترون 

 .  2وسعًا فر صونو  ترج  ن درجة الأعا المنافر ل حياء

                                                 
القا ادة رقا  ، 128، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  85/4/8161شاري   715قرار  437نقض سوري، جناية ،  - 1

8857  
،  181، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص 84/82/8118شاااري   8734قاارار  8748نقااض سااوري، جنايااة اساااس  - 2

. وفر إحد  القضايا جاء فر منطو  قرار لمحكمة النقض السورية : ) ح ث أن الحكا  المطعاون فياو بعاد أن شبا ن واقعاة 8846القا دة رق  
ششاردد إلان ب ا  أااا المطعاون ضاده ل اياارة دت ا  إحاد  الغارم ولكان المطعاون ضاده الاذي اساشغا فرصاة  الاد و  باأن الشااكية الشار كانا 

ن اا لا   د  وجود والدشو فر الب   أ  ق بال الغرفة بالمأشال ن  رمن الشاكية   ن السرير وانبط  فوق ا وأتاذ يقب  اا ويادا ب ا فار ناد   ا إو أ
من قاانون العقوباا  ومان ناوع الجنحاة فطعنا  النياباة  515منافيًا ل حياء منطبقًا   ن أحكا  المادة شمكنو من نأس ا ت ص إلن ا شبار الأعا 

 العاماة فاار ااذا القاارار لج اة الشك  اا  القاانونر لن الفعاااو الشار قااا  ب اا المطعااون ضاده ششعااد  الأعاا المنااافر ل حيااء، وح ااث أن وقاا م اااذه
شاااري   341، قاارار  358ترج ااا  اان درجااة الأعااا المنااافر ل حياااء . نقااض سااوري ، جنايااة الااد و  قااد ب غاا  ماان الجسااامة والأحاار حاادًا  

    . قااارر  محكماااة الااانقض الردنياااة باااأن :  8822، القا ااادة رقااا   313، أد ااال اساااشنولر ، مرجااام ساااابق ، الجااااء الوو ، ص 26/5/8111
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وير  الأقاو الجاا ار أن الشاعور العاا  فار المكاان والاماان الاذي  رشكال ف  ماا الأعاا ااو المحادد العاا  
. وبالشاالر يعشماد شحد اد ااذا الحيااء   ان )مجمو اة مان القاي  التوقياة والد نياة ومجمو اة 1يااءلإلتوو بالح

  .  2شسود فر المجشممالشر من الشقال د واادال اوجشما ية 

 ب ـ إجراء الفعل المنافي للحياء :
 نص المشرع السوري   ن أن الأعا المتا بالحياء و  شحقق إو فر صورش ن: 

 :واو اقشرال جس  من  تر إلن حد مسو، وال مس المجر  فر اذا الصدد ااو ال ماس  اللمع
  ر المشروع الذي  نافر الحياء. وبناء   ن ذلك فمن ألصق جسده بجسد  تار أو احشضان 

 .  3 تر أو ضمو فكا ذلك يمكن أن يعد  من الفعاو المنافية ل حياء
ة شرء كالمع   الذي يمسك مسطرة أو وو يششرط أن يكون ال مس مباشرًا فقد يكون بواسط
 ق مًا ويومس ب ا ش م ذة لديو فر مكان  ورث التجا.

 :ــة ن كااان يشااما كااا فعااا مااادي يقاام   اان الجساا  فمن ااا شقاام  المداعب إن مأ ااو  المدا بااة وا 
شحااااا  مأ اااااو  ال ماااااس. وو يمكااااان أن يقصاااااد ب اااااا الكاااااو  أو الحركاااااا  لن الكاااااو  الباااااذيء 

حاا  مأ ااو  الشعاارض لاابدال والتااو  العامااة المنصااوص  نااو والحركااا   اان بعااد شناادرج ش
مان قاانون العقوباا ، ومان الممكان أيضاًا أن نطباق     اا الماادة  581و  583فر المادش ن 

ماان قاااانون العقوباااا . وجااااء فااار اجش اااد لمحكماااة الااانقض: ) إن شم  اااا النياباااة العاماااة  516
بقاااة   ااان فعاااا الانااا ن بااادا ر أن مااان قاااانون العقوباااا  منط 515 رمااار إلااان ا شباااار الماااادة 

المدا بة الواردة ف  ا ششما الشحرر القولر المجرد  ن ال مس، ب نما محكمة اوساش نام شار  
أن المقصااود ماان المدا بااة المنصااوص     ااا فاار المااادة المااذكورة اااو المومسااة المصاااحبة 

ن كانا  شاأشر لغاة بمعنان ال عال والمااال فمان  بحركا    ر مسشحبة. ولما كان  المدا باة وا 
الجاااا ا لغاااة إطوق اااا   ااان الشحااارر الكومااار   ااار المقشااارن باااال مس، إو أن شحم اااا الك ماااة 

                                                                                                                                               

ًا لمنافاش اا لمقشضايا  اوحششاا  واوساشقامة ، ولكن اا و شمشاد إلان ) جريمة ال مااو المنافياة ل حيااء اار الشار شكاون من ارة لشاعور التجاا ناار 
 .   8118، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق   8152لعا   81العورا  وو شرشقر لدرجة اشك العرض . نقض اردنر ، قرار رق  

, Paris, 1972, p.45 E.GARCON, op.cit , art. 330 , n 24, G.TARDE, La philosophie pénale, Cujas -1 
. وقاد قارر  محكماة الانقض المصارية باأن : ) شقاد ر الفعااو 533د. محمود نج ل حسنر ، شرل قانون العقوباا ، مرجام ساابق، ص   -2

الشاااار ماااان اااااذا القب ااااا  تش اااا  باااااتشوم الوساااااط والب  ااااا  واسااااشعداد أنأااااس أا   مااااا و اطأااااة الحياااااء  ناااادا  ل شااااأنر   . نقااااض مصااااري ، 
 .  231، ص  278، رق   81، مجمو ة أحكا  محكمة النقض المصرية ، مرجم سابق، السنة  81/4/8121

ة حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) مجرد مرافقة الطا ن ل غو  وشقب  و لو و يشكا جرمًا ما ل  يقشرن بالمومسة أو المدا بة المنافي 3
، أد ل  22/5/8131شاري   114قرار  615من قانون العقوبا  . نقض سوري ، جنحة أساس  515ل حياء   ن النحو المب ن بالمادة 

  8247، القا دة رق   166سابق ، الجاء الوو ، ص  اسشنبولر ، مرجم
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المااااذكورة اااااذا المعناااان  تااااا حشمااااًا بغاااارض المقاااانن الااااذي قصااااد ب ااااا وقااااوع ال مااااس المنااااافر 
  .  1ل حياء

 ب ـ الرضا: 

 شارة مان  ماره ف ناا و  إن المشارع م اا با ن حاالش ن: فامذا كاان المجنار   ياو قاصارًا لا   اش  التامساة
ن كان القاصر راضيًا بأعاا الجاانر وذلاك ر باة مان  يششرط أن يكون الأعا قد حصا باإلكراه . فالجر   ش  وا 
المشرع فر شوف ر الحماية الشامة ل ذا المجنر   ياو فقاد أتاذ المشارع فار الحسابان أن القاصار فار ااذا السان 

إذا كاان المجنار   ياو فشااة أو امارأة أشما  التامساة  شارة مان و يسشطيم المقاومة نارًا إلن صغر سنو. أما 
  مراا فوبد من شوافر  د  رضااا فمذا وقم الأعا مم شوافر رضااا فمنو و  قوبة   ن الأا ا. 

 ـ الركن المعنوي: 2
شعااد جريمااة ارشكااال فعااا مناااٍم ل حياااء ماان الجاارا   المقصااودة. ويقااو  القصااد الجرماار   اان  نصااري 

رادة، فاامذا كااان المجناار   يااو قاصاارًا لاا   ااش  التامسااة  شاارة ماان  مااره  جاال أن يع اا  الجااانر بأنااو الع اا  واإل
 رشكل فعًو منافيًا ل حيااء مام قاصار لا   اش  التامساة  شارة مان  ماره ويرياد ذلاك. وقاد ذكرناا ساابقًا افشاراض 

ة أشماا  التامسااة  شاارة ماان   اا  المااش   بحقيقااة ساان المجناار   يااو، أمااا إذا كااان المعشااد      ااا فشاااة أو اماارأ 
 دون رضا المجنر     ا ويريد ذلك.  من  جل أن يع   الجانر بأنو  رشكل فعًو منافيًا ل حياءف مراا 

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
 ـ العقوبة :  1

 اقال المشارع   ان ارشكاال ااذه الجريماة بعقوباة جنحياة الوصا  واار الحابس مادة و ششجااوا الساانة 
 والنص . وبالشالر فالمقصود ب ذا الحبس او الحبس البسيط الجنحر الذي و شقا مدشو  ن  شرة أيا .  

وفيمااا  شع ااق بالشااروع فاامن جريمااة ارشكااال الأعااا المنااافر ل حياااء جنحيااة الوصاا ، وبالشااالر و يعاقاال 
مان قاانون العقوباا ، وبالشاالر فاو  قوباة   ان الشاروع  218  ن الشروع ف  ا إو بنص قانونر وفقاًا ل ماادة 

 بارشكاب ا لعد  وجود النص القانونر. 
لشاروع فار ارشكاال الأعاا المناافر ل حيااء وماا با ن الأعاا المناافر إو أن مسألة شحد اد الأاار  ماا با ن ا

ل حياااء مسااألة   اان قاادر كب اار ماان الدقااة، فأاار إحااد  القضااايا أشااار  الوقااا م إلاان أن المحكااو    يااو أدتااا 
الغااو  إلاان  رفشااو ووضااعو   اان الساارير وحاااوو أن  ااد ر ا اار الغااو  باشجااااو وأن  ت اام لااو بنطالااو، ولكاان 

فاار المقاومااة بمصاارار، و ناادما رأ  أن المقاومااة لاا  شجااد نأعااًا لجااأ إلاان الح  ااة وو ااد المااد ن الغااو  اسااشمر 
   يو بأنو س ذال إلن الب   ن  يعود إليو بعد مدة، و نداا شركو المد ن   يو   ن اذا الساس . 

                                                 
 لكشرونية .، ) موسو ة حمورابر القانونية اإل5/3/8151شاري   38نقض سوري، جناية، قرار   -1
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بعاد : )الوقاا م شؤياد أن الطاا ن إذ شارع فار الأعاا الماش   باو  ادو  ناو أن وقد قرر  محكماة الانقض
أن قبا بالرأي الذي أبداه الغو  مان  ودشاو إلياو فار المو اد المحادد مماا  جال معاو ا شباار الطاا ن قاد رجام 
باتشياره  ما كان قد  قد العا    يو ، لنو كان بممكاناو ارشكاال الجار  ضااربًا رأي الغاو   ارض الحاا ط . 

ن ااذه الوقاا م شنطبااق   ان أحكاا  المااادة  ا . إو أن الفعااو الشاار اقشرف اا الطااا ن مان قااانون العقوبا 811وا 
  .  1ششكا فر حد ذاش ا جنحة المدا بة المنافية ل حياء مم القاصر 

وبناء   ن ذلك فقد  د   الفعاو الشر اقشرف ا المحكو    يو ليس  مجرد شروع با إن ا شرقن لشكون 
 . 2من قانون العقوبا  515الس وك الجرمر المعاقل   يو فر المادة 

ا بالنسبة إلن شقاد  العقوبة ف ذه الجريمة من الجرا   جنحية الوص  الشر ششقاد  ف  ا العقوبة أم
من  867بضع  مدش ا   ن أن و شقا  ن تمس سنوا ، وأن و شايد  ن  شر سنوا  وفقًا ل مادة 

 قانون العقوبا . 

 ـ وقف تنفيذ العقوبة:  2
أرصااة ل جااانر لمحااو  ناار الجريمااة الشاار كاناا  المجناار إن الغاياة ماان وقاا  شنأ ااذ العقوبااة ااو إشاحااة ال

    ا ادفًا ل ا ، وذلاك إذا اشأقا  إرادش اا مام إرادة الجاانر لطار الموضاوع وأن شساشبدو بالعقاال حيااة اوجياة 
 مششركة لشنسن ما لحق ا من الجانر.   
 نوحة ل جانر: من قانون العقوبا    ن اذه الأرصة المم 511وقد نص  الأقرة النانية من المادة 

) إذا عقــد زواج صــحين بــين مرتكــب إحــدى الجــنن الــواردة فــي هــذا الفصــل وبــين المعتــدى عليهــا 
ذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة(.   أوقفت المالحقة، وا 

دون سابل مشاروع أو مان ويعاد إلن الموحقة أو إلن شنأ ذ العقوبة إذا انش ن الاواج إما بطو  المارأة 
  المحكو  بو لمص حة المعشاد      اا قباا انقضااء ناوث سانوا    ان الااواج، وشحشسال المادة الشار بالطو

 نأذاا من العقوبة. 
 من قانون العقوبات:  808أ ـ شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 

 وبد لشطب ق اذا النص من شوافر الشروط ااشية: 

                                                 
،  122، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 82/8161/ 78شاري   367قرار  143نقض سوري ، جناية أساس  - 1

 .  8856القا دة رق  
إننا و نشأق مم الرأي الذي ذاب  إليو محكمة النقض السورية إذ إن فعا المحكو    يو يكون جريمة الشروع الناقص فر جناية  - 2

ارشكال الأعا المنافر ل حشمة ا فمحاولة المحكو    يو لت م بنطاو الغو  إنما دل ا قاطم   ن وجود نية لد  المحكو    يو ل مساس 
 . وو يمكن أن يشكا جريمة ارشكال الأعا المنافر ل حياء لعد  اكشماو فعا ال مس ولعد  وجود المدا بة ف   ششحقق النش جة بعورة الغو

 من قانون العقوبا .   515الجرمية الشر ششط ب ا المادة 
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  إن المشرع قصر شطب ق اذا  العقوبات: من قانون  808الجرائم المشمولة بنص المادة
النص   ن الجن  المنصوص     ا فر الأصا الوو من البال السابم من قانون 

شية: اإل واء والش شك وتر  حرمة أي يسشأ د من اذا النص مرشكبو الجرا   اا ،العقوبا 
 الماكن التاصة بالنساء. 

 :شنص المادة التامسة من قانون الحواو  الزواج الصحين بين المجني عليها والجاني
الشتصية   ن أن الاواج  نعقد بم جال أحد العاقد ن وقبوو ااتر، وقد شرحنا سابقًا اذا 

 الشرط . 
 :دوا  الاواج لمدة مع نة لحماية السرة المشكونة  511اششرط نص المادة  استمرار الزواج

الطأاو . واذه المدة ار نوث  من الجانر والمعشد      ا وإلفسال المجاو لشنش ة
 سنوا ، وشبدأ من شاري  الاواج. 

ذا انأصااام   ااار  الاوجياااة قباااا انش ااااء ااااذه المااادة فمناااو يعااااد إلااان الموحقاااة أو إلااان شنأ اااذ  وا 
الحكاا  المع ااق، ماام احشسااال الماادة الشاار نأااد  ماان العقوبااة،  فاار الحااالش ن ااش شاا ن: طااو  

 المحكو  بو لمص حش ا، وقد شرحنا ذلك مسبقًا.المرأة دون سبل مشروع وطو  المرأة 

 من قانون العقوبات:  808ب ـ آثار تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
 من قانون العقوبا  شنشج اانار ااشية:  511إذا اجشمع  الشروط المنصوص     ا فر المادة 

  ن طريق الج ة الشر إذا ش  الاواج ب ن الجانر والمعشد      ا شق  الموحقة ويش  وقأ ا 
القضية سواء أكان  النيابة العامة أو قاضر الشحق ق أو محكمة الموضوع. أما فر شنار 

إذا كان قد صدر حك  بالقضية فمنو يقضن بوق  شنأ ذ العقوبة. وقد حكم  محكمة النقض 
بأن: )  قد الاواج الصحي  ب ن الجانر والمعشد      ا و  ؤنر فر صحة الحك  إن كان 

نما  ؤدي إلن وق  الموحقة أو شع  ق شنأ ذ العقالق   . 1د صدر وو  نأر وقوع الجريمة، وا 
  إن وق  الموحقة أو شع  ق شنأ ذ العقوبة يشما الجانر فقط الاذي  شااوج بالمعشاد      اا وو

يسشأ د من ا سواه، إذ شسشمر الموحقة بحق الشاركاء والمشادت  ن فار الجريماة أو شنأاذ العقوباة 
ماااان قااااانون  511. وفاااار اااااذا رأ  محكمااااة الاااانقض أن: ) نااااص المااااادة 2مأروضااااة بحق اااا ال

العقوبا  شتصر ويشما التااط  بالاذا  فيماا إذا  قاد اواجاًا صاحيحًا   ان المتطوفاة وو 
 . وير  جانل من الأقو أن: ) المشدتا فر إحد  الجرا   المنصاوص     اا 3يشما الشركاء

                                                 
 ة .لكشروني، ) موسو ة حمورابر القانونية اإل28/3/8118شاري   8565نقض سوري ، جنحة، قرار رق    -1
 لكشرونية .، ) موسو ة حمورابر القانونية اإل81/81/8112نقض سوري ، قرار مؤرخ فر   -2
  8112، أ.أنس كيونر، مرجم سابق ، قا دة رق   21/1/8161شاري   8114نقض سوري ، جنحة ، قرار ق   - 3
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ماام الأا ااا وو  نأااذ بااو العقااال إذا   ااق بحااق الأا ااا   جاال أو يوحااق إو 511فاار المااادة 
  .  1لن العدالة شوجل اسشأادشو من سبل قصد المشرع فيو حماية الاوج

ووبد من اإلشارة أن إلن قانون الحواو الشتصية سام  بااواج القاصار بعاد إكمااو التامساة 
المعشااد      ااا  إذا كاناا  511 شاارة ماان  مراااا. وبالشااالر فااو مجاااو لشطب ااق نااص المااادة 

 قاصرًا ل  شكما التامسة  شرة من  مراا. 

 المطلب الثاني
 عرض الفعل المنافي للحياء

) مـن عــرض : 516ناص قاانون العقوباا    اان جريماة  ارض إجاراء  مااا مناافر ل حيااء فار المااادة 
عشـرة على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمـر أكثـر مـن خمـع 

سنة عماًل منافيًا للحياء أو وجه إلى أحدهم كالمًا مخاًل بالحشمة عوقـب بـالحبع التكـديري ثالثـة أيـام أو 
 .  بغرامة خمسمائة ليرة أو بالعقوبتين معًا(

وساااندرس ،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 يمة :أواًل : محل الجر 
فاار  المشاارع فاار اااذه الجريمااة باا ن المجناار   يااو حساال ساانو. فاامذا كااان المجناار   يااو قاصاارًا لاا   ااش  

كااان ذكاارًا أ  أنناان. أمااا إذا كااان المجناار   يااو أشاا  التامسااة أالتامسااة  شاارة ماان  مااره فاامن الجاار  يقاام سااواء 
 .  ن باً    شرة من العمر فمن الأعا و يشما سو  الننن سواء أكان   ذراء أ

وفر ذلاك قارر  محكماة الانقض أن : ) جم اة مان  ارض   ان قاصار لا   اش  التامساة  شارة الاواردة 
ماان قااانون العقوبااا  و يقصااد ب ااا قصاار المعاقبااة   اان الشحاارر بالقاصاارين الااذكور دون  516فاار المااادة 

نما ششما ك مة القاصر انا الذكور واإلناث   ن الساواء وااذه الماادة شعاقال   ان ا لشحارر باإلنااث اإلناث وا 
  .2إطوقًا م ما كان  مر المشحرر ب ا و  ن الشحرر بمن ل   ش  التامسة  شرة من الذكور

 ثانيًا: أركان الجريمة : 
إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان الركااان ااشيااة: الااركن المااادي والااركن المعنااوي، فوبااد 

 شوافر القصد.  من وجود س وك جرمر يأشيو الجانر مشرافقًا مم
 
 

                                                 
  216د.  دنان التط ل، مرجم سابق، ص  - 1
  8311، أ.أنس كيونر، مرجم سابق، قا دة رق   1/8165/ 8شاري   7781، قرار 8111نقض سوري، جنحة أساس  - 2
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 ـ الركن المادي:  1
إن الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة  شحقااق فاار إقاادا  الأا ااا   اان ارشكااال أحااد الأع اا ن ااش اا ن:  اارض 

 إجراء فعا مناٍم ل حياء أو شوجيو كو  مناٍم ل حشمة. 
 أ ـ عرض إجراء فعل مناٍف للحياء: 

المناافر ل حيااء مان المجنار   ياو، وياش  الجار   شحقق الركن المادي ل اذه الجريماة بمجارد ط ال الأعاا 
بمجرد العرض. ولكن ااا قصاد المشارع  قاال  ارض القياا  بالأعاا المناافر ل حيااء ولا   جار   ارض القياا  

فر ل حشاامة أو المجامعااةإ  اار  الأقااو أن المشاارع قصااد ماان اااذه المااادة معاقبااة ماان يط اال ماان ابالأعااا المناا
مساس بالعورا  أو أي فعاا  تار   ان أياة صاورة مان صاور إيقااو المجنر   يو أي  ما   ر مشروع فيو 

. وبناء   ن ذلك، يعاقل من يط ل من المجنر   يو المجامعة أو ال واطاة أو الساحا  أو 1الر با  الجنسية
 .  2أي فعا  تر كالشقب ا أو المدا بة   ن أية صورة كان 

أما إذا اقشرن العرض بالقبوو من قبا المجنار   ياو فوباد مان الشم  اا با ن حاالش ن: فامذا كاان المجنار 
  يااو قاصاارًا لاا   ااش  التامسااة  شاارة ماان  مااره وشاا  الأعااا يعاقاال الجااانر وفقااًا لماايااة الأعااا الااذي قااا  بااو وو 

ذا كاان الأ حشااء يعاقال بجار  ارشكاال جار  يعشد  رضاه. فمذا كان المجامعة يعاقل بجر  ا شصال قاصر، وا 
ذا كان فعًو منافيًا ل حياء يعاقل بارشكال الأعا المناافر ل حيااء مام قاصار. أماا  مناٍم ل حشمة مم قاصر، وا 
إذا كان المجنر   ياو أشا  التامساة  شارة مان  ماره وشاوافر الرضااء فعند اٍذ و  وجاد  قوباة إو إذا كاان   ار 

 جانر من الصوو أو من الشتاص الذ ن يمارسون   يو س طة. مش  ل نامنة  شرة من  مره وكان ال
 ب ـ توجيه كالم مخل بالحشمة: 

 شحقااق أيضااًا الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة بشوجيااو الكااو  المنااافر ل حشاامة ل مجناار   يااو دون رضاااه. 
لمتاا مان قاانون العقوباا  لا   شضامن صاراحة  اد  رضاا المجنار   ياو باالكو  ا 516ومام أن ناص الماادة 

بالحشاامة إو أن طبيعااة الجريمااة شسااشوجل شااوافر  ااد  الرضااا. إذ و  شصااور أن  تااا الكااو  بحشاامة المجناار 
  يو إذا كان اناك رضا ب ذا الكو . فالرجا الذي يغاااو  شايقشو شم  ادًا لمجامعش اا برضاااا و  شصاور أن 

                                                 
  812د.  دنان التط ل، مرجم سابق ، ص   -1
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) اسشحضار قاصر إلن تيمة شتص وشك يأو بأن   عل لو بقض بو يعشبر من قب ا  رض   -2

من  415من قانون العقوبا  واو ليس من نوع الجناية المنطبقة   ن المادة  516 الفعاو المنافية ل حياء المنطبقة   ن نص المادة
، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ،  5/4/8161شاري   288قرار  8732القانون المذكور  . نقض سوري ، جنحة أساس 

  8246، القا دة رق   163ص 
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 اد  شجاري  ارشكاال الأحشااء مام   تا كومو بحشمش ا.  كما و يمكن أن  شصور أن يكون المشرع قاد قصاد
 .1امرأة بالغة برضااا، ويجر  مجرد شوجيو الكو  المم د ورشكال الأحشاء مع ا

إو أناااو إذا كاااان  اااد  الرضاااا يشاااكا أحاااد العناصااار المكوناااة ل اااذه الجريماااة فمناااو و يمكااان شط  ااال ااااذا 
ذلااك كااون القيااا  بأعااا منااام الشاارط  ناادما يكااون المجناار   يااو قاصاارًا لاا   ااش  التامسااة  شاارة ماان  مااره، و 
 ل حشمة مم قاصر ل   ش  التامسة  شرة من العمر و  شط ل  د  الرضاء. 

 ـ الركن المعنوي: 2

 مان شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة، ويقو  القصد الجرمر   ن  نصاري الع ا  واإلرادة. فوباد
أن يع اا  الجااانر بأنااو يعاارض ارشكااال فعااا مناااٍم ل حياااء أو  وجااو كومااًا منافيااًا ل حشاامة إلاان المجناار   يااو 
القاصر الذي ل   ش  التامساة  شارة مان  ماره أو   ان فشااة أو امارأة ل ماا مان العمار أكنار مان تماس  شارة 

ماان قااانون  516ل وفقااًا ل مااادة ساانة ويريااد ذلااك. أمااا إذا كااان قاصاادًا شوجيااو كومااو إلاان   اار اااؤوء فااو يعاقاا
بجاااار  الشعااارض لاااابدال والتااااو   581و 583العقوباااا ، ولكاااان مااان الممكاااان أن يعاقاااال بموجااال المااااادة 

 .  2العامة

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 

يعاقاال فا ااا اااذه الجريمااة بعقوبااة شكد ريااة ااار الحاابس الشكااد ري نونااة أيااا  أو بغرامااة تمسااما ة ل اارة 
 معًا. سورية أو بالعقوبش ن

وبالنسااابة إلااان الشاااروع فااامن جريماااة ارشكاااال الأعاااا المناااافر ل حشااامة اااار مااان جااارا   التطااار الشااار و 
  شصور الشروع ف  ا. 

مان  864وفيما  شع ق بالشقاد ، فمن اذه الجريمة من المتالأا  الشر ششقااد  ف  اا العقوباة بسانش ن وفقاًا ل ماادة 
 قانون العقوبا . 

                                                 
، أد ل اسشنبولر، 71/4/8168شاري   377، قرار 81سوري، جنحة اساس ،نقض 812د.  دنان التط ل، مرجم السابق، ص  - 1

  8244، القا دة رق   166مرجم سابق ، ص 
وفر اذا الصدد ُ نار الشساؤو : إذا كان  رض أحد الشتاص إلجراء  ما منام ل حياء معو   ن سب ا الماال وليس  رضًا جادًا   -2

ف ا  بقن الأعا مجرمًا إ أبد  محكمة النقض الردنية حًو ل ذا الشساؤو  شمنا فر القرار ااشر : ) إن  رض  ما منام ل حياء   ن 
من قانون  716رة من  مره كأن يط ل منو ارشكال الأعا الشنيم معو يشكا الجر  المنصوص   يو فر المادة صبر دون التامسة  ش

العقوبا  الردنر بقطم النار  ما إذا كان اذا العرض قد صدر   ن سب ا الماال أ  كان  رضًا جادًا ، ذلك لن القانون بالنص   ن 
شاري   78غار من أن  وجو إل    كومًا منافيًا ل حياء . نقض اردنر ، قرار رق  معاقبة منا اذا العرض قد ادم إلن حماية الص

. فر الواقم إن الجر  فر اذه الحالة  نشأر كون الماال يعبر  ن  د  8111، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق   3/5/8131
 كونو قد وجو كومًا منافيًا ل حشمة ل ذا القاصر.  516ًا وفقًا ل مادة إرادة ارشكال الأعا الجرمر . إنما من الممكن أن  بقن اذا الأعا مجرم
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مان قاانون العقوباا    ان ااذه  511بة، و يطبق نص الأقرة النانية مان الماادة وفيما  تص وق  شنأ ذ العقو 
 ن اذه المادة ل  ششما إو الجن .الجريمة كو 

 المطلب الثالث
 فض البكارة بوعد الزواج

 :  514نص قانون العقوبا    ن جريمة فض البكارة بو د الاواج فر المادة 

ــًا أشــد 1) ــان الفعــل ال يســتوجب عقاب ــزواج ففــض بكارتهــا عوقــب إذا ك ــاة بوعــد ال ــ مــن أغــوى فت ـ
 بالحبع حتى خمع سنوات، وبغرامة ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ـ في ما خال اإلقرار ال يقبل من أدلة الثبوت علـى المجـرم إال مـا نشـأ منهـا عـن الرسـائل والوثـائق 2
 (.  األخرى التي كتبها

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة و أركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 أواًل: محل الجريمة : 

 جاال أن شكااون المعشااد      ااا فشاااة، واااذه ال أاااة و ششااما  ماارًا مع نااًا، فكااا مااا يشااشرط أن شكااون 
شكاون الأشااة العاذراء قاد أشما  التامساة  شارة مان  مرااا  ذراء وأاًو ل اواج. وفر كا الحاواو وباد مان أن 

 .  1فمن كان  دون اذا السن شصب  الجريمة ا شصابًا أو فعًو منافيًا ل حشمة
 ثانيًا: أركان الجريمة: 

 شوجال قياا  الأا اا  إذإن النموذج القانونر ل ذه الجريمة  شأل  من شحقق ركن  ا الماادي والمعناوي ، 
 بشوافر القصد الجرمر ورشكال الجريمة.  بس وك جرمر مقشرناً 

 ـ  الركن المادي:  1
 شأل  الركن المادي ل ذه الجريمة من إقدا  الجانر   ن إ واء المعشد      ا بو د الاواج فأض 

 بكارش ا برضااا.  
 أ ـ اإلغواء بوعد الزواج: 

                                                 
 837أ.  بد الواال بدرة، مرجم السابق، ص   -1
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يقصد باإل واء الشدليس والمكر والتديعة بك ما  معسولة شدا ل ق ل الأشاة العذراء فر اا و د 
نشاء حياة سع دة اان ة ، فشطم ن إلن اذه السعادة الاا أة فشسشس   إلن الجانر فيقو  بأض  بالاواج وا 

 بكارش ا. 
عد و داا بالاواج أي بعد فم واء المرأة بو د الاواج ما او إو حم  ا   ن قبوو ممارسة الجنس ب

طمأنة الأشاة بأن الحياة الاوجية وبد من قيام ا فعًو . ويجل أن  ش  فعا اإل واء بو د الاواج قبا فض 
 ن فعا الأض  جل أن يكون وحقًا لأعا اإل واء. إالبكارة ، أي 

ن ا فر أن فالو د بالاواج او اإل واء المقصود والذي بموجبو اسشس م  المعشد      ا ر بة م
ذا ل  يق  اإلنبا    ن الو د بالاواج فو يمكن أن نطبق أحكا  المادة 1شصب  اوجة المعشدي من  514. وا 

قانون العقوبا  كما لو قاو إنسان لأشاة: سوم أجوو بك العال  واششري لِك المصاغ الذابر فأ ر  ب ا 
 دون و داا بالاواج . من وفض بكارش ا

المعشدي والمعشد      ا ممكنًا، فو  شحقق الجر  إن كان الاواج ب ن ما  ويجل أن يكون الاواج ب ن
من قانون  514مسشحيًو لوجود  اما القرابة منًو. لذلك قرر  محكمة النقض بأنو و يمكن شطب ق المادة 

من قانون الحواو  71العقوبا  ما دا : ) المعشدي من محار  المعشد      ا المعدود ن فر المادة 
لشتصية المشأقة مم الحكا  الشر ية المر ية اإلجراء فر امن اذا او شداء   ن العأام، وذلك وسشحالة ا

  . 2شمكن المعشد      ا من الاواج من قبا المعشدي فر حاو حياة تالش ا المشاوجة منو
 ب ـ فض البكارة: 

بو الجانر إلن فض بكارة  وبد لشوافر الركن المادي ل ذه الجريمة من أن  ؤدي الأعا الذي قا 
والطريقة الطبيعية لأص البكارة او اشصاو الرجا بالمجنر     ا اشصاًو جنسيًا  .3المجنر     ا فعوً 

 طبيعيًا كامًو. 
ويمكن أن  ش  فض البكارة بطر  كن رة دون شدتا ال ضاء الجنسية كأن يأض ا بمصبعو أو بغ ر 

 ذلك. وبالشالر و يششرط أن شش  المعاشرة الجنسية ب ن المعشد      ا والمعشدي. 
 . 4فوبد من شوافر الدل ا   ن أن الأشاة  ذراء قبا فض  شاء بكارش ا الطبيعر

                                                 
 ، موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية  6/3/8151شاري   738نقض، جنحة، قرار رق   - 1
 انونية اولكشرونية موسو ة حمورابر الق،  27/88/8154شاري ،  641نقض، جنا ر، قرار  -2
القانون يعاقل كا من أ و  فشاة بو د الاواج فأض بكارش ا . والمقصود بالأشاة العذراء ولو ): بأن حكم  محكمة النقض السورية - 3

لل أشم  النامنة  شرة من  مراا شم  إاالة بكارش ا شح  إ راء الو د بالاواج . ومن حق ول  ا الذي مس شرفو أن  د ر شتصيًا ويطا
، أد ل اسشنبولر ، 21/1/8131، شاري   8747قرار  8781بالشعويض  ن الضرر الذي أصال سمعشو . نقض سوري ، جنحة أساس 

 .  8241، القا دة رق   163مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 
رة المتاط طبيًا أو  شاء البكارة ر السؤاو حوو فض  شاء البكارة المتاط طبيًا أو  شاء البكارة الصنا رإ نر  أن  شاء البكااوين - 4

من قانون العقوبا  ذلك أن المشرع قد رشل العقوبة   ن فض  شاء البكارة الطبيعر  514الصنا ر و يص   سببا  لشطب ق أحكا  المادة 
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 ج ـ الرضا: 
ن فض البكارة بعد اإل واء بو د الاواج برضا الننن، ويجل   ن المحكمة أن ششحقق  جل أن يكو 

. أما فر حاو انشأاء الرضا فمن شك    1من رضا المعشد      ا بأدلة قاطعة و يشوب ا الغموض والشك
      ا الأعا الجرمر س تش   شمامًا وسيصب  ا شصابًا أو فعًو منافيًا ل حشمة. وذلك كأن شكون المعشد

قاصرًا ل  شش  التامسة  شرة من  مراا أو إذا كان الجانر يمارس   ن المعشد      ا الشر أشم  التامسة 
 شرة ول  شش  النامنة  شرة س طة، إذ يصب  الأعا ا شصابًا إذا شم  المجامعة أو فعًو منافيًا ل حشمة فر 

 حاو افشضاض البكارة بغ ر العضو الشناس ر. 
لك كمن يغوي فشاة شجاوا  التامسة  شرة ول  شش  النامنة  شرة بو د الاواج فأض أما فر   ر ذ

من  514بكارش ا، فقد قرر  محكمة النقض بأن جرمو  بقن جنحوي الوص  وشطبق   يو أحكا  المادة 
جاء  مط قة يحوو دون شطبيق ا  412منو بحسبان أن: ) المادة  412قانون العقوبا  و أحكا  المادة 

   . 2نص تاص فر منا اذا او شداء  وجود
 ـ  الركن المعنوي:  2

إن جريماااة اإل اااواء بو اااد الااااواج مااان الجااارا   المقصاااودة، فوباااد إذًا مااان أن يع ااا  الجاااانر بأناااو يغاااوي 
ليأض بكارش اا، ويرياد ذلاك، وبالشاالر فاو يمكان أن شقام ااذه الجريماة  ان طرياق التطاأ،  الننن بو د الاواج
ان الأا ا  المًا بأن المجنر     ا و شسشطيم مقاومشو جنسيًا ويقاو  بشقادي  ال ادايا والشاياء فر المقابا إذا ك

النم نة ل ا ويرسا ل ا الرسا ا الم   ة بأجما العبارا  الوا دة بحيااة اوجياة را عاة، وكاان مشوقعاًا باأن فار أي 
با لقا  ا فار منالاو، و ند اٍذ حصا   لقاء ل ما فر مكان وحداما قد و ششمالك نأس ا، و  ن الر   من ذلك ق

المعاشاارة الجنسااية ب ن مااا وفااض بكارش ااا فأاار اااذه الحالااة يعااد مرشكبااًا ل جريمااة المنصااوص     ااا فاار المااادة 
 من قانون العقوبا  لشوافر القصد اوحشمالر لد  الجانر.     514

 ثالثًا :المؤيد الجزائي:
 ـ العقوبة :  1

ة فض البكارة بو د الاواج اار  قوباة جنحياة الوصا  واار الحابس إن العقوبة المأروضة   ن جريم
حشن تمس سنوا  و رامة ألأر ل ارة ساورية أو بمحاد  اااش ن العقاوبش ن. نوحال أن المشارع أ طان القاضار 

                                                                                                                                               

المجنر     ا وليس اوصطنا ر. فالع ة من الشجري  ار ما يحدنو فض  شاء البكارة الطبيعر وليس اوصطنا ر من ا شداء   ن شرم 
إذ إن اذا الغشاء يمنا رما العأة والط ارة والشرم واو شداء   يو يسبل الشعاسة والشقاء ويق ا فرص الاواج أمام ا ويمس اسشقراراا 

  . 8227العا  ر.) أ. محمود اكر شمس، مرجم السابق، ص 
  .لكشرونيةانونية اإلموسو ة حمورابر الق، 7/88/8165شاري   356نقض سوري، جناية، قرار رق    -1
،  168، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  8155لعا   533قرار  664نقض سوري ، ا  ة  امة ، أساس   -2

 .  8271القا دة رق  
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صوحيا  واسعة فر الحك  بالحبس وبالغرامة أو بالغرامة فقاط، وذلاك حسال شقد راشاو لواقام القضاية كماا أن 
 قوبة الحبس من الممكن أن يصا إلن  شرة أيا  كون الحبس  قوبة جنحية. الحد الدنن لع

فيما  شع ق بالشروع فمن جريمة فض البكارة بو د الاواج جنحية الوص ، وبالشالر و يعاقل   ن 
من قانون العقوبا ، وبالشالر فو  قوبة   ن الشروع  218الشروع ف  ا إو بنص قانونر وفقًا ل مادة 

 بارشكاب ا لعد  وجود النص القانونر. 

من الجرا   جنحية الوص  الشار ششقااد  ف  اا العقوباة بضاع  فمن اذه الجريمة  أما بالنسبة إلن الشقاد 
فقاد  مدش ا   ن أن و شقا  ن تماس سانوا  وأن و شاياد  ان  شار سانوا . أماا بالنسابة إلان شقااد  الاد و  

حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) جريمة فض البكارة بو د الاواج من الجرا   اانياة و المساشمرة ويبادأ 
  .  1من ال و  الذي أاي   فيو البكارة شح  إ راء الو د بالاواجالشقاد  ف  ا 

 ـ وقف تنفيذ العقوبة :  2
من قانون العقوباا    ان ااذه الجريماة.  511بالنسبة إلن وق  شنأ ذ العقوبة يطبق أيضًا نص المادة 

يطة أن شكاون فامذا  قاد اواج صاحي  با ن مرشكال ااذه الجريماة وبا ن المعشاد      اا يع اق شنأ اذ العقوباة شار 
مان قاانون الحاواو الشتصاية أا ياة الااواج ل أشااة بب اوغ  86. وقاد حادد  الماادة 2المعشد      ا أاًو ل ااواج

من القانون نأسو أباحا  ل مرااقاة بعاد إكمال اا التامساة  شارة أن  81النامنة  شرة من العمر، إو أن المادة 
ذ  .   3ا كان الولر او الل أو الجد شششرط موافقشوشط ل الاواج شريطة أن يأذن ل ا القاضر بذلك، وا 

                                                 
،  141، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  1/6/8131شاري   8121قرار  164نقض سوري ، جنحة أساس  - 1
  8814قا دة رق  ال
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) إجراء  قد اواج صحي  ب ن المحكو    يو والمعشد      ا بجر  فض البكارة بو د الاواج و  -2

  ؤنر فر صحة الحك  وو  نأر وقوع الجريمة، إنما  ؤدي إلن شع  ق النيابة العامة شنأ ذ العقال الذي فرض   ن المحكو    يو با شبار أن
من قانون العقوبا  . نقض سوري، جنحة  511ل مادة إ ماًو مة شقو  بشنأ ذ الحكا  الجاا ية الشر اكشسب  قوة القضية المقضية النيابة العا
 . 8851، القا دة رق   121، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 28/3/8118شاري   8565قرار  665أساس 

 تش   أنر إبرا   قد الاواج قبا صدور الحك  المبر   ن أنره بعد صدور الحك  المبار ، إذ قارر  محكماة الانقض الساورية أن : )إجاراء  - 3
 قااد اواج صااحي  باا ن المحكااو    يااو والمعشااد      ااا بجاار  فااض البكااارة بو ااد الاااواج و  ااؤنر فاار صااحة الحكاا  وو  نأاار وقااوع الجريمااة ، 

نما  ؤدي إلن شع  ق النيابة العامة شنأ ذ العقال الذي فرض   ن المحكو    يو با شبار أن النيابة العاماة شقاو  بشنأ اذ الحكاا  الجاا ياة الشار  وا 
 8565قارار  665مان قاانون العقوباا   . نقاض ساوري ، جنحاة اسااس  511اكشسب  قوة القضية المقضاية إ مااًو ل أقارة الولان مان الماادة 

 . 8274، القا دة رق   164أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  ، 28/3/8118شاري  
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وقد جاء فر قرار لمحكمة النقص الساورية أناو: ) و  جاوا موحقاة الماد ن     اا بجار  فاض البكاارة 
إذا شاوج المجنر     ا ووقم الطو  ب ن ما قبا انقضاء المدة الشر حدداا القانون إذا كان الطاو  شا  بقارار 

  .   1ضمن إشراك الاوجة بالمسؤولية  ن حصوو الشأريق ب ن الاوج نمن المحكمة الشر ية وش
 رابعًا: اإلثبات: 

أورد المشاارع ق ااودًا فاار إنبااا  جريمااة فااض البكااارة بو ااد الاااواج بح ااث اسااشننن اااذا الجاار  ماان قوا ااد 
 اإلنبا  العامة. 

ما نشاأ مان أدلاة  ان وقد حصر  الدلة الشر يمكن من تول ا إنبا  اذه الجريمة بمقرار الجانر، أو 
. وقد فسر  محكمة النقض سبل اذا الشق  اد بأناو : ) لماا كانا  جريماة 2الرسا ا والونا ق الشر كشب ا الأا ا

إاالااة البكااارة بو ااد الاااواج ماان الجاارا   المااؤنرة فاار شاارم العا  ااة وساامعش اا فقااد رأ  المشاارع أن يق ااد قنا ااة 

                                                 
، القا ادة  125، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  3/8131/ 24شاري   612قرار  345نقض سوري ، أحداث ،  - 1

 27القاارار الصاادر  اان المحكمااة الشاار ية بشاااري   . وقااد جاااء فاار شساب ل محكمااة لاانقض لقراراااا : ) وح ااث أناو ماان الرجااوع إلاان 8867رقا  
 شضاا  أن الشأريااق حصااا بناااء   اان د ااو  أقام ااا الاااوج وقااد شضاامن قاارار الشأريااق أنااو شعااذر إصااول ذا  الباا ن باا ن  275رقاا   5/8133/

ؤجاا . وح اث أناو  شضا  مان الاوج ن ، وأن الذنل مششرك ب ن ما ولذلك حك  ل اوجاة باساشحقاق ا الم ار المعجاا فقاط وا  أااءه مان الم ار الم
مااان قاااانون العقوباااا  وااااو أن يكاااون الطاااو  دون سااابل مشاااروع أو باااالطو  المحكاااو  باااو  511ذلاااك أن الشااارط المنصاااوص  ناااو بالماااادة 

لمصاا حة المعشاااد      ااا   ااار مشاااوفر فاار ااااذه الااد و  لن قااارار الشأرياااق أنباا  أن الاوجاااة ششحمااا نصااا  المساااؤولية المؤديااة إلااان الشأرياااق 
 لر ل  شسشحق الم ر المؤجا . وبالشا

فقد حكم  محكمة النقض السورية باأن اإلقارار  جال أن يكاون قضاا يًا أو تطياًا أماا إذا كاان شاأ يا فاو  ؤتاذ باد كادل ا مان أدلاة إنباا   - 2
شااروطو أن يكااون  ااذه الجريمااة وقاد ورد فاار شع  ااا محكماة الاانقض فار شصااديق ا لقاارار محكماة اوسااش نام  ماا يااأشر : )أمااا  ان اإلقاارار فمان

ذا ل  يكن قضا يًا ف جل أن يكون تطيًا وينضاوي  ند اذ شحا  ااا الادل ا الناانر وااو الرساا ا والوناا ق الشار  قضا يًا أي بحضور القاضر وا 
باو  كشب ا المد ن   يو . وكان ااارًا من ااذا أناو و يمكان إنباا  اإلقارار فار   ار مج اس القضااء بالب ناة الشتصاية لن ذلاك  اؤدي إلان ن

الجريمة ذاش ا بالشا ادة . ويكاون ماا أنارشاو الج اة الطا ناة مان لقااءا  وج ساا   رامياة ت ساة ومان شكارار ااذه ال قااءا  والج ساا  و يعشبار 
إقاارارًا وأمااا الرسااا ا والونااا ق التاار  فماان شااروط ا أن يكااون المااد ن   يااو قااد كشب ااا وقااد ورد  كشابش ااا صااراحة فاار نااص المااادة ويكااون مااا 

ذا كاناا   ايااة واضاام القااانون وادفااو حصاار أنارشاا و الج ااة الطا نااة ماان أنااو يمكاان أن شكااون الرسااا ا شااأوية  نااااض صااراحة اااذا الاانص . وا 
الدلة و شبارا  مع نة فيكون الشوسم فار شأسا ر الانص  شنااقض وااذه الناحياة ويشعاارض وااذا ال ادم . وح اث أن ماا انارشاو الج اة الطا ناة 

قضا ر بنبو  نسل مولودااا مان الماد و   ياو المطعاون ضاده و  تارج مان القارار المطعاون فياو طالماا أن أدلاة من أن ا حص     ن قرار 
إنبااا  جريمااة فااض البكااارة بو ااد الاااواج شتش اا  ماام أدلااة إنبااا  النساال ، ونبااو  النساال بحااد ذاشااو و يعناار بالضاارورة أن المطعااون ضااده قااد 

. أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء  4/2/8112شاااري   66قاارار  2153أساااس فااض البكااارة وبو ااد الاااواج . نقااض سااوري ، جنحااة 
 .   8272، القا دة رق   162الوو ، ص 

و أما  ويقبا اإلقرار كدل ا نبو  سواء أكان إقرارًا قضا يًا أ  إقرارًا   ر قضا ر مدونًا بمحضر رسمر. وبناء   يو: )إذا أقر الجانر بجريمش
محضر رسمر ووقم   يو من قب و فمنو يعشبر إقرار   ر قضا ر، واو م ا  بمقراره، ويكأر إلنبا  جريمة فض الشرطة ودون ذلك فر 

واذا ل  البكارة بو د الاواج، أما اإلقرار   ر القضا ر الشأ ر فمنو و  جوا إنبا  الجريمة بو لننا نكون قد أنبشنا وقوع الجريمة بالش ادة 
، نبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، أد ل اسش 71/88/8112شاري   8867قرار  8171جناية  أساس  يقبا المشرع بو . نقض سوري ،

 . 8278، القا دة رق   168ص 
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لب نة الشتصية با ق اده بناو  ن مان ااذه الدلاة واماا اإلقارار القاضر بنوع من الدلةا ف   يسم  لو بسماع ا
  .  1من قانون العقوبا  514والونا ق التطية   ن ما نص    يو المادة 

ويجل أن  شضمن اإلقرار ا شرام الجانر بارشكال فعا فض البكارة بعاد الو اد باالاواج فامن ) ا شارم 
بالاواج دون فض البكارة فو قيمة لو شارام الماذكور فار بأض البكارة دون الو د بالاواج أو ا شرم بالو د 

  .   2إنبا  اذه الجريمة
إضافة إلن اإلقرار فمنو يقبا من الدلة فر إنبا  الجر  ما نشأ من الجانر من محررا  كشب  بتط 
ر  ده أو وقم     ا بنأسو وششضمن ما يكأر لو شقاد أنو ارشكل الأعا الجرمر، وشقد ر ذلك يعود لقاض

 الموضوع. 

 المطلب الرابع
 الدخول إلى أماكن خاصة بالنساء 

أماكن تاصة بالنساء بالشنكر باي امرأة فر المادة إلن  ون العقوبا    ن جريمة الدتوونص قان
) كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء، أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء :  513

 . ثر من سنة ونصف(عوقب بالحبع ال أك
وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 

 مرشكب  ا.  
 أواًل : محل الجريمة : 

 شمناا محاا اااذه الجريماة فاار المكاان التاااص بالنسااء أو بالمكاان المحاااور دتولاو وقاا  الأعاا لغ اار 
 النساء. ومناو ذلك المساب  والحماما  التاصة بالنساء والماكن التاصة بمجراء  م يا  شدليك ل نساء. 

تصاااص ويمكااان القاااوو إن المكاااان المتصاااص ل نسااااء ااااو المكاااان الاااذي شدت اااو النسااااء فقاااط و  ااار م
وسااشتدا  الرجاااو م مااا كاااان الااامن، فاار حاا ن أن المكاااان المحاااور دتولااو وقاا  الأعاااا لغ اار النساااء ف اااو 
المكان الذي من الممكن اسشتدامو من قبا النساء والرجاو ولكان و يمكان اوتاشوط ب ن ماا كاأن يحادد وقا  

 لدتوو النساء ووق   تر لدتوو الرجاو . 
 ثانيًا: أركان الجريمة:

وذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان نونااة أركااان : الااركن المأشاارض والااركن ن المااادي والمعنااوي ، إن النماا
 فكا جريمة وبد من أن شقو    ن س وك جرمر مقشرن بقصد جرمر . 

                                                 
، القا دة  168، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  83/8/8117، قرار شاري  117نقض سوري ، جناية، أساس  -1

 .  8221رق  
 857ل، مرجم السابق، ص د. دنان التط  - 2
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 ـ الركن المفترض:  1
و  شحقق الجر  إو إذا كان الأا ا رجًو. ويقصد بالرجا كاا شاتص ذكار شتشان النسااء مان شواجاده 
فار مكاان تاااص ب ان. وبالشاالر و  جااوا أن يكاون الأا اا طأااًو لا   ب اغ ساان الب اوغ الاذي  بااي  ل أشان ط اال 

 الاواج بأذن من القاضر الشر ر واو التامسة  شرة من العمر. 
 ـ الركن المادي:  2

 شأل  الركن المادي ل ذه الجريمة من دتوو رجا مشنكرًا باي امرأة إلن مكان تاص بالنساء أو 
 محاور دتولو وق  الأعا لغ ر النساء. 

 أ ـ  تنكر الفاعل: 
إذا كااان الرجااا فاار مكااان تاااص بالنساااء أو محاااور دتولااو وقاا  الأعااا لغ اار النساااء وا اار شااك و 

و  نطباق   ياو. فقاد اشاشرط المشارع  513منصاوص   ياو فار الماادة الطبيعر ومومحو نأسا ا فامن الجار  ال
أن يغ ر الرجاا مان ما اره بح اث  شعاذر معرفشاو كرجاا، كاأن   ابس لابس النسااء ويضام شاعرًا طاويًو وياياا 
لح شاااو وشااااربو ويساااشتد  ماااواد الشجم اااا. فااامذا كاااان شنكاااره   ااار كاااام إلتأااااء مومحاااو فاااو يعاااد مرشكباااًا ل اااذه 

 الجريمة. 
أن يكون شغ  ر الرجا لما ره التارجر محددًا باي المرأة كاسشتدا  لباس ا ولكن إذا شنكر ويجل 

 بشكا رجا  تر أو ا ر بما ر   ر معشاد   ر ما ر الننن فمن الركن المادي و  شحقق. 
 ب ـ دخول الفاعل إلى مكان خاص بالنساءأو محظور دخوله وقت الفعل لغير النساء:

ل ذه الجريمة وبد أن  دتا الأا ا إلن مكان تااص بالنسااء أو محااور دتولاو لشحقق الركن المادي 
وق  الأعا لغ ار النسااء. وو  شحقاق الاركن الماادي بغ ار الادتوو إلان المكاان فاو شكأار محاولاة الادتوو إلان 
اااذه المكاااان بااا اشاااشرط القااانون الااادتوو الأع اار إلااان اااذا المكاااان بح ااث يساااشطيم رؤيااة النسااااء الموجاااودا  
دات و. فر المقابا ل  يشاشرط المشارع أن ششحقاق الرؤياة أي لايس مان الضاروري لقياا  الاركن الماادي أن  ار  

 الجانر النساء الموجودا  داتا المكان.  
 ـ الركن المعنوي:  3

أماكن تاصاة بالنسااء باالشنكر بااي امارأة مان الجارا   المقصاودة. فوباد إذًا مان  إن جريمة الدتوو إلن
الجانر بأنو  دتا إلن مكان تاص بالنساء أو محاور دتولو وق  الأعا لغ ر النساء، ويرياد ذلاك. أن يع   

وبالشالر فو  شوافر القصاد الجرمار لاد  المشنكار إذا شا  دتولاو بمعرفاة النسااء الوشار وجاد مع ان ماا لا  يكان 
دور امارأة ودتاا تطاًأ  . وو  شاوافر القصاد أيضاًا لاد  مان كاان يمناا   ان المسارل1ب ن ن متادو ا  بصاأشو

 إلن الماكن التاصة بشغ  ر الموبس ل ممنو . 

                                                 
  881د.  دنان التط ل، مرجم السابق، ص  - 1



66 

 

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 

 ـ العقوبة :  1

أماكن تاصة بالنساء بالشنكر باي امرأة ار  قوبة  إن العقوبة المنصوص     ا لجريمة الدتوو إلن
 حداا الدنن او الحبس  شرة أيا . جنحية ششمنا بالحبس لمدة و ششجاوا السنة والنص ، وبالشالر فمن 

أماكن تاصة بالنساء بالشنكر باي امرأة جنحية  فمن جريمة الدتوو إلن وبالنسبة إلن الشروع
من قانون العقوبا .  218الوص . وبالشالر و يعاقل   ن الشروع ف  ا إو بنص قانونر وفقًا ل مادة 

 ود النص القانونر. وبالشالر فو  قوبة   ن الشروع بارشكاب ا لعد  وج

أما فيما  تص الشقاد  فمن اذه الجريمة من الجرا   جنحية الوص  الشر ششقاد  ف  ا العقوبة بضع        
 مدش ا   ن أن و شقا  ن تمس سنوا  وأن و شايد  ن  شر سنوا . 

 ـ وقف تنفيذ العقوبة :  2
من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة.  511فيما  شع ق بوق  شنأ ذ العقوبة يطبق أيضًا نص المادة 

واذه المادة يمكن شطبيق ا  ندما شكون الضحية مجنر     ا محددة، أما  ندما شكون المجنر     ن   ر 
كن شطب ق نص المادة محددا  كأن  دتا الأا ا إلن حما  تاص بالنساء وكان اذا الحما  م   ًا فو يم

 من قانون العقوبا  لن المجنر     ا   ر محددة.  511
 المبحث الرابع

 جريمة مراودة األنثى عن نفسها

 : 411نص قانون العقوبا    ن جريمة مراودة الننن  ن نأس ا فر المادة 
 ـ كل موظف راود عن نفسـها زوجـة سـجين أو موقـوف أو شـخص خاضـع لمراقبتـه أو سـلطته،1) 

 أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبع من تسعة أشهر إلى ثالث سنوات.
ـ وتنزل العقوبة بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها 2

 .  به أو برؤسائه(
كاا  إن الغاية من اذا النص ار حماية الناس واجر المواأ ن الذ ن شسوو ل   أنأس   اسشغوو مرا

اوجا  وقريبا  الذ ن  تضعون لس طش   ومراقبش   ف راودون  ن أنأس ن من أجا  فرالحكومية ل شأن ر 
 .  1اوسشمشاع ب ن
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وسااندرس ،   اان الشااوالر، فاار اااذا المبحااث محااا اااذه الجريمااة و أركان ااا والعقوبااة المأروضااة   اان 
 مرشكب  ا.  

 المطلب األول
 محل الجريمة 

    ا فر اذه الجريمة و شكون إو أننن، وقد اششرط المشرع السوري صأة من الواض  أن المجنر 
إذ  جل أن شكون إما اوجة أو قريبة سج ن أو موقوم أو من او شح  المراقبة،  ،محددة فر اذه الننن

 أو اوجة أو قريبة لشتص لو قضية منوط أمراا بمن  راوداا  ن نأس ا أو برؤسا و. 
 قوبة مانعة ل حرية كاو شقاو أو الشغاو الشاقة أو الحبس بموجل والسج ن او كا شتص  نأذ 

 حك  قضا ر. 
أمااا الموقااوم ف ااو كااا شااتص حجااا  حريشااو ماان قبااا ساا طة متشصااة إداريااة أو قضااا ية ماان أجااا 

 الشحق ق فر قضية أو حضور محاكمة. 

حكااا  والتاضاام ل مراقباااة ااااو كاااا شااتص موضاااوع شحااا  سااا طة أو مراقبااة المواااا  المعشااادي ساااواء ب
 قضا ر أو بقرار إداري. 

 أما الشتص الذي لو قضية ف و كا شتص يحاك  أما  ج ة قضا ية أو لجنة مس كية. 

 المطلب الثاني 
 أركان الجريمة 

إن النماوذج القاانونر ل ااذه الجريماة  شااأل  مان الااركن المأشارض المشمناا فاار صاأة الأا ااا إضاافة إلاان 
 شوافر الركن ن المادي والمعنوي. 

 أواًل: الركن المفترض: 

اشاااشرط المشااارع فااار الجاااانر صاااأة مع ناااة وااااو أن يكاااون مواأاااًا. إن المقصاااود باااالموا  فااار الأقااارة 
من قانون العقوباا  ااو المك ا  بحراساة ساج ن أو موقاوم أو لاو سا طة المراقباة أو  411الولن من المادة 

 او  المواا  الشاتص المناوط باو أو أية س طة أتر    ان شاتص  تار. وقاد أضااف  الأقارة النانياة إلان مأ
 برؤسا و فصا إحد  القضايا الشر ل ا  وقة بالشتص الذي شش  مراودة اوجشو أو قريبشو.    

 ثانيًا: الركن المادي: 
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 شمنااا الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة بأعااا المااراودة  اان الاانأس. إن الاارود لغااةً اااو الط اال، وراوده  اان 
 ومراودة المرأة  ن نأس ا ار  ط ل المنكر من ا.  نأسو شعنر تاد و  ن ا وراو و ،

إن المراودة ششما كا فعا يقاو  باو المواا  مان أجاا الوصاوو إلان اوشصااو الجنسار مام المارأة، أو 
، أو أن 1إلاان القيااا  بااأي فعااا منااام ل حشاامة مع ااا. ويسااشوي فاار الماار أن يكااون الط اال صااراحة أو ش ميحاااً 

مباشارة  ان طرياق المواا  أو بطرياق   ار مباشار كاأن  رساا المواا   يكون كشابة أو شاأااًا أو أن يكاون 
 أحد الشتاص ليط ل ذلك نيابة  ن الموا .  

 ثالثًا: الركن المعنوي: 

إن جريمة مراودة الننن  ن نأس ا ار جريمة مقصودة، فوبد من أن  شوافر لد  الأا ا الع   بأن 
ة سج ن أو موقوم أو من او شح  المراقبة أو اوجة أو الننن الشر  راوداا  ن نأس ا ار اوجة أو قريب

قريبة لشتص لو قضية منوط أمراا بمن  راوداا  ن نأس ا أو برؤسا و ، ومن ج ة أتر  أن ششوافر لديو 
 إرادة اوشصاو الجنسر مع ا أو القيا  أو اي فعا متال  لالتو  واادال العامة . 

أة ار اوجة أو قريبة لحد الشتاص المذكورين أ وه فو أما إذا ل  يكن الجانر  المًا بأن المر 
من قانون العقوبا  كون الع   ب ذه الصأة من الاروم الشر  411يمكن أن يكون مسؤوًو وفقًا ل مادة 

شدتا فر الوقا م الشر وبد من شوافر الع   ب ا. وبالشالر و  شوافر القصد الجرمر لد  الجانر إو إذا كان 
 ة المرأة الشر  راوداا. المًا بصأ

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

  اقل المشرع السوري   ن اذه الجريمة بعقوبة جنحية وشدداا فر بعض الحاو . 

 أواًل : العقوبة: 

إن العقوبة المقررة ل ذه الجريمة ار  قوبة جنحية الوص  حاداا الدنان الحابس شساعة أشا ر وحاداا 
 ال  ن الحبس نوث سنوا . 

فيمااا  تااص الشااروع فاامن جريمااة مااراودة النناان  اان نأساا ا جنحيااة الوصاا . وبالشااالر و يعاقاال   اان 
مااان قاااانون العقوباااا . وبالشاااالر فاااو  قوباااة   ااان الشاااروع  218الشاااروع ف  اااا إو بااانص قاااانونر وفقاااًا ل ماااادة 

 بارشكاب ا لعد  وجود النص القانونر. 
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الجرا   جنحية الوص  الشر ششقاد  ف  ا العقوبة بضع  أما بالنسبة إلن الشقاد  فمن اذه الجريمة من 
 من قانون العقوبا .   867مدش ا  مًو بالمادة 

 ثانيًا : العقوبة المشددة: 
مان  411إذا اسشطاع الجانر أن  ناو إربو مان الننان شضاا    قوبشاو وفقاًا ل أقارة النالناة مان الماادة 

اودة إلااان نش جاااة، أي أن شحصاااا العوقاااة الجنساااية ب ن ماااا قاااانون العقوباااا . والمقصاااود باااذلك أن شأضااار المااار 
 نش جة ل ذه المراودة. 

 ثالثًا : وقف تنفيذ العقوبة : 
من قانون العقوباا    ان ااذه الجريماة.  511يطبق أيضًا نص المادة  فيما  شع ق بوق  شنأ ذ العقوبة
سج ن أو موقوم أو من ااو شحا  إذا كان  المجنر     ا اوجة   511ولكن و مجاو لشطب ق نص المادة 

المراقبة أو اوجة لشتص لو  قضية مناوط أمرااا بمان  راودااا  ان نأسا ا أو برؤساا و. أماا إذا كاان المجنار 
أن شكاون   ار مشاوجاة لنبحاث فار إمكانياة شطب اق  مان     ا قريباة لحاد الشاتاص الماذكورين أ اوه فوباد

 من قانون العقوبا .  511المادة 

 عالمبحث الخام
 الخطف

اسشوحن المشرع السوري من القصد الجرمر النصوص الشر شعاقل   ن جرا   التط ا فجاء  
من قانون  511فر نطا  الجرا   الواقعة   ن العرض : نص المشرع فر المادة  شر  ن الشكا اا

من القانون نأسو   ن التط  بقصد  518العقوبا    ن التط  بقصد الاواج ، ونص فر المادة 
 .  1ليضأر   ن حما شو طبيعة تاصة 512كال الأجور، وجعا لتط  القاصر نصًا تاصًا فر المادة ارش

 

 

                                                 
المشضمن شجريمًا تاصًا لأعا التط  المقشرن  2187لعا   21وبد من اإلشارة إلن أن المشرع السوري أصدر المرسو  الششريعر رق    -1

كا من تط  شتصًا حارمًا إياه من حريشو بقصد شحق ق مأرل سياسر أو بدافم،  إذ نص  المادة الولن من اذا المرسو    ن أن: ) 
 و اونشقا  أو لسبال طا أية أو بقصد ط ل الأدية يعاقل بالشغاو الشاقة المؤبدة .مادي أو بقصد النأر أ

حدن   ااة دا مة  -نج   ن جريمة التط  وفاة أحد الشتاص. ل -)شكون العقوبة اإل دا  إذا: أونص  المادة النانية   ن أن : 
  قا  الأا ا باو شداء جنسيًا   ن المجنر   يو. -بالمجنر   يو.ج
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 المطلب األول
 الخطف بقصد الزواج

) مـن خطـف بالخـداع أو :  511نص قانون العقوبا    ن جريمة التط  بقصد الااواج فار الماادة 
 .  سنوات إلى تسع سنوات(بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبع من ثالث 

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة و أركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 أواًل : محل الجريمة : 
اششرط المشرع أن شكون المعشد      ا أننن مم  اد  اشاشراط شاوافر سان معا ن، ولكان يأ ا  مان ناص 

ر  مر يمكن ا من الاواج فمن ل  شكن كذلك فاو يمكان شطب اق ناص الماادة المادة نأس ا أنو يحل أن شكون ف
ماان قاانون الحااواو الشتصااية فامن أا يااة الاااواج شكشمااا  86مان قااانون العقوبااا . وباالنار إلاان المااادة  511

 بالنسبة إلن الأشاة بشما  السابعة  شرة من العمر.
 حالة الننن سواء كان  بكرًا أو ن بًا.وقد اسشعما المشرع لأاة الأشاة أو المرأة ليشما بذلك 

فااار المقاباااا و يمكااان أن شكاااون المااارأة المتطوفاااة مشاوجاااة، لن اااا إذا كانااا  ذا  بعاااا فااامن  ناصااار  
جريماة التطا  بقصااد الااواج شكااون   ار مشااوافرة، لن المشاوجاة و يمكاان أن شتطا  بقصااد الااواج . وبناااء 

با    ن المارأة الشار شتطا  شاابًا لن محاا الجريماة  جال من قانون العقو  511  ن ذلك و شنطبق المادة 
 .  1أن يكون أننن

 ثانيًا: أركان الجريمة : 
إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  وضاا  أن ل ااا ركناا ن أساساا  ن امااا : الااركن المااادي القااا     اان 

 رمر لد  الجانر.الس وك الجرمر الذي يأشيو الجانر ، والركن المعنوي القا     ن شوافر القصد الج

 ـ الركن المادي:  1
إن الركن المادي ل ذه الجريمة  شأل  من إقدا  الجانر   ن تط  المعشد      ا بالتداع أو 

 العن . 

 أ ـ الخطف: 
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 رفاا  محكمااة الاانقض التطاا  بأنااو انشااااع المتطااوم ماان محااا وجااوده ونق ااو ماان المكااان الااذي أتااد 
و رفو الأقو بأنو انشااع المتطوم من محا وجوده مباشارة مان قباا . 1منو إلن مكان  تر و س طان لو   يو

المعشاادي نأسااو أو بواسااطة أ وانااو أو إتأاااؤه فاار مكااان  تاار بح ااث  ااش  قطاام صاا ة المتطااوم بأا ااو وذويااو 
 .   2بأعا التاط 

وو  برة لمكان وجود المتطوم سا ة شنأ ذ الجريمة، إذ قد  ش  التطا  مان داره أو مان دار والاده أو 
 ن مار ة أو من أي مكان  تر  وجد فيو. م

ويجاال أن  ااش  نقااا المتطااوم إلاان مكااان و ساا طان لا ااو   يااو وو ساايادة لااو   اان نأسااو. فاامذا نقااا 
المتطوم إلن مار ة أحد أصدقا و ليكون حرًا فر الذاال أو البقاء فو يعاد  الاركن الماادي لجريماة التطا  

ذا وضاام المتطااوم فاار مناااو أحااد أقاربااو الااذ ن ااا    اان صاا ة ماام أا ااو وذويااو فااو يعااد الأعااا  مشااوافرًا. وا 
ذا كاناا  المتطوفااة مريضااة ونق اا   أحااد المشااافر فااالركن المااادي لجريمااة التطاا  يعااد    اار  إلاانتطأااًا. وا 

 مشوافر طالما أن دتوو الناس وتروج   إلن المشأن مسمول بو. 
طااوم وذويااو ، فاامذا لاا  ششحقااق اااذه وبالشااالر فاامن جريمااة التطاا  و شقااو  إو بقطاام الصاا ة باا ن المت

النش جااة الجرميااة فااو يمكاان أن يسااأو الجااانر إو  اان شااروع فاار التطاا . وماان الممكاان الشأريااق باا ن الشااروع 
الناااقص والشااروع الشااا  فاار التطاا  وفقااًا ل مناااو ااشاار: بأاارض أن شتصااًا اسااشأجر ساايارة وقااد  إلاان  مااا 

حاد  المسششاأيا  و ناد تروج اا مان المسششاأن اشجاو إحد  الس دا  الشر شعماا كممرضاة حشان ال  اا فار إ
صوب ا وقا  بك  فم ا محاوًو تطأ اا إو أن اا اساشطا   مقاومشاو واربا  فأار ااذه الحالاة نكاون أماا  شاروع 
ناقص فر التط ، ولكن إذا شكمن من ا ووضع ا فر السايارة ولكان إحاد  دورياا  الشارطة شااادشو وقاما  

لقاء القبض   يو و  نقاذ المرأة ف نا نكون أما  شروع شا  فر التط .   بمطاردشو وا   ا 
 ب ـ عدم الرضا: 

إن جريمة التط  بقصد الاواج ششط ل أن  ش  التط  بغ ر رضا المجنر     اا. ولعاد  الرضاا  ادة 
 من قانون العقوبا : 511صور فقد  ش  التط  إما بالتداع أو بالعن  حسبما  دد  المادة 

  :الخداع 
إرادة المعشد    يو ويس بو الرضا. وبناء   ن  فريط ق التداع   ن كا أس ول من شأنو الشأن ر 

ذلك يعد  من قب ا التط  بالتداع إقدا  الأا   ن   ن نقا المعشد      ا بسيارش   بعد أن انشح وا صأة 

                                                 
، القا اادة  158، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص  87/7/8114شاااري   866، قاارار  215نقااض، جنايااة اساااس   -1

 ، أد ااال اسااشنبولر ، مرجااام سااابق ، الجااااء الوو ، ص 25/3/8118شاااري   112قااارار  178، نقاااض سااوري ، جناياااة اساااس  8282رقاا  
 8287، القا دة رق   158

، أد ل  8112/ 26/5، شاري   8141قرار  227، نقض سوري ، جنحة اساس 886د.  دنان التط ل، مرجم السابق، ص   -2
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تص بانشحاو شتصية .  كما يمكن أن يعد  تدا ًا قيا  ش1ضباط شرطة فرافقش   وامشن   لمر القانون 
رجا شرطة، إذ اسشد ن المتطوفة إلن تارج المكان الشر كان  موجودة فيو ح ث كان  شنشار سيارة 

 . 2حكومية شابعة ل شرطة  وجد ف  ا أكنر من شتص  رشدون لباس الشرطة
 ع. وشتش   طر  التداع وفقًا لسن المجنر     ا ونقافش ا، وشقد ر مااية التداع يعود لقاضر الموضو 

  :العنف 
إن الصاورة النانيااة لأعااا التطاا  اار العناا . ويقصااد بااالعن  كااا فعاا  ااؤنر فاار إرادة المجناار     ااا 
فيعط  اا، كأ مااو الشادة الشار  شعارض ل اا المجنار   ياو كالضاارل وكا  الأا  ورباط ال اد ن وماا إلان ذلاك ماان 

نماا يمكان أن  شعارض لاو مان  أفعاو مشاب ة. وليس شرطًا أن يسشعما العنا  ضاد المجنار   ياو مباشارة ، وا 
 رافقو أو يحافل   يو. اذا وو يعد  من قب ا العن  أ ماو الشدة الشر شقم   ن الشاياء كت ام نافادة أو كسار 

 أحد البوال وما إلن ذلك من أفعاو يمكن أن شؤدي إلن المكان الذي  شواجد فيو المجنر   يو. 

ن  د  ورود  بارة الش د اد أي اإلكاراه المعناوي لا  يكان مقصا ودًا باو  اد  شامول ا ضامن جار  الماادة وا 
با أراد المشرع من  بارة العن  الدولة   ن اإلكراه الاذي  شضامن معاانر العنا  والش د اد و  رااا مان  511

الوسااا ا السااالبة لااإلرادة. فقااد   جااأ الجااانر إلاان ش د ااد المجناار     ااا بأضاا  أماار شحاارص   اان كشمانااو، أو 
 إلن ذوي ا.بشس ي  صور الشقط ا ل ا وار  ارية 

 

 

 ـ  الركن المعنوي:  2
إن جريمة اتشطام أننن بقصد الاواج من ا جريمة مقصودة. فوبد إذًا من شاوافر القصاد الجرمار، أي 

مان قاانون العقوباا  اشاشرط  شاوافر دافام أو  511    المعشدي بأنو  تط  أننان ويرياد ذلاك. ولكان الماادة 
الساورية بأناو: ) و يعاد الأا اا مرشكباًا لجريماة التطا  إذا واو قصد الاواج. ولذلك حكما  محكماة الانقض 

  .  3كان اوجًا ما ل  يقشرن فع و بالعن  فيعد مرشكبًا لجريمة الضرل و التط 

                                                 
 لكشرونيةنية اإل، موسو ة حمورابر القانو 78/5/8161، شاري   711نقض، جنحة، قرار رق    -1
  8336، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق   6/7/8161شاري   244، قرار   221نقض سوري، جناية أساس   -2
،  157، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  26/1/8131شاري   8427قرار  8713نقض سوري ، جنحة أساس  - 3

 . 8221القا دة رق  
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أناااو و يكأااار أن يقاااوو الأا اااا إناااو قاااا  باااالتط  بقصاااد الااااواج باااا  جااال أن إلااان ووباااد مااان اإلشاااارة 
. فااو يعااد  قاصاادًا الاااواج ماان يساام  لغ ااره بااوطء النناان الشاار قااا  1يسااشنشج ذلااك القصااد ماان اااروم الااد و  

بتطأ اااا، أو مااان يقاااو  بششاااويو سااامعش ا وذلاااك بشصاااويراا  ارياااة وشوايااام الصاااور   ااان أصااادقا و. وفااار كاااا 
 الحواو يعود شقد ر شوافر القصد التاص لقاضر الموضوع. 

يقو  باتشطام امرأة و شحا لو  من قانون العقوبا    ن من 511كما أنو و  جوا شطب ق المادة 
 . 2شر ًا إذا كان يع   بذلك

 ثالثًا: المؤيد الجزائي: 
 اقل المشرع السوري   ن اذه الجريمة بعقوبة جنحية الوص  وقا  بشتأيأ ا فر بعض الحاو  

 من قانون العقوبا .  517المنصوص     ا فر المادة 

 ـ العقوبة: 1
ة تط  أننن بقصد الاواج ار  قوبة جنحية ششراول ب ن الحبس إن العقوبة المنصوص     ا لجريم
 نوث سنوا  إلن الحبس شسم سنوا . 

فيماااا  شع اااق بالشاااروع فااامن جريماااة التطااا  بقصاااد الااااواج جنحياااة الوصااا . وبالشاااالر و يعاقااال   ااان 
ماان المااادة ماان قااانون العقوبااا . وقااد نصاا  الأقاارة النانيااة  218الشااروع ف  ااا إو باانص قااانونر وفقااًا ل مااادة 

                                                 
التط  كان بقصد الاواج وليس بقصد ارشكال الأجور: ) من   ادةً القضايا نقض  محكمة النقض قرارًا لمحكمة الجنايا  فر إحد   - 1

سنة بالعن  بقصد ارشكال  83و 86ح ث أن القرار المطعون فيو قد انش ن إلن اش ا  الطا ن ن بجناية تط  الأشاة الشر  شراول  مراا ب ن 
من قانون العقوبا . وح ث أن القرار المطعون فيو الذي ذكر واقعة الد و   518قل     ا بأحكا  المادة الأجور المنصوص  ن ا والمعا

ن تط  الأ شاة وكافة أدلش ا ن  ناقش ا ل   شأكد من شوافر أركان اذه الجريمة بحق الطا ن ن ويقي  الدل ا   ن شوافر القصد الجرمر بحق   وا 
 ث أن وقا م القضية وأدلش ا شش ر إلن أن المد ن   يو سبق لو أن تطل المجنر     ا بواسطة والده إنما كان بقصد ارشكال الأجور . وح

ن المد ن   يو قد أقد  مم بقية المد ن         ن تطأ ا بالقوة والعن  وذال ب ا إلن الراضر  إو أن والداا رفض اذه التطوبة وا 
ا ولو كان يقصد تطأ ا بقصد ارشكال الأجور لقا  بقية المد ن       بمجامعش ا اذا ال بنانية ح ث قا  بمجامعش ا بمأرده وفض بكارش 

فضًو  ن أنو بعد ذلك قا  بشس يم ا إلن وسيط قا  بدوره بشس يم ا إلن أا  ا. وح ث أنو ل  يق  فر الشحقيقا  الجارية ما  ؤيد أن تط  
نما كان بقصد الاواج . وح ث أن فعا الطا ن بارشكابو جر  التط  بالعن  بقصد الاواج واو الجر   الأشاة كان بقصد الأجور وا 

 8111شاري   8184قرار  365من قانون العقوبا  . نقض سوري ،  سكرية ، أساس  511المنصوص  نو المعاقل   يو بأحكا  المادة 
 . 8222، القا دة رق   154، أد ل اسشنبولر، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 

الشم  ا ب ن التط  بقصد الاواج بالمعنن القانونر أي  ندما شرفض الننن الاواج من شتص ف تطأ ا دون رضااا ل اواج ووبد من  - 2
من ا، وب ن التط  بقصد الاواج بالمعنن العرفر أي إذا كان  الننن موافقة   ن الاواج من الشتص التاط  بالصا وذاب  معو 

  شجاوا معارضة الاا ل اواج. فالأعا انا و يعشبر تطأًا بالمعنن القانونر المنصوص   يو فر بمرادش ا الكام ة وكان القصد من التط
)أ. محمود اكر شمس، شرل قانون  511من قانون العقوبا  ولكنو يعشبر تطأًا بالعرم وبالشالر و  جوا شطب ق نص المادة  511المادة 

   8211، ص 2113الطبعة الولن ، العقوبا  العا  ، الجاء النانر ، مطبعة الداودي ، 
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  ن أن العقال  شناوو من يشرع فر ارشكال اذه الجريمة نارًا إلان أامياة جارا   تطا  النسااء وساوء  511
 أنراا فر المجشمم. 

شقاد  فمن اذه الجريمة من الجرا   جنحية الوص  الشر ششقاد  ف  ا العقوبة بضع  الأما بالنسبة إلن 
   من قانون العقوبا . 867مدش ا وفقًا ل مادة 

 ـ العقوبة المخففة:  2
 من قانون العقوبا    ن ااشر:  517شنص المادة 

، المجـرم الـذي يرجـع المخطـوف مـن 291)يستفيد من األسـباب المخفضـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
تلقاء نفسـه فـي خـالل ثمـاني وأربعـين سـاعة إلـى مكـان أمـين ويعيـد إليـه حريتـه دون أن يقـع عليـه فعـل 

 جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية(.مناف للحياء أو 
ماان  517ساام  المشاارع السااوري بشتأاايض  قوبااة اااذه الجريمااة، إذ يمكاان التااذ فاار الحساابان نااص المااادة 
ماان  248قااانون العقوبااا  الشاار يسااشأ د بموجب ااا الأا ااا ماان الساابال المتأأااة المنصااوص     ااا فاار المااادة 

و تاوو نماانر وأربعا ن ساا ة إلان مكاان أما ن ويع اد إل  اا قانون العقوبا  إذا أ اد المتطوفة مان ش قااء نأسا
 دون أن يقم     ا أي فعا منام ل حياء أو أي جريمة أتر  جنحة كان  أو جناية. من حريش ا 

وبالشااالر فمنااو يشااشرط لوسااشأادة ماان اااذا الشتأ اا  أن يقااو  الأا ااا بمرجاااع المتطوفااة إلاان مكااان  ماان 
كان الما ن إماا مراكاا السا طة أو أي مكاان  تار  تاص المتطوفاة كمنال اا وا  ادة الحرية إل  ا. ويقصد بالم
 أو مناو أقربا  ا أو معارف ا. 

دون أن يقاد  شجاا اا   ان أي فعاا يشاكا ا شاداء مان كما أنو  شوجل أن يع د الحرياة إلان المتطوفاة 
     ا. 

بارًا   ان اإل اادة فاو يساشأ د وا  ادة الحرية  جل أن شكون بمرادة الأا ا ومن ش قاء نأسو. فامذا كاان مج
من السبال المتأأة. وذلك كمن يع د متطوفشاو بعاد أن أحايط باو مان قباا قاوا  المان وكاان و منااص لاو 
من إ ادش ا، أو كمن  شرك متطوفشو ل نجو بنأسو من تطر الحريق الذي شل فر الب ا  الاذي اقشادااا إلياو، 

 .   1أو كمن ل  يسشطم منم المتطوفة من ال رل

 ـ وقف تنفيذ العقوبة :  3
من قاانون العقوباا    ان ااذه الجريماة.  511فيما  تص وق  شنأ ذ العقوبة يطبق أيضًا نص المادة 

فمذا شب ن أن الجاانر وبعاد تطأاو ل مارأة قاا  باالاواج من اا اواجاًا صاحيحًا ششاوافر فياو جميام الشاروط القانونياة 
ام ااا الرضاااء الصااحي  ل ماارأة فأاار اااذه الحالااة ماان الممكاان المط وبااة وفقااًا لقااانون الحااواو الشتصااية وماان أ 

                                                 
 821د.  دنان التط ل، مرجم السابق، ص  - 1
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ماان قااانون العقوبااا  شتصاار  511شع  ااق شنأ ااذ العقوبااة. وقااد حكماا  محكمااة الاانقض بااأن : ) نااص المااادة 
   .   1ويشما التاط  بالذا  فيما إذا  قد اواجًا صحيحًا   ن المتطوفة ، وو يشما الشركاء

 المطلب الثاني
 لفجورالخطف بقصد ارتكاب ا

)مــن خطــف :  518نااص قااانون العقوبااا    اان جريمااة التطاا  بقصااد ارشكااال الأجااور فاار المااادة 
بالخــداع أو العنــف أحــد األشــخاص ذكــرًا كــان أو أنثــى بقصــد ارتكــاب الفجــور بــه عوقــب باألشــغال الشــاقة 

عنـف  )تفرض العقوبـات السـابقة إذا ارتكـب الفعـل دون خـداع أو:  512. كما نص  الماادة تسع سنوات(
 على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره(.

وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأروضاااة   ااان 
 مرشكب  ا.  

 أواًل : محل الجريمة : 

إن صاااأة المعشاااد    ياااو و ش ااا  فااار قياااا  الجريماااة، فااايمكن أن يكاااون ذكااارًا أو أننااان، توفاااًا لجريماااة 
صااد الاااواج الشاار و شقاام إو   اان فشاااة أو اماارأة. كمااا و فاار  باا ن أن يكااون التاااط  فاار جريمااة التطاا  بق

 من قانون العقوباا  الشار شجار  الأعاا 512التط  بقصد ارشكال الأجور ذكرًا أ  أننن. وبالنار إلن المادة 
الجريماة المنصاوص  إذا ارشكل   ن قاصر ل   ش  التامسة  شرة من  مره  شب ن أن المجنر   يو فار نأسو

  جل أن يكون مشمًا التامسة  شرة من  مره.  518    ا فر المادة 

 ثانيًا : أركان الجريمة: 

إن النماوذج القااانونر ل ااذه الجريماة  باا ن ضاارورة شاوافر الااركن المااادي والاركن المعنااوي ل ااذه الجريمااة، 
 .2فيحش  شوافر القصد الجرمرفالركن المادي يقو    ن شوافر الس وك الجرمر أما الركن المعنوي 

 ـ الركن المادي : 1

                                                 
،  124، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص  21/1/8161شاااري    264قاارار  8134نقااض سااوري ، جنحااة أساااس  - 1

 .   8868القا دة رق  
  بقصااد ارشكااال الأجااور الشحقااق ماان شااوافر الركااان القانونيااة ل ااذه حكماا  محكمااة الاانقض السااورية بأنااو : )  شعاا ن فاار جريمااة التطاا - 2

، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء 82/5/8111، شاااري   617، قاارار  314الجريمااة  . نقااض سااوري ، الغرفااة العسااكرية ، اساااس 
 .   8213، القا دة رق   141الوو ، ص 
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إن الركن المادي ل ذه الجريمة  شأل  من إقدا  الجانر   ن تط  المعشد    ياو بالتاداع أو العنا . 
وفر ذلك حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) جريمة التط  و شش  إو بانشااع المتطوم ممان ل ا  حاق 

بعاده إلن مكان    .  1و س طان ل     يو الووية   يو وا 

ماان  511وبالشااالر و  تش اا  مأ ااو  التطاا  بالتااداع أو العناا   مااا ذكرناااه فاار ساايا  شاارل المااادة 
قااانون العقوبااا . فع اان سااب ا المناااو إذا رأ  الأا ااا الطأااا المجناار   يااو المااش  التامسااة  شاارة ماان  مااره 

الأا ا مان ااذا الت ار شاراء حاجاة ل طأاا ولماا أراد   عل فر الشارع مم أحد رفاقو الكبر منو سنًا. فط ل 
رف اق الطأااا اصاطحال المجناار   ياو معااو أشاار   يااو المااش   بشركاو ليقااو  بمو بشاو، ومااا كاان رف ااق الطأااا 
 بشعد حشن أركل الأا ا المجنر   ياو   ان الدراجاة النارياة مواماًا إيااه بأناو سيصاطحبو إلان جدشاو نا  أتأااه 

. فار المقاباا إذا كانا  المتطوفاة اار الشار  رضا  2ريماة التطا  بالتاداع مشاوافرةبعداا فمن ذلك  جعا ج
نأسااا ا   ااان المش مااا ن ل رشكباااوا الأجاااور مع اااا وكانااا  اارباااًة مااان ب ااا  ذوي اااا ف ااايس انااااك تطااا  فقاااد كاااان 
بممكان ا مغادرة الب   فر كا وق  ولا  يكان مان ماانم ل اا مان ذلاك باا اار الشار اساشطاب  اإلقاماة ومكنا  

 .  3مناو ش  ئ الطعا  والشرال وشسشج ل ل وااافر ال

ووبد من اإلشارة إلن أن اذا الأعا  نادما  رشكال   ان قاصار لا   اش  التامساة  شارة مان العمار فمناو 
ماان قااانون العقوبااا  الشاار و ششااشرط ارشكااال الأعااا ماام التااداع أو العناا . فقااد  512وبااد ماان شطب ااق المااادة 

التامسااة  شاارة ماان العماار حمايااة تاصااة، وبالشااالر فاامن جريمااة تطأااو ماان  المشاارع القاصاار الااذي لاا   ااش  
 دون تداع أو  ن . من بقصد ارشكال الأجور شعد مقشرفة 

 ـ الركن المعنوي:  2
، فوبد إذًا من شوافر القصد الجرمر أي 4إن جريمة اوتشطام بقصد ارشكال الأجور جريمة مقصودة

من قانون العقوبا  اششرطشا شوافر  512و  518    المعشدي بأنو  تط  ويريد ذلك. ولكن المادش ن 
 قصد جرمر تاص أو واو قصد ارشكال الأجور. 

                                                 
،  151، أد اال اساانشبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص  85/2/8112شاااري   878قاارار  7375نقااض سااوري ، جنحااة اساااس  - 1

  8288القا دة رق  
 877أ.  بد الواال بدرة، المرجم السابق، ص  - 2
، نقااض  8331قا اادة رقاا   ، أ.أنااس كيوناار ، مرجاام سااابق ، 25/88/8167شاااري   311، قاارار  178نقااض سااوري ، جنايااة  اساااس  - 3

، القا اادة رقاا   151، أد اال اساانشبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص  85/2/8112شاااري   878قاارار  7375سااوري ، جنحااة اساااس 
8288 

قرر  محكمة النقض السورية أنو : )  شع ن إقامة الدل ا   ن شوافر القصد الجرمر بجريمة التط  بقصد ارشكال الأجور  . نقض   -4
، 141. أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  21/1/8111، شاري   8184، قرار  365سوري ،  رفة  سكرية ، أساس 

 .  8211القا دة رق  
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ويقصد بارشكال الأجور كا مساس بالجسد إلرضاء الش وا  الجنسية أو او كا فعا مناٍم 
 .1صد إشباع ش وة الجس لالتو  بق

ويمكن أن نذكر   ن سب ا المناو القضية ااشية: ترج الماد ن   ا    بسايارة حكومياة وشااادوا   ان 
الطريق العا  امارأة ورج ا ن  نشاارون سايارة إليصاال   إلان دمشاق، وكاان الوقا   ناد منشصا  ال  اا، فاأوقأوا 

 مااا شأع اااو مااام رفيق اااا، ولمااا حااااوو أحاااد الااارج  ن  ساايارش   أماااام   ونالاااوا من اااا، وبااادر أحااادا  ساااؤاو المااارأة
او شاراض   ان ذلااك ن اره أحاد المااد ن   ا    وأ  ان لااو  ان صاأشو الما ومااة بأناو ضاابط فاار الشارطة، ناا  
ط اال ماان الماارأة الصااعود إلاان الساايارة موامااًا إيااااا بأنااو  ريااد أتااذاا إلاان الاادا رة الرساامية، ولمااا حاااوو رفيق ااا 

بالضرل، ن  اركبوا المرأة السيارة واشج اوا إلان دمشاق، ووضاعواا ب ان   نا  راحاوا  منعو اددا  المد ن      
يقب ون ا ويدا بون ا فبدأ  شبكر وشوس   إل    فشروك اا لن اا بكار نا  أوصا واا إلان دار  مش اا بعاد أن اشأاق 

 أحدا    ن مصاحبش ا فر ال و  الشالر. 
ارشكال الأجاور، وذلاك لن المارأة فقاد  رضاااا   شب ن من اذه الوقا م أن الجريمة ار التط  بقصد

ااا لماا شوقا  المار ؤ ح ن نق  ا بالسيارة، كما أن قصد الأجور ااار من المدا باة والشقب اا، كماا أناو لاوو بكا
. وبالشااااالر فقااااد شاااا  اوسااااشدوو   اااان قصااااد ارشكااااال الأجااااور ماااان تااااوو اااااروم الواقعااااة 2  اااان اااااذا الحااااد

 وموبساش ا.
 جزائي: ثالثًا: المؤيد ال

 اقل المشرع السوري   ن اذه الجريمة بعقوبة جنا ية الوص  وقا  بشتأيأ ا فر بعض الحاو  
من قانون العقوبا ، كما قا  بششد داا فر حاو  أتر  منصوص  517المنصوص     ا فر المادة 

 من قانون العقوبا .  411    ا فر المادة 
 ـ العقوبة: 1

ريماة تطا  أننان بقصاد ارشكاال الأجاور اار  قوباة جنا ياة أو واار إن العقوبة المنصوص     ا لج
ذا ارشكل الأعا فمن العقوبة و شنقص  ن إحاد  و شارين سانة. وقاد حكما   الشغاو الشاقة شسم سنوا ، وا 
محكمة الانقض باأن: ) ش ريال إحاد  اإلنااث باالجبر أو بالح  اة بقصاد ارشكاال الأجاور مان الفعااو الجنا ياة 

 512 .   ماًا أن الماادة 3ا الشنيم أو ل  يقم، ولكن وقو و يساش ا  ششاد د العقوباة   ان الأا ااسواء وقم الأع

                                                 
. حكم  محكمة النقض أن : ) مجرد شقب ا المتطوفة أنناء تطأ ا يعشبر تطأًا بقصد  841بد الواال بدرة، مرجم السابق، ص أ.    -1

، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، 21/5/8161شاري   487، قرار رق   431ارشكال الأجور . نقض سوري، جناية أساس 
 .8223، القا دة رق   153ص 

   ، القا ادة رقا   155، أد ل اسشنبولر ، مرجم ساابق ، الجااء الوو ، ص 78/5/8161شاري    711قرار  8113قض سوري ، جنحة ن - 2
8227 . 

 .8331، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق   84/5/8158شاري   315، قرار 126نقض سوري، جنحة أساس  - 3
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فرضاا  العقوبااة نأساا ا   اان جريمااة تطاا  قاصاار لاا   ااش  التامسااة  شاارة ماان العماار بقصااد ارشكااال الأجااور 
 معو. 

ن فيماا  تااص  قااال الشااروع فامن جريمااة التطاا  بقصااد ارشكااال الأجاور جنا يااة الوصاا  فيعاقاال   اا
الشروع  فر ارشكاب ا. وفيما  شع ق بشقاد  العقوبة المحكو  ب ا فامن ااذه الجريماة مان الجارا   جنا ياة الوصا  

 من قانون العقوبا .  862الشر ششقاد  ف  ا العقوبة بضع  مدش ا وفقًا ل مادة 
 ـ العقوبة المخففة:  2

، إذ يمكااان التاااذ فااار 518سااام  المشااارع الساااوري بشتأااايض العقوباااة المنصاااوص     اااا فااار الماااادة 
ماااان قااااانون العقوبااااا  الشاااار يسااااشأ د بموجب ااااا الأا ااااا ماااان الساااابال المتأأااااة  517الحساااابان نااااص المااااادة 

ماان قااانون العقوبااا  إذا أ اااد المتطوفااة ماان ش قاااء نأسااو تااوو نمااانر  248المنصااوص     ااا فاار المااادة 
دون أن يقاام     ااا أي فعااا منااام ل حيااااء أو أي ماان ربعاا ن سااا ة إلاان مكااان أماا ن ويع ااد إل  ااا حريش ااا وأ

 .  1جريمة أتر  جنحة كان  أو جناية
من قانون العقوبا ، فمذا  قد  511ومن ج ة نانية، من الممكن شطب ق الأقرة الولن من المادة 

وب ن المعشد      ا، فمن الممكن  518مادة اواج صحي  ب ن مرشكل الجريمة المنصوص     ا فر ال
  ن أن و شقا  ن سنشر حبس. مم موحاة  د  إمكانية شطبق المادة  248شتأ   العقوبة وفقًا ل مادة 

 فر حاو كان  المتطوفة ل  شب غ من العمر ما  جع  ا قادرة قانونًا   ن الاواج.  511

 ـ العقوبة المشددة :  3
عقوبات  294) تشدد بمقتضى أحكام المادة من قانون العقوبا :  411بالعودة إلن نص المادة 

 الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل(.
 شبااا ن مااان أن ناااص ااااذه الماااادة يطباااق   ااان جميااام الجناياااا  المنصاااوص     اااا فااار الأصاااا الوو 

منصااوص المشع ااق باو شااداء   اان العاارض. وكمااا اااو واضاا  فاامن جريمااة التطاا  بقصااد ارشكااال الأجااور ال
من قانون العقوبا  وار إحد  الجنايا  الواقعة   ن العارض وااذا يعنار  512و  518    ا فر المادش ن 
مااان قاااانون  518يطباااق     اااا   ااان الااار   مااان ورودااااا فااار ماااادة وحقاااة اااار الماااادة  411أن ناااص الماااادة 

 العقوبا . 
وبنااااء   ااان ذلاااك ششااادد  قوباااة جريماااة التطااا  بقصاااد الأجاااور إذا شرافقااا  بشعااادد الأاااا   ن أو أصااا ل 

 المعشد    يو بمرض أو إذا أد  إلن مو  المعشد    يو. 

                                                 
شحقق التط  بقصد الأجاور بمجارد شقب اا المتطوفاة أننااء تطأ اا وو يعشبار إ ادش اا إلان ذوي اا حكم  محكمة النقض السورية بأنو : )   -1

إ ادة طو ية ما ل  شكن اإل ادة جر  دون أن يقم فعا مناام ل حيااء   ان المتطوفاة، ويبقان الجار  جنا ياًا   . نقاض ساوري ، جناياة أسااس 
 .   8281، القا دة  151م سابق ، الجاء الوو ، ص ، أد ل اسشنبولر ، مرج 8161/ 21/5شاري   487قرار  431
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 الفصل الثاني
 الحض على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة

  اان  586حشاان  511صاادر قااانون العقوبااا  السااوري فاانص فاار المااواد ماان  22/6/8141بشاااري  
 8168لعااا   81صاادر القااانون رقاا   1/7/8168جاارا   الحااض   اان الأجااور والااد ارة وشساا    ا. وبشاااري  

المشع ق بمكافحة الاد ارة. واشاشما ااذا القاانون   ان جارا   الشحاريض والمساا دة وشسا  ا الاد ارة أو الأجاور 
منو   ن إلغااء كاا ناص  تاال   83دة فر الما 8168لعا   81وكا ما  شصا ب ما. وقد نص القانون رق  

 من قانون العقوبا  بحك  الم غاة.  586حشن  511أحكامو، وبناء   ن ذلك فقد ُ د   المواد من 
الااذي شضاامن ششااد د  52أصاادر المرسااو  الششااريعر رقاا   71/1/8131لكاان المشاارع السااوري وبشاااري  

مان قاانون العقوباا ، والشار  586حشان  511العقوبا  فر جرا   الحض   ن الأجور المقررة فر المواد من 
 .  8168لعا   81كان  قد ُ د   بحك  الم غاة بعد صدور قانون مكافحة الد ارة رق  

إنماا يعنار أن المشارع الساوري  8131لعاا   52واذا الشعد ا الذي نص   يو المرساو  الششاريعر رقا  
دد العقوبااا  المقااررة ف  ااا. فحاا ن يع ااد ماان قااانون العقوبااا ، وشاا 586حشاان  511قااد أ اااد قااراءة المااواد ماان 

 المشرع قراءة نص قانونر م غن ويعدلو فمن ذلك يعنر أنو أقره من جد د وأصب  نصًا نافذًا. 
المشع ااق بمكافحااة الااد ارة وباا ن قااانون  8168لعااا   81ولكاان ك اا  يمكاان الشوف ااق باا ن القااانون رقاا  
 أجور إ العقوبا  فيما  شع ق بالمواد المشع قة بالحض   ن ال

بعض الجرا   الشر ل  يطال ا قاانون العقوباا  باالشجري   8168لعا   81فر الواقم شضمن القانون رق  
 لعد  شجريم ا فر قانون العقوبا .  8168لعا   81فأر اذه الحالة نطبق القانون رق  

كافحاة الاد ارة، أما بالنسبة إلن الجرا   المعاقل     ا فر الوقا  نأساو با ن قاانون العقوباا  وقاانون م
إذ نصاا    اان أنااو ) و شتااا العقوبااا   8168لعااا   81ماان القااانون رقاا   86ف ااذه الحالااة  الجش ااا المااادة 

 المنصوص     ا فر اذا القانون بشطب ق العقوبة الشد المنصوص     ا فر القوان ن التر  . 
بااا  والعقوبااة المنصااوص ويقصااد بااذلك أنااو  شوجاال مقارنااة العقوبااة المنصااوص     ااا فاار قااانون العقو 

 . 8168لعا   81من القانون رق   86    ا فر قانون مكافحة الد ارة والحك  بالعقوبة الشد شطبيقًا ل مادة 
ن كان الشعاما القضا ر فر قضايا الحض   ن الأجور قد درج   ن شطب ق قاانون مكافحاة الاد ارة  وا 

 يااااو الشعامااااا القضااااا ر و  شأااااق ماااام القوا ااااد دون الشأااااا  إلاااان نصااااوص قااااانون العقوبااااا ، فاااامن مااااا درج  
 المنصوص     ا فر قانون مكافحة الد ارة وقانون العقوبا .



81 

 

من ج ة نانية، وفر إطار محاولشو لحماية التو  العامة ضمن المجشمم، ل  يكشِ  المشرع الساوري 
ض لالتاو  واادال بالمعاقبة   ن الحض   ن الأجور با وضم نصوصًا قانونية شعاقل أيضًا   ان الشعار 

 من قانون العقوبا .  581و 583العامة فر المواد 

 المبحث األول 

 التحريض على الفجور

 :   511نص قانون العقوبا    ن جريمة الشحريض   ن ارشكال الأجور فر الأقرة الولن من المادة 

عمــره علــى  )مــن اعتــاد حــض شــخص أو أكثــر، ذكــرًا كــان أو أنثــى لــم يبلــن الحاديــة والعشــرين مــن
الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما أو مساعدته على إتيانها عوقب بالحبع من ثالثة أشـهر إلـى ثـالث 

 .  سنوات وبغرامة مالية من ألفي ليرة إلى عشرة آالف ليرة(

  ااان ااااذه  8168لعاااا   81كماااا نصااا  الأقااارة أ مااان الماااادة الولااان مااان قاااانون مكافحاااة الاااد ارة رقااا  
 الجريمة :

حــرض شخصــًا ذكــرًا أو أنثــى علــى ارتكــاب الفجــور أو الــدعارة أو ســاعده علــى ذلــك أو  ) كــل مــن
ســهله لــه يعاقــب بــالحبع مــدة ال تقــل عــن ســنة وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات وبغرامــة مــن ألفــي ليــرة إلــى 

 .   عشرة آالف ليرة(

ضاااة   ااان وساااندرس،   ااان الشاااوالر، فااار ااااذا المبحاااث محاااا ااااذه الجريماااة وأركان اااا والعقوباااة المأرو 
 مرشكب  ا.  

 المطلب األول

 محل الجريمة

 بدو أن المشرع السوري فر قانون العقوبا   د  شما  شم  ا اإلنساان فار جريماة الحاض   ان ارشكاال 
الأجور فر ب و و الحادية والعشرين من  مره. ولذلك فامن المجنار   ياو فار ااذه الجريماة المنصاوص     اا 

 او الشتص الذي ل   ب غ الحادية والعشرين من  مره.  من قانون العقوبا  511فر المادة 

إو أن المشاارع ر اال فاار شوساايم حمايااة جمياام الشااتاص ماان الحااض   اان الأجااور أو الااد ارة، ف اا  
يحدد فر نص الأقرة أ من المادة الولن من قانون مكافحة الد ارة سنًا مع نًا ل مجنر   يو، فمان الممكان أن 

 ان سنو. يكون ذكرًا أو أننن م ما ك
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 المطلب الثاني

 أركان الجريمة

شقو  اذه الجريمة   ن وجود الاركن الماادي القاا     ان السا وك الاذي  جرماو القاانون والاركن المعناوي 
 القا     ن شوفر القصد. 

 أواًل: الركن المادي: 

إن الس وك اإل جابر الذي  شأل  منو الركن الماادي ل اذه الجريماة  شمناا فار إحاد  النشااطا  ااشياة: 
 الحض   ن الأجور أو الأساد أو الد ارة أو شس    ما أو المسا دة   ن إشيان ما. 

  شب ن من ذلك أن الس وك المادي لجريمة الحض   ن الأجور  شأل  من أحد الشك  ن ااش  ن: 
 
 الحض على ارتكاب الفجور أو الدعارة : ـ  1

إن الحض او حما شتص بوس  ة ما   ن ارشكال الأجاور أو الاد ارة، فالأا اا يقاو  بنشااط إ جاابر 
قنا اااو بقبول اااا ودفعاااو إلااان   شكاااون مااان  ااادة  ناصااار: ت اااق فكااارة الأجاااور أو الاااد ارة لاااد  شاااتص  تااار، وا 

 .  1شنأ ذاا
 اشية: وذلك من الممكن أن  ش  بأحد السال ل ا

 أ ـ الكالم والحديث: 
إن الحااض   اان الأجااور قاااد  شتااذ شااكا الشر  ااال واإل ااواء الااذي  ن اار فااار نأااوس الشاابال والشاااابا  
 را اااا  الجنسااية ممااا يحرضاا     اان القيااا  بالأعااا الأاااحر . أمااا الكااو  العااابر الااذي و  ن اار الر بااة فاار 

   ن الأجور أو الد ارة.  ارشكال الأجور أو الششو  إليو فو يعد  من قب ا الحض

 ب ـ عرض الصور والرسوم واألفالم: 
إن الحاااض   ااان الأجاااور أو الاااد ارة قاااد  اااش  أيضاااًا بعااارض الصاااور أو الرساااو  أو الفاااو  الشااار شن ااار 

 .2المشا ر الجنسية لد  الشبال أو الشابا  كالصور أو الفو  الشر شا ر العم ية الجنسية

 ج ـ الكتابات المثيرة: 
                                                 

1- I.ALMAKHOUL, l’adaptation du droit pénal à la protection du mineur victime d’infractions sexuelles , 
Thèse , Université de Lyon 3 , 2009, p.134 
2- R.VOUIN, Droit pénal spécial , Dalloz , Paris , 1968, p.146, R.VOUIN et J.LEUTE, Droit pénal 
général et criminologie, P.U.F. , Paris , 1956, p.121 
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إن الكشابا  المن رة شحرك الش وة فر نأس قار  ا وش  ج فيو الغرياة الجنسية وقد شدفعو إلن ارشكال 
 الأاحشة وبالشالر ف ر ششكا وس  ة ل حض   ن الأجور أو الأساد. 

 ـ المساعدة على ارتكاب الفجور أو الدعارة:  2

سااا دة   اان ارشكااال الأجااور أو شأتااذ اااذه المسااا دة دة أشااكاو، فالمشاارع لاا  يحاادد وساا  ة مع نااة ل م
 الد ارة، ومن الممكن أن نعدد بعض المن ة: 

 أ ـ إعطاء اإلرشادات: 

ماان شااأن ا مسااا دة  1يقصااد باإلرشااادا  كااا فعااا شااأ ر أو كشااابر  شضاامن مع ومااا  أو شوج  ااا  
مكااان الشااتص   اان ارشكااال الأجااور أو الااد ارة ، ومناااو ذلااك أن يقااو  الجااانر بمرشاااد أحااد الشااتاص إلاان 

ل أجاور يمكان أن  جااد  ماًو فيااو، أو  ادو أحاد الأشيااا   إلان أحااد الشاتاص الاذ ن يشااشغ ون بالاد ارة لشعمااا 
 معو. 

 ب ـ تشديد العزيمة: 
ورشكاااال الأجاااور أو  2يقصاااد بششاااد د العايماااة شاااحذ ال ماااة ورفااام المعنوياااا  وبعاااث النقاااة فااار الااانأس

الد ارة. واذا الششد د يمكن أن  ش  بأي وس  ة مان الوساا ا، كالشأك اد   ان أن ماورد الاد ارة كب ار جادًا وأن اا 
 وس  ة ج دة لشأم ن المسشقبا. 

 ج ـ تسهيل االرتكاب:
يقصااد بالفعاااو المساا  ة ال ماااو الشاار شمكاان الشااتص ماان ارشكااال الأجااور أو الااد ارة. ومناااو ذلااك 

م ن سيارة ل أشاة الشر شعما بالد ارة لششمكن من الشنقا ب ا  ند ذااب ا إلان ابا ن اا، أو شاأم ن مجمو اة مان شأ
 الحراس التاص ن ب ا ل ؤمنوا ل ا الحماية التاصة  ند ذااب ا إلن المكان الذي شعما فيو بالأجور. 

 ـ ضرورة تكرار الفعل لفرض العقوبة: 3
ن اااا مااان الجااارا   الشااار و ششكاااون إو بشكااارار إجااارا   العاااادة، أي إن جريماااة الحاااض   ااان الأجاااور مااان 

  الأعا. ومن المقرر أن او شيااد  شاوافر بارشكاال الأعاا مارش ن   ان القاا. وقاد حكما  محكماة الانقض باأن:
) جريمة الشحريض   ن الأسق و الأجور اار مان الجارا   ذا  العاادة الشار ششكاون مان شكارار أفعااو اإلفسااد 

  .  3القانون  ن مشابعة ارشكاب االشر ن ن 

                                                 
  478د.  بود السراج، مرجم سابق، ص  - 1
  472د.  بود السراج، مرجم السابق، ص   -2
 8563، أ. أنس كيونر، مرجم سابق ، ص  8165/ 81/5نقض سوري، جاا ية، قرار مؤرخ  فر  - 3
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إو أن قانون مكافحة الد ارة ل   شط ل او شيااد لمعاقباة الأا اا وبالشاالر يكأار أن يحارض أو يساا د 
 الأا ا مرة واحدة   ن ارشكال الأجور أو الد ارة لشش  معاقبشو. 

 ثانيًا: الركن المعنوي: 
جااارا   المقصاااودة. فوباااد إذًا مااان أن يع ااا  إن جريماااة الحاااض   ااان ارشكاااال الأجاااور أو الاااد ارة مااان ال

الجااانر بأنااو يحااض شتصااًا  تاار   اان ارشكااال الأجااور أو الااد ارة أو شساا    ما أو المسااا دة   اان إشيان مااا، 
ويريااد ذلااك. وو أاميااة ل با ااث   اان ارشكااال الجريمااة سااواء أكااان شحقيقااًا لشاا وة شتصااية أو إرضاااء لاااواء 

اد. كمااا و  نجااو ماان العقااال ماان  ااد ر أنااو أقااد    اان فع ااو ماان أجااا الغ اار وقااد يكااون البا ااث مجاارد اإلفساا
 اتشبار مقاومة المجنر   يو. 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبات: 
   من قانون العقوبات:  804العقوبة المنصوص عليها في المادة 

جنحيااة الوصاا  وشاادداا  اقاال المشاارع   اان ارشكااال جريمااة الحااض   اان الأجااور أو الأساااد بعقوبااة 
 فر بعض الحاو .

 :العقوبة األساسية 
إن العقوبة المنصوص     ا فر قانون العقوبا  لجريمة جريماة الحاض   ان ارشكاال الأجاور جنحياة 
 الوص  وار الحبس من نونة أش ر إلن نوث سنوا  وبغرامة مالية من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة. 

  :العقوبة المشددة 
ماان قااانون العقوبااا ، بمقشضاان  585عقوبااة المقااررة ل ااذه الجريمااة حساال مااا ورد فاار المااادة ششاادد ال

 من قانون العقوبا ، فر الحاو  ااشية :    243المادة 
إذا كااان المجاار  أحااد الصااوو الشاار   ن أو   اار الشاار   ن ل معشااد      ااا ويشااما ذلااك الل والجااد 

 الصوو ويشما اوج ال  واوج الجدة لل أو ل .  لل أو ل ، أو إذا كان أحد الص ار لج ة
إذا كان المجر  يمارس   ن المجنر     ا س طة شر ية أو فع ية. ويشاما الششاد د أيضاًا التااد   ناد 

 الشتاص المذكورين. 
إذا كان الجانر مواأًا أو رجا د ن أو كان مد ر مكشل اسشتدا  أو  امًو فيو فارشكل الأعا مس  ًا 

 الس طة أو الشس يو  الشر يسشمداا من وايأشو.  اسشعماو

  :العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة األولى من قانون مكافحة الدعارة 
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 اقل المشرع   ن ارشكال جريمة الشحريض   ن الأجور أو الد ارة بعقوبة جنحية الوص  وشدداا 
 فر حالة واحدة. 

  :العقوبة األساسية 
منصااوص     ااا فاار قااانون مكافحااة الااد ارة لجريمااة الشحااريض   اان الأجااور ااار  قوبااة إن العقوبااة ال

جنحيااة الوصاا  وااار الحاابس ماادة و شقااا  اان ساانة وو شايااد   اان نااوث ساانوا  والغرامااة ماان ألأاار ل اارة إلاان 
  شرة  وم ل رة. 

  :العقوبة المشددة 
ششدد العقوبة المنصوص     ا فر الأقرة أ من المادة الولن فشصب  الحبس لمدة و شقا  ن سنة 
وو شايد  ن تمس سنوا  والغرامة من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة إذا كان من وقع    يو الجريمة ل  

  ش  الحادية والعشرين سنة. 
ن المجنر   يو ركنًا من أركان الجريمة، فر ووبد من اإلشارة إلن أن قانون العقوبا  جعا من س
 ح ن أن قانون مكافحة الد ارة جعا منو ارفًا مشددًا ل عقوبة. 

  كيفية المالءمة بين العقوبتين المنصوص عليهما في قانون العقوبات وقانون مكافحة
 الدعارة: 

   ا فر اذا من قانون مكافحة الد ارة   ن أن و شتا العقوبا  المنصوص   86نص  المادة 
 القانون بشطب ق العقوبا  الشد المنصوص     ا فر القوان ن التر . 

نوحاال أن العقوبااة المنصااوص     ااا فاار قااانون الااد ارة ل ااذه الجريمااة أشااد ماان العقوبااة المنصااوص 
     ا فر قانون العقوبا  وبالشالر  شوجل   ن القاضر الحك  بالعقوبة الشد لوجود نص قانونر صري .  
أماا فيماا  تااص  قاال الشاروع فاامن جريماة الحاض   اان الأجاور جنحياة الوصاا . وبالشاالر و يعاقاال 

مان قاانون العقوباا    ان العقاال   ان محاولاة  584  ن الشروع ف  ا إو بنص قانونر. وقد نصا  الماادة 
 ارشكال اذه الجنحة. 

الشحريض   ن الأجور أو  إو أن قانون مكافحة الد ارة ل  يعاقل   ن الشروع فر ارشكال جريمة
 الد ارة.  

مان  584وبالشالر  ند ارشكال الشروع فر الحض   ن ارشكال الأجور، وبد من شطب اق ناص الماادة 
قانون العقوبا ، وو يسشطيم الجانر الدفاع  ن نأسو بأن قانون مكافحة الد ارة لا  يعاقال   ان الشاروع فار 

 نر واجل الشطب ق   ن أحد الفعاو،  شوجل شطبيقو.  ارشكال اذه الجريمة. فما دا   وجد نص قانو 
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وبالنسابة إلاان الشقااد  فاامن اااذه الجريماة ماان الجارا   جنحيااة الوصاا  الشار ششقاااد  ف  اا العقوبااة بضااع  
 مدش ا   ن أن و شقا  ن تمس سنوا  وأن و شايد  ن  شر سنوا . 

 ثانيًا: التدابير االحترازية: 
مرشكاال جريماااة الحااض   ااان الأجااور المنصاااوص     ااا فااار الماااادة يمكاان ل قاضااار أن يقضاار   ااان 

مان قاانون العقوباا  واار:  586من قانون العقوبا  بالشداب ر اوحشرااية المنصوص     ا فار الماادة  511
قأاو المحا.  اً اإلتراج من البود إذا كان الجانر أجنبي  والحرية المراقبة وا 

ة الاد ارة،  شوجال   ياو أن يحكاا  بوضام المحكاو    يااو وفار حااو قاا  القاضاار بشطب اق قاانون مكافحاا
 من قانون مكافحة الد ارة. 85ب ذه الجريمة شح  مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وفقًا ل مادة 

 المبحث الثاني
 تعاطي أو تسهيل الدعارة السرية

الأقاارة النانياااة ماان الماااادة فاار نااص قااانون العقوباااا    اان جريمااة شعااااطر الااد ارة الساارية أو شسااا    ا 
 .  ) يعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها(: 511

      وقاااد نصااا    ااان جريماااة شسااا  ا الاااد ارة الأقااارة أ مااان الماااادة السادساااة مااان قاااانون مكافحاااة الاااد ارة : 
علــى ) يعاقــب بــالحبع مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ثــالث ســنوات: كــل مــن عــاون أنثــى 

 .  ممارسة الدعارة ولو عن طريق اإلنفاق المالي(
) يعاقـب وقض  الأقرة ج من المادة الشاسعة من قانون مكافحاة الاد ارة   ان جريماة شعااطر الاد ارة: 

بالحبع مدة ال تقل عن ثالثة شـهور وال تزيـد عـن ثالثـة سـنوات وبغرامـة ال تقـل عـن ألفـي ليـرة وال تزيـد 
 .  دى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة(على عشرة آالف ليرة أو بإح

 وسندرس،   ن الشوالر، فر اذا المبحث أركان اذه الجريمة والعقوبة المأروضة   ن مرشكب  ا.  

 المطلب األول
 أركان الجريمة

    اان إن النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة  وضاا  أن ل ااا ركناا ن أساساا  ن امااا : الااركن المااادي القااا 
 النشاط اإل جابر ل جانر، والركن المعنوي القا     ن شوافر النية الجرمية . 

 أواًل: الركن المادي: 
 شااأل  الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة ماان شعاااطر الااد ارة الساارية أو شساا    ا، ولكاان قبااا شاارل الساا وك 

 الذي  شأل  منو الركن المادي وبد من اإلشارة إلن مأ و  الد ارة. 
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يقصد بالد ارة كا  ما  راد بو شحق ق الر بة الجنسية لشتص  تار لقااء مقاباا. الدعارة السرية: ـ 1
وقداششرط المشرع شعاطر الد ارة أو شس    ا بشاكا ساري. والحقيقاة أناو فار الوقا  الحاضار و يمكان 

ح نماااا صااادر  24/6/8172الماااؤرخ فااار  1أن شماااارس الاااد ارة إو بصاااورة سااارية إللغااااء قاااانون البغااااء
 . 22/6/8141قانون العقوبا  بشاري  

إن شعااطر الاد ارة يأ اد اشتاذااا م ناة ووسا  ة لورشااا   ان طرياق ش قار الفعااو  ـ تعـاطي الـدعارة:2
الجنسااية ماان قبااا الغ اار شحقيقااًا ل شاا وا  الجنسااية لقاااء أجاار معاا ن.   اان أنااو لاايس شاارطًا أن يكااون 

 يًا فقد يكون أجرًا معنويًا كشع  ن أحد أقارل المومس فر أحد الواا   منًو. الجر ماًو نقد
وشبعًا لذلك يعد إرضاء الش وة الجنسية أحد  ناصار جريماة شعااطر الاد ارة، وبالشاالر حكما  محكماة 
الااانقض الساااورية بأناااو: ) مااان القوا اااد المقاااررة أناااو و  جاااوا الشوسااام فااار شأسااا ر النصاااوص الجاا ياااة ، 

من مجاارد شمكاا ن الماارأة الشاار ل ااا ماان العماار أكناار ماان تمسااة  شاارة ساانة الرجااا ماان ضاام ا و  يااو فاا
جاراء الجمااع ولاو تارجياًا و يعشبار د اارة ولايس فياو إرضااء كاماا لشا وة  و ناق ا دون لمس العاورة وا 

  .2الرجا، لن إرضاء اذه الش وة و يكون إو بالجماع والأعا الجنسر
اوجش اد القضا ر اسشقر   ن أن الشجري  فر شعاطر الد ارة السرية  شرشال   ان ووبد من اإلشارة أن 

 .  3المرأة الشر شمارس الد ارة وو  شرشل   ن من  شعاطااا مع ا من الرجاو
إن شس  ا الد ارة إنما يشما كا أ مااو الوسااطة با ن الماومس والاباون مان أجاا  ـ تسهيل الدعارة:3

او و شاادتا شحاا  حصاار. فيعااد  ماانًو شساا يًو ل ااد ارة: إرشاااد شااتص شعاااطر الااد ارة . واااذه ال ماا
قاا  بميصاال   بسايارشو بنااء   ان اشأاا  مسابق ب ناو وبا ن صااحل  إذاترين إلن دار لشعاطر الد ارة 

الااادار، وا  طااااء شاااتص مأشاااال ب شاااو لشاااتص  تااار ل جاااامم ماااومس، وقااابض الوسااايط لالجااار ودفعاااو 
 ل دا رة. 

شاا  ارشكااال الااد ارة أ  و  بقاان أمسااشقًو  اان جاار  شعاااطر الااد ارة، فسااواء  ويعااد  جاار  شساا  ا الااد ارة
 الوسيط مسؤوًو  ن فع و. 

 ـ ضرورة ارتكاب الفعل أكثر من مرة:  9

                                                 
قد سم  بالبغاء فر أماكن تاصة شع ن ا اإلدارة. وشكون ف  ا النسوة ال واشر يمارسن الد ارة  24/6/8172كان قانون البغاء المؤرخ  - 1

شرام طبر. وقد  رم قانون البغاء المومس بأن ا كا امرأة شبي  نأس ا لكا قاد  لقاء أجرة مع نة.  وقد منم القانون  شح  إشرام إداري وا 
 بغاء فر الأناد  والمنااو التاصة وكا مكان  تر   ر دور البغاء الممنوحة رتصة قانونية. شعاطر ال

،  164، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  21/2/8112شاري   234قرار  8163نقض سوري ، جنحة أساس   -2
  8275القا دة رق  

، القا دة 111، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص  21/88/8151شاري   8111، قرار  8371نقض، جنحة اساس   -3
  8257رق  
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بالنسبة إلن اششراط ارشكال الأعا أكنر من مرة إليقاع العقال فامن جريماة ممارساة الأجاور أو الاد ارة 
را   الشار و ششكاون إو بشكارار الأعاا وفقاًا ل أقارة ج مان الماادة الشاساعة ن اا مان الجاإار من جرا   العادة، أي 

من قانون مكافحة الد ارة. ومن المقرر أن او شياد  شوافر بارشكال الأعا مرش ن   ن القا. كماا أن جريماة 
ان ماان قااانون العقوبااا  شأشاارض امش اا 511شعاااطر الااد ارة المنصااوص     ااا فاار الأقاارة النانيااة ماان المااادة 

 .  1الد ارة أي و بد من ارشكال الأعا أكنر من مرة
من قانون  511فر ح ن أن جر  شس  ا الد ارة السرية المنصوص   يو فر الأقرة النانية من المادة 

العقوبا  وفقًا وجش اد محكمة النقض ) ل  يششرط او شياد لن النص جاء واردًا   ن سب ا الحصر فر 
   .2شس  ا الد ارة السرية

 ثانيًا: الركن المعنوي: 
أن يكاون الجاانر  الماًا بأناو  مان إن جريمة شعاطر الد ارة أو شس    ا مان الجارا   المقصاودة. فاو باد

 شعاااطن الااد ارة أو يساا   ا، ويريااد ذلااك. وبناااء   اان ذلااك فاامن ماان شعاشاار ماان شساااكنو وشقااي  لديااو كت   ااة و 
. كماا أن القصاد الجرمار  نشأار فار جريماة 3د الشعااطر لاد  ايعد  فع  ا من قب اا شعااطر الاد ارة ونشأااء قصا

شساا  ا الااد ارة إذا ط باا  إحااد  الأشيااا  إلاان شااتص أن  اادل ا إلاان أحااد الأناااد  وقااا  فعااًو بمرشاااداا، وكااان 
اااذا الأنااد  يسشضاا   الأشيااا  العااامو  بالااد ارة، فااو يمكاان أن يعااد اااذا الشااتص مرشكبااًا لجريمااة شساا  ا 

فر النية لدياو بشسا  ا د ارش اا لعاد  معرفشاو بطبيعاة الفعااو   ار المشارو ة الممارساة داتاا الد ارة لعد  شوا
 الأند .  

 

 

                                                 
ولكن اا يششرط وجود امن مع ن ب ن ارشكال الأعا الوو والأعا النانرإ  ر  جانل من الأقاو الجاا ار أناو يشاشرط أو يكاون قاد مضان  - 1

ررة قانوناًا لساقوط الاد و  بالشقااد . إو أناو قاد وج ا  انشقاادا  ل اذا اوشجااه ب ن الأعا الوو والأعا النانر مدة شاياد   ان الانوث سانوا  المقا
ماان الأقااو ، وشاادور حجااة المنشقااد ن حااوو أنااو و  باارة لطااوو الماادة باا ن كااا فعااا و تاار أو قصااراا. وبناااء   اان دلااك فاامن ماارور نااوث ساانوا  

لن ذلاك يأشارض  ،ا الناانر بحجاة أن الأعاا الوو قاد ساقط بالشقااد   ن ارشكال الأعا الوو ليس مانعًا من شحريك الد و  العامة   ن الأع
أمااا فاار الحقيقااة فاامن الأعااا الوو لاا   جرمااو القااانون لحكمااة اقشضااااا  ،أن الأعااا الوو يشااكا جريمااة شسااقط بالشقاااد  بمضاار نااوث ساانوا 

شمام مام الأعاا الناانر ليكوناا جار  شعااطر الاد ارة  ناد المشرع وار من  فرصة لمرشكل اذا الأعا لعد  العاودة إلان ارشكاباو. فالأعاا الوو  ج
 211، ص 8137ارشكال الأعا النانر. د.س د حسن البغاو، الجرا   المت ة باادال، ال   ة المصرية العامة ل كشال، القاارة، 

  8188ا دة رق  ، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، ق 87/82/8164شاري   7111، قرار رق  2118نقض سوري ، جنحة  أساس  - 2
   1/2/8166، نقض سوري، جاا ية، مؤرخ فر  8518، أ. أنس كيونر، ص 26/3/8138نقض سوري، الغرفة الجاا ية، مؤرخ فر  - 3
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 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

إذا كان  العقوبة المنصوص     ا فر قانون العقوبا  لجريمة شعاطر الد ارة السرية ولجريمة 
 شس  ا الد ارة واحدة ، فمن قانون مكافحة الد ارة حدد لكا جريمة من ما  قوبة متش أة. 

 أواًل : العقوبات : 
 ـ العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات:  1

ا لجريمااة شعاااطر الااد ارة أو شساا    ا ااار  قوبااة جنحيااة الوصاا  وااار إن العقوبااة المنصااوص     اا
 الحبس من نونة أش ر إلن نوث سنوا  وبغرامة مالية من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة. 

ماان قااانون   243ماان قااانون العقوبااا ، بمقشضاان المااادة  585وششاادد العقوبااة حساال مااا ورد بالمااادة 
 العقوبا . 

 عليها في قانون مكافحة الدعارة لجريمة تسهيل الدعارة:   ـ العقوبة المنصوص 2
 أ ـ العقوبة األساسية: 

إن العقوبة المنصوص     ا ل ذه الجريمة فر قانون الد ارة اار الحابس مادة و شقاا  ان ساشة أشا ر 
 وو شايد   ن نوث سنوا . 

 ب ـ العقوبة المشددة: 
لن تماس سانوا   نادما شقشارن ااذه الجريماة بأحاد ششدد  قوبة اذه الجريمة فشصب  الحبس من سنة إ

الارف ن المنصوص     ما فر الماادة الرابعاة مان قاانون مكافحاة الاد ارة: إذا كاان المجنار   ياو لا   اش  مان 
العماار سااا   شااارة سااانة ميوديااة، أو إذا كاااان الجاااانر مااان أصاااوو المجناار   ياااو أو مااان المشاااول ن شرب شاااو أو 

 و كان تادمًا بالجرة  نده أو  ند من شقد  ذكرا . موحاشو أو من لو س طة   يو أ
 ـ العقوبة المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة لجريمة تعاطي الدعارة: 3

إن العقوبة المقررة لجريمة شعاطر الد ارة ار الحبس مدة و شقا  ن نونة ش ور وو شايد  ن 
 نوث سنوا  وبغرامة و شقا  ن ألأر ل رة وو شايد   ن  شرة  وم ل رة أو بمحد  ااش ن العقوبش ن. 

 الدعارة:  مكافحة ـكيفية التوفيق بين العقوبتين المنصوص عليهما في قانون العقوبات وقانون  9
من قانون مكافحة الد ارة   ن أن و شتا العقوبا  المنصوص     ا فر اذا  86نص  المادة 

 القانون بشطب ق العقوبا  الشد المنصوص     ا فر القوان ن التر . 
نوحاال أن العقوبااا  المنصااوص     ااا فاار قااانون مكافحااة الااد ارة لجريمااة شساا  ا الااد ارة أشااد ماان 

وبالشاالر  شوجال   ان القاضار الحكا  بالعقوباة الشاد. فار  ،المنصوص     اا فار قاانون العقوباا العقوبا  
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ح ن أن العقوبة المنصوص     ا لجريمة شعاطر الد ارة فر قانون العقوبا  أشد من العقوباا  المنصاوص 
     ا فر قانون مكافحة الد ارة. 

أو شسااا    ا جنحياااة الوصااا . وبالشاااالر و  وبالنسااابة إلااان  قاااال الشاااروع فااامن جريماااة شعااااطر الاااد ارة
مان قاانون العقوباا    ان العقاال   ان  584يعاقل   ن الشاروع ف  اا إو بانص قاانونر. وقاد نصا  الماادة 

محاولااة ارشكااال اااذه الجنحااة. إو أن قااانون مكافحااة الااد ارة لاا  يعاقاال   اان الشااروع فاار ارشكااال جريمشاار 
 د من شطب ق قانون العقوبا   ند الشروع فر ارشكال اذه الجريمة. شعاطر الد ارة أو شس    ا. وبالشالر وب

 ثانيًا: التدابير االحترازية: 
يمكاااان ل قاضاااار أن يقضاااار   اااان مرشكاااال جريمااااة شعاااااطر الااااد ارة أو شساااا    ا بالشااااداب ر اوحشراايااااة 

ر أجنبيااًا ماان قااانون العقوبااا  وااار : اإلتااراج ماان الاابود إذا كااان الجااان 586المنصااوص     ااا فاار المااادة 
قأاو المحا.   والحرية المراقبة وا 

إو أنو إذا رأ  القاضر لاو  شطب ق قاانون مكافحاة الاد ارة، كاون العقوباة المنصاوص     اا فياو أشاد 
مااان العقوباااة المنصاااوص     اااا فااار قاااانون العقوباااا ،  شوجااال   ياااو أن يحكااا  بوضااام المحكاااو    ياااو ب اااذه 

 من قانون مكافحة الد ارة.   85مدة العقوبة وفقًا ل مادة الجريمة شح  مراقبة الشرطة مدة مساوية ل
باإلضاافة لااذلك فاامن المحكااو    ياو بجريمااة ممارسااة الااد ارة مان الممكاان إتضااا و ل شااداب ر اإلضااافية 

 ااشية المنصوص     ا فر المادة الشاسعة من قانون مكافحة الد ارة: 
بأحااد المااراض الشناساا ية المعديااة حجااا فاار  جااوا إرسااالو إلاان الكشاا  الطباار، فاامذا شباا ن أنااو مصااال 

 أحد المعااد العوجية حشن  ش  شأاؤه. 
 جااوا الحكاا  بوضاام المحكااو    يااو لقضاااء ماادة العقوبااة فاار إصااوحية تاصااة إلاان أن شااأمر الج ااة 

وو  جااوا إبقاااؤه فاار اإلصااوحية أكناار ماان  ،ويكااون ذلااك الحكاا  وجوبيااًا فاار حالااة العااودة ،اإلداريااة بمتراجااو
 سنوا . نوث 

 المبحث الثالث
 استدراج امرأة بقصد ارتكاب الفاحشة

) يعاقــب :  581ناص قاانون العقوباا    ان جريمااة اساشدراج امارأة بقصاد ارشكااال الأاحشاة فار الماادة 
بـالحبع ثــالث ســنوات علــى األقــل وبغرامــة ال تــنقص عــن ألفـي ليــرة مــن أقــدم إرضــاء ألهــواء الغيــر علــى 

مـرأة أو فتـاة لـم تـتم الحاديـة والعشـرين مـن عمرهـا ولـو برضـاها، أو امـرأة أو إغواء أو اجتـذاب أو إبعـاد ا
فتــاة تجــاوزت الحاديــة والعشــرين مــن العمــر باســتعمال الخــداع أو العنــف أو التهديــد أو صــرف النفــوذ أو 

 .  غير ذلك من وسائل اإلكراه(
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كما نص  الأقرة أ من المادة النانية من قانون مكافحة الد ارة   ن جريمة اسشدراج شتص بقصد 
) يعاقب بالحبع مدة ال تقل سنة وال تزيد على خمع سنوات وبغرامة ال تقل ارشكال الأجور باإلكراه : 

ن أو أنثى بقصد عن ألفي ليرة إلى عشرة آالف ليرة كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا ذكرًا كا
 . ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل اإلكراه(

باإلضافة إلن ذلك نص  الأقرة الولن من المادة الولن من قانون مكافحة الد ارة   ن جريمة  
ذكرًا كان أو أنثى أو استدرجه  ) كل من استخدمدون إكراه : من اسشدراج شتص بقصد ارشكال الأجور 

أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة بالحبع مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات 
 . وبغرامة من ألفي ليرة إلى عشرة آالف ليرة(

 وسندرس،   ن الشوالر، فر اذا المبحث محا الجريمة و أركان ا والعقوبة المأروضة   ن مرشكب  ا.  

 لب األولالمط
 محل الجريمة

مااان قاااانون العقوباااا  اااار  581إن المجنااار     اااا فااار ااااذه الجريماااة المنصاااوص     اااا فااار الماااادة 
الننن. فو يمكن أن شقم اذه الجريمة   ن الذكر. ب نما يمكن ل ذه الجريمة أن شقم   ان ذكار أو أننان وفقاًا 

 ل مادش ن الولن والنانية من قانون مكافحة الد ارة. 
 لب الثانيالمط

 أركان الجريمة

إن النموذج القاانونر ل اذه الجريماة  با ن أن ل اذه الجريماة ركنا ن أساسا  ن اماا : الاركن الماادي القاا   
   ن الس وك الجرمر والركن المعنوي القا     ن القصد الجرمر. 

 أواًل: الركن المادي: 

شة من إ واء أو اجشاذال أو إبعااد امارأة  شأل  الركن المادي لجريمة اسشدراج امرأة بقصد ارشكال الأاح
ل  شش  الحادية والعشرين ولو ش  الأعاا برضاااا، أو أشما  الحادياة والعشارين ولكان يشاشرط أن  اش  الأعاا دون 

 رضااا. 
ب نمااا فااار  قاااانون مكافحاااة الاااد ارة بااا ن جريمشااار اساااشدراج شاااتص  ااان طرياااق اإلكاااراه وبااا ن اساااشدراج 

 شتص دون إكراه بصرم النار  ن العمر.  

 ـ االستدراج:  1
إن اسشدراج المرأة من الممكن أن  ش   ن طرياق  ادة وساا ا منصاوص     اا فار الماواد الشار شعاقال 

 أو قانون مكافحة الد ارة:  ن اذه الجريمة فر قانون العقوبا  
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 يقصد باإل واء شصوير الأاحشة   ن أن ا مشعة جسدية وراحة نأسية وبد من ا لالننن. أ ـ اإلغواء: 

: يقصد بو جر الننن بطر  مع نة والشأن ر     ا ش  ًا فش  ًا إلن أن شسشج ل لط ل ب ـ االجتذاب
 من اجشذب ا.  

إقصاء المجنر     ا  ن مكان شواجداا المعشاد إلن مكان أي أن  شمكن الجانر من  ج ـ اإلبعاد:
 يسيطر   يو الجانر ويقم شح  نأوذه. 

 أي أن يقو  شتص بششغ ا المجنر     ا فر الأجور أو الد ارة ليسشأ د من  م  ا. د ـ االستخدام: 
 ـ رضاء المجني عليه: 2

مان قااانون  581  اا فار المااادة إن جريماة اساشدراج أنناان بقصاد ارشكاال الأاحشااة مع اا المنصااوص   
العقوبااا  يمكاان أن شااش  ولااو برضااا المجناار     ااا إن لاا  شااش  الحاديااة والعشاارين ماان  مراااا، أمااا إذا أشماا  
الحاديااة والعشاارين فوبااد ماان شااوافر  ااد  الرضااا. وقااد  اادد المشاارع السااوري   اان سااب ا المناااو و الحصاار 

 نر وار: بعض وسا ا اإلكراه الشر يمكن أن   جأ إل  ا الجا
واو ال جوء إلن أسال ل شؤنر فر إرادة المجنر     ا وشجع  ا ششوا  بأن ما يقاو  باو أمار سا ي .  أ ـ الخداع :

 وذلك كأن  وا  الجانر المجنر     ا بأن أا  ا وذوي ا و ا شراض ل     ن ما شقد    يو. 
لحقيقاة، وقاد يساشعما الجاانر طرقاًا والتداع قد يقشصار   ان مجارد الكاذل واتاشو  وقاا م و أسااس ل اا فار ا

 احشيالية من شان ا الشغرير بالمجنر     ا ل قيا  بالأاحشة. 
واو أحد أشكاو اإلكاراه الماادي وياش  باال جوء إلان أسا ول الضاغط الجسادي   ان المجنار     اا  ب ـ العنف:

 إلر ام ا   ن القيا  بأعا ما، كالضرل أو الشعذ ل. 
او اإلكراه المعنوي وياش  باال جوء إلان أسا ول الضاغط النأسار   ان المجنار     اا واو أحد أشك ج ـ التهديد:

إلجباراااا   اان القيااا  بأعااا مااا، كش د ااد المجناار     ااا بميقاااع الضاارل     ااا مباشاارة أو   اان ولااداا أو أي 
شاااتص  اياااا     اااا، أو ش د اااد المجنااار     اااا بأضااايحة أو بمفشااااء سااار وماااا إلااان ذلاااك مااان أماااور شحااارص 

     ا   ن كشمان ا. المجنر 
واو اسشغوو الجانر لس طشو المسشمدة من وايأشو أو من مركاه اوجشما ر أو الم نر  د ـ صرف النفوذ:

 ل شأن ر فر المجنر     ا وجع  ا شندفم إليو إلرضا و أو توفًا منو. 
شاارع أن يضاامن إن وسااا ا اإلكااراه كن اارة و شاادتا شحاا  حصاار، لااذلك رأ  المه ـ وســائل اإلكــراه األخــرى: 

ماان قااانون العقوبااا  كااا وساا  ة يمكاان أن شااؤنر فاار إرادة المجناار     ااا. فماان يسااشغا الاانقص  581المااادة 
 الجسدي ل ضحية أو   جأ إلن إ طا  ا المواد المسكرة أو المتدرة يعد  مسشعمًو وس  ة من وسا ا اإلكراه. 

 رة فوبد ف  ا من الشم  ا ب ن : أما جريمة اوسشدراج المنصوص     ا فر قانون مكافحة الد ا
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اوسشدراج المنصوص   يو فر الأقرة الولن من المادة الولن إذ لا   شط ال المشارع اساشتدا  اإلكاراه، 
وباا ن اوسااشدراج المنصااوص   يااو فاار الأقاارة الولاان ماان المااادة السادسااة إذ شط اال المشاارع اسااشتدا  اإلكااراه 

 سشعماو الس طة. ونص   ن بعض وسا  و كالتداع أو إساءة ا

 ثانيًا: الركن المعنوي: 

إن جريمااة اوسااشدراج بقصااد ارشكااال الأاحشااة جريمااة مقصااودة. فوبااد إذًا ماان شااوافر القصااد الجرماار 
مان قاانون العقوباا  اشاشرط  شاوافر  581العا  أي     المعشدي بأنو يسشدرج أننن ويريد ذلاك، ولكان الماادة 
قوباا    ان مان يساشدرج من قانون الع 581دافم أو واو قصد إرضاء أاواء الغ ر، فو  جوا شطب ق المادة 

امرأة من أجا مشعشو الشتصاية لن اوساشدراج وباد أن يكاون لمصا حة الغ ار. ولايس شارطًا أن يقاو  الجاانر 
 ب ذا اوسشدارج بدافم المنأعة المادية أو بدافم الصداقة أو الشقرل من الغ ر. 

إضاافة ل قصاد الجرمار كما أن جريمة اوسشدراج المنصوص     ا فر قانون مكافحاة الاد ارة ششط ال 
 دافعًا  شمنا فر أن يكون اوسشدراج بقصد ارشكال الأجور أو الد ارة. 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبات: 

 من قانون العقوبات:  810ـ العقوبة المنصوص عليها في المادة  1

اار الحابس ناوث سانوا  إن العقوبة المنصوص     ا لجريمة اسشدراج امرأة بقصاد ارشكاال الأاحشاة 
   ن القا وبغرامة مالية و شنقص  ن ألأر ل رة.

مان   243مان قاانون العقوباا ، بمقشضان الماادة  585وششدد العقوبة أيضًا حسل ما ورد فار الماادة 
 قانون العقوبا . 

 ـ العقوبة المنصوص عليها في المادة األولى من قانون مكافحة الدعارة:  2
إن العقوبة المنصوص     ا فر قانون مكافحة الد ارة لجريمة اساشدراج امارأة بقصاد ارشكاال الأاحشاة 
 ار الحبس لمدة و شقا  ن سنة وو شايد  ن تمس سنوا  والغرامة من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة. 

ن ناوث سانوا  إلان وششدد اذه العقوبة بحسل المادة الرابعة من قانون مكافحة الد ارة إلن الحبس ما
 ، شرة سنة ، أو إذا كان الجاانر مان أصاوو المجنار   ياو سبم إذا كان المجنر   يو ل   ش  من العمر س 
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أو  ناد مان  ،أو كان تادمًا باالجرة  ناده ،أو من ل   س طة   يو ،أو موحاشو ،أو من المشول ن أمر شرب شو
 شقد  ذكرا . 

 وص عليهما في قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة: ـ كيفية التوفيق بين العقوبتين المنص 3
ماان قااانون مكافحااة الااد ارة   اان أن و شتااا العقوبااا  المنصااوص     ااا فاار اااذا  86نصاا  المااادة 

 القانون بشطب ق العقوبا  الشد المنصوص     ا فر القوان ن التر . 
ريماة أشاد ماان العقوباة المنصااوص نوحال أن العقوباة المنصااوص     اا فار قااانون العقوباا  ل ااذه الج

    ا فر قانون مكافحة الد ارة وبالشالر  شوجل   ن القاضر الحك  بالعقوبة الشد، مم مرا اة أناو إذا كاان 
 المجنر   يو ذكرًا فوبد من شطب ق قانون مكافحة الد ارة .

بالشاااالر و وفيماااا  تاااص الشاااروع فااامن جريماااة اساااشدراج الننااان ورشكاااال الأاحشاااة جنحياااة الوصااا ، و 
مان قاانون العقوباا    ان العقاال   ان  584يعاقل   ن الشاروع ف  اا إو بانص قاانونر، وقاد نصا  الماادة 

محاولااة ارشكااال اااذه الجنحااة، فاار حاا ن لاا  يعاقاال المشاارع   اان الشااروع فاار جريمااة اسااشدراج شااتص بقصااد 
 ارشكال الأجور أو الد ارة. 

 ثانيًا: التدابير االحترازية: 
أن يقضاااار   اااان مرشكاااال جريمااااة اسااااشدراج اماااارأة بقصااااد ارشكااااال الأاحشااااة بالشااااداب ر يمكاااان ل قاضاااار 

من قانون العقوبا  وار : اإلتراج من الابود إذا كاان الجاانر  586اوحشرااية المنصوص     ا فر المادة 
قأاو المحا.   أجنبيًا والحرية المراقبة وا 

وجل   يو أن يحك  بوضم المحكو    يو إو أن القاضر إذا حك  بشطب ق قانون مكافحة الد ارة  ش
 ب ذه الجريمة شح  مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. 
 المبحث الرابع

 استبقاء شخص في بيت الفجور أو إكراهه على الدعارة 

ـــب : 588ناااص قاااانون العقوباااا    ااان جريماااة اساااشبقاء شاااتص فااار ب ااا  الأجاااور فااار الماااادة  ) يعاق
ت سـنوات وبالغرامـة مـن ألفـي إلـى عشـرة آالف ليـرة مـن أقـدم باسـتعماله بالحبع من ستة أشـهر إلـى سـ

الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شـخص رغمـًا عنـه ولـو بسـبب ديـن لـه عليـه فـي بيـت 
 .   الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة(

) باإلضاااافة إلااان ذلاااك فقاااد نصااا  الأقااارة ل مااان الماااادة النانياااة مااان قاااانون مكافحاااة الاااد ارة   ااان أن: 
يعاقب بالحبع مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن خمع سنوات وبغرامة ال تقل عـن ألفـي ليـرة إلـى عشـرة 
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ه فـي محـل آالف ليرة سورية كـل مـن اسـتبقى بوسـيلة مـن الوسـائل شخصـًا ذكـرًا كـان أو أنثـى بغيـر رغبتـ
 .  الفجور أو الدعارة(

 وسندرس ،   ن الشوالر، فر اذا المبحث أركان اذه الجريمة والعقوبة المأروضة   ن مرشكب ا.  

 المطلب األول
 أركان الجريمة

ششااأل  اااذه الجريمااة ماان ركناا ن أساساا  ن امااا : الااركن المااادي المؤلاا  ماان النشاااط الجرماار ل جااانر، 
 والركن المعنوي المبنر   ن القصد الجرمر . 

 أواًل: الركن المادي: 
ماان قااانون العقوبااا  شحشااوي   اان فع اا ن جاارم  ن مسااشق  ن : الوو اااو  588ماان الواضاا  أن المااادة 
 جور والنانر  شمنا فر إكراه شتص   ن الد ارة . اسشبقاء شتص فر ب   الأ

 شااأل  الااركن المااادي لجريمااة اسااشبقاء شااتص فاار ب اا    . اســتبقاء شــخص فــي بيــت الفجــور: 1
الأجاااور مااان إر اااا  شاااتص ذكااارًا أو أننااان   ااان البقااااء فااار محاااا ل أجاااور بوسااا  ة مااان وساااا ا اإلكاااراه. وااااذه 

النأااوذ أو   اار ذلااك ماان وسااا ا اإلكااراه. وقااد أضاااف   الوسااا ا ااار التااداع أو العناا  أو الش د ااد أو صاارم
ماان قاانون العقوبااا  طريقاة ضااغط جد اادة وساشبقاء الضااحية فار ب اا  الأجاور أو وااار الضااغط  588الماادة 

 المالر كأن يكون الضحية مد نًا ل جانر بمب غ مالر فيصب  اذا الد ن وس  ة اإلكراه المسشعم ة من الجانر. 

إذا أكره الجانر الضحية   ن شعااطر الاد ارة  شحقاق الأعاا الجرمار  دعارة :ـ إكراه شخص على ال 2
إذ و يشاشرط لقياا  اااذا الأعاا إر اا  شاتص   اان البقااء فار ب اا  ، 588الناانر المنصاوص   ياو فاار الماادة 

 الأجور با يكأر أن يكره الجانر الضحية   ن شعاطر الد ارة بأحد وسا ا اإلكراه. 

 : ثانيًا: الركن المعنوي 
ماان قااانون العقوبااا  ااار جريمااة مقصااودة، فوبااد إذًا  588إن الجريمااة المنصااوص     ااا فاار المااادة 

أي   ا  المعشادي بأناو  جبار شتصاًا   ان البقااء فار ب ا  الأجاور أو يكرااو   ان  ،من شوافر القصد الجرمر
فقاد يكاون الغارض مان شعاطر الد ارة ويريد ذلك، وانا و  دتا الدافم   ن ارشكاال الجريماة ضامن الشجاري  

 اذا اوسشبقاء اإلشرام   ن ب   الأجور أو لتدمة ابا نو أو لتدمة الدا را . 
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 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل : العقوبات: 

 من قانون العقوبات:  811ـ العقوبة المنصوص عليها في المادة 1

الأجور أو جريمة اإلكراه   ن شعاطر إن العقوبة المنصوص     ا لجريمة اسشبقاء شتص فر ب   
 الد ارة ار الحبس من سشة أش ر إلن س  سنوا  وبالغرامة من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة.

ماان  243مان قاانون العقوباا ، بمقشضان الماادة  585وششادد العقوباة أيضاًا حسال ماا ورد فار المااادة 
 قانون العقوبا . 

 ـ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثانية من قانون الدعارة: 2
إن العقوبة المنصوص     ا فر قانون الد ارة لجريمة اسشبقاء شتص فر محا الأجور أو الد ارة 
ار  قوبة جنحية ششمنا فر الحبس لمدة و شقا  ن سنة وو شايد  ن تمس سنوا  والغرامة من ألأر ل رة 

  شرة  وم ل رة. إلن 

وششدد اده العقوبة بحسل المادة الرابعة من قانون الد ارة إلن الحبس من نوث سنوا  إلن سبم إذا 
كان المجنر   يو ل   ش  من العمر س   شرة سنة، أو إذا كان الجانر من أصوو المجنر   يو أو من 

ادمًا بالجرة  نده أو  ند من شقد  المشول ن أمر شرب شو أو موحاشو أو من ل   س طة   يو أو كان ت
 ذكرا . 

 ـكيفية التوفيق بين العقوبتين المنصوص عليهما في قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة:  3

نوحال أن العقوباة المنصااوص     اا فار قااانون العقوباا  ل ااذه الجريماة أشاد ماان العقوباة المنصااوص 
  شوجل   ن القاضر الحك  بالعقوبة الشد.    ا فر قانون مكافحة الد ارة، وبالشالر 

وبالنساابة إلاان  قااال الشااروع فاامن جريمااة اسااشبقاء شااتص فاار ب اا  الأجااور أو اإلكااراه   اان شعاااطر 
من قانون العقوبا    ن العقال   ان محاولاة ارشكاال ااذه  584الد ارة جنحية الوص ، وقد نص  المادة 

 الجنحة. 

 ثانيًا : التدابير االحترازية: 

ل قاضاار أن يقضاار   اان مرشكاال جريمااة الحااض   اان الأجااور بالشااداب ر اوحشراايااة المنصااوص  يمكاان
 من قانون العقوبا .  586    ا فر المادة 
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إو أن القاضاار إذا حكااا  بشطب اااق قاااانون الاااد ارة  شوجااال   يااو أن يحكااا  بوضااام المحكاااو    ياااو ب اااذه 
 الجريمة شح  مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. 

 مبحث الخامعال
 إغواء العامة على ارتكاب الفجور

) مـن اعتـاد :  582نص قانون العقوبا    ن جريماة إ اواء العاماة   ان ارشكاال الأجاور فار الماادة 
أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحـدى الوسـائل المشـار 

الستجالب الناع إلى الفجور يعاقب بـالحبع مـن ثالثـة أشـهر  208من المادة  3و 2إليها في الفقرتين 
 .  إلى ثالث سنوات وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آالف ليرة(

 وسندرس،   ن الشوالر، فر اذا المبحث أركان اذه الجريمة والعقوبة المأروضة   ن مرشكب ا.  

 المطلب األول
 أركان الجريمة

 شوافر القصد الجرمر لد  الجانر.  إلن  شوجل لقيا  اذه الجريمة وجود س وك جرمر إضافة 

 أواًل: الركن المادي: 

إن الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة  شااأل  ماان أحااد الأع اا ن ااش اا ن: الوو : شساا  ا إ ااواء العامااة   اان 
 211الأقارش ن النانياة والنالناة مان الماادة ارشكال الأجور، والنانر : اسشعماو إحد  الوسا ا المشار إل  ا فار 

 وسشجول الناس إلن الأجور. 

من الممكن أن  ش  شس  ا إ واء العامة   ان ارشكاال  ـ تسهيل إغواء العامة على ارتكاب الفجور: 1
 الأجور مم الغ ر بجميم الفعاو الشر شسا د الغ ر فر القيا  بم راء العامة   ن القيا  بالأاحشة. 

دون أي شادتا إ جاابر مان ذلاك مانًو بمجارد قباوو الجاانر لشاتاص  رشكباون الأجاور بمنالاو  ف شحقق
 من جانبو، أو بشأج ر المكان إلن من سيقو  بمدارشو ل أجور. 

ن اااا ماان الجااارا   الشااار و  ششكاااون إو إووبااد مااان اإلشاااارة إلاان أن ااااذه الجريماااة مااان جاارا   العاااادة، أي 
 بشكرار الأعا.   

مان الممكان أن  اش  ذلاك  ان طرياق اإل اون مان جميام الاد وا   الناع إلى الفجـور: ـ استجالب 2
الشاار ششضاامن إ ااراء ل ناااس لممارسااة الأاحشااة، وقااد اشااشرط المشاارع أن شااش  اااذه الااد وا  باسااشعماو إحاااد  

 ماان قااانون العقوبااا  أو 211وسااا ا العونيااة المنصااوص     ااا فاار الأقاارش ن النانيااة أو النالنااة ماان المااادة 
وااار: الكااو  أو الصااراخ سااواء ج اار ب مااا أو نقااًو بالوسااا ا االيااة بح ااث يساامع ا فاار ك شااا الحااالش ن ماان و 
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دتااا لااو بالأعااا، أو بالكشابااة أو الرسااو  أو الصااور ال دويااة أو الشمسااية أو الفااو  أو الشااارا  أو الشصاااوير 
رض لالنااار أو بيعا  أو  رضا    ن اتشوف ا إذا  رض  فر محا  ا  أو مكان مبال ل جم اور أو معا

ل بيم أو وا     ن شتص أو أكنر. ومناو ذلك أن يع ن أحد الشاتاص فار صاورة كشاباا  ششا ر إلان أن 
 اناك مناًو ل بغاء أو شتصًا مسشعدًا لممارسة الأجور. 

 ثانيًا: الركن المعنوي: 
ل، وجريمااة اسااشجول إن جريمااة شساا  ا إ ااواء العامااة   اان ارشكااال الأجااور ماام الغ اار بقصااد الكساا

الناس إلن الأجور  ن طريق اإل ون جريمشان مقصودشان. فوبد إذًا بالنسبة إلن الجريماة الولان مان شاوافر 
 القصد الجرمر أي     الجانر بأنو يسا د الغ ر فر القيا  بام راء العاماة   ان القياا  بالأاحشاة ويرياد ذلاك ،

نر إلن الحصاوو   ان ربا  لقااء مساا دشو الغ ار بام راء العاماة. ومن شوافر الدافم أو واو انصرام نية الجا
  ا  الجاانر بأناو  اذيم أماورًا مان فار أما بالنسبة إلن الجريمة النانية فوبد من شوافر القصاد الجرمار المشمناا 

 شأن ا د وة الناس إلن ممارسة الأجور ويريد ذلك.

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبة: 
العقوبااة المنصااوص     ااا لجريمااة او شياااد   اان شساا  ا إ ااواء العامااة   اان ارشكااال الأجااور ماام إن 

الغ اار بقصااد الكساال، أو لجريمااة اسااشجول الناااس إلاان الأجااور  اان طريااق اإل ااون ااار الحاابس ماان نونااة 
 أش ر إلن نوث سنوا  وبالغرامة من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة.

ماان  243مان قاانون العقوباا ، بمقشضان الماادة  585ماا ورد فار المااادة وششادد العقوباة أيضاًا حسال 
 قانون العقوبا . 

فيمااا  شع ااق بعقااال الشااروع فاامن جريمااة او شياااد   اان شساا  ا إ ااواء العامااة   اان ارشكااال الأجااور ماام 
الغ اار بقصااد الكساال، أو جريمااة اسااشجول الناااس إلاان الأجااور  اان طريااق اإل ااون جنحيااة الوصاا . وقااد 

 من قانون العقوبا    ن العقال   ن محاولة ارشكال اذه الجنحة.  584مادة نص  ال

 ثانيًا: التدابير االحترازية: 
يمكن ل قاضر أن يقضر   ن مرشكل إحد  ااش ن الجاريمش ن بالشاداب ر اوحشرااياة المنصاوص     اا 

 من قانون العقوبا  وقد  ددنااا سابقًا. 586فر المادة 
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 المبحث السادع 
 استغالل دعارة الغير

) كل امرأ ال يتعاطى :  587نص قانون العقوبا    ن جريمة اسشغوو د ارة الغ ر فر المادة 
مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبع من ستة أشهر إلى 

 . سنتين وبغرامة ألفي ليرة(
باإلضافة إلن ذلك فقد نص  الأقرة ل من المادة السادسة من قانون مكافحة الد ارة   ن اذه 

) يعاقب بالحبع مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات كل من استغل بأي الجريمة: 
 . وسيلة بغاء شخص أو فجوره(

 وبة المأروضة   ن مرشكب  ما.  وسندرس،   ن الشوالر، فر اذا المبحث أركان اذه الجريمة والعق

 المطلب األول
 أركان الجريمة

 شباا ن ماان النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة أنااو  شااأل  ماان ركناا ن : الااركن المااادي القااا     اان الساا وك 
 الجرمر والركن المعنوي القا     ن شوافر القصد .

 أواًل: الركن المفترض : 
فايمكن أن يكاون ذكارًا أو أننان، فامذا  ولا  امارأة   ان  ،رل  يحادد الانص القاانونر صاأة محاددة ل جاان

مااا شكساابو اماارأة أتاار  ماان الااد ارة حااق     ااا العقااال. ولكاان المشاارع اشااشرط أن يكااون الجااانر  اااطًو  اان 
العماا وأن يعشماد فاار معيشاشو ك  ااا أو فار جاااء من اا   ان اسااشغوو د اارة ااتاارين. فار المقابااا فامن قااانون 

 ششرط ذلك. مكافحة الد ارة ل  ي
 ثانيًا: الركن المادي: 

 شحقق الاركن الماادي لجريماة اساشغوو د اارة الغ ار بحصاوو الجاانر   ان جااء مان كسال الادا رة أو 
ممارساة الاد ارة، وبناااء   ان ذلااك  ماادةحصاولو   ان الكساال ك او. ف جاال أن يحصاا اساشغوو البغاااء تاوو 

شقام  وأقام  مم رجا وشول  اإلنأا    يو مما سابق ل اا إذا اقشرف  امرأة الد ارة وادتر  ماًو ن  شاب  واس
ادتاااره فاامن جريمااة اسااشغوو د ااارة الغ اار و ششحقااق بالنساابة إلاان الرجااا مااا داماا  الماارأة الشاار شنأااق   يااو قااد 

 كأ   ن ممارسة الد ارة. 
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ط أن يكاون فر المقابا و  شط ل الانص اساشتدا  الش د اد فار حصاولو   ان المااو مان الادا رة. وو يشاشر     
ال اادم ماان اوسااشغوو الحصااوو   اان مب ااغ ماان النقااود، بااا يمكاان أن يكااون ال اادم ماانًو أن ششكأااا الاوجااة 

 .  1الشر شحشرم الد ارة بالمصاري  الساسية لب   الاوجية وشعأر اوج ا من المصاري  المشرشبة   يو
 ثالثًا: الركن المعنوي: 

إن جريمااة اسااشغوو د ااارة الغ اار جريمااة مقصااودة، فوبااد إذًا ماان شااوافر القصااد الجرماار العااا  أي   اا  
الجانر المسشغا بأن ما يحصا   يو من ماو من مرشكل الأجور كان نش جة ارشكال أفعااو الاد ارة مان قباا 

جاانر إلان المشاااركة مان يساشغ و وأن  رياد ذلاك، ومان شاوافر القصاد الجرماار التااص أو وااو انصارام نياة ال
 فر أربال البغاء أي نية الحصوو   ن نص ل من كسل البغر. 

وبذلك و يعد  مسشغًو ل بغاء الطب ل أو المحامر الذي يحصا من المومس   ن ماو  جاوا قيماة ماا 
 أداه ل ا من تدمة كالمرافعة لمص حش ا أماا  القضااء أو إجاراء  م ياة إج ااض ل اا. وو  رشكال أيضاًا جريماة

 اسشغوو بغاء الغ ر الشاجر الذي يحصا   ن نمن باال ل س عة الشر با  ا أو أنشج ا ل ا. 
 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل : العقوبات: 
 ـ العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات:  1

نش ن إن العقوبااة المنصااوص     ااا لجريمااة اسااشغوو د ااارة الغ اار ااار الحاابس ماان سااشة أشاا ر إلاان ساا
 وبغرامة ألأر ل رة.

مان   243مان قاانون العقوباا ، بمقشضان الماادة  585وششدد العقوبة أيضًا حسل ماا ورد فار الماادة 
 قانون العقوبا . 

 ـ العقوبة المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة:  2
شقااا  اان  إن العقوبااة المنصااوص     ااا ل ااده الجريمااة فاار قااانون مكافحااة الااد ارة ااار الحاابس ماادة و

 سشة أش ر وو شايد  ن نوث سنوا . 
وقد نص قانون مكافحة الد ارة فر مادشو الرابعة   ن ارف ن مشادد ن ل اذه الجريماة إذ ششادد العقوباة 
لشصااا إلاان الحاابس ماان ساانة إلاان تمااس ساانوا  إذا كااان المجناار   يااو لاا   ااش  ماان العماار ساا   شاارة ساانة 

ر   يااو أو ماان المشااول ن شرب شااو أو موحاشااو أو ماان لااو ساا طة ميوديااة أو إذا كااان الجااانر ماان أصااوو المجناا
   يو أو كان تادمًا بالجرة  نده أو  ند من شقد  ذكرا . 
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ـكيفية المالءمة بين العقوبتين المنصوص عليهما في قانون العقوبات وقانون مكافحة  3
 الدعارة: 

ه الجريماااة أشاااد مااان العقوباااة نوحااال أن العقوباااة المنصاااوص     اااا فااار قاااانون مكافحاااة الاااد ارة ل اااذ
 وبالشالر  شوجل   ن القاضر الحك  بالعقوبة الشد.  ،المنصوص     ا فر قانون العقوبا 

وبالنسبة إلن  قال الشروع فمن جريمة اسشغوو د ارة الغ ر جنحية الوص . وقد نص  المادة 
 من قانون العقوبا    ن العقال   ن محاولة ارشكال اذه الجنحة.  584
مماا يساشوجل شطب اق  ،ح ن ل   نص قانون مكافحة الد ارة   ن  قال الشروع فر ارشكال ااذه الجريماة فر

 قانون العقوبا   ند الشروع فر ارشكاب ا. 

 ثانيًا: التدابير االحترازية: 
يمكاان ل قاضاار أن يقضاار   اان مرشكاال جريمااة اسااشغوو بغاااء الغ اار بالشااداب ر اوحشراايااة المنصااوص 

 من قانون العقوبا  المعددة سابقًا.  586دة     ا فر الما
إو أن القاضار إذا حكا  بشطب اق قااانون مكافحاة الاد ارة  شوجال   يااو أن يحكا  بوضام المحكاو    يااو 

 ب ذه الجريمة شح  مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. 

 المبحث السابع
 التعرض لآلداب واألخالق العامة

ه ششكون اذه الجريمة من  مجمو ة الفعاو الشر شكون فر حد ذاش اا متالأاة لماا ا شااد النااس   ان  اد 
من اادال والتاو  وأقاد  الأا اا   ان ارشكاب اا   ناا فأسااء إلان المجشمام وشعارض لابدال العاماة و وقال 

مااان قااااانون العقوباااا  أي بااااالحبس مااان نوناااة أشاااا ر إلااان نااااوث  581و  583بماااا نصااا    يااااو المادشاااان 
 ااار  أحااادا  أن: ) باااارة التاااو  العاماااة أشاااما مااان  باااارة اادال العاماااة، أي أن ماااا  ناااافر  و.  1سااانوا 

اادال العامة  نافر حشمًا التو  العامة، أما ما  نافر التو  العامة فو يعد انش اكًا لقوا د السا وك الشار 
  .  2شعارم     ا المجشمم

شجمع ماا  جاريمش ن ة والمسااس باالتو  العاماةأما محكمة النقض فقد  اد   المسااس بااادال العاما
فكارة واحادة ااار حماياة الشااعور العاا  ماان أن  شاأذ  ماان الجارأة   اان القوا اد واادال والأضااا ا الشار شعااارم 
الناس   ن احشرام ا ، إو أن ما ششم اان  ان بعضا ما مان ح اث وساا ا الع نياة المارشكبش ن ب اا ، فامذا كانا  

ذا كانا  باالكو  والصاراخ أو الوسا ا بال ماو والحر  كا  كان  الجريمة من نوع الشعرض لبدال العامة، وا 
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.  1بوسا ا الشعب ر التار  مان كشاباة ورسا  وماا شاابو ذلاك كانا  الجريماة مان ناوع الشعارض لالتاو  العاماة
 ووبد انا من الشم  ا ب ن جريمة المساس باادال العامة وجريمة المساس بالتو  العامة. 

 مطلب األولال
 المساع باآلداب العامة

)يعاقـب علـى التعـرض : 583نص قانون العقوبا    ن جريماة الشعارض لابدال العاماة فار الماادة  
بـالحبع مـن ثالثـة أشـهر إلـى  208لآلداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة األولى من المـادة 

 .  ثالث سنوات(
 أواًل : محل الجريمة : 
ااذه الجريماة فار اادال العاماة، فع اة الشجاري  لأعاا الشعارض لابدال العاماة اار حماياة  شمنا محا 

سشقراراا فر المجشمام. ويجال أن يكاون فار الأعاا المرشكال مسااس االشعور بالحياء وحماية القي  التوقية و 
ن والاماان ال اذ ن باادال العامة، وضابط اإلتوو باادال العامة يسشمد مان الشاعور العاا  الساا د فار المكاا

 ،ارشكااال ف  مااااا الأعاااا، ويعشمااااد شحد ااااد مأ اااو  اادال العامااااة   ااان مجمو ااااة ماااان القاااي  التوقيااااة والد نيااااة
 ومجمو ة من الشقال د و اادال اوجشما ية الشر شسود فر المجشمم. 

و  اان قاضاار الموضااوع أن يكشاا  اااذه القااي  والشقال ااد ، وأن يسااشت ص من ااا فحااو  ونطااا  اادال 
عامة السا دة فر المجشمام الاذي ارشكال فياو الأعاا، ويار  إذا كاان الأعاا قاد جارل ااذه اادال أ  و، و  ياو ال

، فمااا يعااد فعااًو فاضااحًا فاار قريااة و يعااد 2أن يساا   أن اادال العامااة فكاارة نساابية شتش اا  باااتشوم المكااان
ذلك   ان شااطئ البحار وماا كاان يعاد  وما يعد فعًو فاضحًا فر داتا المد نة قد و يعاد كا ،كذلك فر المد نة

 .  3فعًو فاضحًا فر امن مضن قد و يعد  كذلك فر الوق  الحاضر
 ثانيًا: أركان الجريمة : 

ششأل  اذه الجريمة من ركن مادي  شمنا فر نشاط إ جابر يأشيو الأا ا مام شاوافر القصاد الجرمار أو 
 التطأ لديو.  

                                                 
،) موسااو ة حماورابر اولكشرونياة القانونياة ،  نقاض ساوري ، جنحااة ، 8111لعاا   88151قارار  1151نقاض ساوري ، جنحاة أسااس   - 1

 .   8268، القا دة رق   118. أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ،الجاء الوو ، ص  21/81/8135، شاري   8427قرار  8821أساس 
ماان  211) اإلفطااار فاار رمضاان   نااًا بمحااد  الصااور المناوه  ن ااا فاار الأقاارة الولان ماان المااادة حكما  محكمااة الاانقض الساورية بااأن :   -2

ن اااذا اومش ااان متااا باااادال اإلسااومية وبالشااالر فمنااو  تااا ل  قااانون العقوبااا  فيااو امش ااان ل ديانااة اإلسااومية ولشااعور المنشسااب ن إل  ااا ، وا 
ن امش اان اادال ااو المقصاود بك ماة الشعارض الاواردة فار الماادة اادال العامة الشر شقضر بمرا اة شعور الساواد ا ل اا  مان الماواطن ن. وا 

، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء 1/4/8151شاااري   817قاارار  816ماان قااانون العقوبااا   . نقااض سااوري ، جنحااة أساااس  583
 .   8816، القا دة رق   148الوو ، ص 
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 :  ـ  الركن المادي  1

الااانقض ااااذه الجريماااة بأن اااا كاااا فعاااا فياااو مسااااس أو ساااترية أو  اااد  مبااااوة بقوا اااد  رفااا  محكماااة 
 .1الس وك الشر شعارم     ا الناس وأصب  انش اك ا  ؤذي شعورا 

 أ ـ الحركات أو األعمال : 

ماان قااانون  211 شج اان فاار فعااا يقاام ماان شااتص فاار شااكا حركااة أو  مااا ممااا نصاا    يااو المااادة 
الجريمة أن  رشكل الجانر فعًو ماديًا يقم فر صاورة حركاة  ضاوية . لاذلك شتارج  العقوبا . ف جل إذًا لقيا 

مان نطاا  الااركن الماادي ل ااذه الجريماة القااواو م ماا كاناا  درجاة فحشاا ا. وكاذلك الرسااو  والشمان اا والفااو  
ة السااا نما ية والش أاياااون م ماااا شضااامن  مااان منااااار فاحشاااة.  لن اااا شااادتا فااار نطاااا  الاااركن الماااادي لجريمااا

 المساس بالتو  العامة. 

مان قاانون العقوباا  كاا فعاا يصادر  ان  211ويدتا فر مأ و  ال ماو الشر نصا      اا الماادة 
اإلنسااان باااذًو فيااو ج اادًا  ضاا يًا كالمشاار والكااا والشاارل، والوقااوم والج ااوس والصااأ ر وارشااداء النيااال أو 

المسااكرا  أو المتاادرا . وقااد قاارر  محكمااة  نا  ااا والشبااوو والجماااع و اارض ال ضاااء الشناساا ية وشعاااطر
الاانقض أن: ) الشااتص الااذي يقاا    اان حااا ط المناااو ويش صااص   اان بنااا  ج رانااو وقااد شاااادشو أ  البنااا  

  .   2ول  يكن  نار إلن ج رانو  بر النوافذ  رشكل جريمة الشعرض لبدال العامة
جأااان أو إتااراج ال سااان أو اااا أمااا الحركااا  ف اادتا فاار مأ وم ااا اإليحاااءا  كشحريااك الاارأس أو ال

البطن أو الردام، و  ر ذلك من الحركا  الشر شر  بالع ن المجردة والشر  رفا  أو اشاش ر  ل دولاة   ان 
 .3اوسش ااء أو السترية 

وقااد يقاام الأعااا المااادي   اان جساا  الغ اار، منااا إمساااك  ااد النناان أنناااء ساا راا فاار الطريااق العااا  أو 
ا . وقد يقم الأعاا الماادي   ان ح اوان. وفار ذلاك قارر  محكماة الانقض الساورية : موحقش ا فر الطريق الع

) إن جريمة المجامعة   ن توم الطبيعة و يمكن أن شش   إو ب ن شتصا ن مان البشار أماا إذا كانا  با ن 

                                                 
،  118. أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق ، الجااااء الوو ، ص  21/2/8165شااااري   811قااارار  817نقاااض ساااوري ، جناياااة أسااااس   - 1

 .   8251القا دة رق  
 . 8111لعا   88151قرار  1151محكمة النقض ، الغرفة الجاا ية، جنحة أساس  - 2
،  118. أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق ، الجاااااء الوو، ص  21/2/8165  شااااري 811قااارار  817نقاااض ساااوري ، جناياااة أسااااس   -3
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ماة إنسان وح وان فو شعد من اذا الناوع مان الجارا   ولكن اا يمكان أن شادتا فار مأ او  الشعارض لابدال العا
  .  1إذا وقع    نًا 

فار مكاان  اا  أو كشا   ان  ورشاو  وقد يقم الأعا   ن جسد الجانر نأسو منا ا ور الأا ا  ارياً 
أو قيامو ببعض الحركاا  أو اإلشاارا  المنافياة لابدال كاأن يشا ر إلان مكاان  ضاوه الشناسا ر أو أن يحارك 

 .  2جسمو بحركا  شأ د المعنن الجنسر

صاااوا  المصااااحبة ل أعاااا  ااان رؤيشاااو مناااا ذلاااك أصاااوا  الشاااأف  أو الشاااأوه ولكااان قاااد يغنااار ساااماع ال
 .  3والشن د المصاحبة ل عم ية الجنسية، بشرط أن شدو اذه الصوا  دولة كافية   ن حقيقة الأعا المرشكل

 
 ب ـ العالنية : 

ماة أن شبا ن شعد العونية ركنًا جواريًا فر جريمة الشعرض لبدال العاماة وبالشاالر  شوجال   ان المحك
 بصورة واضحة أن الأعا قد ارشكل  ونية وأن شوض  الاروم الشر اسشنشج  من ا  نصر العونية . 

مان قاانون العقوباا   583فقد اششرط المشارع وقاوع الأعاا  ونياةً ، وحادد وساا ا العونياة فار الماادة 
ة فاار الأقاارة الولاان ماان حاا ن اشااشرط أن يكااون الشعاارض لاابدال العامااة قااد حصااا بمحااد  الوسااا ا المااذكور 

من قانون العقوبا  واذه الوساا ا اار ال مااو والحركاا  .وو يشاشرط لشاوافر الع نياة أن يشاااد  211المادة 
الغ ر  ماا الجاانر فعاًو باا يكأار أن شكاون المشااادة محشم اة. وكار ششاوافر فار الوساا ا المنصاوص     اا 

 ة  جل أن شحصا فر أحد المكنة ااشية: العونية المط وبة لشحق ق الجريم 211فر المادة 

المكاان العاا : ااو المكاان الاذي  باال لي شاتص الوجاود فياو مجاناًا أو العام:  المكاان*العالنية في 
 . والماكن العامة نو ان: 4مقابا أجر أو بشروط مع نة

كالشااوارع : واااو كااا مكااان يسااشطيم أي شااتص أن  اادتا فيااو أو يماار منااو المحــل العــام بطبيعتــه -
والساااحا  والحاادا ق العامااة، فاامذا حصاا   ال ماااو والحركااا  المنافيااة لاابدال فاار أحااد اااذه المكنااة فاامن 

                                                 
،  112، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  21/7/8161، شااري   415، قارار  616نقض ساوري ، جنحاة أسااس   -1

 .   8262القا دة رق  
مساكو بقضا بو واساشمنا و ب اده أماا  بعاض الطأااو  ادتا ضامن حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) كش  ال - 2 مرء  ن  ورشو   نًا وا 

ماان قااانون العقوبااا  ، لن واضاام القااانون أراد ب ااا حمايااة الجم ااور ماان رؤيااة اااذه الفعاااو وأماار صاااحب ا بالشسااشر حاا ن  583شااموو المااادة 
، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ،  86/82/8165، شاااري  151، قاارار  8114ارشكاب ااا  . نقااض سااوري ، جنايااة أساااس  

 .   8251، القا دة رق   118ص 
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. وننااوه إلاان أن الأعااا الأاضاا  الااذي  رشكاال فاار  1العونيااة شعااد  مشااوافرة بمجاارد حصااوو ش ااك ال ماااو حشاان
يشا د أحااد فار الطريااق العاا  مااا داتاا سايارة تاصااة شسا ر فاار طرياق  ااا   شحقاق فيااو ركان العونيااة ولاو لاا  

 جري بدات  ا . وفر ذلك قرر  محكمة النقض السورية أن : ) إقدا  شتص   ن شعاطر الاد ارة مام امارأة 
من قانون العقوبا  لمتالأشو لبدال العاماة مان ج اة الرجاا وشبقان  583ضمن السيارة معاقل   يو بالمادة 
شنشأاار العونيااة إذا أساادل    اان اجاااج الساايارة سااشا ر شحجاال   . ولكاان2الماارأة معاقبااة بجاار  شعاااطر الااد ارة 

رؤيااة مااا  جااري باادات  ا. وفاار ذلااك حكماا  محكمااة الاانقض : ) إن بعااض اااروم الأعااا المتااال  لاابدال 
العامااااة والمرشكاااال داتااااا ساااايارة قااااد يحااااوو دون شحقااااق  نصاااار الع نيااااة الااااذي اااااو ركاااان جااااواري ل جريمااااة 

ن العقوباا  كاالاو  الاذي يمنام ناار الجم اور مان أن  نأاذ إلان مان قاانو  583المنصوص     ا فر المادة 
  .  3داتا السيارة المغ قة ومكان وقوف ا

: واو المكان الذي يسشقبا فيو النااس فار أوقاا  مع ناة ويمشنام   ا    األماكن العامة بالتخصيص -
ذلك فر   ر ش ك الوقا . كالمساجد والكنا س والمسارل ودور السا نما والمادارس. وااذه المااكن شعاد   اماة 
توو الوق  الذي  رشادااا فياو جم اور النااس، وفار   ار ش اك الوقاا  شعاد أمااكن تاصاة، فالعونياة ششاوافر 

أعااا إذا ارشكاال فاار قا ااة الساا نما تااوو الوقاا  الااذي كااان جم ااور المشااااد ن ف  ااا، وشنشأاار العونيااة إذا ل 
 ارشكل الأعا فر القا ة بعد انش اء العرض. 

المكان التاص او مكان و يحق لغ ر شاتص أو أشاتاص مع نا ن  * العالنية في المكان الخاص:
ناا المساكن التااص أو  رفاة فار فناد ، والمااكن التاصاة الدتوو فيو أو اوطوع   ن ما  جري بدات او م

  دة أنواع: 

                                                 
سرية ولو من قاصر فر محا  ا  أو مكان مباال ل جم اور أو معارض لالنااار حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) اقشرام العادة ال - 1

أو شمكاا ن القاصاار   ااره ماان اإلمساااك بقضاا بو والعبااث بااو فاار أحااد ش ااك المكنااة حشاان أناااو يشااكا جريمااة الشعاارض لاابدال العامااة  . نقااض 
، القا ااادة رقااا   118، الجااااء الوو ، ص ، أد ااال اساااشنبولر ، مرجااام ساااابق  5/5/8114شااااري   766، قااارار  23ساااوري ، جناياااة أسااااس 

8253  
،  111، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص  21/4/8157شاااري   183قاارار  8175نقااض سااوري ، جنحااة أساااس  - 2

 .   8255القا دة رق  
،  175لجاااء الوو ، ص ، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، ا 26/3/8136شاااري   2852قاارار  2111نقااض سااوري ، جنحااة أساااس  - 3

. وقاااد جااااء فااار شع  اااا محكماااة الااانقض لقرارااااا : )ومااان ح اااث أن الحكااا  المطعاااون فياااو لااا   وضااا  ااااذه الااااروم الشااار  8834القا ااادة رقااا  
اسااشنشج  من ااا  نصاار العونيااة بصااورة دقيقااة وو ساايما وأن ضاابط الشاارطة الااذي كااان المسااشند الوح ااد ل حكاا  لاا   باا ن مكااان وقااوم الساايارة ، 

ا أن مكان وقوم السيارة الذي ارشكل الأعا ف  ا او محا  اا   رشااده النااس بشاكا طبيعار ويمكان ل شاتص الاذي يمار مناو أن  ار  مان وا
او فر دات  ا بصورة  أوية وبدون أن يقصد ذلك ويحاولاو . ااذا مام الع ا  أن بعاض ااروم الأعاا المتاال  لابدال العاماة قاد يحاوو دون 

الأعاا الاذي أساند إلان الطاا ن ن قاد وقام فار الساا ة الحادياة  شار لايًو ورجااو الشارطة لا  يشااادوا ماا  جاري فار شحق ق  نصر العونياة ، ف
داتااا الساايارة إو بعااد أن اقشربااوا من ااا وحاادقوا فاار دات  ااا ماان تااوو النافااذة . واااذا مااا ششاا ر إليااو وقااا م اااذه القضااية كمااا جاااء    اان لسااان 

 ار إليو يغدو إااء ما ذكر مشوبًا بقصور فر الشع  ا والشسب ل وسابقًا  أوانو ويشع ن نقضو . منامر الضبط . وح ث أن الحك  المش
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، مناا  رفاة فار األماكن الخاصة التي يستطيع من كان في محل عـام أن يشـاهد مـا يجـري فيهـا -
الطابق الرضر شطا نوافذاا   ن الطريق العا  وششوافر العونية إذا ارشكل الجر  فر الغرفة وكانا  نوافاذاا 

  ن ذلك حكم  محكمة النقض بأن شناوو العشاء   ان ساط  المنااو و  ان   ار مارأ  مان  مأشوحة. وبناء
الجم اااور و  ااادلا   ااان نباااو  جااار  الشعااارض لااابدال العاماااة و  ااان المحكماااة أن ششحقاااق مااان شاااوافر ركااان 

 .  1الع نية
ومنااو  األماكن الخاصة التي يسـتطيع مـن كـان فـي مكـان خـاص آخـر أن يشـهد مـا يجـري فيهـا -
 جاال أن يحكاا    ااق البااال بالمأشااال ، أمااا إذا لاا   ، إذ رشكاال الأعااا فاار  رفااة اسااشأجراا فاار فنااد  ذلااك ماان

 يأعا ذلك وفش  البال تاد  الأند  لشنا   الغرفة وشااد الأعا الأاض  فعند ذ  شحقق ركن العونية.   
 الركن الثالث : الركن المعنوي:

ذه الجريمااة فبعضاا   رأ  أنااو و يشااشرط شااوفر اتش اا  الأق اااء حااوو شحد ااد صااورة الااركن المعنااوي ل اا
القصااد بااا يكأاار اإلاماااو فاار اشتاااذ الااوا  لسااشر فع ااو. وحجااة أصااحال اااذا الاارأي أن   ااة الشجااري  وااار 
حماية الشعور العا  ششحقق سواء اشج   إرادة الماش     ان جارل ااذا الشاعور باأن قصاد إطاوع النااس   ان 

 ا  الشر من شأن ا أن شحوو دون ذلك. فع و، أو كان قد ا أا اشتاذ اوحشياط
ورأ  بعضاا   ااتاار ضاارورة شااوافر القصااد لقيااا  الجريمااة، إذ  شوجاال   اان مرشكاال الأعااا أن يكااون 
قاصدًا ما يأعا م ما كان البا ث، فو  قال إن ل  يكن فع و سو  نش جة  رضاية أو   ار مقصاودة لحركاة 

اء مشااااجرة دون قصاااد مماااا أد  إلااان إا اااار وقعااا  مناااو لغااارض  تااار، كاااأن  شماااا  لبااااس شااارطية فااار أننااا
  ورش ا، فالمششاجر و يسأو  ن الشعرض لبدال العامة لنو ل  يقصد الوصوو إلن ش ك النش جة. 

والحقيقة أن اذه الجريمة من الجرا   الشر ششحقق  ن طرياق القصاد أو  ان طرياق التطاأ: فمان ج اة 
، و ند اذٍ  وباد مان أن يع ا  الجاانر بأناو يماس اادال أولن من الممكن أن  شمنا الاركن المعناوي فار القصاد

العامااة وأن ششجااو إرادشااو إلاان ذلااك. وفاار اااذا الصاادد قاارر  ال   ااة العامااة لمحكمااة الاانقض أن اإلدانااة بجاار  
الشعاارض لاابدال العامااة ششط اال إنبااا  إقاادا  الأا ااا قصاادًا   اان الن ااا ماان القوا ااد الدبيااة والتوقيااة الشاار 

اس واشتاذوا من اا من جاًا فار السا وك اوجشماا ر بصاورة   نياة، فاوشصااو بال ااش  فار حاد شعارم     ا الن
ذاشااو و يشااكا جاار  الشعاارض لاابدال العامااة إو إذا كااان قااد قصااد منااو اإلساااءة ل غ اار بح ااث  جاارل القوا ااد 

 .  2الدبية والتوقية
اد الأعااا الأاضاا  بساابل وماان ج ااة نانيااة ماان الممكاان أن  شمنااا الااركن المعنااوي فاار التطااأ إذ يشااا

     :ماان قااانون العقوبااا  فاار فقرش ااا الولاان 211إاماااو أو ق ااة احشااراا الأا ااا، واااذا مااا نصاا    يااو المااادة   
                                                 

 لكشرونية القانونية ) موسو ة حمورابر اإل8111/ 88/ 22شاري   81831قرار  3621نقض سوري، جنحة أساس  -1
 لكشرونية القانونية رابر اإل. ) موسو ة حمو 2117لعا   211قرار  821نقض سوري، ال   ة العامة ، أساس   -2
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كأن  شرك بال الغرفة مأشوحًا ولاو مطاا   ان   ) .... أو شااداا بسبل تطأ الأا ا من و دتا لو بالأعا 
    ا. ش ك الغرفة أو  شرك سشار النافذة   ر مسدو  

 ثالثًا : المؤيد الجزائي  :  
إن العقوبة المنصوص     ا لجريمة الشعرض لبدال العامة ار الحابس مان نوناة أشا ر إلان ناوث 

 سنوا  .
فيمااا  شع ااق بعقااال الشااروع فاامن جريمااة الشعاارض لاابدال العامااة جنحيااة الوصاا . وبالشااالر و يعاقاال 

   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر يعاقل   ن الشروع ف  ا. 

 المطلب الثاني
 المساع باألخالق العامة

علـى التعـرض )يعاقـب :  581نص قانون العقوبا    ن جريمة الشعرض لالتو  العامة فر الماادة 
بـالحبع مـن ثالثـة  208لألخالق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

 .  أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من ألفي إلى عشرة آالف ليرة(
ب ن ماا، فر الحقيقة إن مأ و  التو  العامة يقشرل مان مأ او  اادال العاماة إلان حاد يصاعل فياو الشأرياق 

والقضاء يكاد و يأر  با ن الوصاأ ن، باا يساشعم  ما فار أكنار الحياان كمشارادف ن. وسانشناوو بالبحاث أركاان 
 اذه الجريمة قبا بيان  قوبش ا. 

 أواًل : أركان الجريمة :
ششأل  اذه الجريمة مان النشااط اإل جاابر الاذي يأشياو الأا اا المقشارن بالقصاد الجرمار الواجال شاوافره  
   لديو.
 ـ الركن المادي:  1

ماان  581 شحقااق الجاار  المنصااوص   يااو فاار المااادة  إذاشااشرط المشاارع أن  رشكاال الأعااا  ونيااة ، 
قااانون العقوبااا  و لكونااو  جاارل حياااء شااتص معاا ن، بااا لنااو  جاارل التااو  بصااورة  امااة، ويااؤذي القااي  

لك فالقااانون و يعاقاال   يااو إو إذا التوقيااة  نااد الناااس الااذ ن يشاا دونو أو يساامعونو   اان   اار إرادش اا . لااذ
 .  1شوافر فيو ركن العونية

ذا كان جر  الشعرض لبدال العامة قاد اقشارن شحققاو بشاوافر إحاد  وساا ا الع نياة المنصاوص  ن اا  وا 
من قانون العقوبا  ، فمن جر  الشعارض لالتاو  العاماة و  شحقاق إو إذا  211فر الأقرة الولن من المادة 

                                                 
د.  يسن مدال و المتوو، الجرا   المت ة بالتو  واادال العامة ، الموساو ة القانونياة الشتصصاية ، المج اد النالاث ، ا  اة الموساو ة   -1

 العربية ، دمشق . 
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مااان قاااانون  211  وساااا ا الع نياااة المنصاااوص  ن اااا فااار الأقااارش ن النانياااة والنالناااة مااان الماااادة اقشااارن بمحاااد
 العقوبا  ، وبالشالر فمن الركن المادي يمكن أن  شحقق بمحد  الوس  ش ن ااش ش ن: 

 أـ الكالم والصراخ:
يمكاان أن وكااا مااا  تاارج ماان فاا  اإلنسااان ماان ألأاااو و  1ويشااما ذلااك القااوو والتطابااة والغناااء والصاايال
 يكون ذلك مباشرًا أو بواسطة الج اة كاإلذا ة.  

فح ن شكون الوس  ة الكو  أو الصاراخ ششحقاق الع نياة بمجارد ارشأااع الصاو  بح اث يمكان أن يسامعو 
  ر من وجو إليو، أما إذا كان منقوًو  ن طريق اإلذا ة فششحقق بمجارد انششاار الموجاا  المرسا ة فار الجاو 

 من أي إنسان يم ك ج ااًا وسشقبال ا. مم احشماو سما  ا 

 ب ـ  الكتابة: 
وششااما المحااررا  بمأ وم ااا الواسااام وااار المطبو ااا  والمتطوطاااا  والرسااو  واإل ونااا  والصاااور 

ويشااما ذلااك أيضااا جمياام مااا  اادتا شحاا  اساا  فاان  ،ويسااشوي أن شكااون محأااورة أو منقوشااة أو رسااومًا  دويااة
. وبالشااالر ششحقااق الع نيااة فاار  اارض اااذه الكشابااا  أو الرسااو  و  راااا 2الرساا  أو الشصااوير المااا ر والشمساار

  ن الجم ور بأي طريقة كانا  أو ببيع اا أو اإل اون  ن اا أو  رضا ا ل بيام أو اإل جاار، أو شقاديم ا   ان 
 سب ا ال بة أو لوطوع     ا .  

ناصاار الشاار يطال ااا الجاار ، وننااوه انااا إلاان أنااو  شوجاال اسااشبعاد النشاااج الع ماار أو الأناار ماان دا اارة الع
فكن اار ماان الباااحن ن يضااعون مؤلأااا  ششناااوو  ااورا  الجساا  البشااري ماان الوج ااا  الب ولوجيااة والأ ايولوجيااة 
وششنااوو بالدراساة الماراض الجنساية والعوقاا  الجنساية، ويساشع ن الباحاث فار ذلاك بصاور أو برسا  شوضاا  

ل وحا  لجسا   ارية  رسام ا الأناانون. ف اذا النشااج  ورا  جس  اإلنسان. وقد  شضمن النشاج الأنر بعض ا
 الع مية والأنية.  الشقد را الأنر والع مر مبال اسشنادًا إلن 

 ـ الركن المعنوي:  2

                                                 
 اً الأعااا متالأاا فعااد ق   اان الوقااا م حكماا  محكمااة الاانقض السااورية بااأن محكمااة الموضااوع أتطااأ  فاار شحد ااد الاانص القااانونر المطباا - 1

لاابدال العامااة فاار حاا ن أنااو متااال  لالتااو  العامااة : ) وماان ح ااث أن مااا قااا  بااو الطااا ن إنمااا اااو الشعاارض بالشجااد    اان طريااق الكااو  
مان قاانون  581الماادة والصيال أماا  أفاراد الشارطة وأماا  الشاااد الاذي و دتاا لاو بالأعاا مماا  جعاا الوسا  ة شنطباق   ان الأقارة النانياة مان 

الشار وسا  ش ا ال مااو والحركاا  . نقاض ساوري ،  583العقوبا  ويكون القرار المطعون فيو قد أتطأ إذ ذكر أن الأعا  نطباق   ان الماادة 
 8837، القا ادة رقا   174، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  21/81/8135شاري   8427قرار  8821جنحة اساس 

  . 
 761أ. بد الواال بدره، مرجم سابق، ص  - 2
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 جاال لشحقااق الجاار  شااوافر القصااد لااد  الأا ااا، فوبااد ماان أن يع اا  الجااانر بأنااو  رشكاال فعااًو يمااس 
 ك.  التو  العامة، وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذل

 ثانيًا : المؤيد الجزائي  : 
إن العقوبة المنصوص     ا لجريمة الشعرض لالتو  العامة ار الحبس من نونة أش ر إلن 
نوث سنوا  والغرامة من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة. وفيما  تص  قال الشروع فمن جريمة الشعرض 

عاقل   ن لالتو  العامة جنحية الوص . وبالشالر و يعاقل   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر ي
 الشروع ف  ا. 

 المطلب الثالث
 نشر رسائل مخلة بالحياء

وااار   انأسااالعقوبااة بشعااد اااذه الجريمااة نو ااًا ماان الشعاارض لاابدال والتااو  العامااة ويعاقاال     ااا 
الحبس من نونة أش ر إلن نوث سنوا . و  ة العقال ل اذه الجريماة اار الر باة فار القضااء   ان الشاياء 
المت ااة بالحياااء. وقااد أراد المشاارع ف  ااا أن يطااارد الشاار فاار وكااره ويقضاار   اان  وامااا اونحااوو قبااا ذ ااوع 

 أمراا وقبا أن شترج إلن العونية وشقم شح  نار أو سمم الجم ور. 

ناوو بالبحث محا اذه الجريمة و أركان ا قبا بيان  قوبش ا ، لكن وباد مان الشاذك ر بداياة بانص وسنش
) يعاقــب بالعقوبــات نفسـها مــن أقــدم علــى صـنع أو تصــدير أو توريــد أو اقتنــاء كتابــات أو :  581الماادة 

حيــاء بقصــد رســوم أو صــور يدويــة أو شمســية أو أفــالم أو إشــارات أو غيــر ذلــك مــن األشــياء المخلــة بال
 االتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها(.

 أواًل : محل الجريمة : 
 شمناااا محااااا اااااذه الجريمااااة فاااار الكشاباااا  أو الرسااااو  أو الصااااور ال دويااااة أو الشمسااااية أو الفااااو  أو 

 اإلشارا  أو   ر ذلك من الشياء المت ة بالحياء. 

اء وبد من العودة إلان العارم فار شأسا ر المقصاود باذلك، كماا أناو يعاود ولشحد د معنن اإلتوو بالحي
 لمحكمة الموضوع شحد د اذا المعنن. 

 ثانيًا: أركان الجريمة:
بالرجوع إلن النموذج القانونر ل ذه الجريمة نجد أن ا ششكون من الركان ااشياة: الاركن الماادي القاا    
 القا     ن شوافر القصد الجرمر. س وك الجرمر ، ومن الركن المعنوي ل  ن ا



119 

 

 ـ  الركن المادي: 1
مااان قاااانون العقوباااا    ااان ساااب ا  581يمكااان أن شرشكااال ااااذه الجريماااة بعااادة وساااا ا  اااددش ا الماااادة 

المناو و الحصر وار صانم أو شصاد ر أو شورياد أو اقشنااء كشاباا  أو رساو  أو صاور  دوياة أو شمساية أو 
طريقاة الحصاوو  أفو  أو إشارا  أو   ر ذلك من الشياء المت اة بالحيااء أو شوايع اا أو أ  ان أو أ  ا   ان

     ا. 

 أ ا الصنم : يقصد بذلك إنشاء اذه الشياء بوسا ا وأسال ل وطر  متش أة . 
 ل ا الشصد ر : أي إتراج اذه الشياء من الجم ورية العربية السورية إلن تارج حدوداا. 

دتال ا إل  ن داتا حدوداا. ج ا الشوريد : أي اسش راد اذه الشياء من تارج الجم ورية العربية السورية وا 
 د ا اوقشناء : يعنر شم ك اذه الشياء  ن طريق شرا  ا أو الحصوو     ا بأية وس  ة كان . 

 ه ا الشوايم: يقصد بذلك طرل اذه الشياء ب ن الناس أو فر السوا  . 
ااذه شرويج اذه الشياء  ن طرياق إباوغ الشاتاص بأياة وسا  ة كانا  بوجاود  أي  ا اإل ون واإل و  : 

 الشياء.  

 ـ  الركن المعنوي:  2
شعااد اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة فوبااد ماان شااوفر القصااد الجرماار المشمنااا بع اا  الجااانر بأنااو 
يصاانم أو يصاادر أو يقشناار أو  ااورد أو  ااواع اااذه الشااياء أو يع اان أو يع اا  بوجوداااا، وأن ششجااو إرادشااو ل قيااا  

ب ذه الشياء المت ة بالحيااء، فالمشارع لا  يقصاد  شجاراوشمنا فر قصد بذلك. كما أن المشرع ششط ل دافعًا  
نما  اقل   ن الأعا إذا كان الأا اا قاصادًا  المعاقبة   ن ارشكال الأعا المادي ل ذه الجريمة لذا  الأعا وا 
اوشجااار، لمااا فاار اااذا الاادافم ماان تطاار   اان انششااار الوسااا ا الشاار شحاارض   اان الأجااور والأساااد و إنااارة 

 لش وا  فر نأوس الناس. ا

 ثالثًا : المؤيد الجزائي  : 
إن العقوبااة المنصااوص     ااا لجريمااة نشاار رسااا ا مت ااة بالحياااء ااار الحاابس ماان نونااة أشاا ر إلاان 

 نوث سنوا  والغرامة من ألأر ل رة إلن  شرة  وم ل رة. 
أمااا بالنساابة إلاان  قااال الشااروع فاامن جريمااة نشاار رسااا ا مت ااة بالحياااء جنحيااة الوصاا ، وبالشااالر و 

 يعاقل   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر يعاقل   ن  قال الشروع ف  ا. 
وفيمااا  تااص الشقاااد  فاامن اااذه الجريمااة ماان الجاارا   جنحيااة الوصاا  الشاار ششقاااد  ف  ااا العقوبااة بضااع  

 و شقا  ن تمس سنوا  وأن و شايد  ن  شر سنوا . مدش ا   ن أن

 المبحث الثامن
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 المجامعة على خالف الطبيعة

)كل مجامعة على خالف الطبيعـة يعاقـب من قانون العقوبا :  521نص    ن اذه الجريمة المادة 
. فجااء ااذا الانص لمكافحاة الشاذوذ الجنسار الاذي  شج ان بمشاباع الغريااة عليها بالحبع حتى ثالث سنوات(

الجنسااية بأسااال ل شنااافر الطبيعااة، وذلااك باوشصاااو الشاا وانر   اان تااوم ناااا  الأطاارة، وفاار   اار المحااا 
 الذي ايأشو الطبيعة من أجا ال قال والحما. وسنشناوو بالبحث أركان اذه الجريمة قبا بيان  قوبش ا. 

 ألولالمطلب ا
 محل الجريمة

إن محااا جريمااة المتالأااة   اان تااوم الطبيعااة  شمنااا فاار أي شااتص أشاا  التامسااة  شاارة ماان  مااره 
. وذلك لن ما قصده المشرع من المجامعة   ن توم الطبيعة ااو ال واطاة واار 1سواء أكان ذكرًا أ  أننن 

 .  3جاء مط قًا يشما الجنس نمن قانون العقوبا   521، فنص المادة 2شقم   ن الذكر كما شقم الننن

واااذه الجريمااة و يمكاان أن شااش  إو باا ن شتصاا ن ماان البشاار، أمااا إذا كاناا  باا ن إنسااان وح ااوان فااو شعااد ماان 
ماان  581و 583اااذا النااوع ماان الجاارا   ولكن ااا يمكاان أن شاادتا فاار الجاارا   المنصااوص     ااا فاار المااادش ن 

 .  4قانون العقوبا 
شكون الاوجة محوً  ل ذه الجريمة إ أجاب  محكماة الانقض الساورية ولكن السؤاو اا من الممكن أن 
: ) إن ا شياد الجمااع فار الساب ا الطبيعار ل حارث والنساا  ما يأشر   ن اذا الشساؤو باإل جال ح نما قرر 

                                                 
،  171، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  71/82/8165شاري   7113قرار  8578نقض سوري ، جنحة أساس  - 1

 .  8831القا دة رق  
،  171، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  71/4/8155شاري   131قرار  165نقض سوري ، جنحة أساس  - 2

. وقد جاء فر شسب ل قراراا : )  ندما يقبا النص القانونر الشأس ر الذي  شعارض مم  رض المشرع بصورة بع دة  8811القا دة رق  
القانونية المشع قة بموضوع واحد  نبغر أن يصار فيو إلن الشأس ر الذي  شوء  مم بقية النصوص  ن اونسجا  بالنسبة لبقية النصوص 

من قانون العقوبا  الذي  بر  ن فعا ال واطة بك مة المجامعة او من اذا القب ا الذي  نبغر  ند شأس ره  521المذكورة . إن نص المادة 
وي بسبل الت ا فر اونسجا  من ناحية وبسبل الت ا فر المعنن من ناحية نانية مشن موحاة ش ك او شبارا  الشر شبطا الشأس ر ال غ

وحانا أن المجامعة لالننن و شكون إو من القبا وأن إشيان ا من   ره و شسمن مجامعة وأن ا ب ذا الشأس ر الذي و يسري   ن الذكر 
 ل ذكر والننن   ن السواء واذا ما  وجل ششم   ا لونن ن دون شأريق  . شبقن ك مة المجامعة   ن توم الطبيعة  ديمة المعنن بالنسبة

،  171. أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 8167/ 7/ 81شاري   428قرار  8451نقض سوري، جنحة أساس  -3
  8831القا دة رق  

 حمورابر اولكشرونية القانونية . ) موسو ة 8161/ 7/ 21شاري   415قرار  616نقض سوري، جنحة أساس  -4
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اااو الغايااة المط وبااة ماان النكااال ممااا و يساام  ل اااوج أن  ناااو ماان اوجشااو فاار   اار اااذا السااب ا وكااا جماااع 
   .    1الطبيعة يعرضو ل عقوبة  ن توم 

 المطلب الثاني
 الجريمة أركان

ششااأل  اااذه الجريمااة ماان نشاااط إ جااابر يمنااا الااركن المااادي ل جريمااة وماان قصااد جرماار يمنااا الااركن 
 المعنوي. 

 أواًل: الركن المادي : 
  شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بال واطة بالشراضر : 

 ـ اللواطة :  1
القضا ر ما قصده المشارع مان المجامعاة   ان تاوم الطبيعاة بأن اا ال واطاة: ) شعشبار حدد اوجش اد 

 . وقااد حكماا  2ماان قااانون العقوبااا  521ال واطااة ضااربًا ماان ضاارول الجماااع كمااا يأ اا  ماان نااص المااادة 
محكمااة الاانقض بأنااو: ) إذا كاناا  ال واطااة بالشراضاار فشساامن مجامعااة   اان تااوم الطبيعااة وشنطبااق     ااا 

ن كاناا  باااإلكراه الماادي أو المعنااوي فشكااون مان نااوع الجنايااة وفقااًا  521لمااادة أحكاا  ا ماان قاانون العقوبااا  وا 
  .   3وما بعداا من اذا القانون  417ل مادة 

 

 

 ـ الرضا :  2

                                                 
،  141، ، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص 24/82/8166شااري   186، قارار  158نقض سوري ، جناية اسااس  - 1

 .8215القا دة رق  
، القا ادة  127ص ، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ،  24/8/8158شااري   72قارار  85نقض سوري ، جنحة اسااس  - 2

 .8851رق  
،  178، ، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 24/82/8166شاري   186، قرار  158نقض سوري ، جناية اساس  - 3

. وفر قرار  تر لمحكمة النقض السورية حكم  بأن : ) الأعا المنافر ل حشمة يشما فعا ال واطة واإليوج . نقض 8861القا دة رق  
، القا دة رق   171، ، أد ل اسشنبولر، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 7/7/8131شاري   867، قرار  812وري ، أحداث اساس س

. فر ح ن قرر  محكمة النقض فر قرار وح د متال  ل منطق القانونر بأن : ) المقصود بالأعا المنافر ل حشمة او ما دون 8833
، ، أد ل اسشنبولر ، مرجم 24/8/8158شاري   72، قرار  85ارجية  . نقض سوري ، جنحة اساس الجماع أو ال واطة من الفعاو الت

 8851، القا دة رق   127سابق ، الجاء الوو ، ص 
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إن ما يم ا جريمة المجامعة   ن توم الطبيعة او حصوو الأعاا برضاا المأعاوو باو. وبالشاالر إذا 
 .   1رضا فمن الأعا يصب  فعًو منافيًا ل حشمةاقشرن  ال واطة بعد  ال

ن  ااد  الرضااا ماان الممكاان اسااشنشاجو ماان شااوافر العناا  أو الش د ااد أو اإلكااراه. وماان الممكاان شعرياا   وا 
العناا  بأنااو يشااما كااا أنااواع الشاادة واإل ااذاء والشعااذ ل، أمااا الش د ااد فمنااو يشااما كااا مااا ماان شااأنو أن  اادتا 

الذ    ن نأسو أو من   وذ  نو. أما اإلكراه فمنو  ش  بكا فعاا يقام  التوم   ن المجنر   يو حشن  تشن
. وبالشااالر فامن  ااد  شااوافر إحااد  2  ان شااتص المعشااد    ياو فيشااا إرادشااو ويعدمااو الرضاا ويأقااده المقاومااة 

اذه العناصر النوث الشر شعاد مان  ناصار الشجاري  فار جريماة الأحشااء  جعاا الأعاا منطبقاًا   ان النماوذج 
 من قانون العقوبا  أي المجامعة   ن توم الطبيعة.  521القانونر المنصوص   يو فر المادة 

 ثانيًا: الركن المعنوي: 

  المقصودة الشار وباد مان شاوافر القصاد الجرمار ف  اا، أي أن يقاد  الأا اا إن اذه الجريمة من الجرا 
رادة، فوبد  أن يكون الجاانر  الماًا بأناو ياأشر فعاا الجمااع   ان تاوم الطبيعاة من   ن ارشكابو  ن     وا 

 وأن ششجااو إرادشااو لااذلك. أمااا إذا انشأاان القصااد فااو ششحقااق الجريمااة كماان جااامم شتصااًا واااو يعشقااد بأنااو ذكاار
 .  3وبعد ذلك شب ن أن ا فشاة ولكن ا شششبو بالرجاو

 

 المطلب الثالث

                                                 
فر إحد  القضايا نقض  محكمة النقض حك  قاضر الأرد العسكري الذي ا شبر الأعا او مجامعة   ن توم الطبيعة جنحر   -1

وص  الحقيقر او الأحشاء : ) بما أن القرار المطعون فيو ل    حل  نصر اإلكراه بالعن  البارا فر وقا م اذه الوص  فر ح ن أن ال
انر الد و  وأدلش ا سواء من ح ث ناع لباس الغو  بالقوة أو بقيا  المد ن   يو بمفراغ مادشو المنوية بالغو  أو محاولة المد ن   يو الن

بوغ رجاو قس  الشرطة بالواقعة . ومن ح ث أن اذه بمحاولة إدتاو قض بو ب ن رج  ر الغو  إلن أن شمكن الغو  من ال رل من   وا 
الوقا م وار الشر أورداا القرار فر حاو نبوش ا إنما شجعا  ما كا من المد ن     ما مم شوافر  نصر اإلكراه المنوه بو مكونًا لجر  

من قانون العقوبا  وليس الشروع بال واطة  211بدولة المادة  417بموجل أحكا  المادة  الشروع بالأحشاء المنصوص  نو والمعاقل   يو
من قانون العقوبا  بما  ؤدي من ح ث النش جة إلن وجول شت ر الأرد العسكري الذي اصدر القرار المنوه بو  521بموجل أحكا  المادة 

ن ح ث أن القرار المطعون فيو ل    حل كا ذلك وسار   ن ن ج متال  إلن المرجم القضا ر المتشص نارًا ل وص  الجنا ر ل جر . وم
من قانون العقوبا   521بدولة المادة  218فضًو  ن أنو  مد إلن شجري  فعا الشروع بال واطة الجنحوي الوص  توفًا لحكا  المادة 

ل قانون وتطأ فر شأس ره  . نقض سوري ،  رفة  بأرض شوافر وص  اذا الجر  فر  ما المد ن       فبذلك صدر مبنيًا   ن متالأة
 .  8864، القا دة رق   126، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  8131لعا   18قرار  62 سكرية ، أساس 

دة رقاا  ، القا اا 146، أد اال اسااشنبولر ، مرجاام سااابق ، الجاااء الوو ، ص 8131لعااا   538قاارار  677نقااض سااوري ، جنايااة  أساااس  - 2
8218   . 

 731د. دنان التط ل،  مرجم سابق، ص   -3
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 المؤيد الجزائي

إن العقوبااة المنصااوص     ااا ل مجامعااة   اان تااوم الطبيعااة ااار الحاابس حشاان نااوث ساانوا .  اار  
الجاانر  . إو أنناا نار  أناو1 انأس البعض أن كًو من الأا ا والمأعوو فيو يعد  مرشكبًا ل جر  ويعاقل بالعقوبة

او من  رشكل فعا ال واطة بحق المجنر   يو ، واو فقط من يسشحق العقال، وفر حاو شبادو ال واطاة فامن 
 كا من ما يسشحق العقال .

فيمااا  شع ااق بعقااال الشااروع فاامن جريمااة المجامعااة   اان تااوم الطبيعااة جنحيااة الوصاا . وبالشااالر و 
 .2يعاقل   ن  قال الشروع ف  ايعاقل   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر 

 الفصل الثالث 
 الجرائم المتعلقة بالوسائط المانعة للحبل واإلجهاض

وبد من اإلشاارة بداياة أن المشارع الساوري اساشتد  مصاط   الجارا   المشع قاة بالوساا ط المانعاة ل حباا 
إن الجاارا   المشع قااة واإلج اااض فاار حاا ن كااان ماان النساال أن يسااشتد  مصااط   الجاارا   الماسااة بالنسااا إذ 

باااإل ون  اان السااال ل المانعااة ل حبااا أو اإل ااون  اان وسااا ط اإلج اااض أو اإلج اااض مااا ااار إو جاارا   
 شمس بالنسا.

 

 المبحث األول
                                                 

 822، ص 8111أ.   ر حسن ، جرا   الجنس واادال ، الطبعة الولن ، دار بشرا ، دمشق ،  - 1
فر إحد  القضايا شش تص الواقعة الشر أنبشش ا محكمة الموضوع فر أن المجنر   يو أوق  فر قضية مشاجرة ووضم فر  رفة كان 2

ف  ا أحد السجناء محكوم شو . وبعد أن نا  المجنر   يو مد  ده المش   إلن سرواو المجنر   يو وأنالو ب دوء ولما ا  بمجراء الأعا  يقضر
معو أحس المجنر   يو بو فأمسك بقض بو ورال يصرخ . حكم  محكمة الموضوع بأن : ) ما قا  بو المش   من إنااو سرواو المجنر   يو 

من قانون العقوبا  لن اسشأادة شتص من نو   تر لشنأ ذ أمر و  414ل  ضرول الح  ة الشر قصداا الشارع فر المادة واو نا   و  ؤ 
ن  ما المش   و  شعد  الشروع  يعشبر ضربًا من ضرول الح  ة إلحباط مقاومشو وس ل إرادشو ليمكن الشذرع ب ا من شنأ ذ مآربو منو. وا 

من القانون المذكور وار من نوع الجنحة وأنو و  قال   ن الشروع فر الجنحة  521نطبقة   ن المادة بمجامعة   ن توم الطبيعة الم
منو وأن القانون ل   نص   ن  قوبش ا فقرر  الحك  بعد  مسؤول شو .  218إو فر الحاو  الشر  نص     ا القانون صراحة  مو بالمادة 

ة أن : ) إن جنول المحكمة إلن ا شبار الجريمة من نوع الجنحة بداع أن النو  و يعشبر سالبًا إو أن محكمة النقض نقض  اذا القرار معشبر 
ي المكون لإلرادة ما او إو شأويا تاطئ ل قانون لمتالأشو المنطق الس ي  ولكافة اوجش ادا  الأق ية والقضا ية الشر شعشبره من اإلكراه المعنو 

، 83/82/8161شاري   321قرار  616من قانون العقوبا   . نقض سوري ، جناية اساس  417لركن العن  المشار إليو فر المادة 
  8217، القا دة رق   134أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 
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 اإلعالن عن األساليب المانعة للحبل

) مـن أقـدم بإحـدى الوسـائل المنصـوص مان قاانون العقوباا :  527نص    ن اذه الجريماة الماادة 
على وصف أو إذاعة األسـاليب اآليلـة لمنـع الحبـل أو  208ا في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة عليه

. عـرض أن يــذيعها بقصــد الـدعارة لمنــع الحبــل عوقــب بـالحبع مــن شــهر إلــى سـنة وبالغرامــة ألفــي ليــرة(
 وسنشناوو بالبحث أركان اذه الجريمة قبا بيان  قوبش ا. 

 المطلب األول
 مةأركان الجري

وششأل  ااذه الجريماة مان الركاان ااشياة: الاركن الماادي المشمناا بسا وك جرمار يأشياو الأا اا مشرافاق  
 مم نية إشما  الأعا . 
 أواًل:  الركن المادي : 

  شأل  الركن المادي ل ذه الجريمة من أحد النشاط ن ااش  ن: 
ااا وصاا  أو إذا ااة السااال ل المانعااة ل حبااا بمحااد  الوسااا ا المنصااوص     ااا فاار الأقاارش ن النانيااة 8

 من قانون العقوبا  :  211والنالنة من المادة 
  الكو  أو الصراخ سواء ج ر ب ما أو نقو بالوساا ط االياة بح اث يسامع ما فار كاو الحاال ن

 من و دتا لو بالأعا. 
 ور ال دويااة والشمسااية والقااو  والشااارا  والشصاااوير   اان اتشوف ااا إذا الكشابااة والرسااو  والصاا

 رضاا  فاار محااا  ااا  أو مكااان مبااال ل جم ااور أومعاارض لالناااار أو بيعاا  أو  رضاا  
 ل بيم أو وا     ن شتص أوأكنر. 

وبذلك يكون المشرع قد  اقل   ن وص  أو إذا ة اذه الوسا ا المانعاة ل حباا كجريماة مساشق ة  ان 
 ه الوسا ا وسواء أكان اذا الوص  أو اإلذا ة موج ًا ل نساء الذ ن يمارسون الد ارة أ  لغ را .  بيم اذ

ويقصاااد بالوصااا  القياااا  بشااارل ااااذه الوساااا ا المنعاااة ل حباااا أماااا اإلذا اااة فيقصاااد ب اااا الشااارويج ل اااذه 
 الوسا ا.
رش ن النانياة والنالناة ا  رض إذا ة السال ل المانعاة ل حباا بمحاد  الوساا ا المنصاوص     اا فار الأقا2

 من قانون العقوبا .  211من المادة 



115 

 

وبااذلك يكااون المشاارع قااد  اقاال   اان مجاارد  اارض إذا ااة الوسااا ا المانعااة ل حبااا ولكاان شااريطة أن  ااش  
ذلاااك لمصااا حة النسااااء ال اااواشر يقمااان بالاااد ارة. وبالشاااالر فااامن  ااارض إذا اااة الوساااا ا المانعاااة ل حباااا لغ ااار 

  مًو مباحًا. العامو  فر الد ارة يعد 
 ويقصد بعرض إذا ة اذه الوسا ا أن  بدي الأا ا س وكًا  شضمن طرل المبادرة إلذا ة اذه الوسا ا. 

 ثانيًا: الركن المعنوي: 
إن اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر وباد مان شاوافر القصاد الجرمار ف  اا. ولكان ااا يكأار شاوافر 

 ورشكاب اإ اذا القصد أ  يششرط شوافر دافم محدد
 فر الواقم، رأ نا أن اذه الجريمة يمكن أن شرشكل بأحد وج  ن: 

الوو او وص  أو إذا اة الساال ل المانعاة ل حباا ، فار ااذه الحالاة يكأار لقياا  الجريماة شاوافر القصاد 
 الجرمر العا  أي     الأا ا بأنو يع ن  ن وسا ا مانعة ل حبا وأن ششجو إرادشو لذلك. 

النااانر اااو  اارض إذا ااة السااال ل المانعااة ل حبااا بقصااد الااد ارة لمناام الحبااا، فاار اااذه الحالااة وبااد ماان 
 شوافر دافم محدد واو أن شكون الع ة من محاولة اإل ون اسشأادة العامو  فر الد ارة منو. 

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبة األساسية: 
إن العقوبااة المنصاااوص     اااا لإل اااون  اان الوساااا ط المانعاااة ل حباااا اااار الحاابس مااان شااا ر إلااان سااانة 

 والغرامة ألأر ل رة. 
وفيما  شع ق بالشروع فمن جريمة اإل ون  ن الوسا ا المانعة جنحية الوص . وبالشالر و يعاقال   ان 

ماا بالنسابة إلان جريماة  ارض إذا اة الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر يعاقل   ن  قاال الشاروع ف  اا. أ
 اذه الوسا ا ف ر من الجرا   الشك ية الشر و يمكن شصور الشروع ف  ا. 

أما بالنسبة إلن الشقاد  فمن اذه الجريمة من الجرا   جنحية الوص  الشار ششقااد  ف  اا العقوباة بضاع  
 مدش ا   ن أن و شقا  ن تمس سنوا  وأن و شايد  ن  شر سنوا .

 : العقوبة المشددة :  ثانياً 
مان  572شدد المشرع العقوبة من الن ث إلن النص  وشضاا   العقوباة وفقاًا لماا نصا    ياو الماادة 

قااانون العقوبااا  إذا ارشكاال اااذه الجريمااة طب اال أو جاارال أو قاب ااة أو  قااار أو صاا دلر أو أحااد مسااشتدم    
 فا   ن كانوا أو محرض ن أو مشدت  ن.

 حترازية : ثالثًا: التدابير اال
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مان قاانون العقوباا    ان مجمو اة مان الشاداب ر اوحشرااياة الشار  572نص  الأقرة النالنة مان الماادة        
ن لا  يكوناا مناوط ن بامذن   جل فرض ا   ن مرشكل اذه الجريمة وار المنم من مااولة الم نة أو العماا، وا 

 .  الس طة أو ن ا ش ادة، كما يمكن الحك  أيضًا بمقأاو المحا
 

 المبحث الثاني
 بيع المواد المعدة لمنع الحبل 

) يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيـع أو اقتنـى من قانون العقوبا  :  524شنص المادة 
 .  بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحبل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت(

 وسنشناوو بالبحث أركان اذه الجريمة قبا بيان  قوبش ا. 

 المطلب األول
 أركان الجريمة

ششأل  ااذه الجريماة مان الركاان ااشياة: الاركن الماادي المشمناا فار أحاد النشاطة المنصاوص     اا  
 فر اذه المادة ، ومن شوافر القصد الجرمر لد  مرشكل الس وك. 

 أواًل:  الركن المادي :
 لركن المادي ل ذه الجريمة من أحد النشطة ااشية:  شأل  ا

بياام أو  اارض ل بياام أو اقشناااء بقصااد البياام ليااة مااادة معاادة لمناام الحبااا أو شساا  ا اسااشعماو أيااة مااادة 
 معدة لمنم الحبا بأية طريقة كان . 

 من ا. ا البيم : ويقصد بذلك أن يقو  الجانر فع يًا ببيم أي مادة معدة لمنم الحبا ويشقاضن ن 8
ااا  اارض البياام : أي أن يقااو  الجااانر بطاارل أي مااادة معاادة لمناام الحبااا ل بياام ، وو يشااشرط انااا أن 2       

 يكون قد قا  بالبيم فع يًا . 
ا اوقشناء : ويعنر ذلك أن  شم اك الجاانر أي ماادة معادة لمنام الحباا، واناا و  شط ال المشارع بيام  7     

 ن مجرد اقشنا  ا مم شوافر قصد البيم لديو يكأر لقيا  الس وك الجرمر. اذه المادة أو  رض ا ل بيم با إ
.  الشس  ا : ويقصاد باذلك شقادي  المساا دة   ان اساشعماو ااذه الماواد المانعاة ل حباا بأياة طريقاة  4

 م ما كان . 
 ثانيًا : الركن المعنوي: 

إن ااذه الجريمااة مان الجاارا   المقصااودة الشار وبااد ماان شاوافر القصااد الجرماار العاا  ف  ااا. أي  جاال أن 
يكااون الجااانر  المااًا بأنااو  بياام أو يعاارض ل بياام أو يساا ا اسااشعماو أيااة مااادة معاادة لمناام الحبااا بااأي طريقااة 
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نااء ااذه الماادة فامن المشارع كان  وأن ششجو إرادشو. مم اإلشارة إلن أناو  نادما  شمناا السا وك الجرمار فار اقش
شط اال شااوافر دافاام محاادد  شمنااا فاار قصااد البياام، فاامذا اقشناان أحااد الشااتاص اااذه المااادة بقصااد اوسااشعماو 

 الشتصر، و يعد مرشكبًا ل ذه الجريمة . 

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل : العقوبة األساسية : 
إن العقوبة المنصوص     ا لبيم المواد المانعة ل حباا اار الحابس مان شا ر إلان سانة والغراماة ألأار 
ل رة. وفيما  شع ق بالشروع فمن جريمة بيم أو  رض ل بيم أو اقشناء بقصد البيم أو شسا  ا اساشعماو الوساا ا 

ود نااص قاانونر يعاقاال   اان المانعاة ل حبااا جنحيااة الوصا . وبالشااالر و يعاقاال   ان الشااروع ف  ااا لعاد  وجاا
 الشروع ف  ا. 

 ثانيًا : العقوبة المشددة : 
مان  572شدد المشرع العقوبة من الن ث إلن النص  وشضاا   العقوباة وفقاًا لماا نصا    ياو الماادة 

قااانون العقوبااا  إذا ارشكاال اااذه الجريمااة طب اال أو جاارال أو قاب ااة أو  قااار أو صاا دلر أو أحااد مسااشتدم    
 أو محرض ن أو مشدت  ن. فا   ن كانوا

 ثالثًا: التدابير االحترازية: 
مان قاانون العقوباا    ان مجمو اة مان الشاداب ر اوحشرااياة الشار  572نص  الأقرة النالنة مان الماادة        

ن لا  يكوناا مناوط ن بامذن   جل فرض ا   ن مرشكل اذه الجريمة وار المنم من مااولة الم نة أو العماا، وا 
 ا ش ادة، كما يمكن الحك  أيضًا بمقأاو المحا. الس طة أو ن 

 المبحث الثالث
 اإلعالن عن وسائط اإلجهاض

) كل دعاوى بإحدى الوسـائل المنصـوص من قانون العقوبا :  525نص    ن اذه الجريمة المادة 
ــة مــن المــادة  ــة والثالث يقصــد منهــا نشــر أو تــرويي أو تســهيل اســتعمال  208عليهــا فــي الفقــرتين الثاني

. وســائط اإلجهــاض يعاقــب بــالحبع مــن شــهرين إلــى ســنتين وبالغرامــة مــن ألفــي إلــى عشــرة آالف ليــرة(
 وسنشناوو بالبحث أركان اذه الجريمة قبا بيان  قوبش ا. 
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 المطلب األول
 أركان الجريمة

وششااأل  اااذه الجريمااة ماان الركااان ااشيااة : الااركن المااادي القااا     اان شااوافر الساا وك الجرماار، وماان  
 الركن المعنوي المشمنا فر القصد الجرمر. 

 أواًل: الركن المادي : 

 شاأل  الااركن الماادي ل ااذه الجريماة ماان اإل اون  اان وساا ا اإلج اااض بقصاد نشااراا أو شرويج ااا أو 
مان قاانون  211د  الوساا ا المنصاوص     اا فار الأقارش ن النانياة والنالناة مان الماادة شس  ا اسشعمال ا بمح

 العقوبا . ويقصد باإل ون كش  اذه الوسا ا ل وجود أما  الجم ور  ن طريق: 

  الكو  أو الصراخ سواء ج ر ب ما أو نقو بالوساا ط االياة بح اث يسامع ما فار كاو الحاال ن
 من و دتا لو بالأعا. 

 شابااة والرسااو  والصااور ال دويااة والشمسااية والقااو  والشااارا  والشصاااوير   اان اتشوف ااا إذا الك
 رضاا  فاار محااا  ااا  أو مكااان مبااال ل جم ااور أو معاارض لالناااار أو بيعاا  أو  رضاا  

 ل بيم أو وا     ن شتص أو أكنر. 
 ثانيًا: الركن المعنوي: 

وافر القصاد الجرمار ف  اا، أي أن يكاون الجاانر إن اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر وبد من شا
 المًا بأنو يع ن  ن اذه الوسا ا المعدة لإلج اض، وأن ششجو إرادشو ل قيا  باذلك. إضاافة إلان ذلاك وباد مان 
أن  شااوافر لااد  الأا ااا دافاام محاادد  شمنااا فاار نيااة نشاار أو شاارويج أو شساا  ا اسااشعماو اااذه الوسااا ا. ويقصااد 

شجو قصد الجانر نحو شعري  أكبر قدر ممكن من الجم ور ب اذه الوساا ا، فار حا ن بالنشر أو الشرويج أن  
يقصااد بشساا  ا اوسااشعماو المسااا دة   اان اسااشعماو اااذه الوسااا ا، وماان الممكاان أن يكااون ذلااك  اان طريااق 

 شرل كيأية اسشعمال ا. 
 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبة األساسية: 
إن العقوبااة المنصااوص     ااا لإل ااون  اان وسااا ط اإلج اااض ااار الحاابس ماان شاا رين إلاان ساانش ن 

 والغرامة من ألأر إلن  شرة  وم ل رة. 
وفيما  شع ق بالشروع فمن جريمة اإل ون  ن وسا ط اإلج اض جنحية الوص . وبالشالر و يعاقل 

   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر يعاقل   ن  قال الشروع ف  ا. 
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 ثانيًا : العقوبة المشددة : 
مان  572ة شدد المشرع العقوبة من الن ث إلن النص  وشضاا   العقوباة وفقاًا لماا نصا    ياو المااد

قااانون العقوبااا  إذا ارشكاال اااذه الجريمااة طب اال أو جاارال أو قاب ااة أو  قااار أو صاا دلر أو أحااد مسااشتدم    
 فا   ن كانوا أو محرض ن أو مشدت  ن.

 ثالثًا: التدابير االحترازية : 
اية الشر من قانون العقوبا    ن مجمو ة من الشداب ر اوحشرا 572نص  الأقرة النالنة من المادة        

ن ل  يكونا منوط ن بمذن   جل فرض ا   ن مرشكل اذه الجريمة وار المنم من مااولة الم نة أو العما وا 
 الس طة أو ن ا ش ادة، كما يمكن الحك  أيضًا بمقأاو المحا.
 المبحث الرابع

 بيع المواد المعدة لإلجهاض

بالعقوبـة نفسـها مـن بـاع أو عـرض  ) يعاقـبمان قاانون العقوباا  :  526نص    ان ااذه الجريماة الماادة 
 للبيـــع أو اقتنـــى بقصـــد البيـــع مـــواد معـــدة إلحـــداث اإلجهـــاض أو ســـهل اســـتعمالها بأيـــة طريقـــة كانـــت(.

 وسنشناوو بالبحث أركان اذه الجريمة قبا بيان  قوبش ا. 

 المطلب األول
 أركان الجريمة

 وششأل  اذه الجريمة من الركن ن المادي والمعنوي .  
 كن المادي :أواًل: الر 

  شأل  الركن المادي ل ذه الجريمة من أحد النشطة ااشية: 
بيم أو  رض ل بيم أو اقشناء بقصد البيم لية ماادة معادة إلحاداث اإلج ااض أو شسا  ا اساشعماو أياة 

 مادة معدة إلحداث اإلج اض بأية طريقة كان . 
البياام : ويقصااد بااذلك أن يقااو  الجااانر فع يااًا ببياام أي مااادة معاادة إلحااداث اإلج اااض ويشقاضاان   .8

 نمن ا. 
 رض البيم : أي أن يقو  الجانر بطرل أية مادة معدة إلحداث اإلج اض ل بيم، وو يشاشرط اناا  .2

 أن يكون قد قا  بالبيم فع يًا . 
دة إلحاااداث اإلج ااااض، واناااا و  شط ااال اوقشنااااء : ويعنااار ذلاااك أن  شم اااك الجاااانر أياااة ماااادة معااا .7

المشاارع بياام اااذه المااادة أو  رضاا ا ل بياام بااا إن مجاارد اقشنا  ااا ماام شااوافر قصااد البياام لديااو يكأاار 
 لقيا  الس وك الجرمر. 
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الشس  ا : ويقصد بذلك شقدي  المسا دة   ن اسشعماو اذه المواد المعدة إلحاداث اإلج ااض بأياة  .4
 طريقة م ما كان .

 كن المعنوي: ثانيًا : الر 
إن ااذه الجريمااة مان الجاارا   المقصااودة الشار وبااد ماان شاوافر القصااد الجرماار العاا  ف  ااا. أي  جاال أن 
يكااون الجااانر  المااًا بأنااو  بياام أو يعاارض ل بياام أو يساا ا اسااشعماو أيااة مااادة معاادة إلحااداث اإلج اااض بأيااة 

سا وك الجرمار فار اقشنااء ااذه الماادة فامن طريقة كان  وأن ششجاو إرادشاو. مام اإلشاارة إلان أناو  نادما  شمناا ال
المشااارع شط ااال شاااوافر دافااام محااادد  شمناااا فااار قصاااد البيااام، فااامذا اقشنااان أحاااد الشاااتاص ااااذه الماااادة بقصاااد 

 اوسشعماو الشتصر فو يعد مرشكبًا ل ذه الجريمة . 

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبة األساسية : 
لبيااام الماااواد المعااادة إلحاااداث اإلج ااااض اااار الحااابس مااان شااا رين إلااان إن العقوبااة المنصاااوص     اااا 

 سنش ن والغرامة من ألأر إلن  شرة  وم ل رة.
فيمااا  شع ااق بالشااروع فاامن جريمااة بياام المااواد المعاادة إلحااداث اإلج اااض جنحيااة الوصاا ، وبالشااالر و 

 يعاقل   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص قانونر يعاقل   ن  قال الشروع ف  ا. 

 ثانيًا : العقوبة المشددة : 
  قوبة اذه الجريمة: 572شدد  المادة 

 إذا كان المجر  قد ا شاد بيم العقاق ر وسا ر المواد المعدة لإلج اض.  -8

إذا ارشكاال اااذه الجريمااة طب اال أو جاارال أو قاب ااة أو  قااار أو صاا دلر أو أحااد مسااشتدم    فااا   ن  -2
 كانوا أو محرض ن أو مشدت  ن.
من قانون العقوبا  إذ  ااد   ن العقوبة من ن ن ا حشن  243وششدد العقوبة وفقًا لحكا  المادة 

 نصأ ا وشضا   الغرامة. 

 ثالثًا: التدابير االحترازية : 
من قانون العقوبا    ن مجمو ة من الشداب ر اوحشرااية الشر  572نص  الأقرة النالنة من المادة        

شكل اذه الجريمة وار المنم من مااولة الم نة أو العما، كما يمكن الحك  أيضًا  جل فرض ا   ن مر 
 بمقأاو المحا .
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 المبحث الخامع
 اإلجهاض

. ويمكان شعريأاو بأناو  578إلان الماادة  523نص قانون العقوبا    ن جريماة اإلج ااض مان الماادة 
يأشر نب ن نصوص الماواد المجرماة ل اذا الأعاا : . وفيما 1إن اء حالة الحما قصدًا قبا مو د الوودة الطبيعر

   ن جريمة إج اض الحاما لنأس ا: 523فقد نص  المادة 
كل امرأة أجهضت نفسـها بمـا اسـتعملته مـن الوسـائل أو اسـتعمله غيرهـا برضـاها تعاقـب بـالحبع )

 من ستة أشهر إلى ثالث سنوات(. 
 جريمة إج اض امرأة برضااا : 521وشناول  المادة 

ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبع من  1)  
 سنة إلى ثالث سنوات. 

ذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل باألشغال  2 ـ وا 
 الشاقة من أربع إلى سبع سنوات. 

ت إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطرًا من ـ وتكون العقوبة من خمع سنوا 3
 الوسائل التي رضيت بها المرأة(.

 دون الرضا :  من   ن جريمة اإلج اض 521و اقب  المادة 
 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب باألشغال الشاقة خمع سنوات على األقل.  1) 
 .  إذا أفضى اإلجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة( ـ وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات 2

)تطبق المادتان   ن إمكانية ارشكال جريمة اإلج اض بحق   ر الحاما:  571فر ح ن نص  المادة 
 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل اإلجهاض غير حامل(. 824و  828

 المطلب األول
 أركان اإلجهاض

اإلج اااض مااان ركنااا ن أساساا  ن: الاااركن المااادي المشمناااا فااار الساا وك الجرمااار الرامااار ششااأل  جريماااة 
 .  2لشحق ق اإلج اض مضافًا إليو الركن المعنوي القا     ن شوافر القصد الجرمر

 أواًل: الركن المادي: 

                                                 
، مجمو ااة  23/82/8131 رفاا  محكمااة الاانقض المصاارية اإلج اااض بأنااو ) شعمااد إن اااء حالااة الحمااا قبااا الوان   نقااض مصااري ،  - 1

 518، د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص 8251، ص  712رق   28أحكا  محكمة النقض المصرية ، واارة العدو ، س 
 274، ص 2112د. مناو المنجد ، اإلج اض فر القانون الجنا ر ، رسالة دكشوراه ، جامعة   ن شمس، القاارة ،  - 2
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 شكون الركن المادي ل ذه الجريمة من س وك يأشيو الجانر ونش جة ششرشل   ن اذا الس وك وار 
 إسقاط الحما، و وقة سببية ب ن الس وك واذه النش جة. 

 ـ السلوك : 1
واو فعا اإلسقاط، ويشضمن أي نشاط من شأنو أن  ن ر حالاة الحماا، وو يعشاد بالوسا  ة المساشتدمة 

.فاايمكن أن   جااأ 1وبناااء   اان ذلااك فاامن وسااا ا اإلج اااض  د اادة وو يمكاان حصااراا فاار ارشكااال اإلج اااض.
الجانر إلن أ ماو العن  أو الضرل كما يمكن ال جاوء إلان اساشتدا  الدوياة الطبياة وا  طا  اا ل مارأة الحاماا 
ادة  ن طريق الطعا  أو الشرال. كذلك فمن اإلج اض قد  اش  باساشعماو وساا ا كيميا ياة كم طااء الحاماا ما

شحدث شق صا  فر  ضو  الرح  يكون من شأن ا إتراج الجن ن، كماا قاد  اش  اإلج ااض باساشعماو وساا ا 
 ميكانيكية كمدتاو  لة أو أداة إلن الرح  شترج الجن ن. 

ويعد من قب ا اإلج اض أيضاًا الفعااو الشار  بادو فار ما رااا طبيعياة ولكان القياا  ب اا مان شاأنو أن 
ممارسااة الرياضااة الشاار شعشمااد   اان الحركااا  التط اارة كركااول الت ااا والقأااا فااو   ااؤدي إلاان اإلسااقاط منااا 

 الحواجا والموكمة والمصار ة. 
 ـ النتيجة: 2

واااار إن ااااء حالاااة الحماااا قباااا مو اااد الاااوودة الطبيعااار، إذ و شقاااو  جريماااة اإلج ااااض إو إذا حصااا   
 النش جة وار إسقاط الجن ن.

 بأع و الجرمر فمن النش جة الجرمية ششحقق بمحد  صورش ن: وبناء   ن ذلك فمن الجانر إذا قا  
الولاان: مااو  الجناا ن داتااا الاارح  ولااو بقاار فيااو. فااو يعااد تااروج الجناا ن ماان الاارح  ركنااًا ماان أركااان 

 .   2جريمة اوج اض
النانية: تروج الجن ن من الرح  كنش جة ل أعا الذي أشاه الجانر وذلك قبا مو د الوودة ولو ترج حيًا 

 قابًو ل حياة. و 
فأاار ااااش ن الصااورش ن شنش اار حالااة الحمااا قبااا مو ااداا وشقااو  جريمااة اإلج اااض، إذ  شحقااق فاار ك شااا 
الصورش ن او شداء   ن حاق الجنا ن فار الحيااة إذا حصا   وفاشاو أو   ان حقاو فار النماو الطبيعار والاوودة 

 .  3ريمة ضرر وفر النانية جريمة تطرالطبيعية إذا ترج حيًا.  وير  الأقو الجاا ر فر الصورة الولن ج
 ـ عالقة السببية:  3

                                                 
  676، د. حسن صاد  المرصأاوي ، مرجم سابق ،  ص  214د. محمود محمود مصطأن ، مرجم سابق ، ص   -1
وفر ذلك شقوو محكمة النقض المصرية إن : ) أركان الجريمة ششوافر ولو اا الحما فر رح  الحاما بسبل وفاش ا وليس فر اسشعماو  - 2

، مجمو ة أحكا  محكمة  23/82/8131  ركن من أركان الجريمة   . نقض مصري ، القانون لأل اإلسقاط ما يأ د تروج الحما من الرح
  8251، ص  712، رق   28النقض ، واارة العدو، السنة رق  

  582د. محمود نج ل حسنر ، شرل قانون العقوبا  ، مرجم سابق ، ص   -3
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إن الجااااانر و يسااااأو  اااان النش جااااة إو إذا كاناااا  ناجمااااة  اااان ساااا وكو والأا ااااا و يسااااأو  اااان جريمااااة 
. فامذا انشأا   وقاة السااببية 1اإلج ااض إو إذا كاان اإلساقاط قاد نجا   ان سا وك أشااه فاارشبط سا وكو بالنش جاة

الحاماااا ماااادة مج ضاااة ولااا   شاااأنر الجنااا ن ومااان نااا  أصااا ب  بمااارض أد   كماااا لاااو أ طااان أحاااد الشاااتاص
 .   2إلج اض ا فمنو و يعد مرشكبًا لجريمة اإلج اض

وفر اذا الصدد حكم  محكمة النقض السورية بانشأاء  وقة السببية إذا اقشصر القرار   ن  د  
سشنده فر ذلك بصورة دون أن  ب ن ممن سبل اإلج اض يعود إلن توم المجنر     ا واضطراب ا 

واضحة وقد      حكم ا بأن: ) اوجش اد القضا ر قد اسشقر   ن أن اإلج اض يعشبر من ال ماو 
الطبية الأنية الشر و يسوغ ل محكمة أن شقضر فيو بدون أن شعشمد   ن قوو الطب ل والتبراء الأن  ن الذ ن 

ل اإلج اض فو يمكن ل محكمة أن شسشند إلن  ربطون السبال بنشا ج ا فمذا  جا الطل  ن الجا  بأسبا
  . 3قنا ش ا بدون دل ا فنر

 ثانيًا: الركن المعنوي: 
وقد جاء فر اجش اد لمحكمة النقض أن )اإلج اض جريمة إن جريمة اإلج اض جريمة مقصودة.

 . 4قبا الميعاد مقصودة ششط ل قصد الأا ا شحق ق نش جة مع نة بذاش ا وار إسقاط الجن ن
لن إحداث   وي ا  لشوافر القصد الجرمر لد  الجانر أن شنصرم إرادشو إلن إشما  فعا اإلسقاط وا 

النش جة الجرمية وار إج اض المرأة الحاما أي إن اء حالة الحبا لد  ا، واذا يقشضر بالضرورة شوافر الع   
المجنر     ا حب ن فو  لد  الجانر بأنو  وجو نشاطو إلن امرأة حب ن. فمذا ارشكل فع و واو  ج ا أن

 يسأو  ن جريمة اإلج اض . 
ولكن اوجش اد القضا ر السوري  شط ل شوافر الدافم إلن جانل القصاد الجرمار لجريماة اإلج ااض إذ 
قرر  محكمة النقض السورية أن: ) اإلج ااض مان الجارا   المقصاودة الشار ششط ال شاوافر قصاد جرمار  اا  

قاال     ااا القااانون. كمااا ششط اال قصاادًا تاصااًا واااو شحق ااق نش جااة مع نااة واااو إرادة شحق ااق الجريمااة الشاار  ا
باااذاش ا واااار إساااقاط الجنااا ن قباااا الميعااااد إساااقاطًا صاااادرًا  ااان فعاااا إرادي   ااادم إلااان شحق اااق نش جاااة جرمياااة 

  .  5مقصودة ار إلحا  الضرر بالجن ن دون مبرر شسشد يو حالة المرأة 
                                                 

 ، 671م سابق ، ص ،  د. حسن مرصأاوي ، مرج 215د.محمود محمود مصطأن ، مرجم سابق ، ص  - 1
  582د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق ، ص   -2
، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق، الجاء الوو ، ص  83/2/8131، شاري   215، قرار  215نقض سوري ،  رفة  سكرية ، أساس  - 3

  8263، القا دة رق   111
، القا دة رق   116، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، ص 82/1811/ 88شاري   8465، قرار   8163نقض سوري ، جناية، أساس  4

8265  . 
،  113، أد ال اساشبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص  88/82/8111شاري   8466، قرار 8817نقض سوري ، جناية أساس   -5

  8266القا دة رق  
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غ لن إج ااااض المااارأة يساااششبم حشماااًا إلحاااا  الضااارر ونااار  أن ااااذا القااارار لمحكماااة الااانقض   ااار مساااو 
 بالجن ن وبالشالر و يمكن أن يكون إلحا  الضرر بالجن ن قصدًا إضافيًا وبد من شوافره لد  الجانر. 

وشبعًا لذلك فمن الركن المعنوي لجريمة اإلج اض و يمكن أن  شمنا فر أي صورة مان صاور التطاأ، 
السااورية : ) إن مجاارد التطااأ فاار ششااتيص حالااة الحامااا وحااده وبذاشااو و وفاار ذلااك قاارر  محكمااة الاانقض 

  .  1 جعا الط ل مسؤوًو  ن نش جة تطأه ولو أد  ذلك إلن وفاة المريض

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 أواًل : العقوبة : 
 ـ العقوبة األساسية:  1

 شتش    قوبة اإلج اض بحسل نو و : 
 أ ـ  جريمة اإلجهاض مع توافر رضا الحامل: 

شش  جريمة اإلج اض برضا الحاما إذا وقم من المارأة الحاماا نأسا ا و  ان نأسا ا. كماا شقاو  الجريماة 
 إذا وقع  من الغ ر   ن المرأة الحاما برضااا. 

  :حالة المرأة التي تجهض نفسها 
نأساا ا بمااا اسااشعم شو ماان الوسااا ا أو   اان اااذه الجريمااة : ) كااا اماارأة أج ضاا   523نصاا  المااادة 

 اسشعم و   راا برضااا شعاقل بالحبس من سشة أش ر إلن نوث سنوا  . 
فر اذه الحالاة فامن كاا امارأة أج ضا  نأسا ا بماا اساشعم   مان وساا ا كشعااطر الادواء أو القأاا مان 

بعقوباة جنحياة الوصا   مكان  او أو رفم أشياء نق  ة أو رض   أن يسشعما ل ا   راا اذه الوسا ا شعاقل
 وار  الحبس من سشة أش ر إلن نوث سنوا . 

  :حالة المرأة التي تجهض بواسطة الغير 

                                                 
فر اذه القضية نقض  محكمة النقض قرار محكمة الجنايا  القاضر بمدانة الطب ل بجر  اإلج اض و   ا  حكم اا بماا ياأشر : )ح اث   -1

قضاءه فر اش ا  الطاا ن بجناياة اإلج ااض الماؤدي إلان الماو  شأسيساا   ان أناو بشجريا  اومارأة الحاماا بشاكا  أقا أن القرار المطعون فيو 
لان ضاياع قسا  مان اإلمعااء مماا أد  إلان حادوث نايا    ر فنر أد  إلن ض ياع الجدار الت أر ل رح  وانطو  الجنا ن حارًا داتاا الابطن وا 

و فار إجاراء العم ياة الشار قاا  ب اا   ان أسااس   ار فنار . وح اث أن اتشياار طريقاة العوجاا  الأنياة  ادموي  اير وبالشالر الوفااة نش جاة لتط
ية ويجاادو ف  اا الطبااء ويتش أاون ف  اا وو شصا  مسااءلة الطب ال إو إذا تارج  ان قوا اد الأان الطبار طبقاًا أمر شتش   ف  ا الناريا  العالم

، أد ال  88/82/8111شااري   8466، قارار 8817ل من قانون العقوبا    نقض ساوري ، جناياة أسااس  2/ 815لما نص    يو المادة 
 8266 دة رق  ، القا 113اسشبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 
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ماان قااانون العقوبااا    اان اااذه الجريمااة: )ماان أقااد  بااأي  521نصاا  المااادة الأقاارة الولاان ماان المااادة 
 لن نوث سنوا  . وس  ة كان    ن إج اض امرأة أو محاولة إج اض ا برضااا  وقل بالحبس من سنة إ

فر اذه الحالة يقشصر دور المرأة   ن أمر سا بر وااو  اد  او شاراض   ان الوسا  ة الشار يساشتدم ا 
الغ ر فار ساب ا إج اضا ا شاريطة أن شكاون  الماة بالقصاد مان ااذه الوسا  ة وأن شكاون راضاية بماا اساشعم و 

 قاط الحما. الغ ر وبما  وقعو   ن جسم ا بغية الوصوو إلن نش جة مع نة وار إس

ماان قااانون العقوبااا  بااالحبس ماان سااشة أشاا ر إلاان نااوث ساانوا ،  523فااالمرأة شعاقاال بموجاال المااادة 
 من قانون العقوبا  بالحبس من سنة إلن نوث سنوا .  521والغ ر يعاقل بموجل المادة 

 فر حالش ن:  521وقد ششأاق  النش جة الجرمية فششدد العقوبة المنصوص     ا فر المادة 
: إذا أفضن اإلج اض أو الوسا ا الشر اسشعم   فر سب  و إلن مو  المرأة فيعاقل الأا ا بالشغاو األولى

 الشاقة من أربم إلن سبم سنوا . 
: إذا شوف   المرأة بسبل اسشعماو وسا ا إج اض أشد تطرًا من الوسا ا الشر رض   ب ا المرأة الثانية

 إلن  شر سنوا . فشصب  العقوبة الشغاو الشاقة من تمس 
من قانون العقوبا  شأرض   ن  521ووبد من اإلشارة إلن أن العقوبة المنصوص     ا فر المادة 

 الجانر ولو كان  المرأة الشر أجري      ا وسا ا اإلج اض   ر حاما. 

 دون رضا المرأة الحامل:  من ب ـ  جريمة اإلجهاض
مان قاانون العقوباا    ان ااذه الجريماة : ) مان شسابل  ان  521نص  الأقرة الولن من المادة 

 قصد بمج اض امرأة دون رضااا  وقل بالشغاو الشاقة تمس سنوا    ن القا . 
إن انعاادا  رضااا المجناار     ااا فاار اااذه الجريمااة  شحقااق  ناادما و ششجااو إرادة المجناار     ااا إلاان 

   الرضا لد  المرأة الحاما إذا شعرض  إلن إكراه مادي أو معنوي أو تداع: قبوو اإلج اض. وينعد

  :اإلكراه المادي 
 شحقااق اإلكااراه المااادي باسااشعماو العناا  أو القااوة ضااد المجناار     ااا كااأن يقااو  الجااانر بضاارل 

 ا. وو الماارأة الحامااا أو دفع ااا بقااوة أو رك  ااا بالقااد  أو إلقا  ااا ماان مكااان مرشأاام ممااا  ااؤدي إلاان إج اضاا
 يششرط المشرع حدًا مع نًا من الجسامة بالنسبة إلن أفعاو العن  الشر يأش  ا الجانر   ن جس  الحاما. 

  :اإلكراه المعنوي 
 شحقاااق اإلكاااراه المعناااوي إذا اااادد الجاااانر المااارأة الحاماااا باااأذ  تط ااار  نااااو مااان شااارف ا أو   حاااق 

 بشتص  ايا ب ا إذا ل  شقبا بوقوع اإلج اض     ا. 
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 خداع:ال 
يعاد  مان قب اا  اد  الرضااء التاداع الاذي يساشعم و الجاانر ضاد المارأة الحاماا ل شوصاا باذلك إلاان 

 إسقاط ا ، كما لو أ طااا دواء لإلج اض موامًا إيااا أنو لشأا  ا من مرض أل  ب ا.  
القاا. ل ذه الجريمة ار الشغاو الشااقة تماس سانوا    ان  521إن العقوبة الشر نص      ا المادة 

وقد ششأاق  نش جة اذه الجريمة ف نج   ن اإلج اض نش جة أتر  أشد جسامة وار مو  المجنار     اا، 
 .  1فأر اذه الحالة ششدد العقوبة لشصب  الشغاو الشاقة  شر سنوا    ن القا

ماان قااانون العقوبااا  شأاارض   اان  521ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن العقوبااة المنصااوص     ااا فاار المااادة 
 لجانر ولو كان  المرأة الشر أجري      ا وسا ا اإلج اض   ر حاما. ا

أما بالنسبة إلن الشقاد  فامن  قوباا  اإلج ااض الجنحار ششقااد  بضاع  مادة العقوباة الشار حكما  ب اا 
 المحكمة   ن أو ششجاوا العشر سنوا  أو شنقص  ن تمس سنوا . 

دة العقوباة الشار حكما  ب اا المحكماة   ان أو ششجااوا أما  قوبا  اإلج اض الجنا ر فمن ا ششقاد  بضع  م
 العشرين سنة أو شنقض  ن  شر سنوا  إذا كان  العقوبة مؤقشة. 

 ـ  الظروف المشددة :  2
ناااص قاااانون العقوباااا    ااان بعاااض السااابال المشاااددة الشااار شقشااارن بجريماااة اإلج ااااض الجنحياااة 

 ن اذه الاروم الشار ششع اق بالصاأة الع مياة فر فقراش ا الولن والنانية   572الوص . فنص  المادة 
 ل أا ا أو م نشو. 

 وشرجم   ة الششد د فر اذه الاروم إلن صأة تاصة بالجانر وار أن يكون الجانر: 

                                                 
فاار الواقاام شنااار إشااكالية معاقبااة المشاادتا  اان النشااا ج التاار  الشاار أفضاان إل  ااا اإلج اااض كوفاااة الماارأة الحامااا ، ف ااا  جااوا معاقبااة   - 1

أجاباا  محكمااة الاانقض   اان اااذا الشساااؤو فقاارر  أنااو: )لمااا كااان ااااارًا ماان الوقااا م الشاار شبنش ااا المشاادتا فاار اإلج اااض  اان اااذه النش جااةإ 
المحكمة أن مو  المغدورة كان نش جة لشما  الرح  والناي  الدموي الشد د بسبل ما أدت شاو المحكاو      اا فار الارح  فار ساب ا اإلج ااض. 

    اا وو ششعااد  المشادتا الااذي وافااق  وكانا  الصاا ة الساببية باا ن ماو  المغاادورة والوساا ا المسااشعم ة لإلج ااض والمااو  منحصارة بااالمحكو 
 شوقاام   نبا  اشأاقااو ماام الأا  ااة الصا ية   اان ال ماااو الوحقااة واار اسااشعمالو الوسااا ا الشاار دورة إل  ااا أماًو بمج اضاا ا مااا لاا   ان أتااذ المغاا

 اؤدي إلان الماو  حشماًا. والقاانون أوجال  قوباة جنا ياة   قوباا ، لن اإلج ااض و 217مع ا المو ، كما يساشأاد مان الأقارة الت ارة ل ماادة 
ن لمااو ، و قوبااةإن أفضاان ذلااك إلاان ا الشاادتا  جنحيااة أو جنا يااة إذا لاا  يأااض إلاان ش ااك النش جااة حساال الاااروم والعناصاار المحااددة ل ااا. وا 

الشساابل لشمااا  الاارح  ونافااو الشااد د أقاادم    يااو الأا  ااة  باإلج اااض العااادي و  جعااا المشاادتا  رضااة إو لعقوبااة الأعااا الااذي ارشكبااو لن
ساوري ، ا  اة  اماة،   نقاض .وموافقشاو   قوباا  وو يساأو  ناو المشادتا إو إذا وقام بع ماو 811ماادة بحك  ال الص ية الشر شعد مسؤولة  نو

 . 8261، القا دة رق   111، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص 8153/  82/  78شاري    132قرار   188أساس
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طب بًا أو جراحًا أو قاب اًة أو  قاارًا أو صا دليًا أو أحاد مساشتدم    وساواء أكاان فاا ًو أ  محرضاًا 
 أ  مشدتًو أ  شتصًا ا شاد بيم العقاق ر وسا ر المواد المعدة لإلج اض.  

وكماااا يوحااال فااامن ششاااد د العقوباااة  رجااام إلااان صاااأة ششع اااق بالجاااانر مماااا يسااا ا لاااو ارشكاااال الجريماااة 
ا أوشر من     وفن وتبرة لشنأ ذ جريمشو، فالطب ل والجرال والقاب اة إذا اساشعما أحادا    ماو فار باسشتدا  م

  ار ال اراض الشاار شجال   ياو اسااشعمال ا ف  اا فمناو يسااشحق ششاد د العقوباة سااواء أشا  اإلج ااض برضاااء أ  
 من دون رضاء المجنر     ا. 
: شااداد كاا  قوباة مؤقشاة مان  شار  ن الشكا اا من قانون العقوبا  243وششدد العقوبة وفقًا ل مادة 

 الن ث إلن النص  وشضا   العقوبة. 
ف ا ششدد العقوبة المأروضة وفقًا  ،ولكن ما الحا إذا كان  المرأة الشر شج ض نأس ا طب بة أو قاب ة منوً 

 من قانون العقوبا إ  523ل مادة 
 اار  جاناال ماان الأقااو الجاا اار أن اااذا الااارم المشاادد و  نطبااق بحق ااا لن الحكمااة ماان الششااد د لاا  

مان قاانون العقوباا  يطباق   ان  572ششحقق . إو أننا نار  أن السابل المشادد المنصاوص   ياو فار الماادة 
الجااااان   جااااااء شاااااامًو ) إذا ارشكااااال إحاااااد  572المااااارأة الشااااار شقاااااو  بنأسااااا ا باإلج ااااااض، لن ناااااص الماااااادة 
 . وبالشالر فمن اذا السابل المشادد يطباق 243المنصوص     ا فر اذا الأصا شدد  العقوبة وفاقًا ل مادة 

مان قاانون العقوباا ، كماا  521و 523  ن صور اإلج اض جنحية الوص  المنصوص     اا فار الماواد 
باة مانًو لن اا سشساشأ د مان المرأة الشر شج اض نأسا ا طب  كأن شكون أن الحكمة من الششد د شكون قد شحقق  

 اذه الصأة فر ارشكاب ا ل جر . 
ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن شعااداد الصااأا  الشاار ششاادد  قوبااة اإلج اااض قااد جاااء   اان سااب ا الحصاار 

من قانون العقوبا    ن الجاانر إذا كاان مانًو طالباًا فار  572وليس المناو، وبالشالر و  نطبق نص المادة 
 لن القانون ل   نص   ن اؤوء.  ،ة  جري اإلج اضك ية الطل أو الص دل

 ـ  العقوبة المخففة:  3
) تسـتفيد مــن عـذر مخفـف المــرأة التـي تجهــض مان قاانون العقوبااا    ان أناو:  578نصا  الماادة 

نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسـه مـن ارتكـب إحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـا 
 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية(.  824و  828في المادتين 

ماان  578فحشان يساشأ د مرشكال اإلج ااض ماان العاذر القاانونر المتأا  المنصااوص   ياو فار الماادة 
 قانون العقوبا  وبد من شوافر الشروط ااشية: 
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ششبم أن يكاون الحماا أ ا أن يكاون اإلج ااض قاد ارشكال محافااة   ان شارم المارأة الحاماا. وااذا يسا
قااد شاا  نش جااة اشصاااو جنساار   اار مشااروع كااأن يكااون نماارة انااا أو نماارة ا شصااال، أمااا إذا كااان الحمااا نش جااة 
اشصااو جنسار مشاروع فااو محاا ل قاوو إن اإلج اااض ارشكال ل محافااة   ان شاارم المارأة الحاماا وو يكااون 

 اناك مجاو لشطب ق العذر المتأ . 
أة الحامااا نأساا ا أو أحااد أصااول ا أو أحااد أقارب ااا حشاان الدرجااة النانيااة، ل ا أن يكااون الجااانر اااو الماار 

 من قانون العقوبا  فو يسشأ د من العذر المتأ .  578أما   ر اؤوء ممن ل   رد ذكرا  فر المادة 
ج ا إذا كااان الجااانر أحااد أصااوو الماارأة الحامااا أو أحااد أقارب ااا حشاان الدرجااة النانيااة فااو يسااشأ د ماان 

مان قاانون  521و 521تأ  إو إذا ارشكل اإلج ااض بصاورشيو المنصاوص     ماا فار الماادش ن العذر الم
 العقوبا  فقط. 

 ثانيًا:  التدابير االحترازية: 
من قانون العقوباا    ان  ادد مان الشاداب ر اوحشرااياة  572نص  الأقرش ن النالنة والرابعة من المادة 
كااان طب بااًا أو جراحااًا أو قاب ااًة أو  قااارًا أو صاا دليًا أو أحااد الشاار شأاارض   اان مرشكاال جريمااة اإلج اااض إذا 

 مسشتدم    أو شتصًا ا شاد بيم العقاق ر وسا ر المواد المعدة لإلج اض وار:

 ـ إقفال المحل:  1
إقأاااو المحااا شاادب ر احشاارااي يمكاان الحكاا  بااو إذا اقشرفاا  فاار المحااا جريمااة بع اا  صاااحبو أو برضاااه. 

 دة الشر شش  ف  ا  م ية اإلج اض. ومناو ذلك إ و  العيا
والمقصود بمقأاو المحا او منم المحكو    يو أو أحد أفاراد أسارشو أو أي شاتص  تار شم اك المحاا 

 أو اسشأجره   ن   مو بأمره من أن  ااوو فيو العما نأسو. 
قأاو المحا و يعنر أن المحكو    يو و يسشطيم مااولة  م و فر المحا نأساو فقاط، باا  يعنار أناو وا 

لن مضاامون إقأاااو المحااا اااو المناام ماان مااولااة العمااا الااذي  ،و يسااشطيم مااولااة  م ااو فاار أي مكااان  تاار
 حك  الجانر من أج و أو نش جة ترقو لواجباشو أو الأروض الموامة لو. 

قأاااو المحااا يكااون ماان ح ااث المباادأ مؤقشااًا ششااراول مدشااو باا ن شاا ر   اان القااا وساانش ن   اان الكناار،  وا 
 كن لإلقأاو أن يكون مؤبدًا إذا نص القانون   ن ذلك صراحة. ويم

 ـ المنع من مزاولة المهنة:  2
المنم من مااولاة أحد ال مااو شادب ر احشارااي يقصاد باو حماياة المجشمام مان بعاض الشاتاص الاذ ن 

المشااارع  برانااوا   اان  ااد  أا  ااش   التوقيااة لممارساااة م نااة ماان الم اان أو  مااا ماان ال ماااو. وقااد أجاااا
السااااوري ل قاضااار منااام أي شااااتص مااان مااولااااة فااان أو م ناااة أو حرفاااة، أو أي  ماااا مع اااق   ااان إذن مااان 
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الس طة، أو   ن ن ا ش ادة، إذا حك    يو بعقوبة جنا ية أو جنحية، من أجا جريمة اقشرف  ترقاًا لواجباا  
 .  1الم نة، أو الأروض الموامة ل ذا العما

نااة أو العمااا ممكنااة بمعاااو  اان أي شاارط أو إذن ماان الساا طة، فااو يمكاان أمااا إذا كاناا  مااولااة الم 
الحك  بالمنم من المااولة إو فر الحاو  الشار  انص القاانون     اا صاراحة. وقاد نصا  صاراحة   ان ذلاك 

 من قانون العقوبا  المشع قة بارشكال جريمة اإلج اض.   572المادة 
شااًا، ششااراول مدشااو باا ن شاا ر وساانش ن. ولكنااو يمكاان أن والصااا أن يكااون المناام ماان مااولااة العمااا مؤق

يكون مؤبدًا إذا نص القانون صراحة   ن ذلك، أو إذا كان الجانر قد حك    يو بالمنم المؤق  بحكا  مبار ، 
 .  2ن   اد فارشكل جرمًا  تر  شرشل   يو منم العما قبا مرور تمس سنوا    يو

 ثالثًا: الشروع : 
 ة صور لإلج اض لمعرفة كيأية العقال   ن الشروع ل ذه الجريمة : وبد من الشم  ا ب ن  د

مان قاانون العقوباا  شعاد ااذه  523فأر حالة المرأة الشر شج ض نأس ا المنصاوص     اا فار الماادة 
الصااورة حالااة ماان حاااو  اإلج اااض الجنحاار الشاار و يعاقاال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا لعااد  وجااود نااص 

 صري    ن ذلك.  
 521ابااا فاار حالااة الماارأة الشاار شج ااض برضاااا بواسااطة الغ اار المنصااوص     ااا فاار المااادة فار المق

من قانون العقوبا  شعاد ااذه الصاورة حالاة مان حااو  اإلج ااض الجنحار المعاقال   ان الشاروع ف  اا )مان 
 أقد  بأي وس  ة كان    ن إج اض امرأة أو محاولة إج اض ا برضااا . 

لااة اإلج اااض ماان دون رضاااء المجناار     ااا المنصااوص     ااا فاار المااادة أمااا الحالااة النالنااة وااار حا
 من قانون العقوبا ، فشعد  اذه الصورة من صور اإلج اض الجنا ر المعاقل   ن الشروع ف  ا.  521
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 القسم الثاني
 الجرائم الماسة باألسرة

السرة ار ق ل المجشمام ، فك ماا كانا  ااذه السارة مشرابطاة كاان المجشمام قوياًا، لاذلك ساعن المشارع 
لصاايانة مقومااا  الساارة و ناصااراا باادءًا ماان الاااواج ، ماارورًا باااحشرا  واجبااا  الساارة وانش اااًء بحمايااة البنااوة 

 .  1والقاصر والعاجا 

 الفصل األول
 باتهاالجرائم الماسة بالزواج واألسرة وواج

جراءاشااو الشااك ية ووضاام ضااوابط لااو ماان تااوو  ا شناان المشاارع بشناااي   قااد الاااواج وشحد ااد شااروطو وا 
إا ار سن المشقا د ورضاه وموافقة وليو إن كان بحاجة  إلن ووياة وكاذلك الشاروط الصاحيحة ل مشعاقاد ن . 

صاية. و اقال المشارع كما حدد حاو  بطونو حسل أسبال البطون الشار ناص     اا قاانون الحاواو الشت
من ج ة   ن الفعاو الجرمية المشع قة بعقد الاواج ومن ج ة أتر    ن اإلتوو باآدال السارة ومان ج اة 

 نالنة   ن إاماو واجبا  السرة .

 المبحث األول
 الجرائم الماسة بعقد الزواج

ب ن رجا وامرأة شحا لو لقد حدد  أحكا  المادة الولن من قانون الحواو الشتصية الاواج بأنو:)  قد 
شر ا،  ا شو إنشاء رابطة ل حياة المششركة والنسا .ولحماية اذه الرابطة المقدسة فقد جر  قانون العقوبا  

 بعض الفعاو الشر و شحشر  اإلجراءا  القانونية الشر شط  ب ا المشرع السوري لجعا اذه الرابطة شر ية.
 المطلب األول

 صاحب الواليةدون موافقة  من تزويي قاصر

 : 461نص قانون العقوبا    ن اذه الجريمة فر المادة 
ـ يعاقــب بــالحبع مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبالغرامــة مــن خمســين ألفــًا إلــى مئــة ألــف ليــرة  1) 

 سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون من له الوالية على القاصر.

                                                 
، ا  اااة الموساااو ة العربياااة ،  رة ، الموساااو ة القانونياااة الشتصصاااية ، المج اااد الناااانرساااد.  يسااان مدال اااو المتاااوو ، الجااارا   الماساااة بال  -1

 .  دمشق
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ن ألفــًا إلــى خمســين ألــف ليــرة ســورية كــل مــن يعقــد زواج يوعشــر ـ يعاقــب بالغرامــة مــن خمســة  2
ولذلك وبد مان الشحادث أوًو  ان أركاان قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي(. 

 اذه الجريمة قبا الشعرم   ن مؤيداا الجاا ر . 
 أواًل : أركان الجريمة : 

إن النموذج القانونر ل ذه الجريمة  ب ن أن ل ا نونة أركان: الركن المأشارض و الاركن الماادي والاركن 
 المعنوي. 

 الركن المفترض :  -1
لااا   ااانص   ااان صاااأة مع ناااة لمرشكااال ااااذه الجريماااة، إو أن الواقااام يأشااارض أن يكاااون لمرشكااال ااااذه 

شارم ف  اا قانوناًا فار ساورية. كماا  رشكال ااذه الجريمة صأة مع نة كاأن يكاون رجاا د ان لحاد الطوا ا  المع
مااان قاااانون  432الجريماااة المشعاقااادون وممن اااوا  والشااا ود الاااذ ن حضاااروا الااااواج بصاااأش   ااااذه وفقاااًا ل ماااادة 

العقوبا : ) شأرض العقوبة ذاش ا المنصوص     ا بحق المشعاقد ن وممن     وشاادي العقاد ال اذ ن حضاروا 
 الاواج بصأش   اذه . 

 كن المادي : ـ الر  2
 شمنا الس وك الجرمر ل ذه الجريمة فر نشاط إ جابر واو أن يقو  الجانر بعقاد اواج قاصار بكار لا  
 اش  النامناة  شارة مان  ماره مان دون موافقاة مان لاو الووياة   ان القاصار. ف ماا كاان مان شاروط  قاد الااواج 

قاصارًا لا   اش  النامناة  شارة مان  ماره  الشمشم بالا ية، كان و باد مان إا اار سان المشعاقاد، وفار حااو كوناو
نماا ااذه الووياة بحكا  (فو بد من وليو. وقد حكم  محكمة النقض بأناو:  و ووياة لاال    ان نأاس القاصار وا 

من قانون الحواو الشتصية ار لالل ن  ل جد الوصر ن  لغ رااا مان القاارل بحسال الشرش ال  831المادة 
 . فب اااذه السااا طة الوو ياااة ف  اااولر أن ياااأذن بااامجراء  قاااد اواج 1لماااذكورمااان القاااانون ا 28المبااا ن فااار الماااادة 

 القاصر.
ويمكاان أن نوحااال أن شطب اااق ااااذه الماااادة يقشصااار   اان اواج القصااار وبالشاااالر لااايس كاااا  قاااد اواج ششوقااا  

 .  2صحشو   ن الولر
 الركن المعنوي :  ـ3

                                                 
 لكشرونية ر القانونية اإل) موسو ة حموراب 8163/ 82/ 3شاري   7813، قرار 7418نقض سوري، جنحة أساس  -1
 5حكم  محكمة النقض بأن: ) الاواج  نعقد صحيحًا ولو بدون إذن المحكمة الشر ية ويشرشل   ياو جميام نشا جاو القانونياة وفقاا ل ماادة  - 2

صاحة  قاد ل 82تار واشاشرط  الماادة حاد العاقاد ن  وقباوو مان ااأمن قانون الحواو الشتصية الشار نصا    ان أن الااواج  نعقاد بم جاال 
الاااواج حضاااور شاااااد ن فقااط ، وأماااا المعاااامو  اإلدارياااة ف اار قوا اااد شنايمياااة وضااع  لحأااال الق اااود وق اااداا فاار ساااجو  الحاااواو المدنياااة 

، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء 21/2/8114شااري   21، قارار  226نقض سوري، جناياة أسااس والمحافاة   ن الصحة العامة .
  8258، القا دة رق   161الوو ، ص 



132 

 

الجرمار المشمناا فار  نصاري الع ا  شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر ششط ل شوافر القصد 
دون أن  ماان واإلرادة . فوبااد أن يكااون الجااانر  المااًا بأنااو يعقااد اواج قاصاار لاا   ااش  النامنااة  شاارة ماان  مااره

  دون فر العقد رضن من لو الووية   ن القاصر، وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذلك . 
 ثانيًا : المؤيد الجزائي : 

وبالغراماااة  باااالحبس مااان شااا ر إلااان ساااشة أشااا ر ال ااااذه الجريماااة  اقااال المشااارع الساااوري   ااان ارشكااا
الجنحية الشر ششاراول ماا با ن تمسا ن ألأاًا إلان ما اة ألا  ل ارة ساورية . وقاد تأاض المشارع العقوباة فار الأقارة 
النانيااة إذا  قااد الاااواج تااارج المحكمااة لكاان بموافقااة الااولر لشصااب  العقوبااة مقشصاارة   اان الغرامااة ماان تمااس 

 إلن تمس ن أل  ل رة سورية .  و شرين ألأاً 
ومن ناحية نانية فو  قال   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة لن ا شعد من الجرا   الجنحياة الشار 
و  قااال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا إو باانص تاااص. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة ششقاااد  

 .  1بمرور تمس سنوا 

 المطلب الثاني
 اة شروط صحة الزواجعدم مراع

   ن ما يأشر:  431نص قانون العقوبا  فر المادة 

ـ يعاقب بالحبع من شهرين إلى سنة وبالغرامة من خمسين ألفًا إلى مئة ألف ليرة سورية  1) 
دون توفر شروط الشهادة من كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو 

 المنصوص عليها في قانون األحوال الشخصية 
ـ يعاقب بالغرامة من عشرة آالف من يعقد زواجًا خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعامالت  2

 المنصوص عليها في قانون األحوال الشخصية (.

 ؤيداا الجاا ر .ولذلك وبد من الشحدث أوًو  ن أركان اذه الجريمة قبا الشعرم   ن م

لقيااا  اااذه الجريمااة وبااد ماان شااوافر نونااة أركااان أساسااية : الااركن المأشاارض المشع ااق أواًل : أركــان الجريمــة : 
 بصأة الجانر، والركن المادي القا     ن الس وك الجرمر، والركن المعنوي المشمنا فر النية الجرمية. 

 

 

                                                 
 من قانون العقوبا  867من المادة  2 الأقرة  -1
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 ـ الركن المفترض: 1
المشاارع السااوري كاال اااذه الجريمااة إو أن الواقاام يأشاارض أن يكااون لاا   اانص   اان صااأة مع نااة لمرش

كماااا  رشكااال ااااذه الجريماااة أن يكاااون رجاااا د ااان. مااان اشاااشرط صاااأة محاااددة بمرشكااال ااااذه الجريماااة، فوباااد 
 من قانون العقوبا .  432المشعاقدون وممن وا  والش ود الذ ن حضروا الاواج بصأش   اذه وفقًا  ل مادة 

 ـ الركن المادي: 2
إلاان اشااشرط المشاارع السااوري مجمو ااة ماان اإلجااراءا  القانونيااة الشااك ية لصااحة  قااد الاااواج، إضااافة 

أن  شحقااق من ااا قبااا إباارا   قااد الاااواج. ف شمنااا  ماان بعااض الشااروط الموضااو ية الشاار وبااد   اان رجااا الااد ن
دون مرا ااااة إبااارا   قااد اواج ماان فاار الساا وك الجرماار المكااون لحاااد  ناصاار الااركن الماااادي ل ااذه الجريمااة 

أو مان دون شاوافر شاروط الشا ادة المنصاوص  ،بعض الشروط الشك ية أو الموضاو ية الواماة لصاحة العقاد
     ا فر قانون الحواو الشتصية . 

عاقاال القااانون رجااا الااد ن الااذي يعقااد  قااد الاااواج ماام اإلتااوو باإل ونااا  وسااا ر المعااامو  الشاار  اانص ف
 ش حق رجا الد ن إذا  قد اواج امرأة قبا انقضاء  دش ا .      ا القانون،  والعقوبة نأس ا

 ـ الركن المعنوي :  3
شعاد اااذه الجريمااة مان الجاارا   المقصااودة الشار ششط اال قصاادًا جرمياًا  شمنااا فاار الع ا  واإلرادة . فااو بااد 
د مااان أن يكاااون رجاااا الاااد ن  الماااًا بأناااو  تاااال  الشاااروط الشاااك ية أو الموضاااو ية لصاااحة  قاااد الااااواج ويعقااا

 الاواج   ن الر   من ذلك ، وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذلك. 
 ثانيًا : المؤيد الجزائي : 

إذ  اقل باالحبس مان شا رين إلان سانة م ا المشرع السوري فر العقوبة ب ن الأقرش ن الولن والنانية: 
ماة المتشصاة قباا وبالغرامة من تمس ن ألأاًا إلان م اة ألا  ل ارة ساورية كاا مان يعقاد اواج امارأة تاارج المحك

انقضاااء  اادش ا أو دون شااوافر شااروط الشاا ادة المنصااوص     ااا فاار قااانون الحااواو الشتصااية ، فاار حاا ن 
 اقل بعقوبة مالية فقاط واار الغراماة مان  شارة  وم مان يعقاد اواجاًا تاارج المحكماة المتشصاة قباا إشماا  

 المعامو  المنصوص     ا فر قانون الحواو الشتصية .

نانية فو  قال   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة لن ا شعد من الجرا   الجنحياة الشار ومن ناحية 
و  قااال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا إو باانص تاااص. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة ششقاااد  

 بمرور تمس سنوا . 
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 المطلب الثالث
 الزواج من دون حق

 من قانون العقوبا    ن ما يأشر:  438شنص المادة 
ـ يعاقــب بــالحبع مــن ثالثــة أشــهر إلــى ســنتين وبالغرامــة مــن مئــة ألــف إلــى مئتــي ألــف ليــرة  1) 

سورية كل من تـزوج مـع علمـه بـبطالن زواجـه بسـبب زواج سـابق أو ألي سـبب بطـالن منصـوص عليـه 
 في قانون األحوال الشخصية. 

 ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة(.ـ تفرض العقوبة  2
 انطوقًا من ذلك سنحدد بداية أركان جريمة الاواج من دون حق ومن ن  نشعرم   ن مؤيداا الجاا ر . 

 أواًل : أركان الجريمة : 
  اال شااوافر نونااة أركاااان بااالعودة إلاان النمااوذج القااانونر ل اااذه الجريمااة نسااشنشج أن المشاارع الساااوري شط

 لشحقق اذه الجريمة: الركن المأشرض والركن المادي والركن المعنوي. 

 ـ الركن المفترض :  1
يششرط المشرع صأة مع نة فر مرشكل اذه الجريمة، فوبد من أن يكون مشاوجًا سواء أكاان الااوج أ  

 ااا أيضااًا المشعاقاادون وممن ااوا  والشاا ود الاوجااة ، كمااا  رشكب ااا رجااا الااد ن الااذي  شااولن  قااد الاااواج، ويرشكب
 من قانون العقوبا . 432ال ذ ن حضروا الاواج بصأش   اذه وفقًا ل مادة 

 ـ الركن المادي :  2
يعد الاواج حقًا من الحقو  الساسية لإلنسان، إو أن القاانون أوجال شق اد ااذا اإلنساان بماا أنااو ال او 

ا الحق، وبالشاالر  شوجال   ان كاا شاتص أن  را ار أحكاا  الاد ن سبحانو وشعالن من شعالي  سامية شنا  اذ
نماا أوجبا    ا    الشق اد  الذي  شبعو فيما  شع ق بقوا د الاواج، إذ ل  شش  الدياان لالشاتاص الااواج بحرياة وا 
باابعض الشااروط، إذ حرماا  الديانااة اإلسااومية   اان الرجااا أن  شاااوج بااأكنر ماان أربعااة ، كمااا حرماا  الديانااة 

نشاااط إ جااابر حاادده القااانون فاار شعاادد الاوجااا  . وشبعااًا لااذلك  شمنااا الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة  المساايحية
بالشاوج بطريقة شر ية مم الع   ببطون الاواج بسبل اواج ساابق ، ومان الممكان طارل بعاض المن اة   ان 

 ذلك:

 أ ا الشاوج بامرأة مشاوجة ل  شاو   ن  صمة رجا  تر قبا أن شب ن منو. 
 دون أن شنقضر  دة إحد  اوجاشو الربم بعد طوق ا منو.من الشاوج بامرأة تامسة ل ا 

 ج ا رجا الد ن الذي  شولن  قد الاواج فر الحالش ن السابقش ن مم   مو بالرابطة الاوجية السابقة. 
 دون أن يحق لو ذلك. من د ا الشاوج بممرأة نانية 
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ف شوجاال أوًو أن يقااو  الجااانر بااالاواج بطريقااة شاار ية وأن يكااون اااذا الاااواج باااطًو، وأن يكااون ساابل بطااون 
 الاواج وجود اواج سابق يمنم الاواج من جد د. 

 ـ الركن المعنوي :  2
فااو بااد شعاد اااذه الجريمااة مان الجاارا   المقصااودة الشار ششط اال قصاادًا جرمياًا  شمنااا فاار الع ا  واإلرادة . 

ماان أن يكااون الجااانر  المااًا بأنااو  شاااوج بطريقااة شاار ية وأن يكااون  المااًا باابطون اواجااو بساابل اواج سااابق 
وأن ششجو إرادشو لذلك . أما إذا كاان الجاانر يعشقاد بأناو يحاق لاو الااواج مان جد اد وأن اواجاو الجد اد صاحي  

ن العقوباااا . ومنااااو ذلاااك أن يكاااون مااان قاااانو  438فاااو يعاااد مرشكباااًا ل جريماااة المنصاااوص     اااا فااار الماااادة 
شتص مشاوج بأربم نساء ومن ن  يط ل من محامياو إشماا  معام اة الطاو  بواحادة مان ن ف تد او المحاامر 

 إذ و يقو  بالمعام ة ويتبر الاوج بأنو أشم ا ويرسا لو ونيقة طو  ماورة. 

 ثانيًا: المؤيد الجزائي : 
باالحبس مان نوناة أشا ر إلان سانش ن وبالغراماة مان يماة  اقل المشرع السوري   ن ارشكال ااذه الجر 

 . م ة أل  إلن م شر أل  ل رة سورية

ومن ناحية نانية فو  قال   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة لن ا شعد من الجرا   الجنحياة الشار 
يماة و ششقااد  و  قال   ن الشروع فر ارشكاب ا إو بنص تاص. ووبد من اإلشاارة إلان أن  قوباة ااذه الجر 

 بمرور أقا من تمس سنوا  وو أكنر من  شر سنوا .

 المبحث الثاني
 الجرائم المخلة بآداب األسرة

ناااا  القاااانون العوقاااا  الجنساااية بقوا اااد اساااشقااا وأسسااا ا   ااان الشعاااالي  الد نياااة، وطالماااا أن العوقاااة 
ن جر  بناء   ن ذلاك اشصااو الرجاا الجنسية محرمة ب ن الشتاص الذ ن و  ربط    قد اواج . فان القانو 

المشاوج بغ ر اوجشو وحر  أيضًا   ن الاوجة اوشصااو الجنسار بغ ار اوج اا وااو ماا يسامن بالاناا. كماا أن 
 القانون حر  اوشصاو الجنسر ب ن الشتاص الذ ن شربط   ص ة قرابة مع نة واو ما يسمن بالسأال. 
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 المطلب األول
 الزنا

  اة ذ، ومرض مروع , إذا شأشن فر أمة قضن     ا واتش طا  النساال ف  اا واسششار  الر  "الانا  فة تط رة
ومن تاوو بحنناا فار جريماة الاناا سانأر  ماا با ن جريماة اناا .  "1فر طبا  ا, و م  الأاحشة فر المجشمم 

 الاوج وجريمة انا الاوجة.
فار   با ن اناا الاوجاة واناا الاااوج، إذ  فقاانون العقوباا  الساوري  نادما وضام النصاوص الشجريمياة لأعااا الاناا

 .  2وضم لكا من ما شروطًا وأركانًا و قوبة تاصة

 :   أواًل:  جريمة زنا الزوجة
   ن ما يأشر:  437نص قانون العقوبا    ن اذه الجريمة فر المادة 

 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبع من ثالثة أشهر إلى سنتين.  1)
ال فالحبع من شهر إلى سنة.  2  ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجًا وا 
ـ فيما خال اإلقرار القضائي والجنحة المشهودة ال يقبل من أدلة الثبوت على الشـريك إال مـا نشـأ  3

 منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها(.
و ششحقااق إو إذا  شااوافر  فيااو  ناصاار نونااة وااار ) فعااا الااوطء وحاادد  محكمااة الاانقض أن جريمااة الانااا 

  . وبنااء   ان ذلاك فوباد مان شحد اد ماا اار أركاان ااذه الجريماة قباا 3وقيا   وقة الاوجية والقصد الجرمر
 الشعرم   ن مؤيداا الجاا ر.  

 ـ أركان الجريمة :  1
 أـ الركن المفترض : 

مرشبطاة بق اد الااواج، ف اذا الق اد ااو الاذي   اا  المارأة بالماناة  يششرط لحدوث الجريمة أن شكون المارأة
واإلتااوص لاوج ااا. كمااا يمكاان وقااوع الانااا فاار حالااة الطااو  الرجعاارا ف  اااوج الحااق أن  اادا ر اوجشااو لن 
الطااو  الرجعاار و  رفاام أحكااا  الاااواج قبااا مضاار العاادة بااا يعااد  الاااواج قا مااًا مااا داماا  الماارأة فاار العاادة، 

اوج ط ل محاكمة اوجشو   ن جريمة الانا الشر شرشكب ا توو العادة ,بعكاس ماا إذا وقام جار  الاناا ويجوا ل 
ذا دفعا  الاوجاة ش ماة الاناا بأن اا مط قاة أو أن اا لا  4فر الطو  البا ن ف ر  ششح ا من الرابطاة الاوجياة ، وا 

  النااار فاار الااد و  شكاان مشاوجااة ماان الرجااا أو أن اواج ااا باطااا وجاال   اان المحكمااة المتشصااة أن شوقاا
                                                 

 8874، ص 2113أ.محمود اكر شمس، شرل قانون العقوبا ، الجاء النانر، مطبعة الداودي  - 1
 231، ص 8113الواال حومد، أصوو المحاكما  الجاا ية،  المطبعة الجد دة، الطبعة الرابعة، دمشق ،  د. بد  -2
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حشن يأصا فر مسألة الاواج والطو . فمذا كاان الااواج  شط ال إجاراءا  محاددة فاالعبرة فار شحد اد ارشكاال 
جر  الانا من  دمو او بشحد د الوق  الاذي يعشبار فياو الااواج قا ماًا قانوناا فامذا كانا  الصا ة الجنساية ساابقة 

 .1  ن اذه ال حاة فو شقو  جريمة الانا

 كن المادي : الر  -ب
 شمنااا الااركن المااادي لجريمااة الانااا فاار حصااوو اوشصاااو الجنساار الشااا  باا ن الاوجااة ورجااا   اار اوج ااا ماام 

 . 2شوفر رضااا
ماان قااانون العقوباا  لاا  شضاام شعريأاا لجريمااة الاناا بااا شاا  اساشقاؤاا ماان الحكااا   437فأار الواقاام إن الماادة  

المكااان الطبيعاار من ااا. وبالشااالر فمااا دون ذلااك ماان أفعاااو و  العامااة لأعااا الانااا ف ااو: الشحااا  ماام النناان فاار
. فو يعد  انا مجرد الت اوة با ن رجاا وامارأة مشاوجاة, إذا لا  شصاطحل 3يكأر لقيا  الركن المادي لجريمة الانا

 اذه الت وة بوطء ,كما و شعد من قب ا الانا الصو    ر الطبيعة الشر شأش  ا الاوجة مم امرأة أتر .
صااة أن الماارأة المشاوجااة اواجااًا شاار يًا ساا يمًا وساا م  نأساا ا طوا يااة وبكامااا ر بش ااا لغ اار اوج ااا وقااد والتو

 .  4حصا فعا الوطء فان منا اذا الأعا يشكا جريمة الانا 
كما وبد من أن يكاون اوشصااو الجنسار بغ ار الااوج برضااء الاوجاة ، فالرضااء ااو الاذي  نأار وجاود جار  

 انا . او شصال وقيا  جر  ال

 الركن المعنوي :  -ج
شعد جريمة انا الاوجاة مان الجارا   المقصاودة ، فوباد مان أن شع ا  الاوجاة بأن اا شرشكال ااذه الجريماة 
وأن ششجااو إرادش ااا ورشكااال اااذا الأعااا الجرماار. ويعااد  القصااد مشااوافرًا لااد  الاوجااة مشاان ارشكباا  الأعااا وااار 

اوج ا، فو  قال   ن الاوجاة إذا أنبشا  أن اا ارشكبا  الاناا  المة بأن ا مشاوجة، وار شواصا شتصًا   ر 
 وار شعشقد أن ا حرة من ونيقة الاواج , كما لو ا شقد  أن ا مط قة أو أن اوج ا الغا ل قد ما  .

وو  قاااال   ااان الاوجاااة إذا أنبشااا  أن اااا تاااد   وسااا م  نأسااا ا لجنبااار معشقااادة أناااو اوج اااا، كماااا إذا شسااا ا 
أنناااء نوم ااا واشتااذ حيال ااا المركااا الااذي يشااغ و اوج ااا فاناا  أنااو اااو وأساا م   شااتص إلاان فاارار اماارأة فاار

 نأس ا إليو، أو كما لو اسشس م  الاوجة الضريرة لمن ق د صو  اوج ا معشقدة أنو اوج ا .
                                                 

 .  511، د. محمود نج ل حسنر ، مرجم سابق، ص  771د. محمود محمود مصطأن ، مرجم سابق ، ص  -1
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 ـ المؤيد الجزائي:  2

باالحبس مان نوناة  اقل المشرع   ن ارشكال جريمة انا الاوجة بعقوباة جنحياة ، إذ  شعاقال الاوجاة الاانياة 
أش ر إلن سنش ن ويقضن بالعقوباة نأسا ا   ان شاريك الاانياة إذا كاان مشاوجاا أماا ال اال الاذي  انار باامرأة 

 مشاوجة فيعاقل بالحبس من ش ر إلن سنة.
نوحل أن القانون السوري  اقل الرجا المشاوج الاانر والمرأة المشاوجة الاانية بعقوبة أشاد مان  قاال الاانار 

 .  ال ال
ومن ناحية نانية فو  قال   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة لن ا شعد من الجرا   الجنحياة الشار 
و  قال   ن الشروع فر ارشكاب ا إو بنص تاص. ووبد من اإلشاارة إلان أن  قوباة ااذه الجريماة و ششقااد  

 بمرور أقا من تمس سنوا  أو أكنر من  شر سنوا .  
و إذا شاااوج المااد ن     مااا بجاار  الشااناار ف ااا شوقاا  الموحقااة الجاا يااة إ فاار وينااار السااؤاو فاار حااا

الواقاام أجاباا  محكمااة الاانقض السااورية   اان اااذا الشساااؤو  ناادما قاارر  : )إن شنب اا  الاااواج باا ن المااد ن 
    مااا بجاار  الشااناار والااذي  ااش  ماان قب ااا الشاادارك وب اادم الااشم ص ماان المسااؤولية الجاا يااة و يضااأر   اان 

مااان قاااانون العقوباااا  إنماااا شوقااا  الموحقاااة الجاا ياااة  511 ماااا الساااابق صاااأة الشااار ية وذلاااك لن الماااادة فع 
المنصااوص  ن ااا فاار الأصااا الوو ماان البااال الراباام وو ششااما جريمشاار الشااناار واشتاااذ ت   ااة المنصااوص 

حاث فار الجارا   الواردش ن فر الأصا النانر من البال السادس بمعارض الب 434و  437 ن ا فر المادش ن 
  .   1الشر شمس السرة

 ثانيًا: جريمة زنا الزوج:
 : 434نص قانون العقوبا    ن اذه الجريمة فر المادة 

ـ يعاقب الزوج بالحبع من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة  1)
 جهارًا في أي مكان كان. 

 شريك(.ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة ال 2
 ـ أركان الجريمة :  1

مان  434فالماادة يششرط لشحقق اذه الجريمة وجود ركان مأشارض أو وااو أن يكاون الجاانر مشاوجاًا، 
.ويشاشرط لقياا  الجريماة 2قانون العقوبا   اقب  الرجا المشاوج الذي يسشأرر امرأة أجنبية فر الب ا  الاوجار

                                                 
، القا ادة رقا   164، أد ل اسشنبولر، مرجام ساابق، الجااء الوو ، ص 82/6/8112شاري   8241قرار  4254نقض سوري ، جنحة  - 1
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 مان   ار اوجشاو ، وأن  شاوافر قصاده الجاا ار كماا فضًو  ن ااذا الاركن المأشارض  حصاوو وطء مناو فعاوً 
شرحنا ذلك فر جريمة انا الاوجة ، إو أن المشرع اششرط أيضًا وجاود ركان رابام وااو حصاوو الاناا مناو فار 

 مناو الاوجية . 

 أ ـ الحكمة من اعتبار منزل الزوجية ركنًا من أركان جريمة زنا الزوج:
الاوجااة ربااة  د  فاار مناااو الاوجيااة أن اااذا المكااان لااو قدساا شو وشعااإن الحكمااة ماان اشااشراط ارشكااال الانااا 

اااذا المناااو ، وبالشااالر فقااد أراد المشاارع حمايااة الاوجااة ماان اإلاانااة الشاار شنال ااا إذا ارشكاال فيااو الاااوج الصاا ة 
الجنسااية ماام اماارأة   راااا. إو أن بعااض الأقااو  نشقااد اشااشراط شااوافر اااذا الااركن لشجااري  انااا الاااوج ) فاامذا كااان 

لشارع قد أراد بشجري  الاناا حماياة حقاو  الاوجاة وشقريار جاااء جناا ر لولشااا  بااإلتوص الاوجار، فقاد كاان ا
 . فالاذي يسااشحق الحماياة الجاا يااة لاايس فقاط حمايااة شااعور 1مقشضايًا شجااري  اناا الاااوج أيااًا كاان مكااان ارشكابااو

ج ااا ل ااا وشصاااو ذلااك بأحااو  الاوجااة فاار ب اا  الاوجيااة ، بااا إن الااذي يسااشحق ا اااو حق ااا فاار إتااوص او 
الاواج وكيان العا  ة ومصا حة المجشمام . ويت اص ااذا اوشجااه الأق ار إلان أن الشأرقاة با ن اناا الااوج و اناا 

ننااا نؤياد اااذا الاارأي الأق اار وناار  2الاوجاة  نقصااو السااند ماان ااويشاار المنطاق القااانونر والسياسااة الششااريعية . وا 
، فالساارة ااار المصاا حة الواجاال حما ش ااا، وبالشااالر فاامن ارشكااال الاااوج أن الانااا ماان الجاارا   الماسااة بالساارة

 ل انا فر أي مكان يشكا ا شداء   ن اذه السرة. 
 ماهية منزل الزوجية  :  -ب 

يقصااد بمناااو الاوجيااة اااو كااا مكااان شقااي  فيااو الاوجااة ماام اوج ااا ف ااو المكااان المتصااص لإلقامااة 
ر أن الب اا  الاوجاار و يقشصاار   ااان) المسااكن الااذي يقااي  فياااو  المشااشركة ل اااوج ن.  وأكااد اوجش اااد القضاااا 

 ، 3الاوجان  ادة أو فر أوقا  مع نة با يشما كا محا يقي  فيو الاوج ولو ل  شكن الاوجة مقيماة فياو فعاوً 
ذلك لن ل اوجة أن شساكن اوج ا ح نما اشتاذ ل اا مساكنًا، فكاا منااو مان ااذا القب اا يصا  أن يكاون محاًو 

وأن شدت ااو ماان ش قاااء نأساا ا ولاوج ااا أن يط ب ااا لإلقامااة فيااو، ويشرشاال   اان اااذا أن الاااوج الااذي ل سااكن ل ااا 
 انااار فااار مناااا ااااذا المنااااو يحاااق   ياااو العقاااال لشاااوافر الحكماااة الشااار شوتاااااا المشااارع واااار صااايانة الاوجاااة 

 الشر ية من اإلاانة المحشم ة الشر ش حق ا بتيانة اوج ا ل ا فر مناو قد شوجد فيو .
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اء   يو و يقبا من الماش   الادفم باأن اوجشاو و شقاي  معاو فار المنااو الاذي  انار فياو مام  شايقشو وبن
ن كااان يسااكن ماام اوجشااو مناااًو  تاار، وو   اا  فاار اااذا الصاادد أن يحشاااط الاااوج فيحاارر  قااد اإل جااار باساا   وا 

  شيقشو أو باس  شتص  تر مشن نب  أن الاوج او المسشأجر الحقيقر.

ناو الاوجية المم وك ل عشيقة أو الذي اسشأجرشو بمال ا ولو كاان الااوج مقاي  فياو فعاًو، ولكن و يعد  م
وكااذلك و يعااد  مناااو الاوجيااة المسااكن الااوقشر الااذي   شقاار فيااو الاااوج بعشاايقشو م مااا شكاارر شااردده   يااو، فااو 

مسااشمرة إذا كااان  رشكاال الاااوج جريمااة الانااا فاار  رفااة اسااشأجراا باساامو فاار فنااد  مااادا  لاا  يسااكن فيااو بصااأة 
معشباارًا كنايااا مؤقاا ، و ل محكمااة أن شقاادر مااا إذا كااان ل محااا صااأة الاادوا  بح ااث يعااد  مسااكنًا مسشرشاادة فاار 

 ذلك بمدة اإلقامة. 

 ـ المؤيد الجزائي:  2
 .  وار الحبس البسيط من ش ر إلن سنة اقل المشرع الاوج الاانر وشريكشو بعقوبة جنحية الوص  

قااال   اان الشااروع فاار ارشكااال اااذه الجريمااة لن ااا شعااد ماان الجاارا   الجنحيااة الشاار و وماان ناحيااة نانيااة فااو  
 قااال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا إو باانص تاااص. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة و ششقاااد  

 بمرور أقا من تمس سنوا  وو أكنر من  شر سنوا . 

 :القواعد اإلجرائية -7

 ياااو أن القضااااء الجاا ااار قاااا     ااان أسااااس حرياااة القاضااار فااار شقاااد ر الدلاااة إذا كاااان مااان المشأاااق   
والمواانة ب ن ا و التذ بما يقشنم بو وطرل الدلة التر  فمن حرية القاضر ليس  مط قاة فار إنباا  جريماة 

 .   1الانا كما أن المشرع حدد قوا د إجرا ية تاصة بالانا

فقبااا إيقاااع العقوبااة وبااد ماان إنبااا  الواقعااة   اان الشااريك و  اان الاااوج أو الاوجااة. ماان الموحاال أن القضاااء 
 مًا حوو شكوين القنا ة   ن أفعااو الاناا ، فع ياو أن يساشنشج وقاوع فعاا الاناا بماا و  ادع مجااو م  عل دورًا 

 ل شك.  وو بد من الشأريق ب ن حالش ن : 

 لشريك: أ ـ إثبات الزنا على ا
أتد القانون السوري فر إنباا  جريماة الاناا بالنسابة إلان شاريك الاوجاة الاانياة بنااا  الدلاة القانونياة، 

ماان قااانون العقوبااا ، فاامن تاارج  7فاار الأقاارة  437ف اايس ل قاضاار أن  نباا  الانااا إو باادل ا لااو وجااود بالمااادة 
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. ويمكاان فيمااا يااأشر 1قض لمتالأااة القااانون القاضار  اان اااذه الدلااة كااان حكماو قااابًو ل طعاان أمااا  محكمااة الان
 اسشعراض اذه الدلة: 

 *الجنحة المشهودة: 
اسااشقر اوجش اااد القضااا ر   اان أنااو : ) و يشااشرط فاار جريمااة الش اابس بالانااا أن يشااااد الااناار أنناااء 
و  ارشكاال الأعاا باا يكأار لقياماو أن  نبا  أن الاوجاة وشاريك ا قاد شاوادا فار ااروم شنبائ باذاش ا وبطريقااة

 . وذلااك لن الجنحااة المشاا ودة المعشباارة دلاايًو   اان 2شاادع مجاااو ل شااك فاار أن جريمااة الانااا قااد ارشكباا  فعااوً 
 .  3من قانون أصوو المحاكما  الجاا ية 21الشريك فر الانا شتش    ن الجر  المش ود المعرم فر المادة 

ر سااا ة مشااأترة ماان ال  ااا فاار ومناااو ذلااك مأاجااأة الاوجااة وشااريك ا فاار فاارار واحااد، ووجااود الماارأة فاا
منااو شاتص  تار وكاناا  فار حالاة مان  ااد  انشااا  موبسا ا، ووجااود المارأة مام رجاا فاار  رفاة مقأ اة وقااد 
احضروا ف  ا مرشبة ل نو . ف ذه الماااار ك  اا شحماا   ان او شقااد بوقاوع الجريماة وشاوافر  ناصاراا. وبنااء 

ساش نام قاد اسشت صا  وقاوع جريماة الاناا مان ساأر   ن ذلك فقد حكما  محكماة الانقض باأن: ) محكماة او
الطا ن مم اوجة المد ر الشتصار مان قريش ماا إلان المد ناة ونوم ماا فار  رفاة ل  شا ن اننشا ن ودفعاو  ن اا 
أجور السأر والأند  وقيماة الكاا وا شراف اا اار بأناو اناا ف  اا وبالشاالر فامن حكم اا المطعاون باو جااء موافقاا 

  .  4لالصوو والقانون 

ر أنو فر بعض الحواو و  ن الر   من قيا  الدل ا   ن الجريمة المش ودة  بقان انااك شاك فيماا   
إذا كااان الانااا قااد ارشكاال فعااًو أو أنااو ساا رشكل. فاامذا كااان الاااوج قااد فاجااأ اوجشااو وشااريك ا فاار حالااة مريبااة، 

 مااا أن  نبشااا بجااوء أن شنشاائ قرينااة ضااداما شكأاار ل حكاا  بمدانش مااا، ولكاان يمكاان نأاار اااده القرينااة، إذا أمكن
 الانا ل  يقم فعًو. وبالشالر و يعاقل   ن الشروع فر الانا. 

 *اإلقرار القضائي: 
اااو ا شاارام الشااريك   اان نأسااو، أمااا ا شاارام الاوجااة   اان نأساا ا و  اان شااريك ا فمنااو و يمكاان قبولااو 

ام التصاا  بواقعااة قانونيااة حجااة   اان الشااريك. فاااإلقرار القضااا ر وفقااًا لمحكمااة الاانقض السااورية اااو: )ا شاار 
مااد ن ب ااا   يااو وذلااك أمااا  القضاااء أنناااء الساا ر فاار الااد و  المشع قااة ب ااذه الواقعااة ، وبالشااالر فاامن إقاارار 

                                                 
 لكشرونية . موسو ة حمورابر القانونية اإل) 1/5/8114شاري   147قرار  656نقض سوري ، جنحة أساس   -1
،  165، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  21/1/8112، شاري   8514قرار  571نقض سوري ، جنحة أساس 2

   8271القا دة رق  
،  165، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الوو ، ص 8112/ 6/ 21شااري   8271قارار  4146نقض سوري ، جنحة أسااس   -3

 .   8271القا دة رق  
 ) موسو ة حمورابر اولكشرونية القانونية  8165/ 5/ 87شاري   8163قرار  735 نقض سوري ، جنحة أساس -4
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. فااامذا لااا   شاااوافر إقااارار قضاااا ر ولااا  شضااابط الواقعاااة 1بالنسااابة ل شاااريك  اً الاوجااة بجااار  الشاانااار و يعشبااار إقااارار 
 دل ا الكشابر.بالجر  المش ود فالوس  ة الت رة ار ال

 *الرسائل والوثائق الخطية: 

و يششرط أن ششضمن اذه الدلة الكشابية ا شرافاًا صاريحًا بوقاوع الاناا باا يكأار أن يكاون ف  اا ماا  ادو 
  اان ذلااك، والماار مشااروك ل محكمااة وفاار اااذا الصاادد  جااوا اوسششاا اد بالصااور الأوشو رافيااة لااالورا  مشاان 

 . قة لالحواو الشر أتذ  من االمطابكان القاضر قد اطمأن من أدلة الد و  ووقا ع ا إلن أن ا مطابقة شما  

ويجااااوا ل محكمااااة أن شبناااار قنا ش ااااا   اااان اااااذه الورا  ولكاااان ااراء اتش أاااا  حااااوو شاااار ية طريقااااة 
الحصوو   ن اذه الدلة الكشابية. فالرأي الوو أكد أنو و  جوا ل محكمة أن شبنر قنا ش ا   ن ااذه الدلاة 

وذاااال الااارأي الناااانر وااااو الاااراج  بأناااو  جاااوا  إذا كاااان مقااادم ا قاااد حصاااا     اااا بطريقاااة   ااار مشااارو ة. 
ل محكمااة أن شبناار قنا ش ااا   اان اااذه الدلااة ولااو شاا  الحصااوو     ااا بطاار    اار مشاارو ة ,لن الاااوج فاار 
 وقشو مم اوجشو ليس   ن اإلطو  بمنابة الغ ر فر صدد السرية المقاررة ل مراساو  ، فعشارش ما وساكون 

واج     ما من شكال   لصايانة السارة فار كيان اا وسامعش ا، كاا ذلاك كا من ما لبتر، وما يأرضو  قد الا 
 تااوو كااا من مااا مااا و  بااال ل غ اار ماان مراقبااة شااريكو فاار ساا وكو وفاار مساا ره وفاار   اار ذلااك ممااا  شصااا 
بالحياة الاوجية لكر يكون   ن ب نة من  شا ره . وااذا يسام  لاو  ناد اوقشضااء أن يقضار   ان ماا يسااوره 

نااو يكااون لااو أن مف  ااا، وبالشااالر فاامذا كاناا  الاوجااة قااد حاماا  حول ااا شااب ا  قويااة ف ماان انااون أو شااكوك
 .ب شو ، ن  أنو يسشش د ب ا     ا يسشولر   ن ما يعشقد بوجوده من رسا ا العشق فر حق بش ا الموجودة فر

لنسابة إلان شاريكة ووبد من اإلشارة إلن أن ااذه الدلاة شق اد القاضار بالنسابة إلان شاريك الاوجاة الاانياة أماا با
 الاوج الاانر فو شنطبق     ا. 

 ب ـ إثبات الزنا على الزوجة أو الزوج : 
اسااشقر اوجش اااد القضااا ر   اان أن إنبااا  جاار  الانااا   اان الاوجااة يصاا  بطاار  اإلنبااا  كافااة: )إن 

ن قوا ااد الدلاة منحصاارة فاار حاق الشااريك بالنساابة لجار  الانااا فيمااا نااص   ياو القااانون واااو الرجاا وحااده وشبقاا
  .  2اإلنبا    ن إطوق ا بحق الاوجة

.  ولكاان و  جااوا 3وان شقااد ر نبااو  الجاار  بحق ااا  شع ااق بااأمور موضااو ية شسااشقا بشقااد راا محكمااة الموضااوع
اوسشرساو فر الشجري  بأعا الانا ما ل   ش  الشأكد و اوسش نا  من وقاوع ااذا الأعاا، ول قاضار أن يطارل كاا 

                                                 
 لكشرونية ) موسو ة حمورابر القانونية اإل8157/ 82/ 21شاري   2658قرار 2443نقض سوري، جنحة أساس  -1
 لكشرونية مورابر القانونية اإل) موسو ة ح 8136/ 1/ 24شاري   2711قرار  2218 نقض سوري ، جنحة أساس  -2
 لكشرونية ) موسو ة حمورابر القانونية اإل8118/ 88/ 83شاري   2287قرار  8431 نقض سوري ، جنحة أساس  -3



143 

 

و يمكاان أن  نشااأ  نااو فعااا الانااا. أمااا الدلااة الحد نااة الشاار يمكاان اوسشرساااو ب ااا  دل ااا ر ه   اار مسشساااغ أو
وال اادي ب ااد  ا والشاار شأتااذ حاااًا كب اارًا أمااا  القضاااء ف اار الدلااة الأنيااة وااار مااا يصااأو أاااا التباارة ماان  راء 

ع حادوث اإلياوج واسشنشاجا  فنية   ان ضاوء المعا ناة. والادل ا الأنار قاد يكاون شقريارًا طبياًا شار يًا وساشطو
من  دمو وقد يكون الدل ا فر صورة شح  اا ل ساا ا المناوي. ويشارك لقاضار الموضاوع إ طااء القيماة ل شقريار 

 الأنر، ولكن ليس ل محكمة مس  الدل ا الأنر أو اسشنشاج نشا ج ل   شوصا إل  ا الشقرير.

المق اد، وذلاك يمكان اساشنشاجو وبالنسبة إلن الااوج، فامن إنباا  جار  الاناا بحقاو  تضام لنااا  اإلنباا  
من قاانون العقوباا  إذ و يقباا   ان شاريك الاانياة إذا كاان  237من نص الأقرش ن النانية والنالنة من المادة 

مشاوجااًا ماان أدلااة النبااو  إو مااا نشااأ من ااا  اان الرسااا ا والونااا ق التطيااة إضااافة لإلقاارار القضااا ر والجاار  
قر أن نطباق نااا  اإلنباا  المق اد   ان شاريك الاانياة إذا كاان مشاوجاًا المش ود، وبالشالر فمن من   ر المنط

، فر ح ن نطبق ناا  اإلنبا  الحر   ن الااوج الاانار  437ح ن اقشرافو الجر  المنصوص   يو فر المادة 
 .   434ح ن اقشرافو الجر  المنصوص   يو فر المادة 

 المطلب الثاني
 جريمة اتخاذ خليلة علناً 

 من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة :  434شنص المادة 
 ـ يعاقب الزوج بالحبع من شهر إلى سنة إذا ........اتخذ له خليلة جهارًا في أي مكان كان.  1)

 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك(. 2
  ان شجاري  اشتااذ ت   اة   ناًا  434صيانة لحرمة الرابطة الاوجية حرص قانون العقوبا  فار الماادة 

بالنسبة إلن الرجا المشاوج و اقل   ن اذا الأعا بالحبس من ش ر إلن سنة. وسندرس   ن الشاوالر أركاان 
 اذه الجريمة قبا الشعرم   ن مؤيداا الجاا ر. 

 أواًل : أركان الجريمة : 

 الركن المفترض :ـ  1
 جاال أن يكااون الجااانر رجااًو مشاوجااًا، أي أن شكااون لااو اماارأة شعااير معااو شاار ًا كاوجااة، ول اااذا و  

 يشما اذا الجر  كا الحاو  الشر يكون ف  ا الرجا   ر م شا  برابطة الاوجية كالتط ل أو المط ق.

 ـ الركن المادي:  2
الاوج مام الت   اة أو يصاطحب ا معاو أو يصارل أناو ويشمنا الركن المادي ل ذه الجريمة فر أن يا ر 

يعاير مع ااا أو يعاشااراا. ويقصااد بالت   اة النناان الشاار شرافااق الرجاا ويحشمااا أن يسااشمشم ب ااا، وو يشااشرط أن 
 شكون الت   ة مشاوجة
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نون وبد من الشنويو إلن أن النص يطاو الاوج ول   ذكر الاوجة الشر ششتذ ت ايًو ج اارًا، وشساويغ موقا  القاا
 السوري يكمن فر صدور اذا الأعا  ن الاوج  البًا، ونادرًا ما ششتذ الاوجة ت يًو   نًا.   

و يكشما الجر  باشتاذ الاوج ت   ة لاو إو إذا قاا  بأع او ج اارًا و ونياة، فامن فعاا ذلاك سارًا و  شحقاق 
 رض لعادشو وقيمو وترق ا.  الجر . وقصد المشرع من اششراط العونية حماية الجم ور والمجشمم من الشع

 ـ  الركن المعنوي : 3

شعااد اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة الشاار  شط اال ف  ااا المشاارع شااوافر القصااد الجرماار بعنصااريو  
فوبااد ماان أن يكاون الاااوج  المااًا بأناو  شتااذ ت   ااة ج اارًا فاار أي مكااان كاان، وأن ششجااو إرادشااو  الع ا  واإلرادة.

 لذلك. 

 ثانيًا : المؤيد الجزائي : 

المشرع السوري   ن ارشكال اذه الجريمة بعقوبة جنحياة الوصا  واار الحابس مان شا ر إلان   اقل
سنة، ونوحل أن المشرع ارشأم فر الحاد الدنان ل اذه العقوباة المقارر قانوناًا، وفار المقاباا انتأاض فار الحاد 

 ال  ن. 

رشكال اذه الجريمة لن ا شعد من الجرا   الجنحياة الشار ومن ناحية نانية فو  قال   ن الشروع فر ا
و  قال   ن الشروع فر ارشكاب ا إو بنص تاص. ووبد من اإلشاارة إلان أن  قوباة ااذه الجريماة و ششقااد  

 بمرور أقا من تمس سنوا . 

 المطلب الثالث
 السفاح

شمنا العوقا  الجنسية حرمة لد  كا فرد فر المجشمم ، المر الذي يحاش  أن شكاون ممارساش ا   ان 
الوجو المشأق مم الكرامة اإلنسانية ، وشوافقًا مم ذلك كان شدتا القانون ضروريًا لحماية التاو  وتصوصاًا 

سااوري   اان شساام شو جاار  فاار مجاااو جاارا   الجاانس باا ن القااارل ماان درجااة مع نااة، والااذي اصااط   المشاارع ال
 السأال. 
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) الســـفاح بــين األصــول والفـــروع : ع اان مااا يااأشرفااار فقرش ااا الول  436وبالشااالر فقااد نصاا  المااادة 
شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين األشقاء والشقيقات واألخوة واألخوات ألب أو ألم أو من هم بمنزلـة 

 .1 ى ثالث سنواتهؤالء جميعًا من األصهرة يعاقب بالحبع من سنة إل
 أواًل: أركان الجريمة: 

ساانشناوو فاار دراسااة اااذه الركااان الااركن المأشاارض واااو صاا ة القرابااة باا ن الأااا   ن بدرجااة مع نااة ناا  
 ندرس الركن المادي وأت رًا الركن المعنوي.  

 ـ الركن المفترض: 1
إن جر  السأال من الجرا   الشر  دتا فر شكوين ا ركن مأشرض واو صا ة القراباة. فاو يمكان القاوو         

ه سأاحًا ما ل  ششوافر ص ة القراباة ش اك ، وبالشاالر كاا فعاا يقام تاارج صا ة القراباة المحاددة  بوجود الجر  و د 
ا أو او شصااال إذا شااوافر  الشااروط قانونااًا و يعااد سااأاحًا، ولكاان يمكاان شوصاايأو بوصاا  جرماار  تاار كالاناا

التاصااة لحااداما، فانعااادا  صاا ة القراباااة و  نأاار الصاااأة الجرميااة ل أعاااا إذا أمكاان إتضاااا و لاانص  تااار . 
الأقاارة الولاان ماان قااانون العقوبااا : فالسااأال اااو اوشصاااو  436وصاا ة القرابااة منصااوص     ااا فاار المااادة 

 ر شر   ن أو ب ن الشاقاء والشاقيقا  أو التاوة والتاوا  الجنسر ب ن الصوو والأروع شر   ن كانوا أو  
 لل أو ل  أو من ا  بمنالة اؤوء جميعًا من الص رة، ف و إذًا اوشصاو الجنسر مم إنسان محر    يو.

 :  ـ الركن المادي 2
سابة إلان يقم الأعا الجرمر بالوطء فوباد مان وجاود ذكار  جاامم أننان جما اًا   ار شار ر، وأماا بالن        

الت وة   ر المقشرنة بالوطء وأ ماو الأحر والصو    ر الطبيعية فو ششكا الساأال. ومماا  جادر ذكاره أن 
الوطء يعاد صاحيحًا حشان ولاو كاان الطرفاان أو أحاداما و يسام  بحصاوو الحماا أو  جع او مساشحيًو كاذلك 

  طااا ن فاار الساان أو فاار حاااو وجااود ماارض أو  قاا . فيعاقاال   اان الااوطء مشاان حصااا ولااو كااان ماان شاا 
 صبر ل   ب غ الح   أو امرأة فر سن اليأس. 

ووبد من أن يقشرن اذا الوطء بالرضا، ف عنصر الرضا أنار كب ار فار شك  ا  الجار  ووصاأو القاانونر فبشاوافر 
الرضاا لااد  الطارف ن يمكاان القااوو إن الجار  سااأال، أمااا بانعادا  الرضااا فاو يمكاان القااوو إن الجار  سااأال ولااو 

  ة القربن، كما لو أجبر الل ابنشو البالغة   ن الجماع فيعد الجر  ا شصابًا. وجد  ص

 :  ـ الركن المعنوي  3

                                                 
. وقد شناوو الشعد ا اياادة العقوباة فار الأقارة  21/1/8157الصادر فر  15من المرسو  الششريعر رق   21 دل  اذه المادة وفقًا ل مادة  -1

الولاان ماان شاا رين إلاان ساانش ن فأصاابح  ماان ساانة إلاان نااوث ساانوا . وقااد أوضااح  الساابال الموجبااة لمرسااو  الشعااد ا الغايااة منااو بااالأقرة 
 ل ذه الجريمة  .  436: ) نارًا لما لجريمة السأال من أنر سرء فر المجشمم فقد ايد  العقوبة المنصوص  ن ا فر المادة  :ااشية
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شعد جريماة الساأال جريماة مقصاودة. فوباد مان شاوفر القصاد الجرمار بعنصاريو الع ا  واإلرادة . ف اذا         
انونااًا وماان اشجاااه إرادش مااا إلااان الااركن  شط اال   اا  الطاارف ن مرشكباار الجاار  بمااا يأشياناااو ماان أفعاااو مجرمااة ق

ف ااو اتشطأاا  إحااد  ارشكااال الأعااا، وو بااد ماان معرفااة كااو الأااا   ن بصاا ة القرابااة ب نااو وباا ن الأا ااا ااتاار. 
العااا و  أحااد الطأاااو واااو  ب ااغ ماان العماار بضااعة أيااا ، و ناادما كباار اااذا الطأااا أقااا   وقااة جنسااية ماام 

لحقيقياة فاو يعاد مرشكباًا لجار  الساأال ونشأااء القصاد الجرمار لدياو، إحد  الأشيا  وشب ن فيما بعد أن اا أتشاو ا
أو إذا اتش ن رجا بمحاد  فشياا  ال  اا فار إحاد  ب او  الاد ارة فار  رفاة ما ماة وكانا  الأشااة شضام قنا اًا 
لشغ  ر ما راا، ول   شمكن أي من الشريك ن الشعارم   ان ااتار إو أناو شعارم     اا بأن اا أتشاو بعاد إناارة 

 غرفة فو يعد مرشكبًا لجريمة السأال ونشأاء القصد لديو. ال

 ثانيًا: المؤيد الجزائي: 

 ـ العقوبة : 1

 اقل المشرع   ن السأال بعقوباة جنحياة الوصا  واار الحابس مان سانة إلان ناوث سانوا . وششادد 
العقوبة إذا كان لحد المجرم ن   ن ااتر س طة قانونية أو فع ية فو شنقص  ن الحبس سانش ن وفقاًا ل أقارة 

 .  436النانية من المادة 
رسااا ا أحاااد المجااارم ن   ااان ااتااار، ومنااااو ذلاااك والسااا طة القانونياااة اااار السااا طة المساااشمدة مااان القاااانون ويما

 ارشكال السأال من قبا الل مم ابنشو بحك  وو شو الشر ية     ا.
وأماا السا طة الأع ياة ف ار الشار شماارس بموجال العاارم والعاادة والواقام ، فكاا مان يم اك سا طة   اان  

ن شأااويض بموجاال ااتاار وشكااون   اار مسااشمدة ماان نااص القااانون يكااون صاااحل ساا طة فع يااة يمارساا ا دو 
 القانون، ومناو ذلك ارشكال الجر  من قبا الخ الكبر   ن الت  الصغر  .

وماان ناحيااة نانيااة فااو  قااال   اان الشااروع فاار ارشكااال اااذه الجريمااة لن ااا شعااد ماان الجاارا   الجنحيااة الشاار و 
 قااال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا إو باانص تاااص. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة و ششقاااد  

 بمرور أقا من تمس سنوا . 
 ـ التدبير االحترازي : 2

  الساأال أن يمنام المجار  مان حاق الووياة   ان القاصار فيحار  الل أو الجاد  شرشل   ن اقشرام جار 
مااان حاااق الووياااة   ااان القاصااار ، وياااش  فااارض ااااذا الشااادب ر   ااان المحكاااو    ياااو لحرماناااو مااان حقوقاااو   ااان 
الشااتص التاضاام ل وويااة بعااد أن نباا  شقصاا ره وا امالااو بحااق القاصاار، وفاارض الشاادب ر فاار جريمااة السااأال 

 436كون المشرع ل   شرك ل قاضر فرضو بس طة شقد رية وفقاا ل أقارة النالناة مان الماادة  اً ايوجوبر وليس جوا
 من قانون العقوبا . 
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 ثالثًا: القواعد اإلجرائية :
شكماان أاميااة دراسااة جاار  السااأال ماان الناحيااة الشااك ية فاار كونااو ماان الجاارا   الشاار ششق ااد حريااة النيابااة 

ق اد محادد ااو الشاكو ، كماا سنشا ر إلان الحالاة الشار ششحارر ف  اا النياباة العامة بمقامة الاد و  العاماة ف  اا ب
 العامة من اذا الق د وار حالة الأضيحة.

فار الواقاام،  اش  موحقااة الساأال بناااء   ان شااكو  قرياال أو صا ر لحااد المجارم ن حشاان الدرجاة الرابعااة وفقااًا 
 من قانون العقوبا .  433ل أقرة الولن من المادة 

اية المشرع الجاا ر قبا العقاال   ان ااذه الفعااو أن ششاوافر شاكو  مان شاتص ذي صاأة. إذ ومع و  أن  
إنو فر كن ر من الحيان شحاوو السرة كشمان الواقعة الشر حص   ب ن أفراداا صيانة لسامعة العا  اة واشقااء 

شااكو  بااو مباااوة أو ل أضاايحة، ف جاال أو  شاارك اااذا الحااق لأ ااة كب اارة ماان الناااس الااذ ن قااد  بااادرون لشقاادي  ال
 شقد ر العواقل. 

لكن لو شاع المر تارج دا رة القرباء أو الص ار و و المر إلن العامة ووصا إلان أساماع النااس 
مااان قاااانون  2الأقااارة   433 ند اااذ شباشااار الموحقاااة باااو شاااكو  إذا أد  المااار إلااان الأضااايحة وفقاااًا ل ماااادة 

الساا طة القضااا ية شباادأ الموحقااة ماان دون انشاااار شااكو  أحااد . ومعناان ذلااك إذا ب ااغ الماار   اا  1العقوبااا 
القااارل. فعناادما ششحقااق الأضاايحة وينششاار التباار فااو يمكاان الشحاادث  اان تشااية الأضاايحة وو مسااوغ لشق  ااد 
حريااة النيابااة العامااة فاار إقامااة الااد و  فاار اااذه الحالااة، فاامذا افشضاا  الماار وانكشاا  المسااشور لاا  شعااد ساامعة 

 نونًا  تشن المساس بو. العا  ة وشرف ا مك

فشحد ااد الأضاايحة و مااا قصاااده المشاارع من ااا أماار شقاااد ري  ،ل أضااايحة وو  وجااد شااروط محااددة قانوناااً 
ششووه محكمة الموضوع ويكأر بشأن ا ش وع أمر الجريمة ب ن  دد   ر محدود من النااس فار المحايط الاذي 

ااااا . وااااذا ماااا يقااادره القاضااار مااان تاااوو وقعااا  فياااو الجريماااة وو يشاااشرط   ااا  كاااا أبنااااء ااااذا المحااايط بأمر 
 اوسشقصاء والشأكد من ذ وع التبر لد  طا أة من الناس. 

ومن الجد ر باإلشارة أن محكمة النقض  د   الجر  المش ود صورة من صاور الأضايحة : ) الساأال 
د كااٍم مان  . فمذا ش  القبض   ن مرشكل الأعا مان قباا  اد2ب ن القارل يوحق بالشكو  أو الجر  الش ود

الناس  فر أنناء ارشكال الأعا أو  قال ارشكاباو بأشارة قصا رة  اؤدي ذلاك إلان إمكانياة شحرياك الاد و  العاماة 
 .  3بو شكو  

                                                 
 11، ص  2187أصوو المحاكما  الجاا ية ، الجاء الوو ، منشورا  جامعة دمشق ، د.بار ة القدسر ،  - 1
 لكشرونية ) موسو ة حمورابر القانونية اإل 8131/ 8/ 28شاري   643نقض سوري ، جنحة ، قرار  -2
 ،الشنااو بعد شقدي  الشكو   ل   شعرض المشرع لحالة سقوط الشكو  كما او الحاو فر جر  الانا . مما قد يأ د أن الشاكر و يم ك  -3

وير  البعض أن المشرع اسشبعد موضوع إسقاط د و  الحق العا  فر حاو شنااو الشاكر  ن شكواه فر جر  السأال بدل ا أنو  أ طن 
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 المبحث الثالث
 جرائم إهمال واجبات األسرة

ماان ال حاااة الشاار شششااكا من ااا الساارة ششرشاال  نااار وواجبااا ، اااذه الواجبااا  إمااا معنويااة أو ماديااة، 
فالمعنويااة كالشربيااة والشع ااي  والر ايااة، والماديااة كاإلنأااا  والر ايااة والشاااا  اوباان الراشااد بم الااة والديااو إضااافة 
ولشااما  قضا ية بناء   ن حك  قضا ر ش ا  بأداء نأقا  مع نة. و  ن الصع د الجاا ر،  د  المشارع جرماًا 

 كا إاماو لحد اذه اولشااما .

 المطلب األول
 بات اإلعالة العاديةإهمال واج

حاوو المشرع إجماو كافة اذه اولشااما  لششما معا  الحاو  الشر   شا  ب ا الل أو ال  بأدا  ا 
) إن األب واألم اللذين يتركان في حالة احتياج من قانون العقوبا :  413فر المادة  شجاه أووداما فنص

ء رفضا تنفيذ موجب اإلعالة الذي يقع على عاتقهما ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولدًا تبنياه سوا
أو أهمال الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبع مع التشغيل ثالثة أشهر على 

 األكثر وبغرامة ال تتجاوز األلفي ليرة(.

د د أركان ا ولمناقشة النموذج القانونر ل ذه الجريمة وبد من الشعرم   ن محا الجريمة ومن ن  شح
 ومؤيداا الجاا ر.

 أوال : محل الجريمة : 
ن لأاااة الولااد اسااشعم     شمنااا محااا اااذه الجريمااة فاار الولااد الشاار ر أو   اار الشاار ر أو المشبناان. وا 
فر اذه المادة مط قة  ن الشق  د فشششما كاا ماا  شناولاو ذلاك اإلطاو  إذ لاو أراد المشارع الشتصايص لانص 

 أي ولد ذكرًا أو أننن ل   ب غ النامنة  شرة سنة.     يو، وبعبارة أتر  ششما 

                                                                                                                                               

طيم ، وكونو فر اذه الحاو شباشر الد و  من دون شاٍك فمنو و أحد يسشلد و  إذا أد  المر إلن الأضيحةالحق ل س طا  بمباشرة ا
  إو أن اذا  41)أ.  ر حسن، مرجم سابق ، ص  إسقاط الحق ف  ا لن الأعا أد  إلن أذية المجشمم ككا وليس لشتاص محدد ن

السأال ب ن القارل يوحق   (كما أنو قد ورد فر حك  لمحكمة النقض السورية أن:  ،الرأي يص  فر حالة محددة والمشع قة بالأضيحة
 .لكشرونية ) موسو ة حمورابر القانونية اإل8131/ 8/ 28شاري   643محكمة النقض، جنحة ، قرار  ط بالشكو  ويسقط باإلسقا
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: حاادد المشاارع أركااان اااذه الجريمااة بنونااة أركااان :الااركن المأشاارض المشع ااق بصااأة ثانيــًا : أركــان الجريمــة 
 الأا ا و الركن المادي وشوافر النية الجرمية . 

 ـ الركن المفترض : 1
اشااشرط قااانون العقوبااا  أن يكااون الأا اااا الل أو ال  وبشااكا  ااا  فااالل ااااو الااذي  شااولن اإلنأااا    ااان 
أووده فاامن لاا  يقاا  بالواجاال شسااشطيم ال  أن ششااشكر منااو وشرفاام أمراااا إلاان القاضاار مد يااة أنااو مقصاار فاار 

 الواجل. 

 ش  ن: يمكن أن شرشكل اذه الجريمة بمحد  الس وك ن اا ـ   الركن المادي: 2
رفض شنأ اذ موجال اإل الاة: إن موجباا  اإل الاة العادياة الشار ششضامن الطعاا  والكساوة والساكنن وك  اا  -أ

واجبة   ن الل وال  لولداما. وبالشالر فمن السا وك الجرمار  شمناا فار امشنااع الوالاد ن  ان شاأم ن ماا 
لشياء الكمالياة و يعاد  شوجل     ما من أجا شأم ن العير لوودا  . وو يمكن القوو إن  د  شأم ن ا

 امشنا ا   ن شنأ ذ واجل اإل الة وتاصة  ندما و يكون بممكان الوالد ن شأم ن ش ك الشياء. 
إاماااو الحصااوو   اان الوسااا ا الشاار شمكاان ماان شنأ ااذ موجاال اإل الااة . فموجاال اإل الااة  شط اال العمااا  -ب

ر فامن السا وك الجرمار  شمناا أيضاًا فار لشأم ن الماو الاوا  لشاأم ن الحاجياا  الساساية لاالوود. وبالشاال
 شقا س الوالد ن  ن العما لشأم ن الموارد الوامة إل الة أطأال  .

 ـ الركن المعنوي:3
من قانون العقوبا  ار جريمة مقصودة، إذًا وباد مان  413إن الجريمة المنصوص     ا فر المادة 

ن ااا، إذ  شوجاال أن يكااون الجااانر  المااًا بأنااو  اارفض اشجااه اإلرادة نحااو ارشكااال الجريمااة ماام الع اا  بشااوافر أركا
شنأ ذ موجل اإل الة أو   ما الحصوو   ان الوساا ا الشار شمكناو مان شنأ اذ موجال اإل الاة وأن ششجاو إرادشاو 
ل قيا  بذلك. أما لاو كاان الل مانًو مساافرًا يعماا فار إحاد  الب ادان ويرساا المااو لاوجشاو لكار شقاو  بواجال 

أن ا شمشنم  ن ذلك وشقو  بصرم الماو لشراء نياب ا فو يمكن أن يكون الل ااو الجاانر  إ الة الطأاو إو
 ونشأاء القصد الجرمر لديو. 

 ثالثًا : المؤيد الجزائي :
 اقل المشرع السوري   ن ارشكال ااذه الجريماة بعقوباة جنحياة الوصا   باالحبس مام الشاغا نوناة 

اوا ألأاار ل اارة سااورية.  وو يمكاان شصااور العقااال فاار الشااروع فاار أشاا ر   اان الكناار وبالغرامااة الشاار و ششجاا
 ارشكال اذه الجريمة لن ا جريمة س بية والشروع   ر مشصور ف  ا. 
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 المطلب الثاني
 إهمال واجب اإلعالة بحكم قضائي

قااد يحاادث نااااع باا ن الرجااا واوجشااو فيأصااا النااااع بحكاا  قضااا ر   اان أحااد البااوين ماانو أداء نأقااة 
أو ل اوجااة أو قااد يصاادر حكاا    ااا  الرجااا بم الااة أصااولو ) والااده ، والدشااو ، جدشااو ... . فأاار حالااة ل طأااا 

) مــن ماان قااانون العقوبااا : 411اومشناااع  اان شأديااة اااذه النأقااة  شعاارض ل عقوبااة المنصااوص     ااا بالمااادة
إلـى أصـوله قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المقضية  بـأن  يـؤدي إلـى زوجـه أو زوجـه السـابق أو 

أو فروعه أو إلى أي شخص يجـب عليـه إعالتـه أو تربيتـه األقسـاط المعينـة فبقـي شـهرين ال يؤديهـا فـي 
المحكمــة عوقــب بــالحبع مــع التشــغيل مــن شــهر إلــى ســتة أشــهر وبغرامــة تــوازي مقــدار مــا وجــب عليــه 

 . أداؤه(
 يداا الجاا ر. وسنحدد أوًو ما او محا اذه الجريمة قبا الشعرم   ن اركان ا و  ن مؤ 

 أواًل : محل الجريمة :
 شمناا محااا ااذه الجريمااة فار الاوجااة أو الاوجاة السااابقة أو الل أو ال  أو الجاد أو الجاادة أو اوباان 

 أو اوبنة أو أي شتص شجل   يو إ الشو أو شرب شو. 

 ثانيًا : أركان الجريمة : 
يأشرض النموذج القانونر ل ذه الجريمة شوافر نوناة أركاان واار : الاركن المأشارض المشمناا فار صاأة 

 الأا ا، والركن المادي، والقصد الجرمر. 
 
 ـ الركن المفترض: 1

شرشكاال اااذه الجريمااة ماان أي شااتص يقاام   يااو  اااشق إ الااة أحااد أفااراد  ا  شااو، كااالاوج بالنساابة إلاان 
 لنسبة إلن والده ووالدشو. اوجشو وأووده واوبن با

 ـ الركن المادي: 2
 شمناااا السااا وك الجرمااار المعاقااال   ياااو بموقااا  سااا بر أي باومشنااااع  ااان القياااا  بواجااال قاااانونر، إذ 
شرشكل اذه الجريمة  ندما يمشنم المك    ن شأدية النأقة المع نة لمادة شا رين فار المحكماة. وااذا يساشوجل 

لاو إطاار قاانونر متش ا   ان واجال اإل الاة العادياة لناو شرشال   ان صدور حك  با ، فواجل اإل الة اناا 
حك  قضاا ر قطعار. وقاد  اد  الحكا  الصاادر  ان محكماة أجنبياة المقشارن بالصايغة الشنأ ذياة فار ساورية فار 

 من قانون العقوبا . 411حك  القرار الصادر  ن القاضر السوري لج ة شطب ق أحكا  المادة 
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 ـ الركن المعنوي: 3
ماان قااانون العقوبااا  ااار جريمااة مقصااودة، ف شوجاال  411إن الجريمااة المنصااوص     ااا فاار المااادة 

رادة.  فوباد مان شوفر القصد الجرمر، ويعد  اذا القصد مشوافرًا فر حق الجانر إذا ارشكل الجريماة  ان   ا  وا 
أو إلان أصاولو أو أو اوجاو الساابق أن يع   الجانر بأنو قد صدر بحقو حك  مبار  يقضار باأن  اؤدي لاوجاو 

 فرو و أو إلن أي شتص  جل   يو إ الشو أو شرب شو القسااط المع ناة فبقار شا رين و  ؤد  اا فار المحكماة
وأن ششجو إرادشو لومشناع  ن ذلك. وبناء   ن ذلاك لاو كاان الااوج  رساا بشاكا دا ا  القسااط المشرشباة   ياو 

اااذا الماااو وو شع اا  بااو ابنش ااا فااو يعااد الاااوج مرشكبااًا  لاوجشااو  اان طريااق والاادش ا إو أن والاادش ا شقااو  بمتأاااء
 ونشأاء القصد الجرمر.   411ل جريمة المنصوص     ا فر المادة 

 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 
 اقل المشارع   ان ارشكاال ااذه الجريماة باالحبس مام الشاغا مان شا ر إلان ساشة أشا ر واار  قوباة 

حاد الدنان لعقوباة الحابس مام الشاغا إو أناو فار المقاباا تأاض جنحية الوص ، ونوحل أن المشرع رفام ال
من حداا ال  ن. إضافة إلن اذه العقوبة السالبة ل حرية فقد فرض المشارع الساوري  قوباة مالياة ششمناا فار 

 الغرامة وجعا من ا  رامة نسبية يحدد مقداراا بحسل ما كان  شوجل   ن الجانر دفعو. 
 اان الشااروع فاار ارشكااال اااذه الجريمااة لن ااا شعااد ماان الجاارا   الساا بية الشاار و وماان ناحيااة نانيااة فااو  قااال  

يمكاان شصااور الشااروع فاار ارشكاب ااا. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة و ششقاااد  بماارور أقااا ماان 
 تمس سنوا . 

 الفصل الثاني
 الجرائم الماسة بالبنوة والقاصر والولد و العاجز

فر العصور القديمة كان  ووية الل   ن أووده   ر محدودة وو مق ادة بشارء. أماا الشارا م الحد ناة 
اا واجباًا مأروضاًا  فو شعد  حضانة الطأا حقًا متوًو لمن يقو  ب ذه الحضاانة, باا   ان العكاس مان ذلاك شعاد 

ر ايااة أمااو. وماان الممكاان   يااو لمصاا حة الطأااا الشاار شقضاار بااأن يكااون فاار الساان ن الولاان ماان حياشااو فاار 
 شصن   اذه الجرا   فر نونة أنواع: 

 : المساس بوجود الولد أو نسبو. أواًل 
 : الشعدي   ن حراسشو أو حضانشو. ثانياً 
 : إاماو حماية الولد والعاجا. ثالثاً 
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 المبحث األول
 الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته

 شناااوو اااذا النااوع ماان الجاارا   الفعاااو الشاار شسااش دم وجااود الولااد أيااا كااان القصااد ماان وراء اااذا الأعااا 
  431و 431سااواء ماان أجااا حرمانااو ووالدشااو ماان اإلرث أو لكشمااان نساابو،  وورد  اااذه الجاارا   فاار المااواد 

 من قانون العقوبا .  411و

 المطلب األول
 المساع بوجود الطفل أو رابطة البنوة

) مـن خطـف أو خبـأ مان قاانون العقوباا   431اقل المشرع   ن ارشكاال ااذه الجريماة فار الماادة  
ولدًا دون السابعة من عمره أو بدل ولدًا بآخر أو نسب إلى امرأة ولـدًا لـم تلـده عوقـب بـالحبع مـن ثالثـة 

ا قباا الشعارم   ان ولبياان النماوذج القاانونر ل اذه الجريماة وباد مان بياان مح  ا.  1أشهر إلى ثالث سـنوات(
 أركان اذه الجريمة و  ن مؤيداا الجاا ر.

 أواًل : محل الجريمة : 

الولد المتطاوم ، ويشاشرط أن يكاون الولاد الاذي تطا  أو تباأ صاغ رًا، فر  شمنا محا اذه الجريمة 
أشااار   431ماان قااانون العقوبااا  بأنااو دون السااابعة ماان  مااره. إو أن المااادة  431إذ حددشااو أحكااا  المااادة 

فاار  بااارة أتاار  إلاان ك مااة ولااد دون شحد ااد الساان وذلااك  ناادما نصاا    اان فع اار الشبااد ا أو النساال ولكاان 
الشأس ر الغا ر ل ذه المادة  وجل أن يكون اذا الولد حد ث الوودة . وشط ق اذه العباارة   ان الطأاا المولاود 
                                                 

الغرض من اذا النص القانونر : اتش   الأقو الأرنسار فار شحد اد الغارض مان شجاري  ااذا الأعاا ف اا الغارض ااو صايانة نسال الطأاا  - 1
قضاا ية الأرنساية إلان أن الغارض ااو صايانة النساال لن الانص و يعاقال أو حماياة شتصاو: ف اذال  ارساون ومعاو بعاض اوجش اادا  ال
محكمااة الاانقض الأرنسااية فاار قاارارا  أتاار   إلاان أن اااذا الاانص القااانونر  ذاباا إو   اان الفعاااو الشاار ماان شااأن ا شضاا يم النساال، فاار حاا ن 

لقاانونر يعاقال   ان أمارين أي   ان جاريمش ن يعاقل   ن شضا يم الطأاا و   ان شضا يم نسابو . فار حا ن ذاال  اارو إلان أن ااذا الانص ا
متش أش ن : الولن : شض يم النسل وار ششم ا بقصاد إفقااد ااذا النسال ، وو يمكان محاكماة الجاانر مان أج  اا إو بعاد الأصاا مان المحكماة 

و، وو ششوقاا  محاكمااة المدنيااة فاار مسااألة النساال . والنانيااة جريمااة شضاا يم شااتص الطأااا وااار ششكااون  نااد  ااد  شااوافر قصااد المساااس بنسااب
الجانر من أج  ا   ن أية مسألة فر ية. ومن الممكن القاوو إناو إذا كاان مان الصاحي  أن الغارض مان ااذه الماادة ااو صايانة النساال فمناو 
 و يصاا  القااوو إن ااا شاانص بصااأة  امااة   اان جريمااة شضاا يم النسااال . ذلااك أن اااذه المااادة و شعاقاال   اان الفعاااو الشاار شحااوو دون وجااود
نمااا شعاقاال   اان بعااض الطاار  الماديااة الشاار شقاام   اان الطأااا وشكااون نش جش ااا الحشميااة المساااس بحالااة نساابو  الاادل ا الكشااابر   اان النساال، وا 
نمااا  ووضاام العراق ااا فاار سااب ا إنبااا  شتصاا شو. ويا اار اااذا بجااوء ماان  بااارة المااادة فمن ااا و شاانص مط قااًا   اان جريمااة شضاا يم النساال ، وا 

و أو شبد  او أو نسابشو إلان   ار والدشاو . فاورود ك ماة طأاا فار ااذا الانص شادو   ان أن ااذه الفعااو  جال  أو إتأاشنص   ن تط  الطأا 
أن شقم   ن الطأا نأسو ، وك  ا شؤدي إلن  رض واحد واو حرمان الطأا من نسبو الحقيقار وا  طااؤه شتصاية   ار شتصا شو. ) أ جنادي 

  .  251لث ، دار الع   ل جميم ، ب رو  ، ص  بد الم ك ، الوسو ة الجنا ية ، الجاء النا
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بعاااد حالااة نسااابو ويمكااان إذًا  ماان بضااام سااا ا  أو مااان بضااعة أياااا    اان الكنااار أي الطأاااا الااذي لااا  شنباا 
 .  1المساس ب ا
 

 ثانيًا : أركان الجريمة :
مان قاانون العقوباا  فار الاركن الماادي  431ششمنا أركان اذه الجريمة المنصاوص     اا فار الماادة 

 والركن المعنوي . 

 ـ  الركن المادي :  1
 شمنا السا وك المكاون لحاد  ناصار الاركن الماادي ل اذه الجريماة فار أحاد فع ار التطا  أو اإلتأااء 

 أو الشبد ا أو الغر . 
 شحقق اإلتأاء إذا كان الطأا قد أتأار بح اث و يمكان  الوقاوم   ان محاا وجاوده وو  أ ـ اإلخفاء :

   العنور   يو، وشرب شو سرًا وفر اروم  شعذر مع ا إنبا  شتص شو.
 .2او نقا الطأا من مكانو فر اروم يأقد مع ا الدلة المنبشة لشتص شو ب ـ الخطف:

او وضم طأا بدو الطأا الذي ولدشو المرأة سواء أحصا ذلك من اذه المرأة أ  من جـ ـ اإلبدال : 
   راا.

ش اده ساواء واو أن  نسل الجانر إلن امارأة ولادًا لا  ش اده، أي أن يعاا  طأاا إلان امارأة لا   د ـ الغش :
أصدر ذلاك  ان ااذه المارأة أ   ان   رااا. ومان الموحال أناو يكأار لإلداناة أن يعااو الجاانر الولاد اورًا إلان 

 .  3  ر والدشو ولو ل   ش  الشمكن من معرفة ذوي الطأا ممن ل   الحق بر ا شو وكأالشو
فار أ  ال الحياان  مان قاانون العقوباا  لا  شحادد صاأة الجاانر إو اناو 431ومن الموحل أن الماادة 

شقم الجريمة من والد الطأا أو والدشو أو جده أو جدشاو لماا شحصاا ب ن ماا مان إشاكاو  شنأ ذياة  ناد صادور 
 الحك    ن أي من ما ويمشنم ااتر  ن شنأ ذ حك  الحضانة المقرر ل طرم ااتر . 

 الركن المعنوي: ا7

لعقوباا  اار جريماة مقصاودة، فوباد إذًا من قاانون ا 431إن الجريمة المنصوص     ا فر المادة   
أن يكاون الأا اا قاد تطا  طأاًو أو أتأااه أو أبدلاو أو  اااه اورًا إلان   ار والدشاو وااو يع ا  أن لاو نسابًا من 

وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذلك. إو أن القصد الجرمر و يكأر وحده لقيا  الاركن المعناوي فوباد مان قياا  الادافم 

                                                 
 . 258أ جندي  بد الم ك ، الوسو ة الجنا ية ، الجاء النالث ، دار الع   ل جميم ، ب رو  ، ص -1
 867أ. بد الواال بدره، مرجم سابق ، ص  - 2
منشور فر أ . أنس كيونر ، الموسو ة القانونية ، قانون العقوبا  ، قا دة رق   1/4/8152شاري   33نقض مصري ، قرار رق   - 3

8687  
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. وو   اا  الغاارض الااذي  رماار إليااو الجااانر فقااد يكااون الغاارض 1شغ  اار نساال الولااد أو إ دامااوالمشمنااا فاار نيااة 
اتااشوس الم ااراث أو إبعاااد طأااا مولااود ماان سااأال  اان  ا  شااو أو سااشر الأضاايحة وكااا اااذه ال ااراض ماان 

 البوا ث الشر و ش   فر شكوين الجريمة. 

 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 
 ـ العقوبة األساسية :  1
اقل المشرع السوري   ن ارشكال اذه الجريمة باالحبس البسايط مان نوناة أشا ر إلان ناوث سانوا   

واذه العقوبة جنحية الوص  رفم ف  ا المشرع الحد الدنن المنصوص   يو فر القاانون ل حابس البسايط، إو 
 أنو أبقن   ن الحد ال  ن ل ذا النوع من العقوبا  .

وماان ناحيااة نانيااة فااو  قااال   اان الشااروع فاار ارشكااال اااذه الجريمااة لن ااا شعااد ماان الجاارا   الجنحيااة الشاار و 
 قااال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا إو باانص تاااص. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة و ششقاااد  

 بمرور أقا من تمس سنوا . 

 ـ العقوبة المشددة :  2
إذا كااان الغاارض ماان الجريمااة أو كاناا   431وفقااًا ل أقاارة النانيااة ماان المااادة العقوبااة  شــدد المشــرع 

نش جش اااا إاالاااة أو شحريااا  الب ناااة المشع قاااة باااأحواو الولاااد الشتصاااية أو شااادوين أحاااواو شتصاااية صاااورية فااار 
 السجو  الرسمية فجعا الحد الدنن  ل ذه العقوبة الحبس سنة   ن القا. 

 
 المطلب الثاني
 دكتمان نسب الول

) من أودع ولدًا مـأوى من قانون العقوباا   431 اقل المشرع   ن ارشكال اذه الجريمة فر المادة 
اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدًا فـي سـجالت النفـوع ولـدًا شـرعيًا أو غيـر شـرعي معتـرف بـه عوقـب 

ن ااا ومؤيااداا . ووبااد ماان شحد ااد محااا اااذه الجريمااة قبااا البحااث فاار أركابــالحبع مــن شــهرين إلــى ســنتين(
 الجاا ر.  
 
 

                                                 
او صيانة النسال فقض  بأن اذه  217فر اذا اإلطار حكم  محكمة النقض المصرية بأن : ) الغرض من الأقرة الولن من المادة  1

،  3/7/8184جرا   الشر يقصد من ا أو شكون نش جش ا شغ  ر أو إ دا  نسل الطأا . نقض مصري ، قرار مؤرخ فر المادة قاصرة   ن ال
 8684أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، القا دة رق  
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 أواًل : محل الجريمة : 
يشااشرط أن يكااون الضااحية طأااًو ولكاان القااانون لاا  يحاادد ساان اااذه الضااحية. وياار  الأق اااء أنااو  ااراد 
بالطأااا ماان كااان حااد ث الساان و يسااشطيم القيااا  بشااؤون نأسااو ويحشاااج فاار ذلااك إلاان ر ايااة أا ااو،   اان أن 

 فاار  باا ن أن لقاضاار الموضااوع الساا طة المط قااة فاار شقااد ر مااا إذا كااان المجناار   يااو يعشباار طأااًو أ  و. وو
 يكون اذا الطأا شر يًا أ  ناشجًا  ن  وقة تارج مؤسسة الاواج. 

 : لقيا  اذه الجريمة وبد من ضرورة شوافر الركن المادي والركن المعنوي.  ثانيًا : أركان الجريمة
 :  الركن المادي -1

مان قاانون العقوباا  بم اداع الولاد ماأو  ال قطااء  431 شحقق الأعا الجرمر المعاقل   يو وفقاًا ل ماادة 
وكااش  اويشااو ممااا يحااوو دون شق ااده فاار سااجو  النأااوس، فيصااب  اااذا الولااد معاادو  النساال. وشبعااًا لااذلك فاامن 

ال قطاااء وياش  ذلاك  اان  السا وك الجرمار المعاقاال   ياو  شاأل  ماان ج اة أولان ماان فعاا إ اداع الولااد فار ماأو  
طريااق أتااذه إلاان اااذا المااأو  ماان اي شااتص كااان، وماان ج ااة أتاار  ماان كااش  اويااة اااذا الطأااا أي  ااد  
الشصري   ن اي مع ومة  ن اذا الطأا شأ د فر معرفة نسبو. وبالشالر قطم الص ة ب ن اذا الطأاا و نسال 

 أا و. 
 ـ  الركن المعنوي:  2

ششحقااق إو إذا شااوافر القصااد الجرماار لااد  الأا ااا ويشااوافر اااذا  شعااد اااذه الجريمااة جريمااة مقصااودة فااو
. يشو وأن ششجاو إرادشاو ل قياا  باذلكالقصد مشن كان المودع  المًا بأنو  ودع الطأا فر مأو  ال قطاء ويكش  او 

كمااا  شط اال المشاارع شااوافر الاادافم المشمنااا فاار الح  ولااة دون شق ااد اااذا الطأااا  فاار سااجو  النأااوس وبالشااالر 
 انو من نسبو. حرم

وو  باارة ل با اااث مااان ارشكاااال ااااذه الجريماااة فقاااد شقااام الجريماااة مااان ال  الشااار ش اااد طأاااًو ساااأاحًا اشقااااء 
ل أضايحة الشار سااش حق ب اا مان وجااود ااذا الطأاا   اار الشار ر، كماا قااد شرشكب اا الاوجاة الولاان إلتأااء ولااد 

 ضرش ا لحرمانو من اإلرث أو لغاية ك دية أتر . 

 يد الجزائي : ثالثًا : المؤ  
 اقاال المشاارع   اان ارشكااال اااذه الجريمااة بااالحبس البساايط ماان شاا رين إلاان ساانش ن . واااذه العقوبااة 
السالبة ل حرية جنحياة الوصا  وقاد رفام المشارع الساوري الحاد الدنان ل اذه الجريماة إو أناو فار المقاباا نااو 

 فر الحد ال  ن ل ذه العقوبة المنصوص   يو قانونًا .  

نانيااة فااو  قااال   اان الشااروع فاار ارشكااال اااذه الجريمااة لن ااا شعااد ماان الجاارا   الجنحيااة الشاار و  وماان ناحيااة
 قااال   اان الشااروع فاار ارشكاب ااا إو باانص تاااص. ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن  قوبااة اااذه الجريمااة و ششقاااد  

 بمرور أقا من تمس سنوا . 
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ماان قااانون  411فقااد ذكاار فاار المااادة اااذا واسااشدراكًا لي فعااا مشااابو لاا   تطاار   اان ذااان المشاارع 
 رماار إلاان إاالااة وشحرياا  الب نااة  431و  431العقوبااا  أن كااا  مااا   اار ال ماااو الشاار ذكاار  فاار المااواد 

المشع قة بأحواو أحد الناس الشتصية يعاقل   يو بالحبس. إو أن المشك ة أن المشرع السوري لا  يحادد ناوع 
ماان المع او  أن  قوبااة الحاابس ماان الممكاان أن شكااون جنحيااة أو  ، إذااذه العقوبااة اااا ااار جنحيااة أ  شكد ريااة

شكد رية والمعيار الأاصا او مقدار اذه العقوبة، ولذلك فمننا نر  أن اذه العقوبة اار  قوباة شكد رياة ششاراول 
 ب ن الحبس من أربم و شرين سا ة إلن  شرة أيا  . 

 المبحث الثاني
 التعدي على حق حراسة القاصر

 يمكن أن نقس  اذا الشعدي إلن جريمش ن : 
 من قانون العقوبا  وششضمن تط  القاصر ممن لو   يو الووية.  418الولن نص      ا المادة 
مااان قاااانون العقوباااا  وششضااامن  اااد  اومشنااااو لمااار القاضااار بمحضاااار  412النانياااة نصااا      اااا الماااادة 

 القاصر. 

 المطلب األول
 حق الواليةخطف القاصر ممن له عليه 

)مــن خطــف أو أبعــد فاار فقرش ااا الولاان ماان قااانون العقوبااا    اان اااذه الجريمااة:  418نصاا  المااادة 
قاصـرًا لـم يكمـل الثامنـة عشـرة مـن عمـره ولـو برضـاه بقصـد نزعـه عـن سـلطة مـن لـه الواليـة أو الحراســة 

  ااذه الجريماة مان و ششاألعوقب بالحبع من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة ألفـي ليـرة سـورية(. 
 الركن المادي والركن المعنوي ، ولكن قبا الشعرم   ن اذه الركان وبد من شحد د محا اذه الجريمة .  

 أواًل : محل الجريمة : 
 شمناا محاا ااذه الجريمااة فار القاصار الااذي لا  يكماا النامنااة  شارة مان  مااره، وو فار  با ن أن يكااون       

 ذكرًا أو أننن.  
 ششأل  أركان اذه الجريمة من الركن المادي والركن المعنوي ركان الجريمة : ثانيًا : أ
 الركن المادي:  -1
 شمنا الس وك المكون لحد  ناصر الركن المادي ل اذه الجريماة فار أحاد الأع ا ن ااش ا ن : التطا  أو      

 اإلبعاد ممن لو   ن القاصر ووية   ن النأس  أو الحراسة . 
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و اإلبعاااد انشااااع المتطااوم ماان محااا وجااوده ونق ااو ماان المكااان الااذي أتااد منااو إلاان مكااان ويقصااد بااالتط  أ
 تااار، ومنااااو ذلاااك إقااادا  الل   ااان نااااع ابنشاااو مااان مط قشاااو بعاااد أن شسااا مش ا ل حضاااانة مااان قباااا المحكماااة 

 ا  . و أكد   ن ذلك اوجش اد القضا ر بأن: ) جريمة التطا  و شاش  إو باانشااع المتطاوم ممان ل1الشر ية
بعاده  ن   إلن مكان و س طان ل     يو   .2حق الووية   يو وا 

فوبد إذًا مان أن يقام الأعاا الجرمار   ان مان لدياو ااذا القاصار بوصاأو ولياًا   ان الانأس أو حارساًا. 
صااوحية القااي  ششساااو  ماام : )بااأن وسااواء أكااان الل أ  ال . وشبعااًا لااذلك حكماا  محكمااة الاانقض السااورية

الشر شقشصر   ن الووية بالمااو فقاط وو شنصارم إلان الووياة   ان الانأس، وو  جاوا ل قاي  صوحية الوصر 
  .  3اود اء بجر  إبعاد قاصر  ن س طة وليو لعد  صوحية القي  ليكون وليًا   ن النأس

 :  ـ  الركن المعنوي  2
الع ا  واإلرادة، ووباد شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصاودة الشار ششط ال القصاد الجرمار المشمناا فار 

من أن يع   الجاانر بأناو  تطا  أو  بعاد القاصار، وأن ششجاو إرادشاو لاذلك، إضاافة إلان شاوافر الادافم المشمناا 
فر اشجااه نياة الجاانر لنااع ااذا القاصار ممان لاو حاق الووياة أو الوصااية. وفار ااذا اإلطاار حكما  محكماة 

ر )انصارام إرادشاو إلان انشاااع القاصار مان سا طة وليااو الانقض بضارورة شاوافر القصاد لاد  الأا اا المشمناا فاا
قاماة الادل ا   ان شاوافره لاد  الأا اا بشاكا مساشقا  . ولاذلك و يعاد  إبعاادًا 4وحارسو ووبد من الشحادث  ناو وا 

كساؤاا بقصاد اوساشأادة مان تادمش ا  طعام ا وا  دون معرفاة ول  اا مان أتذ طأ ة شاردة من الطريق وا  واؤاا وا 
 .  5إلبعادونعدا  قصد ا

 

                                                 
، القا دة 152، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص  21/7/8158شاري   817قرار  817نقض سوري ، جناية أساس   -1

من قانون العقوبا  ششما حق حضانة  418وقد جاء فر شع  ا اذا القرار : ) إن ك مة ) أو الحراسة   الواردة فر المادة .  8281رق  
ن مجرء النص فر المادة المذكورة بشكا مط ق يأ د العمو  بما ف    الل الذي ورد ب ذا ال أل مم  ال  لولداا ما دا  فر سن الحضانة وا 

 ال  . 
 لكشرونية ) موسو ة حمورابر القانونية اإل 8112/ 5/ 26شاري   8141قرار  227نقض سوري، جنحة أساس  -2
، 331، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  22/1/8115، شاري   8171قرار  8114نقض سوري ، جنحة اساس  - 3

 8811القا دة رق  
، القا دة 152، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو، ص  81/4/8161شاري   215قرار  731نقض سور ي، جناية اساس  -4

، 331أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء الوو ، ص  85/2/8117شاري   881قرار  51، نقض سوري ، جناية أساس 8281رق  
  8622، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق   86/88/8178شاري   6 ، نقض مصري ، قرار رق 8111القا دة رق  

 744نقاض مصاري ، قارار رقا   8683، أ.اناس كيونار ، مرجام ساابق ، قا ادة رقا   1/88/8131شااري   8135نقض سوري ، قرار   -5
، أ.أنااس كيوناار ، مرجاام  8168 لعااا  76، نقااض اردناار ، قاارار رقاا   8627، أ.أنااس كيوناار ، مرجاام سااابق ، ص  22/5/8168شاااري  

 8621، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة  86/88/8178، نقض مصري ، قرار رق   8671سابق ، قا دة رق  
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 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 

 ـ العقوبة األساسية:         1
 اقال المشارع الساوري   ان ارشكاال ااذه الجريمااة بعقوباة جنحياة الوصا  ششمناا فار الحابس البساايط 
من سشة أش ر إلن نوث سنوا  ، ويوحل أن المشرع السوري رفام الحاد النان ل اذه العقوباة المحادد قانوناًا. 

ن اذه العقوبة الساالبة ل حرياة فارض المشارع  قوباة مالياة ششمناا فار الغراماة ألأار ل ارة ساورية، وقاد إضافة إل
 جعا فرض الغرامة وجوبيًا ول   شرك فرضو لشقد ر القاضر. 

ومن ناحية نانية فو  قال   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة لن ا شعد من الجرا   الجنحياة الشار 
ر ارشكاب ا إو بنص تاص. ووبد من اإلشاارة إلان أن  قوباة ااذه الجريماة و ششقااد  و  قال   ن الشروع ف

 بمرور أقا من تمس سنوا . 

 ـ العقوبة المشددة:         2
ششاادد  قوبااة اااذه الجريمااة لشصااب  الشااغاو الشاااقة المؤقشااة فاار حااالش ن وفقااًا ل أقاارة النانيااة ماان المااادة 

418    : 
 الولن: إذا ل  يكن الطأا قد أش  النانية  شرة من  مره. 
 النانية: إذا تط  أو أبعد بالح  ة أو التداع أو القوة: 

وفيما  شع ق بالقوة : فيقصد ب اا اإلكاراه ، كمان يمساك   اد الطأاا المجنار   ياو الاذي بادا مشمساكًا فار 
 .  1تارج المناو البقاء فر مناو والدشو، فر ح ن أن الجانر سحبو بالقوة إلن

دون ماان وبقصااد بالح  ااة أو بالتااداع: كااا أساا ول ماان شااأنو الشااأن ر فاار إرادة المعشااد    يااو وساا بو الرضااا 
 اسشتدا  القوة.

ولايس مان الضاروري أن شقام الح  اة   ان الطأاا نأساو، باا مان الممكان أن شقام   ان الشاتص الاذي 
ذلك   ن من يكون المجنار   ياو فار كأالشاو ولايس مان  ر اه . وبالشالر يكأر لقيا  الح  ة أو التداع أو يقم 

الضروري أن يقم   ن المجنر   يو نأسو مشن كان اذا الشحا ا قد مكان  الجاانر مان تطا  المجنار   ياو. 
وبناااء   اان ذلااك حكماا  محكمااة الاانقض بأنااو : ) مشاان كااان الحكاا  قااد اسااشا ر أن الشحا ااا وقاام   اان إدارة 

ناو حصاا مان شاتص انشحاا شتصاية والاد المدرسة التاصة الشار كاان  ش قان  ف  اا المجنار   ياو دروساو، وا 
المجنر   يو واشصاا أوًو بنااار المدرساة وأتباره بوفااة جادة المجنار   ياو، وط ال إلياو أن ياأذن لاو باالتروج 
ل سااأر ماام العا  ااة إلاان الب اادة، ولمااا اسااشبطأ تااروج المجناار   يااو اشصااا مجااددًا بناااار المدرسااة وكاارر نأااس 

                                                 
رأ  محكمة النقض المصرية أن : ) التط  يعد مشحققًا فيو  نصر اإلكراه إذا كان المتطوم ل   ب غ درجة الشم  ا بسبل حدانة  - 1

  8628، أ.أنس كيونر ، مرجم سابق ، قا دة رق   2/4/8145شاري   752، قرار سنو . نقض مصري 
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باااديًا الشاااأنر واللااا  مااان  اااد  تاااروج المجنااار   ياااو فتااادع النااااار بش اااك الح  اااة فاااأذن ل مجنااار   ياااو الرواياااة م
بالتروج فوجد الطا ن  نشاره أما  بال المدرسة بسيارة أق و ب ا إلن الب دة الشر أتأاه ف  اا فامن ركان الشحا اا 

  .1يكون مشوافرا

 ـ العقوبة المخففة:  3

بأاارض أن شتصااًا تطاا  قاصاارًا أو أبعااده، ناا  رجاام  اان ذلااك فقااا  بمحضاااره شتأااض العقوبااة وفقااًا 
مااان قاااانون العقوباااا  ولاااو بعاااد بااادء المحاكماااة وقباااا صااادور  248بالمقااادار المبااا ن فااار الماااادة  217ل ماااادة 

 الحك ، وو يطبق اذا النص فر حالة الشكرار .  
 المطلب الثاني
 إحضار القاصرعدم االمتثال ألمر القاضي ب

شناوو المشرع الحالة الكنر ش و ًا وار امشنااع أحاد الباوين أو مان فار منالش ماا  ان شسا ي  القاصار 
مان قاانون  412سواء بغية اإلراءة أو لد  انش اء الحضانة. وقد ناص المشارع   ان ااذه الجريماة فار الماادة 

رفض أو يـؤخر إحضـار قاصـر لـم يـتم األب واألم وكل شخص آخر ال يمتثـل أمـر القاضـي فيـ) العقوبا  : 
 الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبع من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة ألفي ليرة(.

إن الشعاارم   اان اااذه الجريمااة يأاارض    نااا الشحاادث  اان محااا الجريمااة وأركان ااا قبااا الشطاار  إلاان 
 مؤيداا الجاا ر . 

 أواًل : محل الجريمة :
  شمنا محا اذه الجريمة فر القاصر الذي ل   ش  النامنة  شرة من  مره سواء أكان ذكرًا أ  أننن.  

 ثانيًا : أركان الجريمة : 
باااالرجوع إلااان النماااوذج القاااانونر ل اااذه الجريماااة نااار  أناااو لشحقاااق ااااذه الجريماااة وباااد مااان شاااوافر ركنااا ن 

 أساس  ن : الركن المادي والركن المعنوي.
 لمادي : ـ الركن ا 1

 شمنااا الساا وك المجاار  الااذي يشااكا أحااد  ناصاار الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة فاار موقاا  ساا بر واااو 
 بااارة  اان رفااض شساا ي  القاصاار أو شااأت ر إحضاااره ، ممااا يقشضاار  أن يكااون القاصاار شحاا  ر ايااة الجااانر 

تااار   جااال أن يكاااون الأع ياااة أي أن يكاااون مقيماااًا فااار منالاااو أو فااار مكاااان اتشااااره لاااو وأتأااااه فياااو، وبعباااارة أ
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القاصر فر حواة الجانر، فو يعد الل مرشكباا ل جريماة إذا لا  يسا   ولادًا انشا او شاتص  تار مان با ن  دياو 
 .  1أو ارل من ش قاء نأسو

ويقصد برفض شس ي  القاصر  د  شس ي  القاصر لمان أصاب  لاو الحاق بر ا شاو كاأن شنش ار مادة حضاانة ال  
 حضانة لالل فشمشنم ال   ن شس ي  القاصر لوالده. ومن ن  يصدر حك  قضا ر بنقا ال

ويقصد بشأت ر إحضار القاصر  د  ج ل القاصر فر الوق  المع ن مان قباا القاضار ، ومنااو ذلاك 
 أن يصدر قرار قضا ر باإلراءة فشؤتر ال  إحضار القاصر لكر  راه والده فر الامن المحدد. 

   الشنأ ااذ. وقااد أكااد اوجش اااد القضااا ر   اان أنااو :  ولااذلك يشااشرط صاادور قاارار ماان ج ااة القضاااء واجاال
) إذا أنكر المش   صدور حك  بالحضانة ف جل أن يش ر الحك  القاضر بمعاقبشو   ان ااذه الجريماة إلان أن 
انااك حكمااًا قاضاايًا بضاا  الطأااا إلاان حاضاانو ، فاامذا ااو سااك   اان بيااان اااذه النقطااة الجواريااة فأاار سااكوشو 

ما  شرشل   يو من شعط ا حق محكمة النقض فار مراقباة صاحة شطب اق القاانون إتوو بحق الدفاع فضًو  
  .2  ن الواقعة 

 ـ الركن المعنوي :2
شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر ششط ل القصد الجرمار العاا  المشمناا فار  نصاريو الع ا  
واإلرادة. فوبد أن يع   الجانر بأناو  ارفض أو  اؤتر إحضاار القاصار شنأ اذًا لقارار قضاا ر، وأن ششجاو إرادشاو 

ل اذه الجريماة . ومنااو ذلاك أن  إلن ذلك، أما إذا كان الشتص   ر  ال  بصدور اذا القرار فاو يعاد مرشكبااً 
يصدر حك  قضا ر باإلراءة ويشب غو محامر ال  إو أناو   ماا إبو او لموك شاو فاو شع ا  بصادور ااذا الحكا  

 وبما  شضمنو من شحد د امان محدد لإلراءة فو شعد مرشكبة ل ذه الجريمة. 

 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 
 ـ العقوبة األساسية :  1

ع الساوري   ان ارشكاال ااذه الجريماة باالحبس الجنحار مان نوناة أشا ر إلان سانش ن، أي  اقل المشر 
أنو رفم الحد الدنن ل ذه العقوبة المقرر قانونًا فر ح ن أنو تأض الحد ال  ن لاذا  العقوباة ، إضاافة إلان 

  ان مرشكال ااذه  اذه العقوبة السالبة ل حرية فرض المشرع  قوبة مالياة ششمناا فار الغراماة ألأار ل ارة ساورية
 الجريمة .

ومن ناحية نانية فو  قال   ن الشروع فر ارشكاال ااذه الجريماة لن اا شعاد مان الجارا   السا بية الشار يمكان 
 شصور الشروع ف  ا. ووبد من اإلشارة إلن أن  قوبة اذه الجريمة و ششقاد  بمرور أقا من تمس سنوا . 

                                                 
 216أ.جندي  بد الم ك، الموسو ة الجنا ية، مرجم سابق، ص  - 1
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 ـ العقوبة المخففة:  3

بأرض أن شتصًا امشنم  ن إحضار القاصر، ن  رجام  ان ذلاك فقاا  بمحضااره شتأاض العقوباة وفقاًا 
مااان قاااانون العقوباااا  ولاااو بعاااد بااادء المحاكماااة وقباااا صااادور  248بالمقااادار المبااا ن فااار الماااادة  217ل ماااادة 

 يطبق اذا النص فر حالة الشكرار. الحك ، وو 

 المبحث الثالث
 إهمال الولد أو العاجز

 من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة :  414الأقرة الولن من المادة نص  

ـ من طرح أو سيب ولدًا دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه  1)
 بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبع من ثالثة أشهر إلى سنة. 

 العقــاب مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات(.ـ إذا طــرح الولــد أو العــاجز أو ســيب فــي مكــان فقــر كــان  2
فالمقصود ب ذا الجر  أن يقاو  والاد الطأاا أو العااجا أو أماو أو ولياو أو أي مساؤوو  ان ر ا شاو و وجاو أو 

دون  نايااة طالمااا أنااو   اار قااادر   اان ماان شرب شااو أو أي شااتص وضاام اااذا الشااتص شحاا  إشاارافو بشركااو 
النااو  والاادواء بالنساابة إلاان المااريض. وبالشااالر وبااد أوًو  حمايااة نأسااو وشااأم ن حاجاشااو كالغااذاء والاادمء ومكااان

 من الشعرم   ن محا اذه الجريمة قبا الشحدث  ن أركان ا ومؤيداا الجاا ر. 

 المطلب األول
 محل الجريمة

يشاشرط أن يكااون المجنار   يااو طأااًو دون الساابعة ماان  ماره أو أي شااتص  تاار  ااجا  اان حمايااة 
 الجسدية. نأسو بسبل حالشو النأسية أو

  ضاااوً  اً أو مرضاا اً مؤقشاا اً مرضاا أكااان ويقصااد بحالشااو النأسااية أو الجساادية كااون العاااجا مريضااًا سااواء
أو أناو يعاانر  جااًا جساديًا كالضاارير أو البكا  أو الصا  أو المشا وو أو أياة  ااااة شجع او   ار قاادر   اان 

 حماية نأسو أو القيا  بحاجاشو الضرورية , وكذلك إذا كان يعانر مرضًا نأسيًا  ارضًا أو دا مًا .

 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

ة نسااشطيم أن ناار  أن المشاارع شط  اال ركناا ن أساساا  ن ل ااا بااالعودة إلاان النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريماا
 اما الركن المادي والركن المعنوي. 
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 أواًل: الركن المادي:

 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة فر موق  س بر  شمنا فار الطارل أو الشسا  ل. ويقصاد باالطرل أو 
المأروض       واجل العناياة باو، بالشس  ل: شرك المجنر   يو فر   ر المكان الذي  وجد فيو الشتاص 

ف ااو إذًا وضااعو فاار   اار المكااان الااذي شقشضاايو حالشااوا فحاار  ب ااذا الشاارك ماان العنايااة والر ايااة الاااواجبش ن. 
ويكأر لقيا  الحر  شرك العاجا أو الولد وو يششرط حبسو أو حجاه فر مكان ماا ، وكاذلك و يشاشرط فار ااذا 

 د أو العاجا لالذ  فالجر  قا   بمجرد الشرك.الجر  أن يكون فر الشس  ل شعريض ل ول

ومن أكنر الحوادث ش و ًا شرك طأا فر الطريق العا  ، فيمكن أن يضم المش مون الطأاا   ان باال 
مناااو أو م جااأ، و  جاال أن نم ااا إذا كااان المش مااون بعااد أن طرقااوا البااال أو دقااوا الجاارس وذوا بااالأرار قبااا 

ماان قااانون العقوبااا . أمااا إذا حصااا الأاارار  414ا شنطبااق   اا    المااادة الشحقااق ماان أن الطأااا قااد الااشقط ف ناا
 بعد الشحقق من الشقاط الطأا فو  قال لعد  شحقق شرط الشرك.  

ويمكاان أن نااذكر أيضااا مناااًو  تاار: الماارأة الشاار وضااع  طأ  ااا فاار حديقااة  امااة بعااد أن تاطاا  فاار 
اف  إلان ذلاك قول اا إن فقرااا المادقم حم  اا   ان موبسو ورقة ب نا  ف  اا اسا  الطأاا واسام ا و نوان اا وأضا

شرك طأ  ا والشمس  ممن  جده أن يعشنر باو، ااذه المارأة و شعاقال إذا كانا  اتشباأ  ولا  شبشعاد  ان المكاان 
الذي وضع  فياو الطأاا إو بعاد أن شأكاد  مان الشقااط شاتص لاو. ولكن اا شعاقال إذا كانا  بعاد وضاعو قاد 

 .     1المكشوبة فر الورقة فو شمنم من العقالوذ  بالأرار وأما البيانا  
من ج ة أتر ، ل  يحدد القانون مدة الشرك إنما شقدر حسل حاجاة الولاد وحاجاة العااجا أو الماريض 

 الذي يحشاج إلن من يعطيو الدواء أو يقو  بحاجاشو من إحضار الطعا  و   ر ذلك.

 ثانيًا: الركن المعنوي : 
المقصودة الشر ششط ل شوافر القصاد الجرمار المشمناا فار الع ا  واإلرادة،  شعد اذه الجريمة من الجرا  

ف شوجاال أن يكااون الجااانر  المااًا بأنااو  شاارك الولااد أو العاااجا ماان دون  نايااة   اان الاار   ماان إدراكااو أنااو و 
 يسشطيم إ انة نأسو وحده، وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذلك. 
ا ااا ت اار ااااش  بالطأااا أو العاااجا وقااد  لااو الر ايااة فاار الواقاام قااد  ااش  ضاابط اااذا الجاار   اان طريااق ف

الوامااة، فااالجر  يقاا   نااد اااذا الحااد، لكاان بأاارض أنااو شاارك أيامااًا وشساابل لااو ذلااك بااالمرض أو أد  بااو إلاان 
 المو  فما او موق  المشرع إ

 انا وبد من الشعري  بحالش ن :

                                                 
 261أ.جندي  بد الم ك، الموسو ة الجنا ية، الجاء النالث، دار إحياء الشراث، ب رو ، ص   -1
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ذا الحالة األولى لا  يكان الأا اا قاد شوقام ش اك النش جاة أو : إذا شا  الطارل أو الشسا  ل فار مكاان   ار مقأار وا 
مان قاانون العقوباا  811جريمشو   ر مقصاودة وفقاًا ل ماادة  415ا شقد أن بممكانو شجنب ا ف نا  د   المادة 

. 
ــة الجريمااة مقصااودة وفقااًا  415: إذا شاا  الطاارل أو الشساا  ل فاار مكااان مقأاار ف نااا  ااد   المااادة الحالــة الثاني

ا  لنااو ماان المأشاارض أن الأا ااا قااد شوقاام الماارض أو الذ  أو المااو  وقبااا ماان قااانون العقوباا811ل مااادة 
 . 1ب ذه النش جة

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 ـ العقوبة األساسية :  1

يعاقل   ن اذه الجريمة بعقوبة جنحية سالبة ل حرياة واار الحابس مان نوناة أشا ر إلان سانة.  ومان 
ناحية أتار  فاو  قاال   ان الشاروع فار ارشكاال ااذه الجريماة لن اا شعاد مان الجارا   السا بية الشار و يمكان 

  بمارور أقاا مان تماس شصور الشاروع فار ارشكاب اا. ووباد مان اإلشاارة إلان أن  قوباة ااذه الجريماة و ششقااد
 سنوا . 

 ـ العقوبة المشددة : 2

إذا طاارل الولااد أو العاااجا فاار مكااان قأاار  414شاادد المشاارع العقااال وفقااًا ل أقاارة النانيااة ماان المااادة  
فجعا العقال من سنة إلن نوث سنوا .  والمقصود بالمكان القأر: الصاحراء أو الغاباة أو قاارل فار الميااه 

 لعقوبة . فأر اذه الحالة شدد  ا

مان قاانون العقوباا  إذا كاان المجار   243كما ششدد  قوبة اذه الجريمة وفقًا لما نص    يو الماادة 
أحد أصوو الولد أو العاجا أو أحد الشتاص المشول ن حراساشو أو مراقبشاو أو معالجشاو أو شرب شاو وفقاًا ل أقارة 

الششد د ال  الشر طرح  أو سا ب  مولودااا  من قانون العقوبا  . ويسشننن من اذا 416الولن من المادة 
مان قاانون العقوباا  ساواء أكانا  فا  اة أ  محرضاة  416من أجا إنقاذ شرف ا وفقًا ل أقرة النانية مان الماادة 

 أ  مشدت ة. 

 

 

                                                 
 8831، ص 2113، الطبعة اوولن  مطبعة الداودي أ. محمود اكر شمس، شرل قانون العقوبا  العا ، الجاء النانر، - 1
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 القسم الثالث
 الجنايات التي تشكل خطرًا شامالً 

 اة ماان الجارا   الشاار جمع ااا ناص المشاارع الساوري فاار الباال الشاساام مان قااانون العقوباا    اان مجمو 
 شح   نوان ) فر الجنايا  الشر ششكا تطرًا شامًو . 

 537قسا  المشاارع اااذا البااال إلاان نونااة فصااوو: شنااوو فاار الأصااا الوو جريمااة الحريااق ماان المااادة 
، ب نمااا  ااالج فاار الأصااا النااانر جريمااة او شااداء   اان سااومة طاار  النقااا والمواصااو   511إلاان المااادة 

بصاااحة ، وكااارس الأصاااا النالاااث ل جااارا   المضااارة 511حشااان الماااادة  518وال مااااو الصااانا ية مااان الماااادة 
 .   515حشن المادة  511اإلنسان والح وان والمراض السارية من المادة 

 الفصل األول
 جريمة الحريق 

يعااد  الحريااق ماان أااا  الجاارا   مشعااددة التطااار، ف ااو ماان الجاارا   الشاار شمشااد  ناراااا   اان المااواو ماان 
أن   ااؤدي إلاان اااوك ج ااة، وماان الجاارا   الشاار قااد يشااما ضاارراا النأااس ماان ج ااة أتاار  كمااا ماان الممكاان 

 المواو والنأس معًا . 

فااالحريق ماان الجاارا   الشاار ششااكا تطاارًا شااامًو، وب ااذا أتااذ المشاارع السااوري الااذي  اار  فاار التطاار 
الناشئ  ن الحريق تطرًا   ر محدود. ويعاود ذلاك إلان أن الوسا  ة الشار يساشتدم ا الجاانر فار إدراك مآرباو 

المادمرة  فمشان أط ق اا اإلنساان ترجا   ان إرادشاو ولا  يعاد فار وساعو ششمنا فر قوة  ميااء مان قاوة الطبيعاة 
كبح اا وو شقاد ر النشاا ج الشاار قاد شاؤدي إل  ااا. فشمشااا جريماة الحريااق بسا ولة ارشكاب اا فاار البادء مام صااعوبة 

 الوقاية من نشا ج ا، ولذا يعد الحريق جريمة الجبناء . 

وقاااد را ااان  531إلااان المااادة  537ن المااادة وقااد شناولااا  نصااوص قاااانون العقوبااا  جااارا   الحريااق مااا
المشرع فر العقال   ن جرا   الحريق التطر الذي يمكن أن يحدث  ن كاا من اا، فعاقال بالشاغاو الشااقة 

سااواء  ،المؤقشاة والشار قاد شصااا إلان الشاغاو الشاااقة المؤبادة واإل ادا  فار حاااو نجا   ان الحريااق وفااة إنساان
الجريمة أ  و، وذلك لما قد  نج   ن إحراق ا مان ضارر ب ياغ باالروال  أكان  اذه الممش كا  مم وكة لأا ا

 والمواو. 

 وسنعرض فيما يأشر لنصوص جرا   الحريق قبا البدء بشح    ا قانونيًا :
)مـن أضـرم النـار قصـدًا    ن جريماة الحرياق فار المااكن ااا اة   ان ماا ياأشر : 537شنص المادة 

في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلـة أو غيـر آهلـة واقعـة فـي مدينـة أو قريـة أو 
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أضــرمها فــي مركبــات الســكة الحديديــة أو عربــات تقــل شخصــًا أو أكثــر غيــر المجــرم أو تابعــة لقطــار فيــه 
أحـد المرافـىء وفـي مركبـات هوائيـة شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في 

طائرة وجاثمة في مطار سـواء أكانـت ملكـه أم ال، عوقـب باألشـغال الشـاقة المؤقتـة مـدة ال تقـل عـن سـبع 
 سنوات(. 

يعاقـــب بالعقوبـــة جريماااة الحرياااق فااار المااااكن   ااار ااا اااة   ااان ماااا ياااأشر : ) 534وشناولااا  الماااادة 
أو معدة للسكن واقعة خارج األمكنـة اآلهلـة أو فـي أحـراج  نفسها من يضرم النار قصدًا في أبنية مسكونة

 أو في غابات لالحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم ال(.
يعاقـــب   ااان جريماااة الحرياااق فااار البنياااة   ااار المساااكونة   ااان أناااو: ) 535فااار حااا ن نصااا  الماااادة 

في أبنيـة غيـر مسـكونة ال مسـتعملة للسـكنى واقعـة خـارج باألشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصدًا 
األمكنــة اآلهلــة أو فــي مزروعــات أو أكــداع مــن القــش أو فــي حصــيد متــروك فــي مكانــه أو فــي حطــب 
مكدع أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان ال يملـك هـذه األشـياء أو كـان يملكهـا فامتـدت النـار أو 

 (.كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير
)كـل حريـق أو   ن  قوباة كاا حرياق   ار منصاوص   ياو فار الماواد الساابقة:  536ونص  المادة 

محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد إلحاق ضـرر مـادي بـالغير أو جـر مغـنم غيـر مشـروع للفاعـل أو 
 آلخر يعاقب عليه بالحبع والغرامة(. 

: ) تطبـــق األحكـــام الســـابقة فـــي لجريماااة إشاااوم أشاااياء  ااان طرياااق الشأج ااار 531وشصاااد  الماااادة 
الشــروط نفســها علــى مــن يتلــف أو يحــاول أن يتلــف ولــو جزئيــًا أحــد األشــياء المــذكورة فيهــا بفعــل مــادة 

 متفجرة(.

 جريمة م حقة بجرا   الحريق:  511وشناول  المادة 

ـ يعاقــب بــالحبع مــن ثالثــة أشــهر إلــى ســنتين مــن نــزع آلــة مركبــة إلطفــاء الحرائــق أو غيــر  1)
 انها أو جعلها غير صالحة للعمل. مك

ـ ويعاقــب بالعقوبــة نفســها فضــاًل عــن غرامــة تتــراوح بــين مائــة وخمســمائة ليــرة مــن كــان مجبــرًا  2
بحكــم القــانون أو األنظمــة علــى اقتنــاء آلــة إلطفــاء الحرائــق فأغفــل تركيبهــا وفاقــًا لألصــول أو لــم يبقهــا 

 صالحة للعمل دائمًا( .

 .مة قبا الشعرم   ن أركان ا و  ن مؤيداش ا الجاا يةوسندرس شبا ًا محا الجري
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 المبحث األول 
 محل جريمة الحريق 

إن دراسة محا جريمة الحريق يسشوجل أوو شحد اد محاا ااذه الجريماة ، ومان نا  الشحادث  ان م كياة 
 اذا المحا . 

 المطلب األول
 تحديد محل الجريمة

  اان أن محااا  537محااا جاارا   الحريااق، فنصاا  المااادة  536و 535و 534و 537حاادد  المااواد 
الجريمة او: البنياة أو المصاانم أو الاورر أو المتااان أو اياة  ماارا   ا اة أو   ار  ا اة واقعاة فار مد ناة 

قطاااار فياااو أو قرياااة أو مركباااا  الساااكة الحد دياااة أو  رباااا  شقاااا أشتاصاااًا أو أكنااار   ااار المجااار  أو شابعاااة ل
شتص أو أكنر مان شاتص أو فار ساأن مااترة أو راساية فار أحاد المرافائ أو فار مركباا  اوا ياة طاا رة أو 

 جانمة فر مطار . 

بنية المسكونة من قانون العقوبا  محا جريمة الحريق بال 534كما حدد المشرع السوري فر المادة 
أو فر الغابا  لوحشطال أو فر البساش ن أو  1حراجأو المعدة ل سكن الواقعة تارج المكنة ااا ة أو فر ال

 المارو ا  قبا حصاداا.

من قاانون العقوباا  محاًو  تار لجريماة الحرياق وااو البنياة   ار  535كذلك حدد المشرع فر المادة 
المسكونة و  ر المسشعم ة ل سكنن الواقعة تارج المكنة ااا ة أو فر الماور ا  أو الكاداس مان القار أو 

 حص د مشروك فر مكانو أو فر حطل مكدس أو مرصوم ومشروك فر مكانو.  فر

 536فنص فر المادة  ،اذه المواد ر ل المشرع السوري فر شوسيم محا جريمة الحريقإلن إضافة 
فمنو  شوجل شطب ق  535و 534و  537من قانون العقوبا    ن أنو فر كا ما ل   رد لو نص فر المواد 

من قانون العقوبا . وبالشالر فمن الحريق الذي يطاو محًو  تر   ر المحو  المحددة فر  536المادة 
 ا . من قانون العقوب 536المواد السابقة يسشوجل شطب ق المادة 

                                                 
ناروة وطنيااة  د  بقصااد حماياة الحاراج الشار شعا 2113لعاا   25حاراج أصادر المشارع السااوري قاانون حماياة الحاراج رقا  فار إطاار حماياة ال  -1
 مااة . ويقصااد بااالحراج ضاامن إطااار اااذا القااانون المجشماام النباااشر والب  اار المشكااون ماان الشااجار والشااج را  والد اااو والنجاا  والبااادرا  م

: )قاانون الحاراج ااو قاانون  باأن بمج ود بشري أو بصورة طبيعية . وكانا  محكماة الانقض قاد حكما والأسا ا وال شال سواء أكان  نابشة 
شاااااري   8856، قاااارار  8673تاااااص شجاااال مرا اااااة أحكامااااو فاااار حاااااو شعارضاااا ا ماااام قااااانون العقوبااااا  . نقااااض سااااوري ، جنحااااة ، أساااااس 

  8758، ص  8567،  أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق   81/5/8165



167 

 

 المطلب الثاني
 ملكية محل الجريمة

 اقاال القااانون السااوري   اان حريااق الشاارء المم ااوك ل غ اار كمااا  اقاال   اان حريااق الشاارء المم ااوك 
ل أا ا نأسو . وو  برة لمالك الشرء محا جريمة الحريق فقد يكاون معاروم ال وياة أو   ار معاروم، و و 

وكًا لشتص واحد ، كما يمكان أن يكاون الشارء محاا     أن يكون الشرء مم وكًا لكنر من شتص أو مم 
نااع قضا ر حوو م ك شو. إضافة إلن ذلك و فر  ب ن أن يكون الشارء مم وكاًا لشاتص طبيعار أو شاتص 

 ا شباري. 
ولكان السااؤاو الااذي يطارل: أو  جااوا لمالااك الشارء أن  ش أااو بالنااار ، وااو فاار ذلااك يساشعما حقااو فاار 

 الشصرم بالشرء الذي يم كوإ 
فاار الواقاام يعااد حقااًا ل مالااك الشصاارم بالشاارء الااذي يم كااو كيأمااا شاااء وماان ذلااك إشوفااو بمضاارا  النااار 
فيو، ولكن المشرع حار   ن المالك اسشتدا  ااذا الحاق فار أمااكن قاد يسابل إضارا  الناار ف  اا تطارًا   ان 

 535و 534و 537المااواو أو   اان الروال واااذه الماااكن  اادداا المشاارع   اان سااب ا الحصاار فاار المااواد 
 من قانون العقوبا . 

 
 المبحث الثاني

 أركان جريمة الحريق المقصود

إن النمااوذج القااانونر لجاارا   الحريااق يشاا ر إلاان أن اااذه الجاارا   ششااشرك فاار شااوافر ركناا ن ل ااا : الااركن 
 المادي والركن المعنوي . 

 المطلب األول
 الركن المادي

 نااد دراسااة اااذا الااركن فاار جاارا   الحريااق وبااد ماان الشحاادث  اان الأعااا و اان التطاار الشاااما، و اان 
 امشداد أو احشماو امشداد النار . 

 أوالً : الفعل:
نص  المواد المجرمة لأعا الحريق   ن مصط   إضرا  النار ، فقاد شكارر ااذا المصاط   فار الماواد 

أضار  الناار أو مان يضاار  الناار  . وبالشاالر فامن إضاارا  مان قاانون العقوباا : ) ماان  535و  534و  537
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وأن  ،النااار يعناار وضاام النااار فاار محااا الحريااق. وقااد قاارر  محكمااة الاانقض بااأن إضاارا  النااار يأ ااد اشااشعال ا
  .  1: ) حريق م ما شعاا   بدأ بميصاو الشرارة إلن المادة المراد إحراق اأي

ق فقد يكون ذلك بملقاء كبري  مششعا أو قبس من ووش   الوس  ة الشر اسشتدم  فر إحداث الحري
 نار أو فش ا مششعا أو س جارة مششع ة أو بشس يط شيار ك ربا ر أو بغ ر من ذلك. 

من قانون العقوبا  ب ن الحريق  531ووبد من اإلشارة إلن أن المشرع السوري ساو  فر المادة 
نص    ن أنو )شطبق الحكا  السابقة فر الشروط باسشعماو مادة مشأجرة مم   ره من أنواع الحريق ح نما 

نأس ا   ن من  ش   أو يحاوو أن  ش   ولو جا يًا أحد الشياء المذكورة ف  ا مادة مشأجرة . وبالشالر ل  
 يعر نوع الوس  ة المسشتدمة ودرجة تطورش ا أية أامية .

 ثانيًا: الخطر الشامل: 
ساسار الاذي  جال موحاشاو فار جارا   الحرياق بصارم فر الواقم إن التطر الشاما او العنصار ال

النار  ن  نار العما الذي نج   ن ذلك، وبالشالر فمن جريمة الحريق شعد  شامة بصارم الناار  ماا ش ش ماو 
النار فر محا الجريمة وسواء ش  إطأاء الحريق أو ل   ش  إطأاؤه، وبصرم النار  ان   ا  أصاحال المكاان 

طأا ااو أو  ااد     : )وضاام الأا ااا مااادة شسااشعما فاار 2م اا بااالحريق وا  . وقااد أكااد  محكمااة الاانقض   اان أن 
شعال ا فعًو بقصد إحداث حريق فر بنااء واقام ضامن مد ناة يكأار لشاوفر الجناياة دون اشاشراط  إضرا  النار وا 

  . وبناء   ن ذلاك فالمشارع الساوري لا   انص   ان ضارورة أن ش اش   الناار محاا الحرياق 3الش ا  النار البناء
نما نص   ن إضرام ا فيو.   وا 

ولشحد د معيار يمكن من تولو اوسشدوو   ن وجود التطر الشاما من الممكن القوو إن التطر 
حريق أو من طبيعة الشياء الشاما من الممكن أن  نج   ن طبيعة المكان نأسو أو  ن احشماو امشداد ال

 المحشرقة : 
يكون الشتاص موجود ن  ادة ف  ا  ، إذالماكن الواقعة داتا المدن والقر   537فقد  دد  المادة 

وذكر  البنية والمصانم والمتاان والسأن والطا را ، مما يش ر إلن وجود التطر الشاما بطبيعة ش ك 
                                                 

، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة 81/82/8161شاري   153، قرار رق   518نقض سوري ، جناية ، أساس  - 1
  8752، ص  8565رق  

الناانر  ، أد ال اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء 28/1/8117، شااري   8264، قرار رقا   181نقض سوري،  رفة  سكرية ، أساس  - 2
  8751، ص  8562، القا دة رق  

، أد ال اسااشنبولر ، مرجام ساابق ، الجاااء الناانر ، القا اادة  81/4/8161شااري   218، قارار رقاا   428نقاض ساوري ، جنايااة ، أسااس  - 3
مشاااادا  . وقااد جاااء فاار شسااب ل المحكمااة لقراراااا بأنااو : )وح ااث أنااو شباا ن ماان ضاابط الشاارطة الااذي دوناا  فيااو  8757، ص  8565رقاا  

رجاو الشرطة بعد معا نة مكان الحادث أن الحرياق لا  يكان مجارد شعسايس فار بعاض المقا اد باا كاان حريقاًا حقيقياًا اساشد ن حضاور رجااو 
د اإلطأااء إلتماااده بعاد أن شجم اار النااس نش جااة اساشغانة اماارأة فار الشااارع وأن الحريااق قاد الااش   محشوياا  الغرفااة مان التاانااة إلان المقا ااد وقاا

  نو دتان مشراك  بكنرة   ن جدران الغرفة وباب ا .  شت  
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: )لما كان  وقا م اذه الد و  شش ر إلن أن الأا ا قد أنو الماكن. وفر اذا اإلطار قرر  محكمة النقض
  .  1ء مما يشكا تطرًا شامًو  تشن منو امشداداا إلن   رهأضر  النار فر الناث الموجود فر البنا

الماكن الواقعة تارج المحو  المأاولة، ولكن الحريق ف  اا يشاكا تطارًا شاامًو  534و دد  المادة 
ناجمااًا  اان احشماااو امشااداده واشسااا و كمااا يحصااا فاار الحااراج والغابااا  والبساااش ن وقااد جاااء  اااذه اللأاااو 

   ن نية الأا ا بمحداث حريق شاما .  بصيغة الجمم لشدو
فقااد  اادد  الماااكن   اار المأاولااة ولكاان التطاار الشاااما  اانج   اان طبيعااة الشااياء  535أمااا المااادة 

 المحشرقة وسر ة اششعال ا كما يحصا فر أكداس القر منًو .

 ثالثًا : امتداد أو احتمال امتداد النار: 
نون العقوبا  اششرط  إضاافة إلان إضارا  الناار فار محاا من قا 535وبد من اإلشارة إلن أن المادة 

 الجريمااة المحاادد فاار اااذه المااادة إلاان ضاارورة امشااداد النااار أو إمكانيااة امشااداداا إلاان م ااك الغ اار ح نمااا نصاا 
 : ) فامشد  النار أو كان يمكن أن شمشد من ا إلن م ك الغ ر  . إلن ما يأشر

مان قاانون العقوباا  جع ا  إضارا  الناار  535الماادة وفر اذا اإلطار قرر  محكمة النقض بأن  )  
قصااادًا فااار محاااا  تشااان فياااو امشاااداد الناااار إلااان الجاااوار مااان ناااوع الجناياااة ماااادا  اوحشمااااو فااار امشاااداد الناااار 
وششك   ا تطرًا شامو ل غ ر و  ااو قا مًا، أما إذا لا  يكان فار وضام الناار تطار شااما   ان الشاتاص أو 

بع ااد و  تشاان فيااو امشااداد النااار إلاان مااا  جاااواه فاامن الجريمااة شبقاان فاار حاادود  المااواو كااأن يكااون فاار محااا
  .  2من قانون العقوبا  536الجنحة وفقًا ل مادة 

 :  ما يأشر وبناًء   ن اذا المعيار أكد  محكمة النقض فر قراٍر  تر ل ا
نششاااار الناااار إلااان ) وكااان اااااارًا مااان وقاااا م الااد و  أن البساااشان محااااط باااأرٍض ارا يااٍة، وو مجااااو و

الراضاار المجاااورة ، وأن الحريااق بقاار محاادودًا وانطأااأ ماان نأسااو ولاا  يشااكا تطاارًا شااامًو ، وأن نيااة الأا ااا 
انصرف  إلن اإلضارار بالمشاشكر وحاده لوجاود التاوم با ن الطارف ن دون أن يأكار بمحاداث تطار  اا  مماا 

قااانون العقوباا  ومعشباارًا مان نااوع الجنحااة وو مان  536 جعاا الجاار  والحالاة اااذه منطبقاًا   اان أحكاا  المااادة 
  .  3مجاو و شباره من نوع الجناية

                                                 
، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة  82/5/8161، شاري  8447، قرار رق   21نقض سوري ، جنحة، أساس  - 1

  8754، ص  8561رق  
نبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة ، أد ل اسش 5/3/8166شاري   8177، قرار رق   121نقض سوري ، جنحة ، أساس  - 2

  8755، ص  8531رق  
، أد ااال اسااشنبولر ، مرجااام ساااابق ، الجااااء الناااانر ،  6/81/8138، شااااري   4735، قاارار رقااا   4557نقااض ساااوري، جنحاااة ، أسااااس   -3

  8753، ص  8532القا دة رق  
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مان قااانون العقوبااا  لا  ششط اال امشااداد الناار بشااكا أك ااد إلان م ااك الغ اار  535مان الواضاا  أن المااادة 
بااا يكأاار لشطب ااق اااذه المااادة أن يكااون اناااك مجاارد احشماااو ومشااداد اااذه النااار إلاان م ااك الغ اار. ويعااد اااذا 
المار منسااجمًا مام تطااة المشاارع فار شبوياال جريمااة الحرياق شحاا  باال الجنايااا  الشاار ششاكا تطاارًا شااامًو. 
فالسياسة الجنا ية ل مشرع السوري أراد  أن شعاقل   ن مجرد وجود التطر بامشداد النار وما قاد شحدناو مان 

 ضرر جسي  فر المواو و  ن الشتاص. 
ماان قااانون العقوبااا  ولاا   535منصااوص   يااو فقااط فاار المااادة  ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن اااذا الشاارط

ماان قااانون العقوبااا  ، وبالشااالر فااو  جااوا شط  اال اااذا الشاارط فاار اااذه  536و 534و  537ششضاامنو المااواد 
 المواد لن ذلك يعد تروجًا   ن مبدأ الشر ية الذي يحار القياس فر المواد الجاا ية. 

 المطلب الثاني 
 الركن المعنوي 

مااان الجااارا   المقصاااودة الشااار  535و  534و 537شعاااد جااارا   الحرياااق المنصاااوص  ن اااا فااار الماااواد 
ششط ل قصدًا جرميًا . وقد أبرا المشرع السوري اذا القصد الجرمر فر مشن اذه المواد مان تاوو اساشعمالو 

ن الشاار حااددش ا ش ااك لك ماة ) قصاادًا . وشبعااًا لااذلك وبااد ماان أن يع اا  الجااانر بأناو يضاار  النااار فاار أحااد الماااك
 المواد وأن ششجو إرادشو إلن إحرا  اذا المكان. 

وفر اذا الصدد حكم  محكمة الانقض باأن ) جار  الحرياق  شط ال قصادًا ااو نياة إحارا  البنااء، وماا 
إضاارا  النااار فيااو إو الوساا  ة الشاار ششاارج  القصااد الجرماار، وششج اان بصااورة أوضاا  ماان معا نااة مكااان الحريااق 

اسااشعم   إلشااعالو . فماان يضاار  النااار فاار شنااور أو ماادفأة أو ج اااا ل شدف ااة المركايااة ماانًو و والدوا  الشاار 
يمكن ا شبااره مرشكباًا جار  الحرياق ونشأااء القصاد حشان إذا امشاد  الناار فار ااذه المواقاد وأحادن  حريقاًا، فاو 

  .  1يكون من أضرم ا قد ارشكل جر  الحريق قصداً 

، إذ  شوجاال أن 535صااراحة   اان شااوفر القصااد اوحشمااالر فاار المااادة  ص  ُناا إنااو قااد ووبااد ماان القااوو
 شوقم الجانر أن إضرا  النار فر الماكن المحددة فر اذه الماادة مان الممكان أن يمشاد من اا إلان م اك الغ ار 
وأن يقبا المتاطرة بذلك . وشبعًا لذلك أكد  محكمة النقض فار إحاد  قراراش اا أن ) مجارد إشاعاو الناار فار 

                                                 
، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق   81/82/8161شاري   153قرار  518نقض سوري ، جناية ، أساس  - 1

  8752، ص  8564
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 تشن مناو امشاداداا إلان   اره  جعاا الجريماة شاماة، ويكاون الأا اا معاقباًا بقصاده اوحشماالر ومساؤوًو  محا
  .  1 نو لنو كان واجبًا   يو أن  شوقم اذه النشا ج قبا إقدامو   ن جريمشو

 مان قاانون العقوباا  ششط ال إضاافة لشاوافر القصاد الجرمار دافعااً  536ووبد من الشنويو إلن أن المادة 
 محددًا  شمنا فر قصد ) إلحا  ضرر مادي بالغ ر أو جر مغن    ر مشروع ل أا ا أو اتر . 

 إذًا وبد من أن  شوافر لد  الجانر الدافم المشمنا فر أحد شك  ن: 

الشكا الوو: نية إلحا  الضرر الماادي باالغ ر، ولايس المقصاود باذلك أن يكاون الضارر قاد شحقاق فعاًو باا 
 قصد من إحداث الحريق إلحا  ضرر مادي بالغ ر. يكأر أن يكون ال

الشااكا النااانر: جاار مغاان    اار مشااروع ل أا ااا أو ل غ اار، ويقصااد بااذلك الحصااوو   اان نأاام ماان جااراء 
وقوع اذا الحريق، أي إن الأا ا قد ارشكل اذه الجريمة ل حصاوو   ان ااذا النأام ساواء لاو أو لغ اره. ومنااو 

ن   يااو ليقاابض مب ااغ الشعااويض ماان شااركة الشااأم ن أو يقااو  الأا ااا ذلااك أن يقااو  الأا ااا باامحرا  شاارء مااؤم
 بمحرا  مسشودع ليغطر   ن اوتشوسا  الشر حص   فيو. 

 المبحث الثالث
 المؤيد الجزائي لجريمة الحريق المقصود 

نبحث بداية فر اذا المبحث العقوبة الساسية لجر  الحريق المقصود قبا الشعرم   ن العقوبة 
 المشددة .

 لمطلب األول ا
 العقوبة األساسية 

 اقاال المشاارع السااوري بالشااغاو الشاااقة المؤقشااة ماادة و شقااا  اان ساابم ساانوا  وو شايااد  اان تمااس 
 من قانون العقوبا .  534و 537 شرة سنة من  رشكل جريمة الحريق المنصوص  ن ا فر المادش ن 

كما  اقل بالشغاو الشاقة المؤقشة من نوث سنوا  إلن تمس  شرة سنة من  رشكل جريمة الحريق 
 من قانون العقوبا .  535المنصوص  ن ا فر المادة 

                                                 
أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، ،  82/5/8161، شاري   8447، قرار رق   21نقض ، سوري، جنحة  ، أساس    -1

  8754، ص  8561القا دة رق  
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من قانون العقوبا  جنا ية  534و  537وشبعًا لذلك فمن جريمة الحريق المنصوص  ن ا فر المادش ن 
 ارشكاب ا.  الوص  وبالشالر يعاقل   ن الشروع فر

من قانون العقوبا  جنحية الوص  ويعاقل  536فر ح ن أن جريمة الحريق المنصوص  ن ا فر المادة 
 الأا ا بالحبس البسيط من  شرة أيا  إلن نوث سنوا . والغرامة من ألأر إلن  شرة  وم ل رة سورية. 

شاراول ماا با ن العشار والعشارين ووبد من اإلشارة إلن أن شقاد   قوبة جريمة الحرياق جنا ياة الوصا   
 سنة ب نما شقاد   قوبة جريمة الحريق جنحوية الوص   شراول ما ب ن التمس والعشر سنوا . 

ولكن السؤاو ُ نار حوو ماد  شصاور  قاال الشاروع فار الحرياق إ ذكرناا ساابقًا أن  الحرياق مان جارا   
امااة. وشبعااًا لااذلك فاامن جريمااة الحريااق ماان التطاار الشاااما، إذ يكأاار إضاارا  النااار لنكااون أمااا  جريمااة حريااق ش

الجاارا   الشاار يكشمااا ف  ااا الااركن المااادي بمجاارد فعااا اإلضاارا  حشاان لااو لاا   ااؤِد ذلااك إلاان حصااوو أيااة نش جااة 
كاامشوم الممش كااا . وبااذلك ماان الممكاان القااوو إن اااذه الجريمااة ماان الجاارا   ذا  التطاار. إو أن قااراءة نااص 

  ااان أن المشااارع الساااوري أراد أن يعاقاال   ااان الشاااروع لن العقوباااة مااان قاااانون العقوباااا  شاادو  536المااادة 
وماان ) كــل حريــق أو محاولــة حريــق غيــر مــا ذكــر (. المنصااوص     ااا فاار اااذه المااادة جنحيااة الوصاا  : 

من قاانون العقوباا  الشار  رفا  الشاروع  811الواض  أن مصط   المحاولة يقصد بو الشروع بدولة المادة 
. كمااا أن محكمااة الاانقض قااد أورد  شعب اار الشااروع فاار أحااد قراراش ااا : " مجاارد إشااعاو ) محاولــة ...(بأنااو : 

 ".  1النار فر محا  تشن منو امشداداا إلن   ره  جعا الجريمة شامة وو شعشبر باقية فر درجة الشروع 
فك   يمكن أن نأسر اذا اوتشومإ واا شعد جريمة الحريق من الجرا   ذا  الضرر أ  من 

ذا  التطرإ فر الواقم ل  نجد بدًا من إضافة نوع نالث إلن شصنيأا  الجرا   ونسميو الجرا   ذا  الجرا   
التطر الضار فأر اذا النوع من الجرا   يعد الأعا المولد ل تطر فعًو ضارًا بحد ذاشو ويمكن شصور 

شد دة اوششعاو الشروع فر جر  الحريق، وبذلك إذا قا  أحد الشتاص بوضم قطعة من القمار بمادة 
وبعد ذلك أشع  ا وحاوو أن  رم  ا داتا أحد الشقق السكنية إو أن أحد الشتاص منعو من القيا  بذلك ، 

 يعد  شار ًا فر ارشكال جر  الحريق . 

 المطلب الثاني

 األسباب المشددة 

 من قانون العقوبا   قوبة جريمة الحريق المقصود وفقًا لبشر:  533شدد  المادة 

 أواًل : وفاة إنسان:
                                                 

، أد ل اسشنبولر ، مرجم ساابق ، الجااء الناانر ، القا ادة رقا   82/5/8161شاري   8447، قرار رق   21نقض سوري ، جنحة أساس   -1
  8754، ص  8561
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إذا نجاا   اان الحريااق وفاااة إنسااان شصااب  العقوبااة اإل اادا  فاار جريمااة الحريااق المنصااوص  ن ااا فاار 
 من قانون العقوبا .  534و  537المادش ن 

إذا نج   ن الحريق وفاة إنسان شصب  العقوبة الشغاو الشاقة المؤبدة فر جريمة الحرياق المنصاوص 
 من قانون العقوبا .  536و 535 ن ا فر المادش ن 

ومن الجاد ر ذكاره أن ااذا السابل المشادد ااو سابل مشادد موضاو ر  شع اق بالجريماة ولايس بشاتص 
  م ن فر الجريمة. المجر ، وبالشالر فمن الششد د يشما كا المس

 ثانيًا : العاهة الدائمة:
ماان قااانون  536و 535و  534و  537إذا نجاا   اان جريمااة الحريااق المنصااوص  ن ااا فاار المااواد 

 العقوبا  إصابة أحد الشتاص بعااة دا مة ششدد العقوبة ، إذ  ااد   ن العقوبة الص ية بمقدار نصأ ا . 

ماان قااانون العقوباااا  الشاار حاادد  مأ اااو   547عااودة إلااان المااادة ولشحد ااد معناان العااااة الدا ماااة وبااد ماان ال
العااة الدا مة فار معارض نصا ا   ان جريماة اإل اذاء المأضار لعاااة دا ماة: ) إذا أد  الأعاا إلان قطام أو 
اسش صااو  ضااو أو بشار أحااد الطاارام أو إلان شعط   ااا أو شعط ااا إحاد  الحااواس  اان العماا أو شساابل فاار 

 ة  ااة أتر  دا مة أو ل ا ما ر العااة الدا مة . إحداث ششويو جسي  أو أي

ووبد من اإلشارة إلن أن العااة الدا مة سبل مشدد موضو ر يطاو جميم المس م ن فر الجريمة 
 لنو  رشبط بالجريمة وليس بشتص الجانر. 

 المبحث الرابع
 الحريق غير المقصود

 ن جريمة الحريق   ر المقصود :من قانون العقوبا     531نص المشرع السوري فر المادة 

ـ مـن تسـبب بإهمالـه أو بقلـة احتـرازه أو عـدم مراعاتـه القـوانين واألنظمـة بحريـق شـيء يملكـه  1)
 الغير عوقب بالحبع سنة على األكثر. 

ذا كان الجرم تافهًا فال تتجاوز العقوبة الثالثة أشهر(.2  ـ وا 
اسشنادًا إلن ذلك سانب ن أركاان ااذه الجريماة فنحادد أوًو محاا الجريماة ومان نا  نوضا  أركان اا: الاركن 

 المادي ومن ن  الركن المعنوي . 
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 المطلب األول
 محل الجريمة

ــر ( .  531حاادد المشاارع السااوري محااا الجريمااة المنصااوص     ااا فاار المااادة  ) بشــيء يملكــه الغي
 شوجاال أن يكااون شاا  ًا  531حريااق   اار المقصااود المنصاوص  ن ااا فاار الماادة وبالشاالر فاامن محااا جريماة ال

 مم وكًا ل غ ر. 
وفر ااذا الصادد حكما  محكماة الانقض باأن  " الشسابل بحرياق شارء مم اوك مام الغ ار   ان الشا وع 

محاا جريماة الحرياق المقصاود إلان ". ويمكان العاودة 1يسشوجل العقال لن الشريك أجنبر فار حصاة شاريكو
 من الشرل.  ل مايد

 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

 إن لجريمة الحريق   ر المقصود ركن ن أساس  ن اما: الركن المادي والركن المعنوي. 
 أواًل: الركن المادي:

يقو  الركن المادي ل ذه الجريمة   ن الس وك الجرمار والنش جاة الجرمياة والعوقاة الساببية با ن السا وك 
 والنش جة. 
 
 

                                                 
، أد ل اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الناانر ، القا ادة  2/1/8164، شاري   8765، قرار رق   2425نقض سوري ، جنحة أساس  - 1

: ) مان ح اث أن الواقعاة الشار أتاذ ب اا القارار المطعاون فياو اار أن  بماا ياأشر . وقد      محكمة النقض حكم اا 8757، ص  8563رق  
المد ن     ا المطعاون ضاداا قاد أحرقا  بعاض ال شاال اليابساة فامشاد الحرياق وطااو الشاجار فار حا ن أن ن ش ماا لا  شكان منصارفة إلان 

ن فع  ما ل  ششاوفر فياو العناصار الجرمياة لن ماا شم كاان الشاجار   ان الشا وع ولا  يقا  دل اا  ؤياد حر  الشجار الشر شم كان جاءًا من  ا . وا 
اسااشقوو المد يااة بااأرض ونماراااا وأنااو لااوو إسااقاط المد يااة حق ااا لكااان ل ااا ط اال الشعااويض  اان الضاارار . وح ااث أن طعاان المحااامر العااا  

العقوبا  بحق المطعون ضدا  ااو واجال لن ا  شساببوا  ان إامااو وق اة احشاراا بحار   من قانون  531الوو  نصل   ن أن شطب ق المادة 
نمااا  شع ااق ب ااا حااق الغ اار وماان   المد يااة . وح ااث أن نااص المااادة  المنااوه ب ااا الااذي شعاقاال   اان  531الشااجار الشاار و يم كون ااا وحاادا  وا 

  ان  531الشر ششاكا تطارًا شاامًو وح اث أن المشارع أوجال  قاال الماادة جريمة الحريق شسببًا إنما يقم فر البال الشاسم و نوانو الجنايا  
كااا ماان شساابل  اان إاماااو أو ق ااة احشااراا أو  ااد  مرا اااة القااوان ن أو النامااة بحريااق شاارء يم كااو الغ اار. وح ااث أن المبااادغ السااا دة فاار 

لمشااع ااو  ريال فار حصاة شاريكو ااتار كاان جار  المواو المششركة أن كاا شاريك مالاك   ان الشا وع لكاا جااء أو ذرة مان أجاااء المااو ا
الحريق شسببًا مما يص ل جاءًا من أشجار الش ن شم كو المد ية ويقم شح  طا  ة النص العقابر . وح ث أن المشرع قاد قصاد مان وضام ااذا 

 ا شاو مان ذلاك إنماا اار  النص شح   نوان الجنايا  الشر ششاكا تطارًا شاامًو وأدرجاو مام أناو ناص جنحاوي العقاال فار فصاا الحرياق فامن
وو المحافااة   ان النااروة العاماة أو الأرديااة مان باال الحأاااو   ان النااروة القومياة ويبقان العقااال واجباًا ولااو كاان المااو شااا عًا لن الشاريك  تاا

 س وك طر  القوان ن والنامة لب وغ حقو أما الحريق شسببًا فجااؤه العقال  . 
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 : ـ السلوك 1
أحاد باا عر قاارورا  الغااا فار  ئ شمنا الس وك فر أي فعا أو امشناع  ن فعا. ومنااو ذلاك أن  تطا

شعب ة إحد  القارورا  مما  ؤدي إلن حدوث حرياق يسابل احشارا  إحاد  السايارا ، أو أن يقاو  أحاد الشابان 
حد التشاال المحشرقاة إلان بمشعاو نار ل شدف ة أما  مشجره ومن ن   شرك ا ويدتا ل مشجر مما  ؤدي لشطا ر أ

مشجاار  تاار ممااا  ااؤدي وحشراقااو، أو أن  شاارك أحااد الشااتاص المدف ااة مشااشع ة ويااذال ل نااو  فيحاادث ماااس 
ك ربا ر  ؤدي إلن احشرا   دة ب و  م شصقة بب شو، أو أن يقو  أحاد الشاتاص بشجرباة إشاعاو  ادة   ادان 

 جار فر حديقة جاره. نقال مم بعض ا فشحدث شرارة كب رة شؤدي إلن إحرا  الش
 ـ النتيجة :  2

ماان المع ااو  فاار الجاارا     اار المقصااودة أنااو  شوجاال أن  ااؤدي الساا وك إلاان نش جااة جرميااة فااو يكأاار 
إليقاع العقوبة أن  رشكل الجانر الس وك إذا ل  يحادث أي نش جاة ولاو كاان ااذا السا وك تطارًا. وبالشاالر وباد 

 مان إحارا  شارء يم كاو الغ ار. أماا مجارد ارشكاال أحاد الفعااو من أن  ؤدي الس وك إلن نش جة محققة واار
دون حدوث النش جة فو يمكان أن يعاقال الشاتص   ان الشاروع فار ارشكاال الجريماة المنصاوص     اا فار 

 لعد  شصور الشروع فر الجرا     ر المقصودة.  531المادة 
 ـ عالقة السببية :  1

ش جااة الجرميااة فوبااد ماان إ ااراد الاادل ا القاااطم   اان أن  شوجاال إنبااا   وقااة السااببية باا ن الساا وك والن
الس وك الذي ارشكبو الجانر أد  إلن حصوو النش جاة واار إحارا  الشارء. مام مرا ااة ماا شانص   ياو الماادة 

 من قانون العقوبا  فر حاو شعدد السبال الشر أد  إلن إحداث الحريق .  217
 ثانيًا: الركن المعنوي:

أن جريماة الحرياق مان الممكان أن  شمناا ركن اا المعناوي فار التطاأ بأحاد صاوره  شب ن من اذه الماادة 
النوناااة: اإلامااااو أو ق اااة اوحشاااراا أو  اااد  مرا ااااة الشااارا م والناماااة. ويشمناااا اإلامااااو فااار موقااا  سااا بر. 
وششمنااا ق ااة اوحشااراا فاار فعااا إ جااابر كااأن يقااو  أحااد الشااتاص باامطو  ألعااال ناريااة فاار مكااان قرياال ماان 

يحشاوي   اان ماواد قاب ااة لوشاشعاو ممااا  اؤدي إلان احشراق ااا . ويمكان أن  شمنااا التطاأ فاار  اد  مرا اااة  مكاان
الشاارا م والنامااة، كااأن يمشناام أحااد أصااحال كراجااا  الساايارا   اان الشق ااد بأنامااة المااان لحمايااة الساايارا  

 مما  ؤدي إلن احشرا  إحد  السيارا . 
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 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 اقل المشرع السوري من  رشكل جريمة الحريق   ر المقصاود بعقوباة جنحياة الوصا  واار الحابس 
ماان قااانون العقوبااا . وقااد أورد المشاارع  ااذرًا  531ماان  شاارة أيااا  إلاان ساانة وفقااًا ل أقاارة الولاان ماان المااادة 

بس البسايط نوناة متأأًا لجريمة الحريق   ر المقصود ، إذ تأض المشارع الحاد ال  ان ل عقوباة لشصاب  الحا
أش ر فقط فر حاو كان الجار  شاف اًا ، ويقصاد باالجر  الشافاو أن يكاون الحرياق قاد ألحاق أضارارًا بسايطة جادًا 

 بالشرء الذي يم كو الغ ر . ويعود لمحكمة الموضوع شقد ر اذا الضرر الشافو. 
 المبحث الخامع

 الجرائم المتعلقة بآلة إطفاء الحريق

 نون العقوبا  جريمش ن ششع قان بحماية ااو  المتصصة بمطأاء الحريق:من قا 511شضمن  المادة 

ـ يعاقب بالحبع من ثالثة أشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة إلطفاء الحرائق أو غير 1" 
 مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل. 

ن مجبرًا بحكم ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضاًل عن غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة من كا2
القانون أو األنظمة على اقتناء آلة إلطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقًا لألصول أو لم يبقها صالحة 

 للعمل دائمًا".
ماان قااانون العقوبااا   باا ن أن اناااك جااريمش ن: الولاان ااار  511إن قااراءة النمااوذج القااانونر ل مااادة 

جريمااة ناااع  لااة مركبااة إلطأاااء الحريااق، أمااا الجريمااة النانيااة ف اار جريمااة إ أاااو شرك اال  لااة إلطأاااء الحريااق. 
 وشبعًا لذلك سنحدد محا اذه الجريمة وأركان ا ومؤيداا الجاا ر . 

 األولالمطلب 
 محل الجريمة

حدد المشرع السوري محا اذه الجريمة باالة المتصصة إلطأااء الحرياق . ويقصاد ب اذه االاة الداة 
الشر ششضمن مواد تاصة بمطأاء الحرا ق بغض النار  ن حجم ا أو شك  ا أو شرك ل المادة الشار شحشوي اا 

 فالم   أن شكون متصصة إلطأاء الحريق .  
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 المطلب الثاني
 ركان الجريمةأ

إن ل ذه الجريمة ركن ن أساس  ن اما الركن المادي القا     ن الس وك الجرمر الواجال شاوافره والاركن 
 المعنوي . 

 أواًل:  الركن المادي:

  شمنا الس وك الجرمر ل ذه الجريمة فر أحد الس وك ن ااش  ن : 
ء الحرا اق أو   ار مكان اا أو جع  اا الس وك الوو يقو    ن نشاط إ جابر واو ناع  لاة مركباة إلطأاا

  اار صااالحة ل عمااا: وانااا يقااو  الجااانر بأعااا واااو إاالااة االااة المتصصااة إلطأاااء الحرا ااق ماان مكان ااا أو 
 شتريل اذه االة بح ث شصب    ر قادرة   ن إطأاء الحرا ق . 

أااو شرك ال االاة أما الس وك النانر فيقو    ن اشتاذ موق  س بر أي امشناع  ن القياا  بأعاا وااو إ 
المتصصااة إلطأاااء الحرا ااق ماان قبااا الشااتص المجباار بحكاا  القااانون أو النامااة   اان اقشناااء  لااة إلطأاااء 

 ،بأعا أوجبشاو الناماة  القياالحرا ق وفاقًا لالصوو أو ل   بق ا صالحة ل عما دا مًا: وانا يمشنم الجانر  ن 
فقاااد أوجباااا  بعااااض القااااوان ن   اااان بعااااض الشااااتاص اقشناااااء  و  متصصااااة إلطأاااااء الحرا ااااق كأصااااحال 

فاامذا امشناام اااؤوء الشااتاص  اان شرك اال اااذه ااو  أو لاا   باادل ا  نااد  ،المعامااا أو المطااا   أو الشااركا 
 . 511انش اء صوح ش ا يعد  مرشكبًا ل جر  المنصوص   يو فر الأقرة النانية من المادة 

 انيًا: الركن المعنوي :ث
إن اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة، فوبااد ماان شااوافر القصااد الجرماار القااا     اان شااوافر  نصااري الع اا  
واإلرادة.  فوبااد ماان أن يكااون الجااانر  المااًا بأنااو يقااو  بشترياال االااة المتصصااة إلطأاااء الحريااق أو يمشناام 

 ن ششجو إرادشو ل قيا  بذلك.  ن اقشنا  ا فر الحاو  الشر فرض ا القانون وأ

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي 

بعقوبة الحبس من نوناة أشا ر إلان سانش ن   ان مان  511 اقل المشرع فر الأقرة الولن من المادة 
يقااو  بناااع  لااة مركبااة إلطأاااء الحرا ااق أو   اار مكان ااا أو جع  ااا   اار صااالحة ل عمااا. فاار حاا ن  اقاال فاار 

و شارة  وم ل ارة ساورية مان بالعقوبة نأس ا فضًو  ن  راماة ششاراول با ن ألأار   اذاشالأقرة النانية من المادة 
كااان مجباارًا بحكاا  القااانون أو النامااة   اان اقشناااء  لااة إلطأاااء الحرا ااق فأ أااا شرك ب ااا وفاقااًا لالصااوو أو لاا  

  بق ا صالحة ل عما دا مًا.



178 

 

 الفصل الثاني
 االعتداء على سالمة طرق النقل والمواصالت واألعمال الصناعية

ة شااريان الحياااة الااذي  ااربط أطاارام الدولااة ببعضاا ا، ويااربط شعااد طاار  النقااا ووسااا ا اوشصاااو الساا كي
الفاراد ف  ااا بعضاا   إلاان جانال دوراااا اإلق يماار والاادولر فار وصااا الاادوو البع اادة والقريباة فيمااا ب ن ااا. وال ااو  

وماااان دون ااااا ماااان الممكاااان أن  ن ااااار اااااذا اوشصاااااو الاااادولر  ،جع اااا  وسااااا ا اوشصاااااو العااااال  قريااااة صااااغ رة
المنطقاار أن  شاادتا المشاارع الجاا اار لحما ش ااا وأن يعااد المساااس ب ااا ماان جاارا   التطاار  واوق يماار. لااذلك ماان

 با قد يمس بحياة الشتاص الذ ن يسشتدمون ا.  ،الشاما الذي و يقشصر     ا فقط

 المبحث األول
 ق العام أو المنشآت العامةيجريمة تخريب الطر 

 : من قانون العقوبا    ن ما يأشر 518 نص  المادة
من أحدث تخريبًا عن قصد في طريـق عـام أو فـي أحـد المنشـآت العامـة أو ألحـق بهـا ضـررًا عـن "

 قصد عوقب بالحبع من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سالمة السير".
 وبد من الشعرم   ن أركان اذه الجريمة ومؤيداا الجاا ر بعد شحد د مح  ا. 

 المطلب األول
 محل الجريمة

المشاارع محااا اااذه الجريمااة بااالطر  العامااة أو المنشااآ  العامااة. وبقصااد بااالطر  العامااة الطاار   حاادد
. 1الشاار شساا ر     ااا الساايارا  التاصااة والعامااة ومتش اا  العربااا  المتصصااة لنقااا الشااتاص أو البضااا م

رل اااذه الماااادة فيقصااد ب ااا المنشاااآ  الحكوميااة المتصصاااة شااأمااا المقصااود بالمنشاااآ  العامااة فاار معااارض 
لمراقبة الطر  العامة أو شناي  حركة الس ر أو حأل المن   ن الطرقا  العامة، ومناو ذلاك شارطة الطار  

 العامة الموجودة   ن الطر  الواص ة ب ن المحافاا  السورية . 

 

 
                                                 

: " اود ااء بشاأن الطرقاا  العاماة مناوط بااإلدارا  العاماة ، ويقشصار حاق الفاراد الاذ ن يساشأ دون حكم  محكماة الانقض الساورية باأن   -1
من الطرقا  العامة   ن مراجعة اإلدارة المتشصاة والط ال إل  اا أن ششاولن التصاومة ف  اا إو إذا كاان الشعادي   ان ااذه الطرقاا  مان شاأنو 

،  5/1/8162شاااري   8741قاارار  114إلاان أموكااو ". نقااض سااوري ، جنحااة أساااس أن يحااوو دون اسااشعماو المااد ر حقااو بااالمرور من ااا 
  8751، ص  8534أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق  
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 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

 افر ركن  ا الساس  ن: الركن المادي والركن المعنوي . شقو  اذه الجريمة   ن شو 

 أواًل: الركن المادي: 

 شمناااا الاااركن الماااادي ل اااذه الجريماااة فااار سااا وك جرمااار يشاااكا تطااارًا   ااان ساااومة السااا ر. وقاااد حااادد 
 المشرع اذا الس وك الجرمر بأحد فع  ن : الشتريل أو اإلضرار . 

حدث ضررًا فر طر  النقا العامة أو المنشآ  العامة ما يشكا يقصد بالشتريل أو اإلضرار القيا  بأفعاو ش
تطرًا   ن سومة الس ر. ومناو ذلك أن يقو  أحد الشتاص بمحداث العد د من الحأر فر الطريق أو أن 
يقو  شتص بوضم بعض الحجار الكب رة فر اذا الطريق، أو أن يقو  أحد الشتاص بمحداث شتريل فر 

 لشأم ن الطر  مما  جعا اذا الطريق   ر  من . أحد المنشآ  المتصصة 

وبناااءً   اان ذلااك لاا  شعااد محكمااة الاانقض القيااا  بالبناااء بجاناال الطاار  العامااة نو ااًا ماان أنااواع الشترياال 
قاد ب نا  أناواع الطار  وحادد  الواجباا  الشار  8153شاري   415وقد      ذلك بأن: " أحكا  المرسو  رق  

باااالقرل من اااا والمرجااام الاااذي يعطااار اإلجاااااة بالبنااااء وماااا  جااال اشتااااذه مااان شأااارض   ااان مااان  رياااد البنااااء 
اإلجااراءا  بحااق المتااالأ ن ك ااد  البناااء واااذا الشاادب ر  مااا شقااو  بااو الساا طة اإلداريااة وو يعااد  قوبااة جاا يااة، 

 ".  1وكان ااارًا من ذلك أنو و  قال   ن المتال  فر منا اذه الحواو
لمشرع السوري شط ل أن  نشج  ن اذا الشتريل أو اإلضرار حدوث تطر   ان ولج ة النش جة الجرمية فمن ا

سااومة الساا ر، وبالشااالر لاا   شط اال حاادوث أي حااادث مااروري بااا  اان مجاارد شحقااق التطااورة   اان الساا ر   اان اااذه 
سا ر يعاد الطرقا  العامة يعد كافيًا لشحقق الركن المادي ل ذه الجريمة . وشبعًا لذلك فمن وجود التطار   ان ساومة ال

. وقد قرر  محكمة النقض بأن : " الشسبل فر كسر  امود الك رباء و  قاال   ياو إو إذا 2ركنًا من أركان الجريمة
ذا كان الشرط   ر مشوفرًا فمن الأعا و يعاقل بموجل ذلك  " .3نج   نو تطر   ن السومة العامة وا 

  

                                                 
، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق   26/2/8161شاري   715قرار  437نقض سوري ، جنحة ، أساس  -1

  8751 ، ص 8537
حكم  محكمة النقض السورية بأن : كا ا شداء من اذا القب ا سواء كان قصدًا أو تطأ معاقل   يو فيما إذا نج   نو تطر   ن  - 2

ذا ل  يكن اذا الشرط مشوفرًا فمن الأعا و يعاقل   يو بموجل ذلك" . نقض سوري، جنحة أساس   8566قرار  663سومة الس ر ، وا 
  8764، ص  8514أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق   ، 25/3/8118شاري  

، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق   27/3/8163شاري   8171قرار  8168نقض سوري ، جنحة أساس  - 3
  8762، ص  8531
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 ثانيًا: الركن المعنوي :
شعد ااذه الجريماة مان الجارا   المقصاودة، فوباد مان شاوافر القصاد الجرمار القاا     ان الع ا  واإلرادة،  

إذ  شوجل أن يكون الجانر  المًا بأنو يحدث شتريبًا أو إضرارًا بالطر  العامة وأن ششجو إرادشاو ل قياا  باذلك . 
اث تطاار   اان سااومة الساا ر. ويشوجاال نيااة إحاادفاار إضااافة إلاان ذلااك وبااد ماان شااوافر الاادافم لديااو والمشمنااا 

 اقباا    اان ارشكااال اااذه الجريماة تطااًأ ممااا يمكاان القااوو إن اااذه الجريمااة ماان  516اإلشاارة إلاان أن المااادة 
 الممكن أن شكون   ر مقصودة . 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

ر إلاان  اقاال المشاارع   اان ارشكااال اااذه الجريمااة بعقوبااة جنحيااة الوصاا  وااار الحاابس ماان سااشة أشاا 
سنش ن. وشدد المشرع  قوبة اذه الجريمة ، إذ  ااد   ان العقوباة نصاأ ا إذا أصا ل أحاد النااس بعاااة دا ماة 

. فار حا ن جعاا المشارع  قوباة ااذه  515ويقضن باإل دا  إذا أد  المر إلن مو  أحد الناس وفقًا ل مادة 
 .516ن   ر قصد وفقًا ل مادة الجريمة الحبس مدة و ششجاوا السشة أش ر إذا أشن الجانر فع و  

وانا وبد من اإلشارة إلن أن شقاد   قوبة اذه الجريمة  شراول ما ب ن التمس والعشر سنوا  إذا كان  
فر ح ن أن اذا الشقاد   شراول ما ب ن العشر والعشرين سنة إذا كان  العقوبة جنا ية  ،جنحية الوص 

 الوص  .
 المبحث الثاني

 القطار الحديديجريمة تعطيل سير 

 من قانون العقوبا  :  512نص    ن اذه الجريمة المادة 
"من عطل خطًا حديديًا أو آالت الحركة أو اإلشارة أو وضع شيئًا يحول دون السير أو استعمل 
وسيلة ما إلحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال 

 الخمع سنوات".تنقص عن 

 إن دراسة اذه الجريمة يسششبم أوو شحد د مح  ا قبا شحد د أركان ا ومؤيداا الجاا ر. 

 المطلب األول
 محل الجريمة

 شمناااا محاااا ااااذه الجريماااة فااار التاااط الحد ااادي ل قطاااار أو  و  الحركاااة أو اإلشاااارة المشع قاااة بحركاااة 
 ش ا وسري ا بشكا  ا  . القطارا  والقطارا  الحد دية وكا ما  رشبط ب ا وبحرم
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 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

 شقو  اذه الجريمة   ن شوافر الركن ن الساس  ن واما : الركن المادي والركن المعنوي . 
 أواًل: الركن المادي :

 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة فر إلحاا  الضارر باالتطط الحد ادي ل قطاار وقاد حادد المشارع فار 
 بعض الس وكا  الجرمية المعاقل     ا وار :  512نص المادة 

شعط ا التط الحد دي أو  و  الحركة أو اإلشارة أو وضم شرء يحوو دون الس ر أو اسشعماو وس  ة ما 
إلحداث الشصاد  ب ن القطارا  أو انحراف ا  ن التط. وشبعًا لذلك فمن اذه الجريمة ار من جرا   التطر 

 من الممكن أن  ؤدي إلن إلحا  الضرر بالممش كا  والشتاص. القا مة   ن إحداث تطر شاما 
،  512وبالشالر  ندما يقو  الجانر بأحد الفعاو السابقة يعد مرشكبًا ل جريمة المنصوص     ا فر المادة 

وليس من الضروري لعد الجر  مرشكبًا أن  ؤدي اذا الأعا إلن إحداث الشصاد  الأع ر ب ن القطارا  أو 
  ن مساراا.انحراف ا 

 ثانيًا: الركن المعنوي :
شعااد اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة فوبااد ماان شااوافر القصااد الجرماار لااد  الجااانر. ف شوجاال أن 
يكون الجانر  المًا بأنو يقاو  بشعط اا التاط الحد ادي أو  و  الحركاة أو اوشاارة أو يضام شا  ًا يحاوو دون 

  ب ن القطاارا  أو انحراف اا  ان التاط، وأن ششجاو إرادشاو لاذلك . الس ر أو يسشعما وس  ة ما إلحداث الشصاد
 اقبااا    ااان ارشكاااال ااااذه الجريماااة تطاااًأ مماااا يمكااان القاااوو إن ااااذه  516ويشوجااال اإلشاااارة إلااان أن الماااادة 

 الجريمة من الممكن أن شكون   ر مقصودة . 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

باااة جنا ياااة لماااا يمكااان أن  شرشااال   ااان ارشكاااال ااااذه  اقااال المشااارع   ااان ارشكاااال ااااذه الجريماااة بعقو 
الجريمااة ماان إااااا  أروال  اادد كب اار ماان الشااتاص وااار الشااغاو الشاااقة المؤقشااة ماان تمااس ساانوا  إلاان 
تمااس  شاارة ساانة. وشاادد المشاارع  قوبااة اااذه الجريمااة، إذ  ااااد   اان العقوبااة نصااأ ا إذا أصاا ل أحااد الناااس 

. فااار حااا ن جعاااا  515لمااار إلااان ماااو  أحاااد النااااس وفقاااًا ل ماااادة بعاااااة دا ماااة ويقضااان باإل ااادا  إذا أد  ا
المشاارع  قوبااة اااذه الجريمااة الحاابس ماادة و ششجاااوا السااشة أشاا ر إذا أشاان الجااانر فع ااو  اان   اار قصااد وفقااًا 

 .516ل مادة 
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 المبحث الثالث
 جريمة تحطيم آالت اإلشارة الخاصة بالسفن والمركبات الهوائية

 من قانون العقوبا : 517 نص    ن اذه الجريمة المادة
مغلوطـة أو أيــة  إشـاراتأو اسـتعمل  اإلشـارةــ يعاقـب بالعقوبـة نفسـها مـن حطـم أو عطـل آالت 1" 

 مركبة هوائية.  إسقاطسفينة أو  إغراقوسيلة خاصة أخرى بقصد 
ذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانـت العقوبـة عشـر سـنوات علـى 2 ـ وا 
 األقل".

 إن الشح  ا القانونر ل ذه الجريمة يسششبم أوًو شرل أركان ا وبعد ذلك مؤيداا الجاا ر . 

 المطلب األول
 أركان الجريمة

والاركن المعنااوي  القاا     ان نشاااط يقاو  باو الجاانر إن ل اذه الجريماة ركنا ن أساسا  ن وامااا : الاركن الماادي 
 المشمنا فر شوافر النية الجرمية.

 لركن المادي :أواًل:ا

  شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة فر القيا  بأحد الفعاو ااشية :  

 ا شحطي  أو شعط ا  و  اإلشارة التاصة بالسأن أو المركبا  ال وا ية.  8

 ا اسشعماو إشارا  مغ وطة أو أية وس  ة أتر  بقصد إ را  السأ نة أو المركبة ال وا ية.  2

القيا  ب ذه الفعاو يعد كافيًا لقيا  الجريمة الشامة حشن لو ل  شؤِد اذه الفعااو إلان وبالشالر فمن مجرد 
إساااقاط الساااأ نة أو الطاااا رة . ومنااااو ذلاااك أن يقاااو  أحاااد الشاااتاص بشعط اااا الج ااااة المساااؤولة  ااان الاااشحك  

ة التاصاة بأاش  مما يسا د   ن اصطدام ا بأحد الصتور الكب رة و رق ا، أو شعط ا الج اا  ،باشجاه السأ نة
 مكاب  الطا رة  ند ال بوط ب دم شحطم ا  ند ابوط ا . 

 ثانيًا: الركن المعنوي : 
شعااد اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة الشاار ششط اال شااوافر القصااد الجرماار بعنصااريو الع اا  واإلرادة. 

مغ وطااة أو أيااة  إشااارا أو يسااشعما  اإلشااارةفوبااد ماان أن يكااون الجااانر  المااًا بأنااو يحطاا  أو يعطااا  و  
وس  ة تاصة أتر  ششع ق بالسأن أو الطاا را  وأن ششجاو إرادشاو لاذلك، إضاافة إلان القصاد الجرمار وباد مان 

 شوافر الدافم القا     ن نية إ را  سأ نة أو إسقاط مركبة اوا ية. 
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لقوو إن اذه  اقب    ن ارشكال اذه الجريمة تطًأ مما يمكن ا 516ويشوجل اإلشارة إلن أن المادة 
 الجريمة من الممكن أن شكون   ر مقصودة . 

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

 اقل المشرع   ن ارشكال اذه الجريمة بعقوبة جنا ية الوص  لما يمكن أن  شرشل     اا مان نشاا ج 
د كارنية كم را  سأ نة أو شحط  طا رة وار الشغاو الشاقة من تمس سنوا  حشن تمس  شارة سانة. وشاد

المشااارع  قوباااة ااااذه الجريماااة، إذ  اااااد   ااان العقوباااة نصاااأ ا إذا أصااا ل أحاااد النااااس بعاااااة دا ماااة ويقضااان 
. فار حا ن جعاا المشارع  قوباة ااذه الجريماة 515باإل دا  إذا أد  المر إلن مو  أحد النااس وفقاًا ل ماادة 

 .516مادة الحبس مدة و ششجاوا السشة أش ر إذا أشن الجانر فع و  ن   ر قصد وفقًا ل 

 المبحث الرابع
 االعتداء على االتصاالتجريمة 

 من قانون العقوبا  :  514المادة شنص 
ذاعات الراديـو سـواء بإلحـاق إـ من أقدم قصدًا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو  1"

 الضرر باآلالت أو األسالك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبع حتى ستة أشهر. 
ذا نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة ُقضي بالحبع من ثالثة أشهر إلى سنتين".ـ 2  وا 

إن دراسااة النمااوذج القااانونر ل ااذه الجريمااة يسااششبم ماان ج ااة شحد ااد محااا اااذه الجريمااة وماان ناا  شاارل 
 أركان ا والشعرم   ن مؤيداا الجاا ر . 

 المطلب األول
 محل الجريمة 

حدد المشرع محا اذه الجريمة بالمتابرا  البرقية أو ال اشأية أو إذا ا  الراد و. وبالشالر فمن محا اذه 
 الجريمة  شمنا فر وسا ا اوشصاو المتش أة. 

 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

ركنااا ن أساسااا  ن اماااا:  514إن ل اااذه الجريماااة وفقاااًا ل نماااوذج القاااانونر المنصاااوص   ياااو فااار الماااادة 
 كن المادي والركن المعنوي. الر 
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 أواًل :الركن المادي : 
 شاااأل  الاااركن الماااادي ل اااذه الجريماااة مااان نشااااط إ جاااابر  شمناااا فااار قطااام سااا ر المتاااابرا  البرقياااة أو 
ال اشأيااة أو إذا ااا  الراد ااو سااواء بملحااا  الضاارر بااااو  أو السااوك أو بأيااة طريقااة أتاار . وبالشااالر فاامن 

نااة لقطاام ساا ر اااذه المتااابرا  أو اإلذا ااا ، إذ ذكاار   اان سااب ا المناااو إلحااا  المشاارع لاا  يحاادد وساا  ة مع 
الضرر بااو  أو الساوك المساشتدمة فار تدماة ااذه المتاابرا  أو اإلذا اا  وبعاد ذلاك ذكار باأي وسا  ة 
أتر  مما  دو   ن أن أي وسا  ة م ماا كانا  مان الممكان أن شرشكال ااذه الجريماة مان تول اا ومنااو ذلاك 

ر   اان اااذه المتااابرا   اان طريااق أج اااة متصصااة لااذلك. وماان الواضاا  أن اااذه الجريمااة ششط اال الششااوي
شحقاق النش جاة الجرمياة المشمن ااة فار قطام ساا ر المتاابرا  البرقياة أو ال اشأياة أو إذا ااا  الراد او. وبنااًء   اان 

مان  514دة " كسر أ مدة ال اش  و يشاكا الجار  المنصاوص   ياو فار الماابأن ذلك حكم  محكمة النقض
 ".  1قانون العقوبا  إو إذا نج   نو شعط ا س ر المتابرا  البرقية وال اشأية

 ثانيًا: الركن المعنوي:
إن اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة الشاار ششط اال قصاادًا جرمياااً . فوبااد ماان أن يع اا  الجااانر بأنااو 

الراد اااو وأن ششجاااو إرادشاااو ل قياااا  باااذلك. ويشوجااال قطااام سااا ر المتاااابرا  البرقياااة أو ال اشأياااة أو اذا اااا  يقاااو  ب
 اقباا    اان ارشكااال اااذه الجريماة تطااًأ ممااا يمكاان القااوو إن اااذه الجريمااة ماان  516اإلشاارة إلاان أن المااادة 

الممكن أن شكون   ر مقصودة . وفر اذا اإلطار وبد مان سارد ماا قررشاو محكماة الانقض مان أن: " التطاأ 
صودة با وبد أن يكاون التطاأ ناشا ًا  ان إامااو أو ق اة احشاراا أو متالأاة و  شساو  مم كا جريمة   ر مق

ل ناا  فمذا شصارم اإلنساان شصارم الرجاا العاقاا وبصاورة طبيعياة ونشاأ  ان  م او نش جاة ضاارة فاو يكاون 
مرشكبًا جريماة   ار مقصاودة وو يساأو  ان ذلاك ماا لا  يكان فار المار أحاد السابال الشار  نشاأ  ن اا التطاأ 

ن ا يكااون الحااادث  رضااًا طبيعيااًا وو يعااد جرمااًا معاقبااًا   يااو وو يسااأو صاااحبو  نااو و  يااو فاامذا كاناا  وبأقاادا
 ".   2الد و  شش ر إلن أن الريال ألق  التشال   ن الرض فقطع  أسوك ال اش  فو مسؤولية   يو

 
 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

                                                 
أد ل اساشنبولر ، مرجام ساابق ، الجااء الناانر ، القا ادة رقا  ،  81/6/8161شاري   8414قرار  8256نقض سوري ، جنحة ، أساس  - 1

  8761، ص  8535
 8511، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء النانر ، القا دة رق   1/4/8163شاري   111قرار  214نقض سوري، جنحة أساس   -2

  8767، ص 
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حيااة الوصاا  واار الحاابس ماان  شارة أيااا  حشاان  اقال المشاارع   اان ارشكاال اااذه الجريمااة بعقوباة جن
الحاابس ماان نونااة بح ااث شصااب  سااشة أشاا ر. وشاادد العقوبااة إذا نجاا   اان الأعااا تطاار   اان السااومة العامااة 

 أش ر إلن سنش ن. 

ووبد من اإلشارة إلن أن المشرع شدد مرة أتر   قوبة اذه الجريمة، إذ  اااد   ان العقوباة نصاأ ا إذا 
.  515دا مااة ويقضاان باإل اادا  إذا أد  الماار إلاان مااو  أحااد الناااس وفقااًا ل مااادة أصاا ل أحااد الناااس بعااااة 

فر ح ن جعا المشرع  قوبة اذه الجريمة الحبس مدة و ششجاوا السشة أش ر إذا أشن الجانر فع و  ان   ار 
 .516وفقًا ل مادة  1قصد

 المبحث الخامع
 الجرائم المتعلقة باألعمال الصناعية

  ن  513من قانون العقوبا    ن اذه الجرا  ، إذ نص  المادة  511إلن  513نص  المواد من 
 أن: 

" كل صناعي أو رئيع ورشة أغفل وضع آالت أو إشارات لمنع طوارأ العمل أو لم يبقها دائمًا 
 صالحة لالستعمال عوقب بالحبع من ثالثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة " . 

   ن أن:  511ومن ج ة نانية نص  المادة 

" من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو األنظمة في تعطيل اآلالت 
 واإلشارات السابقة الذكر عوقب بالحبع مدة ال تتجاوز الستة أشهر". 

   ن أن :  511ومن ج ة أت رة نص  المادة 

وات أو جعلها غير صالحة لالستعمال عوقب بالحبع من ستة ـ من نزع قصدًا إحدى هذه األد 1" 
 أشهر إلى ثالث سنوات. 

ـ ويقضى باألشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وباألشغال الشقة المؤبدة  2
 إذا أفضى إلى تلف نفع". 

                                                 
حكم  محكمة النقض السورية بأنو : " و شسقط بالمصالحة د و  الحق العا  بجريمة قطم كابا ال اش " وقد جاء فر ح نيا  اذا  - 1

القرار : " ح ث أن القرار المطعون فيو قد انش ن إلن إسقاط د و  الحق العا   ن المطعون ضده من جر  الشسبل بقطم كابا ااش  
من قانون العقوبا  لوقوع المصالحة مم واارة المواصو  ، وح ث أن د و  الحق العا  ل ذه الجريمة  516دة المنصوص  نو بأحكا  الما

، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، الجاء  78/5/8111شاري   356قرار  337و شسقط بالمصالحة". نقض سوري ،  سكرية ، أساس 
 .  8765، ص  8513النانر ، القا دة رق  
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 وسنشعرض بالشوالر لشرل محا اذه الجريمة وأركان ا ومؤيداا الجاا ر. 

 األول المطلب
 محل الجريمة

حدد المشرع محا اذه الجريمة باااو  أو اإلشاارا  التاصاة بالشنبياو بطاوارغ العماا ومان ذلاك مانًو 
 ااو  المتصصة باإلنذارا   ند حدوث ت ا ما كأن شصدر صوشًا مع نًا أو أضواًء مع نة.

 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

 ة وار: الركن المأشرض والركن المادي والركن المعنوي. إن ل ذه الجريمة الركان الساسية ااشي

 أواًل: الركن المفترض : 
من قانون العقوبا  شاوافر ركان مأشارض ، إذ اشاشرط أن يكاون الجاانر  513اششرط المشرع فر المادة 

 صنا يًا أو ر يس ورشة.

 ثانيًا: الركن المادي : 

 لنشطة اإل جابية أو المواق  الس بية: شمنا الس وك الجرمر ل ذه الجريمة فر مجمو ة من ا
ويشمناا ذلاك  ،ششمناا ااذه المواقا  باومشنااع  ان القياا  بأفعااو أوجب اا القاانون المواقف السلبية:  -1

فاار إ أاااو وضاام  و  أو إشااارا  لمناام طااوارغ العمااا أو  ااد  إبقاااء اااذه الج اااة دا مااًا  513وفقااًا ل مااادة 
   الجانر باومشناع  ن ششغ ا اذه الدوا . صالحة لوسشعماو. ومناو ذلك أن يقو 

ششمنا اذه النشطة فر القياا  بأفعااو أوجال القاانون اومشنااع  ان القياا  ب اا  ـ األنشطة اإليجابية :2
بنااع إحاد  الدوا  الساابق ذكرااا أو جع  اا   ار صاالحة لوساشعماو. ومنااو  511ويمناا ذلاك وفقاًا ل ماادة 

 أحد الدوا  المتصصة لإلنذار. ذلك أن يقو  الجانر بشتريل 

 ثالثًا: الركن المعنوي : 
اشااشرط   513إن الااركن المعنااوي ل ااذه الجريمااة  شمنااا فاار القصااد الجرماار أو فاار التطااأ . فالمااادة 

شوفر القصد الجرمر ف شوجل أن يع   الجانر بأنو يقاو  باأي سا وك  جعاا ااو  المتصصاة ل طاوارغ   ار 
 صالحة ل عما وأن ششجو إرادشو لذلك. 
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طريق ق ة اوحشراا أو اإلاماو أو  د  مرا اة ل قوان ن شقو    ن شوافر التطأ  ن  511فر ح ن أن المادة 
أو النامة. فمذا أد  إاماو أحد الشتاص أو ق ة احشرااه إلن شعط ا ااو  المتصصة لإلنذار ُيسأو 

  ن جريمة   ر مقصودة.  511بموجل المادة 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 أواًل: العقوبة األساسية: 
الجاارا   المشع قاة بال ماااو الصاانا ية وفقاًا لطبيعااة الااركن الماادي والااركن المعنااوي : إذ شتش ا   قوبااة 

ماان قااانون العقوبااا  بااالحبس ماان نونااة أشاا ر إلاان ساانش ن وبالغرامااة ماان تمسااما ة إلاان  513 اقباا  المااادة 
فار أننااء العماا.  فار ألأر ل رة ساورية   ان مان يغأاا وضام  و  ل شحاذ ر  ماا يحصاا مان ااروم طار اة

من قانون العقوبا  بالحبس مدة و ششجاوا السشة أشا ر فار حااو اإلامااو الماؤدي  511ح ن  اقب  المادة 
فعاقبااا  بااالحبس مااان سااشة أشااا ر إلاان ناااوث  وذاشااماان القاااانون  511إلاان شعط ااا ااااذه ااو  . أمااا الماااادة 

 سنوا  من  ناع قصدًا إحد  اذه ااو .

 ثانيًا: العقوبة المشددة: 
لشصاااب  جنا ياااة  511اإلشاااارة إلااان أن المشااارع شااادد العقوباااة المنصاااوص     اااا فااار الماااادة وباااد مااان 

الوص  وار الشغاو الشاقة المؤقشة إذا نج   ان الأعاا المشمناا فار نااع إحاد  الدوا  المنصاوص     اا 
ااة حادنة جسيمة كأن شاؤدي الحادناة إلان حادوث  ا فر اذه المادة قصدًا أو جع  ا   ر صالحة لوسشعماو

 دا مة ببعض الشتاص، وبالشغاو الشاقة المؤبدة إذا أفضن الأعا إلن ش   نأس. 
 الفصل الثالث

 التسبب في نشر األمراض     

 518و 511نص المشرع   ان ااذه الجريماة مان تاوو نوناة ماواد فار قاانون العقوباا  واار الماواد 
ر مان أماراض اإلنساان . فار حا ن   ن جريمة الشسبل فر نشر مارض ساا 511. فقد نص  المادة  512و

  ن جريماة الشسابل فار انششاار مارض با ن الادواجن أو فار المارو اا ، ونصا  الماادة  518نص  المادة 
   ن جريمة  د  مرا اة النامة التاصة بمكافحة المراض والجراني  .  512
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 المبحث األول
 التسبب في انتشار مرض سار من أمراض اإلنسان

 من قانون العقوبا    ن ما يأشر:  511نص  المادة 
ـ من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو األنظمة في انتشـار مـرض سـار مـن  1)

 أمراض اإلنسان عوقب بغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آالف ليرة. 
ذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم باألمر مـن غيـر أن يق 2 صـد مـوت أحـد عوقـب بـالحبع مـن سـنة ـ وا 

 إلى ثالث سنوات فضاًل عن الغرامة(.
من توو قراءة النموذج القانونر ل ذه الجريمة من الممكان شحد اد مح  اا واركان اا قباا الشعارم   ان مؤياداا 

 الجاا ر . 

 المطلب األول
 محل الجريمة

 شمنااا محااا اااذه الجريمااة فاار صااحة اإلنسااان الحاار ، وبالشااالر و يمكاان أن يكااون مح  ااا الح ااوان أو 
النبا  . أما اإلنسان الم   فمن المنطقر أنو و يمكن أن يمنا محًو ل اذه الجريماة وساشحالة شحقاق النش جاة 

 الجرمية . 
 المطلب الثاني 

 أركان الجريمة  

ماارض سااار ماان أمااراض اإلنسااان ماان تااوو شااوافر ركناا ن أساساا  ن شقااو  جريمااة الشساابل فاار انششااار 
 واما : الركن المادي والركن المعنوي . 

 أواًل: الركن المادي : 
 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة من توو ارشكاال سا وك  اؤدي إلان نشار مارض ساار مان أماراض 

 اإلنسان. 
الماااراض الساااارية المضااارة بصاااحة  ويقصاااد بنشااار المااارض أي القياااا  بسااا وك  اااؤدي إلااان ذ اااوع أحاااد

اإلنسااان. وماان الممكاان أن  شمنااا ذلااك فاار نشاااط إ جااابر، ومناااو ذلااك أن يقااو  أحااد الطباااء بم طاااء أحااد 
ال قاحا  الأاسدة  ان طرياق التطاأ لمجمو اة مان الطأااو مماا  اؤدي إلان نشار مارض ساار. كماا يمكان أن 

ن طريق موق  س بر كأن   ما أحاد الطبااء إ طااء  شمنا الس وك الجرمر باومشناع  ن القيا  بأعا أي  
ال قاال المط ااول فار إحااد  القار  ممااا أد  لساريان ماارض ساار باا ن أااا القريااة، أو فار حاااو أام ا  إحااد  
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شركا  الدوية وضم أحاد المركباا  الواماة فار ال قاال الماراد إ طااؤه مماا جع او   ار فعااو وأد  ذلاك إلان 
 انششار مرض سار ب ن الناس . 

مرضم معٍد  نج   ن انشقاو  اما ممرض أو منشجاشو السمية بشكا مباشر ما المرض الساري فيقصد بو أ
صابشو بالمرض  . أو   ر مباشر إلن الغ ر وا 

 ثانيًا: الركن المعنوي : 
  ان ااذا العنصار المعناوي:  511 شمنا الركن المعنوي ل ذه الجريمة فر التطأ . وقد نصا  الماادة 

اماو أو ق اة احشاراا أو  اد  مرا ااة ل قاوان ن". وشبعاًا لاذلك وباد مان إنباا  ارشكاال الجاانر " من  شسبل  ن إ 
 من قانون العقوبا .  511ل تطأ بأحد صوره المنصوص     ا فر المادة 

فاار الاانص   اان صااورة نانيااة ل ااركن المعنااوي  511إو أن المشاارع ر اال فاار الأقاارة النانيااة ماان المااادة 
اا جريمة مقصودة. وبالشالر فوبد من أن يع ا  الجاانر بأناو  نشار مارض ساار ضاار ل ذه الجريمة  ندما  د  

بصحة اإلنسان وأن ششجو إرادشو إلن القياا  باذلك، ولكان  شوجال أن و  شاوفر لدياو قصاد قشاا أحاد الشاتاص 
و فيسأو  ن جريمة القشا المقصود وفقًا ل مادة  شاارة إلان من قانون العقوبا . ولكن انا وباد مان اإل 577وا 

أن  نشر قصدًا مرض سار من أمراض اإلنسان فمنو  شوقم مو  أحد الشتاص ويقباا المتااطرة فامذا شاوفر 
 أحد الشتاص فمن الممكن موحقشو   ن ارشكابو جريمة القشا المقصود لشوافر القصد اوحشمالر. 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 م ا المشرع السوري فر  قال اذه الجريمة ب ن حالش ن :  
 أواًل: في حالة الجريمة غير المقصودة :

 حشن  شرة  وم ل رة سورية . ل رة سورية اكشأن المشرع السوري بأرض  قوبة الغرامة الجنحية من ألأر 
 ثانيًا: في حالة الجريمة المقصودة : 

إلن  شرة  ل رة سورية ألأرسنة إلن نوث سنوا  والغرامة من شدد المشرع العقوبة وجع  ا الحبس من 
 . وم ل رة سورية
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 المبحث الثاني
 التسبب في انتشار الجراثيم بين الدواجن أو المزورعات

 :    ن ما يأشر 518نص قانون العقوبا  فر المادة 
ة في انتشـار سـواف بـين ـ من تسبب عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين واألنظم1) 

الــدواجن أو جرثومــة خطــرة علــى المزروعــات أو الغابــات عوقــب بغرامــة تتــراوح بــين خمســمائة وألفــي ليــرة 
 سورية. 
ذا أقدم قصدًا على فعله عوقب بالحبع عالوة على الغرامة( .2  ـ وا 

 لدراسة اذه الجريمة وبد من شحد د مح  ا وأركان ا ومؤيداا الجاا ر وفقًا لبشر:

 المطلب األول
 محل الجريمة 

 الدواجن أو المارو ا  أو الغابا  . فر  شمنا محا اذه الجريمة 
ويقصد بالدواجن: الط ور الداجناة، واار الط اور الشار ُشربان  ناد البشار وُيساشأاد مان بيضا ا ولحم اا وريشا ا 

جريماة الح واناا  التار  وا، وبالشالر  ترج من محاا ااذه الوار ط ور أليأة ومسشأنسة كالدجاج والبط واإل
  ااار الداجناااة كالبقاااار وال ناااا  والحصااانة والساااماك. أماااا الماور اااا  ف ااار كاااا ماااا  اااارع ويساااشأ د مناااو 

ا . وششضااامن وسااا وو أو منتأضااا جبااااواإلنساااان. فااار حااا ن أن الغاباااا  فضااااء متش ااا  الشضااااريس مااان 
وأنوا اااًا ح وانياااة. وشتش ااا  الشاااجار فااار  طرياااا والأ والطحالااالالشاااجار أساساااًا والشاااج را  وال شاااال، 
 وموارد المياه.  رشأاعواو، وتطوط العرض، والشربة، المناخانششاراا، وكنافش ا، وحجم ا ونو  ا حسل 

 المطلب الثاني
 أركان الجريمة

 شقو  اذه الجريمة   ن شوافر ركن ن أساس  ن اما الركن المادي والركن المعنوي . 
 أواًل: الركن المادي : 

 شمنا الركن المادي ل ذه الجريماة بسا وك جرمار قاا     ان الشسابل بانششاار الساوام با ن الادواجن أو 
 الجراني  ب ن المارو ا  وفر الغابا  . 
مااا ضاامن جم اارة ح وانيااة شضاا  نو ااًا ح وانيااًا أو أكناار  ماارٍض معاادٍ ويقصااد بانششااار السااوام انششااار 

با ن البشار. أماا انششاار  الوبااءبصورة شأو  معدو انششاره المعشاد فر المنطقة المعنية، يمكن ششاب  و بمأ او  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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لمارو ااا  والغابااا  فيقصااد بااو انششااار جااراني  شساابل أمراضااًا ل ااذه النباشااا  ممااا  ااؤدي إلاان الجااراني  باا ن ا
 موش ا أو إلن  د  إ طا  ا لنماراا. 

وماان الممكاان أن  شمنااا الااركن المااادي ل ااذه الجريمااة فاار نشاااط إ جااابر كااأن  تطااأ أحااد الشااتاص 
فيقااو  باارر مب ااد حشااري بكميااا  اا اادة فااو  المارو ااا  ممااا  ااؤدي إلاان انششااار جرنومااة تط اارة ب ن ااا . وقااد 
  شمناااا الاااركن الماااادي فااار موقااا  سااا بر كاااأن   ماااا أحاااد الشاااتاص المك أااا ن بااارر بعاااض المب ااادا    ااان

 المارو ا  مما  ؤدي إلن انششار اذه الجرنومة ف  ا . 

 ثانيًا: الركن المعنوي : 
 شمنا الركن المعنوي ل ذه الجريمة فر التطأ من توو شحقق إحد  صوره النوث اإلاماو أو ق ة اوحشراا 

نصري الع   أو  د  مرا اة النامة ، ومن ج ة أتر  من الممكن أن  شمنا فر القصد القا     ن شوافر  
 واإلرادة . 

 المطلب الثالث
 المؤيد الجزائي

 اقاال المشاارع   اان ارشكااال اااذه الجريمااة بعقوبااة شكد ريااة، إذ فاارض  قوبااة الغرامااة الشاار ششااراول باا ن 
تمسااما ة وألأاار ل اارة سااورية فاار حاااو كاناا  الجريمااة   اار مقصااودة ، وأضااام  قوبااة الحاابس الشكااد ري باا ن 

 يا  فر حاو كان  اذه الجريمة مقصودة. أربم و شرين سا ة إلن  شرة أ
 المبحث الثالث

 عدم مراعاة األنظمة الخاصة بمكافحة األوبئة

 من قانون العقوبا :  512نص    ن اذه الجريمة المادة 

"يعاقب بالحبع حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى ألفي ليرة من ال يراعي األنظمـة الخاصـة لمكافحـة 
 النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة".األوبئة والسواف وأمراض 

من توو قراءة النموذج القانونر ل ذه الجريمة نح ا ركن  ا المادي والمعنوي قبا الشعرم   ن مؤيداا 
 الجاا ر . 

 المطلب األول
 أركان الجريمة

 أواًل: الركن المادي : 
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لنامة التاصة لمكافحاة الوب اة  شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة فر س وك يقو    ن  د  مرا اة ا
والسوام وأمراض النبا  والجاراد وساا ر الح واناا  الضاارة. وبالشاالر فامن أي نشااط إ جاابر أو موقا  سا بر 

  نش ك الشرا م التاصة بمكافحة اذه المراض يشكا س وكًا مجرمًا . 

 ثانيًا: الركن المعنوي : 

لمشمناا فار إحاد  صاوره واار  اد  مرا ااة الناماة، التطاأ افار  شمنا الركن المعناوي ل اذه الجريماة 
وبالشااالر فاامن اااذه الجريمااة   اار مقصااودة. ونوحاال أن المشاارع لاا   اانص   اان صااورة نانيااة ل ااركن المعنااوي 
واار القصااد كماا فعااا فاار الماواد السااابقة . وماان الممكان طاارل المن ااة ااشياة:  ااد  قيااا  أحاد المك أاا ن باارر 

أمااراض النباشااا  ممااا أد  ونششاااراا أو انششااار الجااراد باا ن المحصااوو   المب اادا  التاصااة بمكافحااة بعااض
 بسبل  د  مرا اة النامة التاصة بمكافحة الجراد. 

 المطلب الثاني
 المؤيد الجزائي

حشان الساشة أشا ر وبالغراماة أياا   اقل المشارع   ان ارشكاال ااذه الجريماة بعقوباة الحابس مان  شار 
 ة ، وبالشالر فمن اذه الجريمة جنحية الوص  . من تمسما ة إلن ألأر ل رة سوري
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 الرابعالقسم 
 الجرائم الواقعة على األشخاص

نص المشرع فر البال النامن من القس  التاص من قانون العقوبا    ن الجنايا  والجن  الشر شقم   ن 
الشتاص. وقس  اذا البال إلن فص  ن فجاء الأصا الوو ليحدد الجنايا  والجن    ن حياة اإلنسان 

المقصود واإل ذاء   ر وسومشو كالقشا المقصود البسيط والمشدد والمتأ  والقشا   ر المقصود واإل ذاء 
المقصود ، فر ح ن نص المشرع فر الأصا النانر   ن الجرا   الواقعة   ن الحرية والشرم كحرمان 

فشاء السرار والذ  والقدل.   الحرية وتر  حرمة المناو والش د د وا 
 

 الفصل األول
 القتل المقصود 

الشاارا م الساااماوية والششااريعا  الوضااعية القشاااا ماان أشاااد الجاارا   وأ ام ااا تطااارًا، لن القشااا ااااو  د  شعاا
أن  ر  انش اااك لحرمااة الاانأس اإلنسااانية الشاار ت ق ااا ال ااو وسااوااا وكرم ااا أفضااا شكااري . فالشاارا م السااماوية شاا

 م الوضااعية، بعقاب ااا أ ااا  مااا يغضاال الاارل اااو إااااا  رول اااذه الاانأس اإلنسااانية الشاار كرم ااا ال ااو. والشاارا
، حق اإلنسان المقدس فر الحياة، وحاق المجشمام فار الحأااو   ان ساومة ذاشو الوق  فر  ن القشا، شحمر 

 وحياة أفراده.
أوو جااار  ارشكااال فااار شااااري  وجاااود  والقشاااا اااااارة اجشما ياااة إنساااانية قديماااة قاااد  الشااااري  نأساااو، ولعاااا  

ناار  أن أكناار الشاارا م الوضااعية، المغرقااة فاار القااد ، ااشماا  اإلنسااان،  ناادما قشااا قاب ااا أتاااه ااب ااا. لااذلك 
ش ابجاارا   القشااا، و  اال ااة ااار الشاار شماان  حااق لكااون مساسااًا وشعااديًا   اان الحقااو  اإلل يااة   اان البشاار،   ااد 

الحياااة وااار الشاار ل ااا الحااق بأتااذااا فكااان القشااا يحاااط بنقمااة اال ااة والبشاار معااًا،  اان طريااق إنااااو أقساان 
 ا شعذ بًا   ن مرشكبو.العقوبا  وأشدا

، كاان قاانون الجاااء العنماانر ااو المطباق فار الابود الشار 8141وقبا صدور قانون العقوبا  الساوري  اا  
. ولقاد ا شماد ااذا القاانون المعياار القادي  فار الشم  اا با ن القشاا ةكان  شحكم اا الدولاة العنمانياة، ومن اا ساوري

 النية المب شة، إلن جانل القشا التطأ.  يالنية اانية، والقشا العمد ذي المقصود ذ



194 

 

وبصاادور قااانون العقوبااا  السااوري انااش ج بااو المشاارع ن جااًا حااد نًا، باشبا ااو لمااا سااار    يااو أكناار الششااريعا  
، وقاااانون العقوبااااا  8173الجاا ياااة حداناااة، فااار ذلاااك الوقااا ، كقاااانون العقوباااا  السويساااري الصاااادر  اااا  

 اشو لحدث الناريا  الجاا ية فر اذا المضمار.، وبمرا 8171اإليطالر الصادر  ا  
الشقسااي   المشاارع السااوري  فمضااافة إلاان شقسااي  جاارا   القشااا إلاان اماارش ن: مقصااودة و  اار مقصااودة، لاا  يعشمااد

الننا ر الشق  دي ل قشا المقصود، با قا  بشقسي  جرا   القشا المقصود إلان نوناة أصانام، شتش ا  تطاورة كاا 
واااروم الشنأ ااذ وصااأة المجناار   يااو، ماام بقاااء أركان ااا الساسااية واحاادة. وااار القشااا  من ااا شبعااًا لنيااة الأا ااا

 البسيط والقشا المشدد والقشا المتأ . 
اسشنادا إلن ما شقد  سنعالج فر اذا البال الصور المتش أة ل قشاا المقصاود، بااد  ن باالجر  السااس، مح  ا ن 

المشاادد والمتأاا . لننشقااا بعااد ذلااك إلاان دراسااة حاااو  الركااان الشاار يشااشرك ف  ااا ماام متش اا  حاااو  القشااا 
 الششد د والشتأ   فر القشا.

 األول  المبحث
 القتل البسيط
ماان قااانون العقوبااا  القشااا   اار المقشاارن  577يقصااد بالقشااا المقصااود البساايط المنصااوص   يااو فاار المااادة 

  اان جريمااة القشااا المقصااود البساايط )ماان قشااا إنسااانًا  577بااارم ماان اااروم الششااد د . وقااد نصاا  المااادة 
 قصدًا  وقل بالشغاو الشاقة  شرين سنة . 

المقصاود ااو فعاا  اودي بحيااة إنساان قصادًا. وااو ككاا جريماة القشاا  إنمن توو اذا الانص يمكان القاوو 
 نصل   ن محا مع ن، والمحا فيو ااو اإلنساان الحار. ويشكاون مان فعاا يأضار إلان وفااة الضاحية، وااو 

وأت اارًا  شط ال قصادًا جرمياًا، أي أن ششجااو إرادة الأا اا إلان إاااا  رول الضااحية،  .ماا يشاكا الاركن الماادي 
 .واو الركن المعنوي 

 األول طلبالم
 محـــل جريمة القتل 

جريمااة أتاار  و شقاام ضاامن جاارا    د  قشااا الح ااوان يعاا إذ إن ،اإلنسااانفاار  شمنااا محااا جريمااة القشااا 
و ادا ااذ ن الشارط ن  ،القشا الشر شنأذ ضد اإلنسان , كذلك يششرط محا جريمة القشا أن يكاون اإلنساان حيااً 

الساس  ن )إنسان وحر  و  شط ل القانون أي شرط  تر لحماية اإلنسان فر حقاو فار الحيااة مناا ال اون أو 
العر  أو الد ن أو ال غاة أو السان أو الحالاة الصاحية أو المكاناة اوجشما ياة أو السياساية ساواء أكاان مواطناًا 

 فق رًا.أو أجنبيًا أو شابًا أو طأًو أو  نيًا أو 
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وبالشاالر القا ادة اار أن حماياة  ،كا اذه السبال و شحوو دون حماية اإلنسان فر حقو فر الحياة
 .1الحق فر الحياة ششع ق بكا إنسان حر

 
 
 

 أواًل : الجنين والوليد :
شحد ااد ال حاااة الشاار  ولااد ف  ااا الجناا ن ماان أااا  المسااا ا الشاار شواجااو الأقااو الجاا اار فاار جمياام  د  يعاا

           الاااادوو لن اااااذه ال حاااااة ااااار بمنابااااة الحااااد الأاصااااا باااا ن "الجناااا ن" الااااذي يعااااد محااااًو لجريمااااة اإلج اااااض
 محًو لجريمة القشا.  د  و "اإلنسان" الذي يع

كا نااًا مسااشقًو،  د  مأارقااة الجناا ن لاارح  أمااو، وشنأسااو بر شيااو، يعاااشأااق الأقااو الجاا اار   اان أنااو بمجاارد 
 .  2ومن ن  إنسانًا تاضعًا لحماية النصوص التاصة بالقشا، حشن ولو ما ااو مشصًو بأمو بالحبا السري 

 ثانيًا:  االعتداء على ميت  :
, فبمجاارد  ون ا ياااً  يحاادد الأقااو لحاااة وفاااة اإلنسااان ب حاااة شوقاا  الق اال والج اااا الشنأساار شوقأااا شاماااً 

حصااوو اااذه ال حاااة  شوقاا  القااانون  اان حمايااة اإلنسااان ككااا ن حاار وأي ا شااداء   يااو بعااد لحاااة وفاشااو و 
 يشكا أي جريمة قشا.

إذا كان القانون يحمر حق الحياة فار جارا   القشاا، فامن وجاود الحيااة لاد  الضاحية قباا وقاوع فعاا او شاداء 
فالقشااا و يقاام إو   اان إنسااان حاار، أمااا إذا كااان قااد فااار  الحياااة قبااا   يااو شاارط أساساار لقيااا  جاار  القشااا. 

 وقوع الأعا   يو، ف يس اناك جريمة قشا.
اذه المسألة ششع ق بالصورة الشر يكون ف  ا او شداء قد وقم   ن جناة بعاد أن فارقش اا الارول. كماا لاو أط اق 

لضاحية قاد فاار  الحيااة بسابل ذبحاة ق بياة شتص النار   ن  تر بنية قش او وأصاابو، نا  شبا ن بعاد ذلاك أن ا
 قبا فعا إطو  النار. 

 اذه الأرضية شن ر، فر الحقيقة، مسألة الجريمة المسشح  ة الشر انقس  بشأن ا الأكر الجاا ر إلن اشجاا ن:
شارو ًا فار القشاا:  د  او شداء الواقام   ان م ا  بقصاد قش او يعاد  و يعشد بأكرة الجريمة المسشح  ة، ويع األول:

)إن او شداء   ن جنة شاتص فاار  الحيااة بقصاد القشاا، يوحاق فا  او كشاارع فار جار  القشاا، لناو أ ارل 
 اان تطورشااو ماان تااوو او شااداء   اان الضااحية الااذي انااو   اان ق ااد الحياااة، ولاا  يحااا دون إشمااا  الجريمااة 

                                                 

 , 6، ص 2181محمد  وض, جرا   الشتاص والمواو، دار المطبو ا  الجامعية، اوسكندرية، مصر ،  د.  وض   1
 711، ص 8111د. محمد اكر أبو  امر، قانون العقوبا  ا القس  التاص، مكشبة الصحافة ، اوسكندرية ، الطبعة النانية ،  
 .411د. محمد اكر أبو  امر، مرجم سابق , ص   2
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ن إرادشااو، واااو وفاااة الضااحية بشااكا الشاار انشوااااا وقااا  بكااا مااا اااو ضااروري لشنأ ااذاا، سااو  ااارم تااارج  اا
  .  1مسبق

ــاني: أن او شااداء الواقاام   اان م اا  بقصااد قش ااو و يعااد قااشًو وو  ياار  يأتااذ بأكاارة الجريمااة المسااشح  ة، و  والث
شرو ًا فر القشا، لن الجريمة فر اذه الحالاة مساشح  ة اساشحالة موضاو ية مط قاة. فمحاا جار  القشاا  جال 

 اذه الأرضية انعد  اذا المحا، وبالشالر انعدم  الجريمة. أن يكون إنسانًا حيًا، وفر
فالشااروع فاار الجريمااة اااو كالجريمااة ذاش ااا  ،فاار الواقاام وبااد ماان الشأريااق مااا باا ن الشااروع والجريمااة المسااشح  ة

فمذا انشأن المحا فو يمكن أن يكاون انااك شاروع فار الجريماة  ، شط ل بداية محًو إلمكانية حصوو النش جة
 دو أن يكون الأعا سو  جريمة مسشح  ة. با و يع

فر الواقم ، إن او شداء   ن جنة شتص فار  الحياة بقصد القشا، و يوحق فا  و كمرشكال لجريماة القشاا 
أو حشن شار ًا فر ارشكاب ا كاون محاا ااذه الجريماة وااو اإلنساان الحار   ار موجاود، فمحاا الجريماة شارط 

لقيا  الجريمة ومن دوناو و يمكان أن يكاون انااك أي جريماة. فجريماة أساسر لقيا  الجريمة ف و شرط وجود 
القشا شبنن وششحقق   ن وجود مح  ا أو واو وجود إنساان حار. وفار ذلاك شكاريس لأكارة الجريماة المساشح  ة 

بالما ة.  فر ح ن أن من يط ق الناار   ان إنساان معشقادًا وجاوده فار  اً لن إمكانية شحقق النش جة يعادو صأر 
إمكانياة حصاوو  إذ إنسريره ومن ن  شب ن أنو قد  ادر سريريو قبا ق  ا يعد شار ًا فر ارشكال جريمة القشا 

لو ل  يغادر الشتص ساريريو لكاان قاد أصاب  جناة اامادة فار حا ن أن  إذالنش جة ل  شصا إلن صأر بالما ة 
شداء   ن م   و يمكن أن يشكا جريمة قشا م ما كان  الاروم الشر رافق  القياا  ب اذا او شاداء بعاد او 

 مو  اإلنسان. 
ذا  إنوومن الممكن القوو  بغيال محا الجريمة شنشأر المص حة الشر  ريد المشرع حما ش ا واار حاق الحيااة وا 

يأارض العقوباة   اان الأا اا إذا ا شاد    اان  انشأا  المصا حة المحمياة انشأاان ال ادم مان العقااال ، فالمشارع
: ) الحاااق فااار الحيااااة ااااو  أنالمصااا حة الشااار يحم  اااا . وفااار ااااذا اإلطاااار  اااذكر جانااال مااان الأقاااو الجاا ااار 

المص حة الشر يحم  ا القانون فر أن ياا الجس  مؤديًا القدر الدنن من واا أاو الاذي و  نان  ناو كار و 
ل   يو الحق فر الحياة او الجس  الحر ، إذ الجس  او الكياان الاذي ششعطا جميعًا . والموضوع الذي  نص

 باشاار واااا   الحياااة واااو باإلضااافة إلاان ذلااك الموضااوع الااذي شقاام   يااو أفعاااو او شااداء   اان الحااق فاار 
الحياة فمذا انشأا  الحيااة وقا  ارشكاال الأعاا فكاان الجسا  جناة فاو ششصاور جريماة القشاا ، إذ لا  يقام ا شاداء 

  .2ق الذي يحميو القانون بالعقال  ن الح

                                                 
د، شرل قانون العقوبا  التاص ، الجرا   الواقعة   ن الشتاص والمواو ، منشورا  الجامعة اوفشراضية السورية ، ص د. ماد  ب  1

41 
  727، ص  8112د. مجمود نج ل حسنر ، شرل قانون العقوبا  ، القس  التاص ، دار ال ضة العربية ، القاارة ،  2
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: ) إذا ارشكال شاتص فعاًو و يعاقال   ياو القاانون واان  أناو وفر ذلك  ذكر جانل  تر مان الأقاو الجاا ار
أنو يكون جريمة ، فو شروع وو  قال ومنال ا أن يط ق شتص النار   ان شاتص  تار اناًا مناو أناو حار 

أقاارة النالنااة ماان المااادة إلاان ال . اسااشنادًا 1ر   يااو بعاادة سااا ا ، ناا   شباا ن أنااو شااوفر مساامومًا قبااا إطااو  النااا
 من قانون العقوبا  السوري : )وكذلك و يعاقل من ارشكل فعًو وان تطأ أنو يكون جريمة  . 212

ونسشنشج من ذلك أنو وباد أوًو مان الشحقاق مان وجاود محاا الجريماة قباا الناار إلان تطاورة الأا اا أو شاوفر 
لدياو، فامذا كاان ااذا المحاا منشأياًا فاو يمكان أن شقاو  الجريماة . ومان الممكان أن نطارل العد اد النية الجرمية 

من المن اة   ان جارا   شاوفر  النياة الجرمياة لاد  الأا اا لكان الجريماة انشأا  ونشأااء مح  اا: فعنادما يسار  
لجريمااة وااااو ماااو الغ ااار ، شتصااًا شاا  ًا نااا   شباا ن أناااو مالكااو و يعاااد مرشكبااًا لجريمااة السااارقة ونشأاااء محاااا ا

و نااادما يحاااوا شاااتص المتااادرا  نااا  شبااا ن أن ماااا يحاااواه ااااو ماااادة الساااكر فاااو يعاااد مرشكباااًا لجريماااة حياااااة 
فر التطااورة اإلجراميااة لااد  ماان االمتاادرا  ونشأاااء محااا الجريمااة واااو المااادة المتاادرة . فع اان الاار   ماان شااو 

 اء مح  ا.ونشألجرا   و يعد مرشكبًا  ، رشكل الفعاو السابقة
 الثاني  طلبالم

 أركان جريمة القتل
 أواًل :  الركن المادي :

 شأل  الركن المادي لي جريمة من نونة  ناصار : السا وك اإلجرامار و نصار النش جاة اإلجرامياة 
وجريماة القشاا كساا ر الجارا   شقاو  فار ركن اا الماادي  نادما ششحقاق ااذه العناصار النوناة  ،و العوقة السببية

 الشر سنقو  بدراسش ا.
 ـ السلوك اإلجرامي: 1

الساا وك الجرماار لجريمااة القشااا سااندرس القشااا  اان طريااق النشاااط اإل جااابر فاار فاار إطااار البحااث 
 والقشا بموق  س بر والوس  ة المسشعم ة ل قشا. 

 اإليجابي والموقف السلبي : أـ النشاط 
فعاا أو امشنااع  ان الأعاا  رمار إلاااا  الارول . و فار  شمنا الس وك اإلجرامر فار جريماة القشاا  

شضم الششريعا  الجاا ية وصأًا محددًا ل سا وك ال اادم إلاااا  الارول، ولاذلك فكاا سا وك  اؤدي  إلان انشاااع 
و ية الشار شسا   ب اا جميام الششاريعا  الجاا ياة فامن قياا  حياة اإلنسان يعد فعا قشاا. ووفقاا ل نارياا  الموضا

ماان  ناصاار الااركن المااادي. وبالشااالر و يمكاان قيااا   اً  نصاار  وصااأوجريمااة القشااا  شط اال شنأ ااذ فعااا مااادي ب
 .  2الركن المادي لجريمة القشا بمجرد العا  أو الشأك ر فر شنأ ذ جريمة القشا

                                                 
 711، ص  2184، منشورا  جامعة دمشق ، د. بود السراج ، شرل قانون العقوبا  العا   1
، د. بد الم يمن بكر، القس  التاص فر قانون العقوبا  ا  جرا   او شداء   ن 482د. محمد اكر أبو  امر، مرجم سابق،  ص   2

 .81، ص  8135الشتاص والمواو ، دار الن ضة العربية ، 
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رة  اان ساا وك  ااؤدي إلاان إحااداث النش جااة اإلجراميااة إن النشاااط اإلجراماار فاار جريمااة القشااا اااو  بااا
حركااة  ضاا ية إراديااة فاار )الوفاااة . اااذا الأعااا اإلجراماار فاار أ  اال صااوره يعباار  اان ساا وك إ جااابر  شجسااد 

 اومشناع  ن القيا  بأعا. فر موق  س بر  شمنا بااارة فر  المنا التارجر، أو 
  :النشاط اإليجابي 

ية واحدة أو بعدة حركا  ، ومن أمن اة ذلاك: إطاو  رصاصاة  شحقق النشاط اإل جابر بحركة  ض 
واحدة أو  دة رصاصا    ن المجنر   يو أو طعن المجنر     ا طعنة واحادة أو  ادة طعناا ، أو وضام 
جر ااة ساا  واحاادة أو  اادة جر ااا  فاار شاارال المجناار   يااو ، أو ضاارل المجناار   يااو   اان رأسااو بضااربة 

 واحدة أو  دة ضربا .
 الموقف السلبي  : 

يمكن شحق ق فعا القشا باومشناع  ن الحركاة العضا ية الشار  جال   ان الأا اا القياا  ب اا ل ح  ولاة 
القشااا، إو أن القشااا باومشناااع ، يشااشرط وجااود الشاااا  قااانونر أو فاار دون شحق ااق النش جااة اإلجراميااة المشمن ااة 

ن إطأاااء الحريااق الااذي شاال فاار شعاقاادي باا ن الجااانر والمجناار   يااو ومناااو ذلااك: امشناااع رجااا اإلطأا يااة  اا
 .  1مناو شتص ما، أو امشناع المنقذ  ن إنقاذ الغريق،  أو امشناع ال   ن رضا ة طأ  ا

 ب ـ وسيـــلة القتـــل :
  : القتل بوسيلة مادية 

الأعاااا فااار جريماااة القشاااا كعنصااار مااان  ناصااار الاااركن الماااادي يعنااار حركاااة أو امشنااااع  ااان حركاااة 
قااانون العقوبااا  السااوري  القشااا. لاا  يحااددفاار  ضاا ية إراديااة قااادرة   اان إحااداث النش جااة اإلجراميااة المشمن ااة 

ولكناو لجاأ وس  ة اقشرام مع نة   ن  كس قانون العقوبا  المصري الذي ل  يحدد بشاكا  اا  وسا  ة مع ناة 
مااان قاااانون  277شحااادث بالسااا  وفقاااًا ل ماااادة  الشااارإلااان شتصااايص ماااادة واحااادة ششع اااق بوصااا  وسااا  ة القشاااا 

 ولااذلك و ،العقوبااا  المصااري. فالنشاااط اإلجراماار الااذي يحقااق بااو الأا ااا جريمااة القشااا قااد  نأااذ بأيااة وساا  ة
 شقم ب ا جريمة القشا.  الشر برة ل وس  ة 

الجااانر قااد شعباار  اان وساا  ة قاش ااة بطبيعش ااا منااا الساا حة والمشأجاارا  إن الدوا  الشاار يسااشتدم ا 
والساامو  والدوا  الحااادة أو شكااون الدوا    اار قاش ااة بطبيعش ااا وماام ذلااك يسااشتدم ا الأا ااا كوساا  ة شااؤد  

                                                 
بالشاا  قانونر أو شعاقدي، ويورد بعض المن ة ل شدل ا   ن اذا اوتشوم:  ر  بعض الأقو أنو من   ر الدق ق ربط شجري  اومشناع 1

ا  شتص  ريد قشا جاره ولذلك   قر بو فر ب ر  م ق ويمشنم  ن إمداده بالطعا  والشرال. فر اذه الحالة من البداية و شوجد أية رابطة الشا 
 . ومن الواض  وجو اوتشوم ب ن اومشناع واومشناع النابم  ن الشاا  قانونر ب ن الشتص ن و شنأذ جريمة القشا دون شوفر اذا اولشاا

قانونر أو شعاقدي بح ث الأا ا فر اومشناع النابم  ن الشاا  و  شسبل وو  ت ق بنأسو اروم حالة او شداء   ن حياة المجنر   يو 
 .481  ن  كس حالة اومشناع العادية, د. محمد اكر أبو  امر , مرجم سابق ، ص
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 الشاراتاشوم الوسا  ة  مان ر    ن الاإلن شحق ق جريمة القشا منا الحجارة أو العصا. وفن جميم الحاو  و 
 القانون يعشُد ب ا جميعا لمساءلة الأا ا  ن جريمة القشا.  أندم ا الجانر لشحق ق جريمة القشا إو يسشت

وشجاادر اإلشاااارة إلااان أناااو باااالر   ماان أن القاااانون الساااوري و يعشاااد بوسااا  ة أو بااأداة القشاااا، ساااواء كانااا  قاش اااة 
الأا ااا حالااة ماان حاااو  الشااروع  الجريمااة الشاار و يمكاان وقو  ااا لااارم مااادي  ج  ااو د  بطبيعش ااا أ  و، ويعاا

ف ااا يسااأو الأا ااا  اان فع ااو إذا لاا  شحاادث النش جااة بساابل  ،ويعاقاال فا   ااا ولكاان ماااذا  اان الااارم المعنااوي 
ااا ناص المشارع   ان حااو  مع ناة و يعاقال ف  اا الأا اا  إلان ذلاكارم معناوي  ج  او الأا ااإ إضاافة 

مااان القياااا  باااذلك مماااا يساااشد ر طااارل فكااارة الجريماااة  باااالر   مااان شاااوفر قصاااد القشاااا إو أن الوسااا  ة و شمكناااو
 المسشح  ةإ

  : الظرف المادي و الظرف المعنوي 
الأعااا الااذي و يمكاان شحقااق نش جشااو لساابل مااادي بمنابااة شااروع فاار  212نااص الأقاارة الولاان ماان المااادة   ااد  

 الجر  :
 و الأا ا  .) يعاقل   ن الشروع وان ل  يكن فر اإلمكان ب وغ ال دم بسبل ارم مادي  ج  

وفر اذا الصدد وبد من اإلشارة إلن أنو وبد من الشأريق ب ن الارم الماادي والاارم المعناوي الاذي  جعاا 
النش جاااة الجرمياااة و يمكااان ب و  اااا. فشبعاااًا لقا ااادة الشأسااا ر الضااا ق ل نصاااوص الجاا ياااة يعاقااال الأا اااا   ااان 

الااارم المعنااوي و يمكاان أن يعااد شااار ًا فاار الشااروع  ناادما  شااوفر الااارم المااادي فقااط ب نمااا  ناادما  شااوفر 
 ل شأريق ب ن الحالش ن:  شيةارشكال الجريمة. ومن الممكن أن نطرل المن ة اا

و فع   الل بذلك وقاا  بامفراغ البندقياة مان الط قاا ، وفعاًو  نادما قاا  يلو افشرضنا أن أحد البناء أراد قشا أب
اوباان مرشكبااًا الشااروع فار القشااا لن النش جااة الجرميااة لاا  ششحقااق  اوبان باامطو  النااار ولاا  شتاارج الط قاا  يعااد  

 .   1لشوفر ارم مادي شمنا فر شدتا الل المادي المحسوس بمفراغ الط قا  من البندقية
أما لو افشرضنا حدوث مشاجرة ب ن أت ن فما كان مان أحاداما إو أن دتاا إلان  رفاة واحضار مسدساًا كاان 

وي ااة وكااان معشقاادًا بااأن المساادس محشااو بالط قااا  فاار حاا ن أن المساادس كااان ط ماادةو فاار تاانشااو منااذ  اا تب
فار ااًا وقااد نساار ذلااك ، وفعااًو  ناادما قااا  باامطو  النااار لاا  شتاارج الط قااا  فااو يعااد الخ مرشكبااًا الشااروع فاار 

 القشا لن النش جة الجرمية ل  ششحقق لشوفر ارم معنوي شمنا فر حالة او شقاد التاطئ أو النسيان .

                                                 
حكم  محكمة النقض المصرية بأنو : "إذا كان الناب  بالحك  المطعون فيو أن المش   انشو  قشا المجنر   يو واسشعما   يو واسشعما  1

ل ذا الغرض بندقية نبش  صوح ش ا إو أن المقذوم ل   نط ق من ا لأساد كبسولشو وقد ضبط  معو ط قة أتر  كبسولش ا س يمة ولكن 
شسن  لو وسشعمال ا، فمن قوو الحك  باسشحالة الجريمة اسشحالة مط قة اسشنادًا إلن فساد كبسولة الط قة الشر اسشعم  ا المش   او الأرصة ل  

، الموسو ة القانونية لنس كيونر ا قانون العقوبا  ا قا دة  8/8/8162شاري   141قوو و  شأق وصحي  القانون". )نقض مصري قرار 
8162.  
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بنااااء   ااان ذلاااك وباااد مااان الشم  اااا بااا ن الاااارم الماااادي المشمناااا بأعاااا ماااادي  شمناااا فااار الشااادتا التاااارجر و 
 المحسوس وب ن الارم المعنوي المشمنا بحالة نأسية وذانية الشر شقو    ن النسيان أو او شقاد التاطئ .

  ان الشاكا  212ص الماادة ف و أراد المشرع أن يعاقل الأا ا كشارع فر جريمة القشا فار الحاالش ن لكاان نا
ن ل  يكن فر اإلمكان ب وغ ال ادم بسابل اارم  ج  او الأا اا . لكان وجاود ا  ااشر: ) يعاقل   ن الشروع و 

 ك مة مادي جعا اذا الشأريق ب ن الحالش ن واجبًا.  
 
 

 : الجريمة المستحيلة 
كشاارع فار الجريماة. فوفقاًا ل أقارة إمكانياة موحقاة الأا اا  212اسشبعد المشرع  فر الأقرة النانياة مان الماادة  

النانيااة : )   اان أن الأا ااا و يعاقاال فاار اااذه الحالااة إذا أشاان فع ااو  اان   اار ف اا  . فماان يط ااق النااار ماان 
دمشق   ن تصمو فر ح ل قاصدًا قش و، أو يحاوو قش و بالساحر والشاعوذة والشعاوياذ، فالنش جاة الجرمياة فار 

 ن   ن سذاجة شامة مما و يسش ا   قال فا   ا. الحالش ن مسشح  ة الشحقق ، فالفعاو ش
 : القتــل بوسائل معنوية 

شحادث بوساا ا مادياة مناا اساشتدا  السا حة أو المشأجارا   الشارأشرنا فيماا سابق إلان جريماة القشاا 
أو الس  أو السكاك ن لشحق ق النش جاة اإلجرامياة ف اا يمكان أن يحقاق الجاانر جريماة القشاا بوساا ا معنوياة إ 

 أي وسا ا نأسية إ
دون حاق بغاض الناار  ان  مان أن القشا او جريمة شعبر  ن إااا  رول شتص  ترفر و شك 
دمة لشحقيق اااا وبالشاااالر لااا  يشاااشرط القاااانون وسااا  و مادياااة فقاااط لشحق اااق جريماااة القشاااا باااا مااان الوسااا  ة المساااشت

الممكان شحقيق اا بوسا  ة معنوياة نأساية و  ان وجاو الدقاة  شجاو شاأن ر العواماا النأساية الشار يساشتدم ا الأا اا 
. ونااورد بعااض ضاد المجناار   ياو لشصاا ل الت ار فاار الحالاة النأسااية وليساا  الجسادية ممااا  اؤدي إلاان وفاشاو

 المن ة   ن القشا بوسا ا معنوية : 
ذلاك  انقض مان ر     ان الاو  ،فار الق ال اً رجاا مسان ويعاانر مرضا المجنر   ياو  شتص يع   أن

   يو بش د ده بالسول مما  ؤدي إلن إصابشو بنوبة ق بية ناشجة  ن توفو من ش د د السول.
حق بة ابنو الصغ ر الذي بمجارد فشحاو الحق باة شتص  ريد اونشقا  من جاره فيقو  بوضم أفعن فر 

 ورؤيشو لالفعن يمو  جراء اون يار العصبر الذي أصابو جراء توفو.
ذلاااك يقاااو  بم وم اااا بشاااكا مااان ر     ااان الاااشاااتص يع ااا  ماااد  حااال ال  المسااانة وبن اااا الوح اااد و 

 مأاجئ بمو  ابن ا مما  ؤدي إلن موش ا جراء حان ا الشد د   ن مو  ابن ا.
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جريماة القشاا الشار شنأاذ بوساا ا معنوياة فار إنباا  الرابطاة الساببية با ن إلان الصعوبة بالنسابة  شكمن
و  شوفر أي فعا مادي م ماوس فار  إذ إنوالقشا فر الوس  ة المعنوية المسشتدمة والنش جة اإلجرامية المشمن ة 

  المنا التارجر يمكن اوسشناد إليو إلنبا   وقشو بالنش جة اإلجرامية. 
قبا جانل من الأقو الجاا ر بممكانية إحداث النش جة اإلجرامياة لجريماة القشاا أيضاا بوساا ا معنوياة 

ا ار ا وكاان قصاده الج ،ويمكن معاقبة الأا ا فر ااذه الحااو  إذا شاوفر   وقاة الساببية با ن الأعاا و الوفااة
 .  1نابشا

جرامية بوسا ا نأسية معنوية  جل فر ح ن أن اشجاه فق ر  تر  ر  أن شحق ق النش جة اإل          
مواج شو بأشد الحذر ومحاولة اوبشعاد  ن اسشتدا  النارية المعنوية لمساءلة الأا ا لن القانون و يمكن 

دون شجس ده بصورة واقعية م موسة واذا ما و يمكن الوصوو من أن يعاقل   ن ما  دور فر ذان الأا ا 
لمو الدات ر. وفر اذا اإلطار ول دولة   ن  د  دقة اكششام وجود والشغ غا إليو داتا ذان اإلنسان و ا

الرض النأسر فمننا نر  أن نسشش د بما قالو السشاذ ف وريو: ) إذا كان يحدث أن  تطئ الطباء الشر  ون 
  . وبالشالر  ر  اذا إأحيانًا فر ششري  الجنة ، فماذا نسشطيم أن نقوو  ن ششري  النأوس والضما ر

ه ضرورة اسشبعاد فرضية الرض النأسر، فالرض النأسر من المور الباطنية الومادية فك   يمكن اوشجا
لن أي حد  فرأن نشحر   ن اروم اذا الرض وفر أي براة بدأ وما او مبعنو ودرجة شأن ره  المشوفن وا 

شحجل  ن وامن امشد اذا الشأن ر واا او واقم بأعا الأا ا أو بأعا  تر إ فكا اذه اوحشماو  
 القاضر حق الب  والشأك د والحك  بموجب ا. 

ف   يحدد طبيعة وس  ة القشا اا ار  ،من قانون العقوبا  جاء مط قاً  577ومن ج شنا نر  أن نص المادة 
مادية أ  معنوية وبالشالر فمنو من الجا ا أن شكون معنوية   ن الر   من إقرارانا بصعوبة إنبا   وقة 

تبرة نأسية وطبية تاصة لشؤكد إلن أعا والنش جة. ووبد من اوسشناد فر منا اذه الحاو  السب ية ما ب ن ال
بشكا يق نر وجود الرابطة السببية وفقًا وجش اد محكمة النقض : ) إذا وجد  المحكمة نأس ا أما  مشك ة 

فع   ا أن شسشع ن بعد  ن الريبة أشسشد ر معرفة تاصة ودراسة دقيقة ليكون ذلك أقرل إلن اوطم نان و 
بالتبراء لنو ليس ل ا أن شقضر بأمور فنية و   مية و يسشوي فر معرفش ا أصحال اوتشصاص مم 

 . 2  را 
 :  ـالنتيجــة اإلجراميـــة 2

ششمنا النش جة الجرمية فر جريمة القشاا بماااا  الارول ، فامذا لا  شحادث ااذه النش جاة يكاون الأا اا شاار ًا فار 
 شا. ارشكال جريمة الق
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 أـ موت المجني عليه : 
اإلنساان  د  القشا يعنر إااا  رول اإلنسان وار النش جة اإلجرامية الشر ششحقق ف  ا جريماو القشاا ويعا

 .  1م شًا فر حالة شوق  ق بو  ن العما وشنأسو بشكا شا  ون ا ر و  ودة فيو
شنأ اذ الأعاا، ولكان مان إن مو  اإلنسان قد  شرشل   ن النشاط اإلجرامر ل أا ا بمجارد حادوث أو 

الممكاان أيضااًا أن  شراتاان المااو  ماان ناحيااة الااامن بمعناان شحقااق المااو  بعااد فشاارة ماان الااامن الشاار شاا  ف  ااا 
الأعا اإلجرامر. اذا الشراتر الامنر فر شحق ق النش جة اإلجرامية و  ؤنر فر مسؤولية الجانر  ن القشاا ماا 

الأعاااا اإلجرامااار والنش جاااة اإلجرامياااة المشمن اااة فااار الماااو .  دا   شاااوفر القصاااد الجرمااار والعوقاااة الساااببية بااا ن
نر ذلاك  اش  نق او إلان مسششاأن ح اث يأاار  إومناو ذلك : شتص يطعن  ريمو  دة طعنا  بالسك ن و  ن 

 الحياة بعد نونة أيا .
 ب ـ  الشروع في جريمة القتل :

يااة الشاار ششاا ر إلاان مااو    اادم الجااانر ماان تااوو شنأ ااذه الساا وك الجرماار شحق ااق النش جااة اإلجرام
المجناار   يااو ولكاان كن اارة ااار الحاااو  الشاار  باادأ الأا ااا ف  ااا فاار شنأ ااذ فع ااو اإلجراماار ب اادم القشااا ولكاان 
لساابل مااا و  ااؤدي اااذا الأعااا إلاان شحق ااق الغايااة المشمن ااة بمااااا  رول المجناار   يااو وبالشااالر نكااون بصاادد 

نااار   اان  ريمااو إو أن الط قااة شنحاارم وو شصاا ل شااروع فاار جريمااة قشااا. ومناااو ذلااك أن يط ااق الأا ااا ال
الشتص فنكون أما  شروع شا  فر القشا ، أما فر حاو ل   شمكن الأا ا من إطاو  الناار لن شتصاًا نالناًا 

 أمسك  ده فنكون أما  شروع ناقص فر القشا. 
 ـ الرابطــة السببيــة :  3

انون وكشمااو الاركن الماادي لجريماة القشاا القشا او  بارة  ن اااا  رول إلنسان حر، ويشاشرط القا
أن  شااوفر باا ن الساا وك اوجراماار الااذي  نأااذه الجااانر و النش جااة اإلجراميااة الشاار يحقق ااا بأع ااو رابطااة سااببية ، 

 بمعنن أن يكون المو  او  بارة  ن النش جة اإلجرامية  الشر شرشب    ن فعا الجانر.
نباااا  أن ماااو  انالاااك حااااو  و يصاااعل ف  اااا شحد اااد ااااذه الراب طاااة الساااببية بااا ن النش جاااة والأعاااا وا 

المجناار   يااو وقاام جااراء فعااا الجااانر ، ومناااو ذلااك : شااتص يطعاان صااديقو  اادة طعنااا  أمااا  المااارة ممااا 
شاتص يشانق ابناو  ، أو ؤدي إلن موشاو، أو شاتص يط اق الرصااص   ان جااره بشاكا مباشار ويردياو قشايوً 

 بس ك.
الماااو  كنش جاااة إجرامياااة شرشااال   ااان الأعاااا أن  م ماااوسكاااا الحااااو  الساااابقة شوضااا  لناااا بشاااكا 

اإلجرامار وبالشااالر و صااعوبة فاار إنباا  الرابطااة السااببية باا ن النش جااة اإلجرامياة والأعااا اإلجراماار الااذي نأااذه 

                                                 
 .475د. محمد اكر أبو  امر ، مرجم سابق، ص   1
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. إو أن انالاك حاااو  أتار  شن ار صااعوبة فار شحد اد الرابطااة الساببية با ن المااو  والأعاا اإلجراماار 1الأا اا
ناو قاد شجشمام  ادة  واماا إوشحاط الجريماة بااروم صاعبة ل غاياة مان أجاا شحد اد ااذه الرابطاة الساببية، أي 

 أنناء ا شداء الجانر   ن حياة المجنر   يو شؤدي إلن موشو.فر متش أة 
لقااد أرجاام القااانون العوامااا الشاار قااد شساا   فاار شحق ااق النش جااة اإلجراميااة إلاان  وامااا سااابقة ل أعااا 

لعواماا الساابقة فششع اق   ان ساب ا المنااو إلان او واما معاصرة لو و واما وحقة لو. أما بالنسابة  اإلجرامر
المجنار   ياو بنايا   جاراء ا شاداء الجاانر يصاال ، إذبصحة المجنر   يو منا معاناشو من مرض السكري 

حاد  ؤدي إلن موشاو. كاذلك قاد ششع اق ااذه العواماا ب حااة اقشارام الأعاا اإلجرامار الاذي  نأاذه الجاانر كمان 
، العواماا  دفم بصاحبو إلن الطريق العا  مام مارور سايارة قاما  بصادمو مماا شرشال   ان ذلاك وفاشاو. أت اراً 

ضاد المجنار   ياو نا  يصاادم بعاد ذلاك حصاوو حادث  اً مياإجرا الوحقة ل أعا ششوافر بعاد شنأ اذ الجاانر فعاوً 
أننااء مكوناو فار   ن الطريق ويش  نق او إلان المسششاأن و   ؤدي إلن وفاشو منا سا ق السيارة الذي يصد  ماراً 

 اناك  ندلم حريق فر المسششأن  شسبل فر اتشنا  المجنر   يو وموشو. 
 لأق اء القانون الجاا ر. ة السببية وفقاً فيما   ر نسشعرض أا  الناريا  الشر شطرق  إلن رابط

 أ ـ نظرية تعـــادل األسبـــاب :
 ادة أسابال فار حادوث  إسا ا يسشند منطق اذه النارية الشر ا ار  فار ألمانياا إلان أناو فار حالاة 

مشعادلااة فاار شحق ااق النش جااة اإلجراميااة بمعناان أن كااا ساابل  د  نش جااة إجراميااة مااا فاامن جمياام اااذه الساابال شعاا
السابل واماًا لشحق اق  د  ويعا  ا،نأساشساو  فار شحق اق النش جاة اإلجرامياة وكاا سابل لاو القيماة القانونياة من ا  

. بالشاالر فامن الأعاا اإلجرامار 2اً النش جة فر حالة أن اذه النش جة ل  شكان لشقام لاو لا  يكان ااذا السابل موجاود
سااببًا فاار شحق ااق النش جااة اإلجراميااة  ناادما  نباا  أنااو بغيااال اااذا الأعااا اإلجراماار و  د  الااذي  نأااذه الجااانر يعاا

 شحدث النش جة اإلجرامية. 
ومناو ذلك لو أن شتصاًا صاد  بسايارشو أحاد الماارة ب ادم القشاا ولكان شا  نقاا المصاال قباا موشاو 

صااد  المااار  اان  إلاان المسششااأن واناااك   قاان مصاار و جااراء حريااق شاال فاار المكااان. يسااأو السااا ق الااذي
جريمة قشا لنو لوو فع و اإلجرامر لما كان  قد وقع  وفاة المصال ولن فع و كاان السااس كار شارشبط باو 
باااقر العوامااا والحااداث الشاار أد  إلاان المااو . كااذلك الماار بالنساابة ل شااتص الااذي يحأاار حأاارة أمااا  منالااو 

افة قريبااة فيضااطر إلاان شوجيااو ساايارشو إلاان  ااا بمسااإل  وصااووالويماار شااتص  تاار بساايارشو ف اار  الحأاارة قبااا 
أقصاان اليسااار ح ااث يصااد  فشاااة و يقش  ااا. وفقااا لناريااة شعااادو الساابال سااوم يسااأو الشااتص الااذي حأاار 

 الحأرة  ن جريمة قشا بالتطأ.
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إن النقد الار يس الاذي وجاو إلان نارياة شعاادو السابال  ادور حاوو شوسايم دا ارة المساؤولية الجاا ياة 
 ارشكاااا إلن جميم العواما الشر شؤدي إلن شحق ق النش جة اإلجرامية . ن الجريمة بسبل 

 نظريــة السبب الفعـــال : ا  ب
وفقاااا ل اااذه النارياااة  جااال الشأرياااق بااا ن السااابال الأعالاااة والسااابال السااااكنة أو الجامااادة فالسااابال 

التااارجر ممااا يعناار أن الأعالااة ااار ش ااك الشاار  شرشاال   اان شنأ ااذاا شحق ااق شغ  اار حقيقاار م مااوس فاار  المنااا 
اا النش جة اإلجرامية شنحدر من ا وأماا السابال الجامادة ف ار ش اك الشار و يمكان شحق اق النش جاة  فار اً سابب  اد 

اإلجراميااة ويقشصاار دوراااا   اان ش   ااة الاااروم وشااذل ا العقبااا  ماان أجااا شحق ااق النش جااة اإلجراميااة. ويمكاان 
 مرض السكر مما أد  إلن وفاشو جراء ناي  حاد. اشر: ضرل شتص صديقو الذي يعانرطرل المناو ا

إن ضربة الشتص البسيطة وفقا ل نارية السابقة ار السبل الأعااو والحركاة الشان حادث ب اا شغ  ار 
 لحدوث الوفاة. اً فن العال  التارجن أي الناي  ومرض السكر او السبل الجامد والساكن الذي ايأ ارف

بالسابل الأعااو كسابل  اؤدي إلان إحاداث الوفااة ولكان  شارك الأا اا انشقد  اذه النارية لن ا شأتاذ 
واااذا مااا شساا   بااو ناريااة الساابل  اً وسااكون اً دون  قااال لن اومشناااع يعناار جمااود ماان الااذي يمشناام  اان فعااا

 الأعاو. 
 نظريــة السبب المــالئم :ا  ج

 اان النش جااة الشاار أسااس اااذه الناريااة الأقيااو اللمااانر فااون كااريس . وااار شقااوو بمسااؤولية الجااانر 
ششرشل   ن فع و بصورة مباشارة وبمساؤول شو فاو  ذلاك  ان نشاا ج فع او إذا كانا  ااذه النشاا ج مألوفاة بالنسابة 

 لاروم والعواما الشر وقم ف  ا الأعا . إلن ا
مااان الواضااا  أن الصااا   مااان بااا ن النارياااا  الساااابقة اااار نارياااة السااابل المو ااا  لن الششاااريعا  

لمد ن   يو يسأو  ن النشا ج اإلجرامية المحشم اة الشار ششرشال   ان سا وكو اإلجرامار ماا الجنا ية شأتذ بأن ا
ل  ششداتا  واما تارجية   ر مع ودة وشاذة شقطم رابطاة الساببية با ن الأعاا اإلجرامار الاذي يقشرفاو الأا اا 

 .1و النش جة اإلجرامية المشرشبة   يو
 ه ـ  موقف المشرع السوري من الرابطة السببية: 

دون شقن ن ، با شبنن نصًا  امًا فر قانون العقوبا  او المادة  من ل   شرك المشرع السوري مسألة السببية
 217، أرسن بو قوا د السببية فر جميم الجرا   المقصودة و  ر المقصودة، وقد جاء نص المادة 217

 شح   نوان )اجشماع السبال . ونص ا:
 د  الأعا من ج ة وب ن النش جة الجرمية من ج ة نانية و  نأ  ا إن الص ة السببية ب ن الأعا و  -8) 

 اجشماع أسبال أتر  سابقة أو مقارنة أو وحقة سواء ج   ا الأا ا أو كان  مسشق ة  ن فع و.

                                                 
 .48، د. بد الم يمن بكر، مرجم سابق،  ص  451د.محمد اكن أبو  امر، مرجم سابق ،  ص   1
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ويتش   المر إذا كان السبل الوحق مسشقًو وكافيًا بذاشو إلحداث النش جة الجرمية. وو يكون الأا ا  -2 
 فر اذه الحالة  رضة إو لعقوبة الأعا الذي ارشكبو .

أامية مساألة الساببية فار جارا   القشاا واإل اذاء، فقاد أورد المشارع فار قاانون العقوباا  نصاًا تاصاًا إلن ونارًا 
، الاااذي جااااء شحاا   ناااوان ) القشاااا واإل اااذاء 544مساااألة الساااببية فاار ااااذه الجااارا  ، وااااو نااص الماااادة  يعااالج

الناجم ن  ن شعدد السبال  ، والقاضار بأناو ) إذا كاان الماو  واإل اذاء المرشكباان  ان قصاد أو   ار قصاد 
ر المبا ن فار الماادة نش جة  دة أسبال ج   ا الأا ا وكانا  مساشق ة  ان فع او أمكان شتأايض العقوباة بالمقادا

811.  
 

  : األخذ بنظرية تعادل األسباب 
الأا ااا   ااد  نوحاال أن ااا ششبناان ناريااة شعااادو الساابال. إذ  217باسااشقراء نااص الأقاارة الولاان ماان المااادة 

ًو  اان النش جااة ولااو شضااافر   وامااا أتاار  ماام فع ااو فاار إحاادان ا، سااواء كاناا  اااذه العوامااا سااابقة أو ؤو مساا
 ولأع او، وساواء كانا  مساشق ة  ان فع او أو ناشجاة  ناو، وساواء كاان الأا اا يع ا  بوجودااا أ مرافقة أو وحقة

 .  1ولية الأا ا  ن اذه النش جةؤ قيا  رابطة السببية ب ن الأعا والنش جة، و  ن مس فرو. فو شأن ر لكا ذلك 
  :األخذ بنظرية السببية المالئمة 

ووضاام اسااشنناًء،  شباا ن منااو شبنيااو لناريااة السااببية المو مااة   217 اااد المشاارع  فاار الأقاارة النانيااة ماان المااادة 
فاار حالااة شاادتا  امااا مااا باا ن الأعااا والنش جااة، فيقطاام رابطااة السااببية ب ن مااا، وينأاار مساا ولية الأا ااا  اان 

: أن يكاون وحقاًا لأعاا الأا اا و أن يكاون مساشقوً  ناو وأن شياةو الشروط اافيالنش جة الحاص ة، إذا شوافر  
 كافيًا بذاشو إلحداث النش جة الجرمية. يكون 
 :   يأشرقوو ما ذا أردنا شبسيط المسألة يمكننا وا  

   ماام فعااا الأا ااا فاار إحااداث النش جااة قااد شكااون سااابقة أو إن العوامااا الشاار شساا  الســبب الالحــق : 
لأا اا مرافقة أو وحقة لو. فمذا كانا  ساابقة أو مرافقاة لاو ف ار و شقطام العوقاة الساببية با ن فعاا ا

والنش جة بأي شاكا. أماا إذا كاان العاماا قاد أشان وحقاًا ل أعاا، فمناو يقطام رابطاة الساببية با ن الأعاا 
 والنش جة. 

أن يكاون  مانإن رابطة السببية و شنقطم بمجرد أن يكاون السابل وحقاًا باا وباد  السبب المستقل : 
السابل  217مسشقًو  ن الأعا، ولكن مصاط   السابل المساشقا يعنار فار الأقارة النانياة مان الماادة 

الشاااذ   اار المااألوم وذلااك وفقااًا ل شأساا ر المنطقاار ولاايس الشأساا ر ال غااوي، كااون المسااشقا بااالمعنن 

                                                 
شرونية ا نقض سوري، جناية لك، موسو ة حمورابر القانونية اإل8114/  2/ 84، شاري  811، قرار841نقض سوري، جناية أساس رق   1

 لكشرونية، موسو ة حمورابر القانونية اإل78/81/8161، شاري  383، قرار534أساس 
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ط ب ن ماا حشان دون ارشباامان ال غوي يعنر  د  ارشباط السبل الوو بالسبل النانر باأي رابطاة، أي 
ن السابل الناانر كاان سايحدث إلو كان اذا اورشبااط نش جاة شس ساا امنار أو مكاانر . بمعنان  تار 

 دون وقوع السبل الوو.  من النش جة الجرمية حشن 
أن  ماان وحااده و يكأاار لقطاام  وقااة لسااببية بااا وباادإن الساابل الوحااق والمسااشقا  الســبب الكــافي : 

ولية الأا ااا ؤ ش جااة. فأاار اااذه الحالااة فقااط شنقطاام الرابطااة، وشنشأاار مساايكااون كافيااًا وحااده إلحااداث الن
  ن النش جة الحاص ة، ويعاقل فقط  ن الأعا الذي ارشكبو.

فاامذا قااا  شااتص بطعاان  تاار بسااك ن قاصاادًا قش ااو وأصاا ل إصااابة بالغااة ، ونقااا إلاان المشااأن واناااك أامااا 
فع ن الر   من أن إامااو الطب ال ااو  ،الوفاة  بقن الطا ن مسؤوًو  ن ،الطب ل  وجو مما أد  إلن وفاشو

ساابل وحااق   اان الطعاان إو أنااو لاايس سااببًا شاااذًا . أمااا لااو حاادث فاار المشااأن حريااق كب اار أد  إلاان مااو  
المصال بالطعنة فعند ذٍ  شنقطم  وقة السببية ب ن فعاا الطعان والوفااة لن حرياق المشاأن ااو سابل وحاق 

 جاة الجرمياة وو يكاون الطاا ن مساؤوًو إو  ان الشاروع فار القشاا وااو حد ذاشو إلحداث النشفر وشاذ وكام 
 الأعا الذي ارشكبو. 

  :النص الخاص لعالقة السببية في جرائم القتل واإليذاء 
ماان قااانون العقوبااا    اان أنااو : ) إذا كااان المااو  واإل ااذاء المرشكبااان  اان قصااد أو   اار  554شاانص المااادة 

الأا اا وكانا  مساشق ة  ان فع او أمكان شتأايض العقوباة بالمقادار المبا ن فار قصد نش جة  دة أسابال ج   اا 
  .811المادة 

ذا أردنا شبسيط اذه المادة يمكننا القوو ما   :   يأشروا 
أ ا يششرط لشطب ق اذه المادة أن يكون السبل ااتار  ج  او الأا اا ومساشقًو  ان فع او . ويقصاد بالج اا أن 

اوساشقولية  اد  وجاود أي راباط ويقصاد ب ،طو  إمكانية وجاود ااذا السابليكون الأا ا   ر مشوقم   ن اإل
م ماااا كاااان بااا ن السااابل الوو والسااابل ااتااار . ومااان الموحااال ضااارورة شاااوفر ااااذ ن الشااارط ن معاااًا وذلاااك 

وفر حاو شت   أحاد ااذ ن الشارط ن فمنناا نعاود لنطباق ناص الأقارة الولان ، وسشتدا  المشرع حرم ) و   
 لنو فر اذه الأقرة اسشتد  المشرع السوري حرم ) أو   .  217من المادة 

ن إأي اوساشقولية الشاماة أي  ،ل ا إن ك مة مسشقا فار ااذه الماادة شعنار اوساشقولية باالمعنن ال غاوي ل ك ماة
ن الساابل ااتاار كااان إالساابل الوو و  جمعااو بالساابل ااتاار أي رابطااة م مااا كاناا  بح ااث نسااشطيم القااوو 
 س وصا إلن النش جة الجرمية حشن لو ل  يكن السبل الوو موجودا فر الساس. 

مااان قاااانون  811ج ا يساااأو الأا اااا  ااان جريماااة القشاااا المقصاااود مااام إمكانياااة شتأ ااا  العقوباااة وفقاااًا ل ماااادة 
م إمكانياة شتأ اا  وااذا و يعناار أن الأا اا يساأو  اان الشاروع فاار القشاا باا  اان جريماة القشاا ماا ،العقوباا  
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ش اك الماادة فار شتأ ا  إلان ليساشند القاضار  811وقاد أحااو المشارع طريقاة شتأ ا  العقوباة ل ماادة  ،العقوبة 
 العقوبة  وليس فر شك    الواقعة الجرمية. 

مااان قاااانون  554بعاااد ااااذا الشااارل الماااوجا وباااد مااان إ طااااء بعاااض المن اااة   ااان إمكانياااة شطب اااق الماااادة  
ايااارة أحااد الشااتاص لصااديقو حاادث ب ن مااا نقااار حاااد شطااور إلاان شااجار فمااا كااان ماان  أنناااءفاار  :العقوبااا 

. وساار وا لط ال اإلساعام الض   إو أن أط ق النار   ن مضيأو قاصدًا قش و ، سمم الج ران إطو  الناار
أننااااء انشااااار سااايارة اإلساااعام انأجااار  قاااارورة  ااااا فااار البنااااء وشاااوفر العد اااد مااان الشاااتاص ومااان   فااار و 
. وكااذلك  811مصااال فيسااأو الضاا    اان جريمااة قشااا مقصااود وماان الممكاان شتأ اا  العقوبااة وفقااًا ل مااادة ال

المر لو افشرضنا أن صياد ن فر  رض البحر حدث شجار ب ن ما فما كان من أحاداما إو أن أط اق الناار 
  الشاااتص   ااان ااتااار قاصااادًا قش اااو ، وبعاااد دقيقاااة ابااا   اصاااأة قوياااة جااادًا أد  إلااان شحطااا  القاااارل وماااا
. فأار  811المصال فيسأو مط ق النار  ن جريمة قشا مقصود ومن الممكن شتأ    فالعقوبة وفقًا ل ماادة 

المنال ن السابق ن نوحال أن انأجاار قاارورة الغااا أو العاصاأة القوياة جادًا يعاد كاا من ماا ساببًا  ج  او مط اق 
 النار ومسشقًو  ن فعا إطو  النار.  

 عنوي: ثانيًا : الركن الم
إن جميم جرا   القشا المقصودة و  ر المقصودة ششأق فيما ب ن ا فر المحا والاركن الماادي. فجميع اا شساش ا  
إنسانًا حيًا شعرض و شداء نج   نو وفاشاو. إو أن الشم  اا با ن القشاا المقصاود والقشاا   ار المقصاود  شوقا  

ر لاااد  الأا اااا القصاااد الجرمااار، أي نياااة إحاااداث القشاااا مقصاااودًا أن  شاااوف لعاااد  فاااو باااد  ،  ااان الاااركن المعناااوي 
الوفااااة. أماااا  ناااد انشأااااء نياااة إاااااا  الااارول، فقاااد يكاااون القشاااا   ااار مقصاااود، إذا شاااوفر  إحاااد  صاااور التطاااأ 

 النوث: اإلاماو أو ق ة اوحشراا أو  د  مرا اة الشرا م والنامة. 
 :ـ عناصر القصد الجرمي  1

اإلرادة. فااالع   يسااش ا  اإلحاطااة بجمياام أركااان الجريمااة و ناصاار يقااو  القصااد الجرماار   اان  نصااري الع اا  و 
كاا ركاان ف  اا. واإلرادة  جاال أن ششوجاو إلاان الأعاا والاان نش جشااو. و  ان ذلااك فامن الااركن المعناوي فاار جريمااة 
القشا المقصود يسش ا  شوافر  نصري الع   واإلرادة وار  ناصر القصد الشر  جال شوافرااا فار كافاة الجارا   

 ة.المقصود
 أ ـ العلم: 

لشوافر القصد الجرمر لد  المد ن   يو بجريمة قشا  نبغار أن يقاو  الادل ا   ان   ماو باأن فع او موجاو إلان 
إنساان حاار. أمااا إذا كااان معشقاادًا أن فع او موجااو إلاان جنااة م اا  ف نشأار القصااد لديااو.فالطب ل الااذي يعشقااد أنااو 
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الششااري ،  نشأاار القصااد الجرماار لديااو، وان أمكاان  ناارإيشاارل جنااة، فاامذا بصاااحب ا و  ااااو حيااًا، ويمااو    اان 
 .1موحقشو اسشنادًا لتط و

كما  نبغر أن يكون الجانر  المًا أن من شأن فع او إاااا  رول المجنار   ياو، وبانشأااء الع ا   نشأار القصاد. 
، ا مناوفمن يمال مم شتص  تر فيصول نحوه بندق شو معشقادًا أن اا فار اة مان المقاذوم فامذا ب اا،  ان ج ا

ن أمكاان مساااءلة الأا ااا  اان قشااا   اار مقصااود ا   نشأاار القصااد الجرماار لديااو، و محشااوة فيمااو  المجناار   يااو 
 و إذا شوافر  شروطو. تطإلن اسشنادًا 

كمااا  نبغاار أن يكااون الجااانر  المااًا بطبيعااة النش جااة الشاار سااششرشل   اان فع ااو ومشوقعااًا حاادون ا. فماان يط ااق 
النااار   اان تصاامو فاار مقشااا  جاال أن يكااون  المااًا بااأن فع ااو ساا ؤدي إلاان وفاشااو. ف نااا شااوفر القصااد لنبااو  

قعاًا أن سيساشعم  ا كساماد الع   بطبيعة النش جة الشر شرشب    ن الأعاا. أماا مان أ طان  تار ماادة ساامة مشو 
لحديقشو، فمذا بو  شناول ا اناًا مناو أن اا دواء، و يعاد القصاد مشاوافرًا لدياو، ونشأااء   ماو بطبيعاة النش جاة الشار 

 شرشب    ن فع و.
 ب ـ اإلرادة :  

وجااول شااوفر الع اا  لااد  الأا ااا بالوقااا م والاااروم الشاار أحاطاا  بارشكااال الأعااا وشحقااق الوفاااة، إلاان إضااافة 
 جال أن ششجااو إرادشااو إلان إشيااان الأعااا المكااون ل نشااط اإلجراماار فاار القشاا. أي أن  نباا  أنااو أراد الطعاان أو 

 .2الشسمي  أو التنق أو إطو  النار، أو   ر ذلك من الفعاو
كمااا  جاال أن ششجااو إرادة الجااانر إلاان إحااداث النش جااة الجرميااة، أي إااااا  الاارول. فااو يكأاار لشااوفر القصااد 

نما و بد  الجرمر أن أن  نب  أنو أراد ب ذا او شاداء إحاداث الوفااة من يكون الأا ا قد أراد فعا او شداء، وا 
أيضااًا.أما إذا نباا  أن اإلرادة اشج اا  فقااط إلاان او شااداء دون النش جااة، فقااد يسااأو الأا ااا  اان جاار  اإل ااذاء 

ن قشا   ار مقصاود إذا لا  يقصاد المأضر إلن المو  إذا انصرف  إرادشو إلن إ ذاء المجنر   يو فقط، أو  
 .3اذا المساس

 ـ أنواع القصد الجرمي: 2
قس  الأقو الجاا ر القصاد الجرمار إلان  ادة أناواع من اا القصاد المباشار والقصاد اوحشماالر ، والقصاد المحادد 

 والقصد   ر المحدد . 
 أ ـ القصد المباشر والقصد االحتمالي: 

                                                 
 745د. محمود نج ل حسنر، مرجم السابق، ص  1
 66، ص 8132د. حسن صاد  المرصأاوي، قوا د المس ولية الجنا ية فر الششريعا  العربية، مع د البحوث والدراسا  العربية ،  2
،  د.  بود 71، ص 8151د. محمود نج ل حسنر، النارية العامة ل قصد الجنا ر، الطبعة الولن، دار الن ضة العربية، القاارة ،  3

 223السراج، شرل قانون العقوبا  العا  ، مرجم سابق، ص 
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يكون القصد مباشرًا  ندما يقصد الأا ا النش جة ويعما   ن شحقيق ا. فعندما يكون إااا  الارول مشوقعاًا مان 
الجااانر كنش جااة حشميااة ووامااة لأع ااو، نكااون بصاادد القصااد المباشاار. و  اان اااذا فماان يط ااق النااار   اان رأس 

 و أراد النش جة و ما لشحقيق ا.قصده المباشر. ف إلن تصمو لقش و، فيمو ، يسأو  ن قشا مقصود اسشنادًا 
أما القصد اوحشمالر فيكون  ندما يقصاد الأا اا نش جاة مع ناة ويعماا لشحقيق اا، ولكناو  شوقام حصاوو نش جاة 

ن كاان قادر احشمااو وقو  اا، ف رضان ب اا، ويشحماا المتااطرة، فار ساب ا ا  أتر    ار النش جاة الشار أرادااا، و 
 .  1شحق ق  رضو الساسر

وفاش  ، ف ا  يمنعاو ذلاك مان إلن حر  مناو ، ولكنو شوقم أن  وجد فيو سكانو  مما قد  ؤدي ف و قا  الجانر ب
المضر فر نشاطو اإلجرامر، راضايا بقاش    ، كنش جاة محشم اة، قاد شقام وقاد و شقام، فار ساب ا الوصاوو إلان 

يااق المناااو، حر إلاان اااذا المناااو أن الجااانر قااد شااوفر لديااو قصااد مباشاار بالنساابة فاار إحاارا  المناااو. يوحاال 
 قشا سكانو. إلن وقصد احشمالر بالنسبة 

إذًا الأاار  بااا ن القصاااد المباشااار والقصاااد اوحشماااالر اااو أن الوو يأشااارض فياااو شوقااام الأا اااا حااادوث النش جاااة 
أما النانر فيأشرض فيو     الأا اا بحادوث النش جاة الجرمياة  ،الجرمية   ن نحو يق نر كأنر أك د ووا  لأع و

  اان نحااو احشمااالر، فماان المشوقاام أن شقاام وماان المشوقاام أن و شقاام، وماام ذلااك يمضاار الأا ااا فاار مشاارو و 
 .2اإلجرامر، راضيًا بشحما المتاطرة

مقصااودة وان  ماان قااانون العقوبااا  السااوري   اان القصااد اوحشمااالر ) شعااد الجريمااة 811وقااد نصاا  المااادة 
شجاااوا  النش جااة الجرميااة الناشاا ة  اان الأعااا أو  ااد  الأعااا قصااد الأا ااا إذا كااان قااد شوقاام حصااول ا فقبااا 

 بالمتاطرة  .
مااان ااااذا الااانص نوحااال أن المشااارع الساااوري ألحاااق القصاااد اوحشماااالر بالقصاااد المباشااار وسااااو  ب ن ماااا فااار 

 د شوقم النش جة فقبا بالمتاطرة، أي قبا بالنش جة. المسؤولية والعقال، مادا  الأا ا فر القصد اوحشمالر ق
 شوقام الأا اا وقاوع النش جاة الجرمياة ولا   ، إذإو أنو وباد مان الشم  اا با ن القصاد اوحشماالر والتطاأ الاوا ر 

يقبااا ب ااا، بااا حساال أن بممكانااو شجنب ااا وشوفاار وقو  ااا معشماادًا   اان م ارشااو فاار شوف  ااا. فأاار اااذه الحالااة 
ة، بنااار المشاارع السااوري، شمامااًا ماان نطااا  القصااد الجرماار، وشاادتا فاار نطااا  التطااأ، فيسااأو شتاارج الواقعاا

 الأا ا  ن جريمة   ر مقصودة، لن الأا ا ل   رض  بحصوو النش جة مقدمًا، ول  ششجو إل  ا إرادشو.
 شوقاام ماان قااانون العقوبااا  ) شكااون الجريمااة   اار مقصااودة سااواء لاا   811وقااد شناولاا  اااذه الحالااة المااادة 

الأا ااا نش جااة فع ااو أو  ااد  فع ااو المتط اا ن، وكااان فاار اسااشطا شو أو ماان واجبااو أن  شوقع ااا، وسااواء شوقع ااا 
 فحسل أن بممكانو اجشناب ا .

                                                 
شداء   ن الشتاص والمواو، الطبعة د.   ر محمد جعأر، قانون العقوبا ، جرا   الرشوة واوتشوس واإلتوو بالنقة العامة واو  1

 .821، ص 2114النانية، المؤسسة الجامعية ل نشر، ب رو  
 .746سابق، ص ل قانون العقوبا  العا  ، مرجم د.  بود السراج، شر  2
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قا اد السايارة الاذي يسارع فار مكاان ماادح  بالنااس، ف شوقام أن  اداس فار والمناو النموذجر   ن ذلك  شمناا 
نما يعشماد   ان م ارشاو فار القياادة، ويعماا كاا ج اده فار شوفار ااذه أحدا ، إو أنو و يقبا ب ذه النش جة ، وا 

 النش جة، ومم ذلك  داس أحدا  ويمو  لسوء شقد ره.
فعنادما أحار  الجاانر المنااو كاان  ،ومان ح اث النش جاة فامن القصاد اوحشماالر يقاو    ان  اد  مبااوة الجاانر

حااوو شأاادي دااس الماارة معشمادًا  ، إذبحيااة النااس  اً اليابحياة قاطنيو. أما قا د السيارة فقاد كاان مب   ر مباوٍ 
   ن م ارشو. 

 ب ـ  القصد المحدد والقصد غير المحدد :
يكاون القصاد محااددًا فار القشاا  ناادما   ادم الأا ااا إلان قشاا شااتص أو  ادة أشاتاص مع ناا ن بالاذا . أمااا 

د   اار محاادد. والمناااو  ناادما  نصاال ادفااو   اان قشااا شااتص أو أشااتاص و   اان الشع اا ن، فيكااون القصاا
 الشق  دي   ن القصد   ر المحدد، إلقاء مشأجرة فر مكان  ا ، أو سو ، أو احشأاو.

ويساشوي ماان ح ااث المسااؤولية أن يكااون القصااد محااددًا أو   اار محاادد. و  ااة المساااواة شكماان فاار شااوفر القصااد 
لاان  ،فاار الحااالش ن النش جااة. والنش جااة فاار القشااا فكوامااا قصااد مباشاار شنصاال فيااو إرادة المجاار  إلاان النشاااط وا 

 ار إااا  رول إنسان حر، أيا كان، بغض النار  ن شتص شو أو  ن شع  نو بالذا .
 :ـ وقت توافر القصد الجرمي 3

 جل أن  شوفر القصد الجرمر فر كا الجرا   المقصودة ومن ا القشا وق  ارشكاال الأعاا. وو  بارة بعاد ذلاك 
. فامذا نبا  أن الأا اا قاد أراد إاااا  رول الضاحية  ناد مباشارشو و شدا او إذا شوفر  ناد شحق اق النش جاة أ  و

 القشا مقصودًا، ولو شغ ر  اذه النية  ند حدوث النش جة.  د  
كمااا لااو أط ااق الجااانر النااار   اان  ،أيااة صااعوبة إذا حصاا   النش جااة مباشاارة بعااد او شااداء فاار الواقاام و شنااار

تصمو بنية قش و، فما  فورًا. إو أن المسألة شصب  أكنر شعق دًا إذا ل  يم  المجنر   ياو فاورًا، وشغ ار  نياة 
الأا ااا. ف ااو أن المجناار   يااو، فاار المناااو السااابق، لاا  يماا  ماان الط قااة، ونااد  الأا ااا   اان فع شااو، وشغ اار  

ن محاولشاو فشا  ، وماشا  الضاحية بعاد فشارة مان الاامن. فالمبادأ، كماا ق ناا، ن شو، وحاوو إنقااذ ضاح شو، إو أ
 أنو يوحق كقاشا قصدًا ما دام  النية قد شوفر   ند ارشكال الأعا، بغض النار  ن شغ راا  ند النش جة.
 ولكن ما القوو إذا نجح  مسا ر الأا ا واسشطاع إنقاذ حياة تصمو الذي أط ق   يو النار قاصدًا قش وإ

مان  211يط ق الأقو الجاا ر   ن اذه الحالة شعب ر الند  اإل جابر. وقد  الج ا المشرع السوري فار الماادة 
 أجاا ل قاضر شتأيض العقوبة إلن حد ن ث  قوبة الشروع الشا  فر القشا.  ، إذقانون العقوبا 

ه فيمااا بعااد قبااا حاادوث وينااار فاار اااذا المجاااو فرضااية  ااد  شااوفر القصااد الجرماار  نااد ارشكااال الأعااا، وشااوفر 
النش جااة الجرميااة. و ااد  شااوفر القصااد الجرماار  نااد مباشاارة النشاااط يعناار بالضاارورة أن الأا ااا ارشكاال تطااًأ 
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مأضيًا إلن إااا  الرول، ن  شنبو إلان تطاأه قباا حادوث النش جاة، فشاوفر  نياة القشاا فار ااذه ال حااة وا ا  
  شوفن حصول ا.دون أن  شدتا الأا ا لمن مسشمرة حشن حصوو الوفاة، 

: حالااة الصاا دلر الااذي  تطاائ فاار شرك اال الاادواء 1والمناااو الشق  اادي الااذي  ااذكره شاارال القااانون ل ااذه المسااألة 
و بعاد شسا ي  الادواء ل ماريض، ويمشنام  ان  ال مريض، فيضم فيو مادة قاش ة  ن   ر قصد، ن   شنباو إلان تط

يحااوو إيقاام الماريض  ان شنااوو الادواء الساا   لأ  نااره إلان ااذا التطاأ، باالر   مان قدرشاو   ان ذلاك، وو
قاصاادًا ماان ذلااك إااااا  روحااو، ف شناولااو المااريض ويمااو . ف نااا امشناام الصاا دلر ماان شوفاار النش جااة الجرميااة 

ذلاااك أن جريماااة القشاااا مااان الممكااان أن شقااام  ااان طرياااق  ساااويغ. وش2فيساااأو  ند اااذ  ااان جريماااة قشاااا مقصاااود
يساأو  ان النش جاة الجرمياة وبالشاالر  ،امشنام  ان أداء واجال قاانونر وبالشالر فمن ااذا الصا دلر قاد ،اومشناع

 شالر فقد اقشرن القصد الجرمر مم اومشناع  ن القيا  بالواجل القانونر. لالشر حدن  أو وار الوفاة. وبا
 القصد: فيـ تأثير الظروف  9

ان الجريمااة، واشجاااه اإلرادة ااااا، بشااوفر  نصاار الع اا  بأركاا ناادما  شحقااق قصااد الأا ااا   اان الصااورة الشاار ب ن  
نحاو النشاااط والنش جااة معاا،  شااوفر الااركن المعناوي لجاار  القشااا المقصاود البساايط. وو  باارة بعاد ذلااك ل اااروم 
التااار  الشااار يمكااان أن شرافاااق الأعاااا الجرمااار: فاااو  بااارة ل وسااا  ة المساااشتدمة فااار القشاااا، أو ل با اااث   ااان 

مااان  ناصااار الاااركن  د    ياااو. فكاااا ااااذه الااااروم و شعاااارشكاااال الجريماااة ، وو باااالغ ط فااار شاااتص المجنااار 
 المعنوي لجر  القشا المقصود وليس ل ا أنر فر شكوينو.

 أ ـ القصد والوسيلة المستخدمة في القتل:  
فقاد يساشعما الأا اا أداة   ار قاش اة بطبيعش اا  ،و  برة ل وس  ة المسشتدمة فر القشا فر شوفر القصد الجرمر

كوس  ة فر القشا، ويوجو إرادشو إلن اسشعماو اذه الوس  ة، والن شحق اق الوفااة مان تول اا. فالعصاا الصاغ ر 
أو سك ن المطب  ليسشا أس حة قاش ة بطبيعش ا إو أن إصرار الأا ا   ن القشا ب ما جا ا وممكان مان تاوو 

فاار ن فاار أماااكن متش أااة ماان جساا  الضااحية، أو الضاارل المشكاارر بالعصااا الصااغ رة. مشابعااة الطعاان بالسااك 
دون أن ششجاو إرادشاو إلان إحاداث الوفاااة. مان المقاباا، قاد يساشعما الأا اا ساوحا قااشًو بطبيعشااو، كالمسادس، 

أنناااء  فاار كمااا لااو أراد شااتص شتوياا  شااتص  تاار لدفعااو ل  اارل باامطو  النااار فاار ال ااواء، فاتشااا شواانااو
 طو ، فأصاب  الرصاصة الشتص المراد شتويأو، فأردشو قشيًو.اإل

                                                 
جرا   الواقعة ، د. محمد الأاضا، ال221، ص 2114د. س يمان  بد المنع ، قانون العقوبا  التاص، منشورا  الح بر الحقوقية ب رو   1

، د. جاك الحكي ، قانون العقوبا  التاص ، الجرا   الواقعة   ن 212، ص 8165  ن الشتاص، مطابم فشن العرل ، دمشق ، 
، د.  ر  بد القادر الق وجر، قانون العقوبا  ا القس  التاص ، جرا   او شداء   ن  32الشتاص منشورا  جامعة دمشق، ص 

 .251، ص 2112نسان والماو، منشورا  الح بر الحقوقية ، المص حة العامة و  ن اإل
سابق ،   ر  بد القادر الق وجر، مرجم  ، د. 752سابق، ص العقوبا  ، القس  التاص، مرجم  د. محمود نج ل حسنر، شرل قانون  2
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المقاباا فار فسيان إذًا أن شكون الوس  ة المسشتدمة فر القشا قاش ة بطبيعش اا أ  و فار شاوفر القصاد الجرمار. 
اااااذه الوساااا  ة أحياناااًا قرينااااة   اااان اسااااشتوص النياااة فاااار القشااااا، وان كاناااا  قريناااة نساااابية قاب ااااة إلنبااااا   د  شعااا

.فيمكن اسشتوص نية القشا من توو اسشعماو سول ناري، واإلصابة فار مقشاا، كاالرأس أو الق ال. العكس
 الوس  ة   ر القاش ة قرينة   ن انشأاء النية،  ند  د  ا ور ما  نب  توم ذلك.  د  كما يمكن 

د إل  اااا فااار ن وسااا  ة القشاااا و يعشاااد ب اااا فااار شكاااوين الاااركن المعناااوي، وان كاااان يمكااان اوساااشناأوالتوصاااة، 
 اسشتوص النية أو نأ  ا.

 
 

 ب ـ القصد والدافع على ارتكاب القتل : 
من قانون العقوبا  الدافم فر فقرش ا الولن بأنو ) الع ة الشر شحما الأا ا   ان الأعاا،  818 رف  المادة 

ماان  ناصاار  وقضاا  فاار فقرش ااا النانيااة بااأن الاادافم و يكااون )  نصااراً  ،أو الغايااة القصااو  الشاار  شوتااااا  
 الشجري  إو فر الحواو الشر   ن ا القانون .

إذًا، فاار القشااا، مااا دا  قااد شاااوفر الع اا  واإلرادة، فساايان أن يكااون الااادافم ورشكااال القشااا اونشقااا  أو الناااأر أو 
الجشاام أو الشااأقة أو الاادفاع  اان مباادأ أو  ق اادة. فالوصاا   بقاان قااشًو مقصااودًا م مااا كااان الاادافم إليااو، وو 

 .1ن ر لو فر شكوين الركن المعنوي ل قشاشأ
فاار القشااا المتأاا  والمشاادد الاادافم  نصاارًا فاار شكااوين الجريمااة وفااق النمااوذج القااانونر   ااد  إو أن المشاارع قااد 

 المط ول، مسش امًا شوفر الدافم لشتأ   العقوبة   أو ششد داا.
المااارأة الشااار شقشاااا ول اااداا، أن يكاااون ، يساااش ا  لشتأ ااا  العقاااال   ااان 573فالقشاااا المتأااا  الاااوارد فااار الماااادة 

يساش ا  لشتأ ا  العقاال   ان     571دافع ا لذلك او اشقااء العاار. كماا أن القشاا المتأا  الاوارد فار الماادة 
القاشاااا أن يكاااون بااادافم الشاااأقة. فاشقااااء العاااار والشاااأقة مط وباااان، كااادافع ن، لقياااا  النماااوذج القاااانونر ل اااذ ن 

 فم  بقن الوص  الجرمر ل أعا قشًو بسيطًا.الجرم ن. و ند انشأاء اذا الدا
كمااا شاادد المشاارع  قوبااة القاشااا الااذي أقااد    اان فع ااو شم  اادًا ورشكااال جريمااة أو شساا يًو لأاارار فا    ااا فاار 

 من قانون العقوبا .فالشم  د أو الشس  ا انا او الدافم ورشكال القشا. 575المادة 
 :ج ـ القصد والغلط في الشخص أو في الشخصية 

 شحقاااق الغ اااط فااار الشاااتص  نااادما  تطااائ الأا اااا فيصااا ل   ااار الاااذي كاااان يقصاااده، أو يصااا ل مااان كاااان 
يقصده ويشجاواه إلن شتص  تار، فالتطاأ فار الشاتص يعنار التطاأ فار الشنأ اذ أو فار شوجياو الأعاا . كماا 

                                                 
سابق،   ر  بد القادر الق وجر، مرجم  .، د823، ص. 8115أ. فريد الا بر، الموسو ة الجاا ية، المج د النالث، دار صياد، ب رو   1
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لااو أط ااق الجااانر النااار   اان تصاامو فأصااال شتصااًا  تاار مااارًا بجااواره، أو أصااال تصاامو وشتصااًا  تاار 
معااو. أمااا الغ ااط فاار الشتصااية ف شحقااق  ناادما  وجااو الأا ااا نشاااطو اإلجراماار نحااو شااتص مااا معشقاادًا أنااو 

 .  1شتص  تر
والمباادأ، كمااا أساا أنا، أن المشاارع يحماار بجاار  القشااا حياااة اإلنسااان بغااض النااار  اان شااتص المجناار   يااو 

لأا اا فار اوياة ضاح شو.  ندما  تطائ الأا اا فار الشنأ اذ، أو  ان شتصاية المجنار   ياو،  نادما  تطائ ا
فما دا  الجانر قد قصد إااا  رول إنسان حر، فمن جر  القشاا المقصاود  شحقاق، وو يعشاد باالغ ط الاذي وقام 

 .2بو فر قيا  الركن المعنوي 
 من قانون العقوبا : 215ولقد كرس المشرع السوري اذا المبدأ فر نص المادة 

ود ب اا  وقال الأا اا كماا لاو كاان اقشارم الأعاا بحاق إذا وقع  الجريمة   ان   ار الشاتص المقصا -8)  
 من كان يقصد.

ذا أص ل كواما أمكن ايادة النص    ن العقوبة المذكورة فر الأقرة السابقة . -2     وا 
نسااشنشج ماان اااذا الاانص أن المشاارع السااوري ساااو  فاار الحكاا  باا ن الغ ااط فاار الشااتص أو فاار الشنأ ااذ وباا ن 

قياا  الااركن المعناوي لجاار  القشااا  فاارو شااأن ر لااذلك الغ اط، م مااا كاان سااببو، ًا أناو  اااد  الغ اط فاار الشتصاية، 
المقصود. فما دا  الأا ا قد وجو إرادشو نحو إااا  رول إنسان حر، فو  برة بعد ذلاك إن أتطاأ فار الشنأ اذ 

 فأصال شتصًا  تر   ر المقصود، أو أتطأ فر الشتصية، فأصال شتصًا معشقدًا أنو المقصود.
ل أن المشرع، من توو نص الأقارة النانياة مان الماادة الساابقة، قاد شادد  قاال الأا اا إذا أتطاأ فار والموح

الشنأ اذ وأصااال الشاتص المقصااود وشتصااًا  تار   اار المقصااود، باياادة نصاا   قوبااة جار  القشااا المقصااود 
،  3واحادة مركباة اذه الواقعة جريمش ن، قشا مقصود وقشا   ر مقصاود، باا جريماة د  فر اذه الحالة ا ول  يع

 ًا اذا الشعدد ارفًا مشددًا ل عقال. اد  ما دام  قد نشج   ن فعا واحد، شعدد  نشا جو الجرمية، 
 د ـ  إثبات قصد القتل :  

نماا يمكان اسشتوصاو مان الااروم المحيطاة بالاد و   اً تأي اً دات ي اً النية أمر  د  شع و  درك بالحس الااار، وا 
. واساشتوص ااذه 4ر التارجية الشر يأش  ا الجانر وشكش   ماا يضامره فار نأساومارا  والماااوالقرا ن وال

دون شعق ال أو رقاباة مان محكماة الانقض. إو أن  من النية مسألة موضو ية يعود شقد راا لمحكمة الموضوع
ذلاك  بقاان مشااروطًا بااأن يكااون اسااشتوص المحكمااة ل نياة سااا غًا، وأن شكااون الوقااا م والاااروم الشاار اسااشند  

                                                 
 .871، ص  اإلسكندريةد. جوو نرو ، نطرية القس  التاص ، جرا   او شداء   ن الشتاص ، الدار الجامعية  1
 .811سابق، ص. ية العامة ل قصد الجنا ر، مرجم ، د. محمود نج ل حسنر، النار 223د. س يمان  بد المنع ، مرجم السابق، ص.  2
 .714سابق، ص د. محمد الأاضا، مرجم  3
مجمو ة القوا د القانونية الشر أقرش ا ال   ة العامة لمحكمة  82/82/2115شاري   771قرار 8188نقض سوري، ا  ة  امة، أساس  4

 .8535.، قا دة 2116دمشق  –المحامر أحمد قدور المنصور، مطبعة دار الرضوان  –الجاء النانر  -النقض فر ربم قرن 
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المحكمااة، وأسساا      ااا اسااشتوص النيااة، شااؤدي  قااًو إلاان النش جااة الشاار رشبش ااا     ااا، وأن و يكااون  إل  ااا
 .1فيما اسشنشجشو المحكمة من نبو  النية من وقا م الد و  أو اروف ا شطط أو مجافاة لش ك الوقا م

 ان وجاود النياة ف ار الااروم أما اروم الد و  والقارا ن والماارا  والماااار التارجياة الشار يساشدو ب اا  
المحيطة بالواقعة: كالعوقة ب ن الجانر والمجنر   يو من ناااع أو ناأر أو ش د اد أو ضاغ نة. والااروم الشار 
نأااذ ف  ااا الأعااا: كالشرصااد والشمن ااا بالجنااة وشكاارار الطعنااا  أو الط قااا  الناريااة. واااروم الجااانر: كوجااود 

يقو: كالجشم والطمم. والوسا ا الشر اساشعم  ا وقشارام الأعاا، سوابق لو. والغرض الذي كان يسعن إلن شحق
 .2وموضم اإلصابة وجسامش ا وما إلن ذلك

فقااد شسااشت ص المحكمااة نيااة إااااا  الاارول ماان الداة الشاار اسااشتدم ا الأا ااا ولااو كااان موضاام اإلصااابة فاار 
 ريماو قاصادًا قش او، ف ا  يصابو : كما لو اسشتد  الجانر سوحًا ناريًا وأط ق منو النار   ان 3مكان   ر قاشا

فاار مقشااا لعااد  تبرشااو فاار اسااشعماو السااول الناااري. وقااد شسشت صاا ا المحكمااة ماان إصااابة المجناار   يااو فاار 
مقشااا ولااو بااأداة   اار قاش ااة بطبيعش ااا: كالعصااا الصااغ رة إذا اسااشعم   بشااكا و  اادع مجاااًو ل شااك بوجااود نيااة 

 .  4ح شو حشن ش ش القشا، كشكرار الأا ا الضربا  ب ا   ن رأس ض
ومن بال أولن يص  اساشتوص نياة القشاا مان ناوع الداة المساشتدمة إذا كانا  قاش اة بطبيعش اا ومان إصاابة 

 .5المجنر   يو فر مقشا، كالق ل أو الرأس 
واار الجريماة السااس  ،مان قاانون العقوباا  577وب ذا نن ر دراسة جريمة القشا البسايط الاواردة فار الماادة 

لجميااام جااارا   القشاااا المقصاااود، بعاااد أن ح  ناااا أركان اااا النوناااة الشااار  جااال أن ششاااوفر فااار جميااام جااارا   القشاااا 
 المقصود: بسيطًا كان أو مشددًا أو متأأًا وبقر أن نشصد  ل مؤيد الجاا ر  لجريمة القشا المقصود.

 المبحث الثالث
 المؤيد الجزائي

يااة الوصاا    اان ارشكااال جريمااة القشااا المقصااود البساايط وااار الشااغاو الشاااقة فاارض المشاارع  قوبااة جنا 
ف ااذه الجريمااة ماان الجاارا   الجنا يااة  المؤقشااة  شاارين ساانة . وفيمااا  شع ااق بالشااروع فاار ارشكااال اااذه الجريمااة

                                                 
 .831، ص 8132ولية الجنا ية فر الششريعا  العربية، مع د البحوث والدراسا  العربية ، د. حسن صاد  المرصأاوي، قوا د المسؤ  1
 .8616، مجمو ة القوا د القانونية ، مرجم سابق، قا دة 21/3/2117شاري   234قرار  8118نقض سوري، ا  ة  امة، أساس  2
 .8511القوا د القانونية ، مرجم السابق، قا دة  ، مجمو ة81/81/2117شاري   711، قرار 685نقض سوري، ا  ة  امة، أساس  3
، موسو ة قانون العقوبا  السوري والقوان ن المشممة 861، قا دة 82/88/8162شاري   111قرار  127نقض سوري، جناية أساس رق   4

 .8111لو ، الجاء النانر والنالث ، محمد أد ل اسشانبولر ، دمشق 
، موسو ة قانون العقوبا  السوري 851، قا دة 23/88/8112، شاري  8573، قرار8527 نقض سوري، جناية  سكرية أساس رق  5

 والقوان ن المشممة لو ، مرجم سابق. 
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باة نشاط إ جاابر، ب نماا ششقااد   قو فر الوص  الشر يعاقل   ن الشروع فر ارشكاب ا إذا كان الس وك مشمنًو 
 جريمة القشا المقصود البسيط الجنا ية الوص  بعشر سنوا    ن القا و شرين سنة   ن الكنر.

 
 الثاني مبحثال

 القتل المقصود المشدد
جرا   مسشق ة قا مة بذاش ا، با اار جارا   قشاا مقصاود بسايط شرافقا   د  إن جرا   القشا المقصود المشدد و شع

مان قاانون العقوبااا . وااذا يعنار ضاارورة  575و  574مام اارم مان اااروم الششاد د الاواردة فاار الماادش ن 
 شوافر أركان القشا البسيط ف  ا مضافًا إل  ا الارم المشدد.
ااريعا  التاار ، وااذه الاااروم الشاار ارشااأ  المشاارع الساوري، أسااوًة بالششاا مشاددة لجاار  القشااا شسااشند فاار   ااد 

ن معيااار تطااورة الأا ااا أو إمعانااو فاار اإلجاارا  أو اسااش شاره بااالقي  والمشااا ر اإلنسااانية المشعااارم إلااالغالاال 
     ا.

ماا إلان اإل ادا . يساشت ص ان الماذكورششااولقد شادد  الماد ن  قاال القشاا إماا إلان الشاغاو الشااقة المؤبادة وا 
ن  قوبااة القشااا البساايط وااار الشااغاو الشاااقة المؤقشااة  شاارين ساانة شصااب  أشااغاو شاااقة مؤباادة إذا ماان ذلااك أ

، واإل اادا  إذا شااوفر أحااد الاااروم الااواردة فاار المااادة 574شااوفر فاار القشااا أحااد الاااروم الااواردة فاار المااادة 
575. 

 المطلب األول
 الظروف المشددة لعقوبة القتل إلى األشغال الشاقة المؤبدة

 :أشرمن قانون العقوبا    ن ما ي 574المادة شنص 
 ) يعاقل بالشغاو الشاقة المؤبدة   ن القشا قصدًا إذا ارشكل:

 لسبل سافا  -8 
شم  دًا لجنحة أو شس يًو أو شنأ ذًا ل ا أو شس يًو لأرار المحرض ن   ن ش ك الجنحة أو فا    ا أو  -2 

 المشدت  ن ف  ا أو ل ح  ولة ب ن   وب ن العقال 
 ل حصوو   ن المنأعة الناشجة  ن الجنحة -7 
   ن موا  أنناء ممارسشو وايأشو أو فر معرض ممارسشو ل ا -4 
 من العمر  ةون التامسة  شر   ن حدث د -5 
   ن شتص ن أو أكنر  -6 
 فر حالة إقدا  المجر    ن أ ماو الشعذ ل أو الشراسة نحو الشتاص  . -3 
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نسشت ص من اذا الانص، أن المشارع الساوري شادد  قاال القشاا المقصاود إلان الشاغاو الشااقة المؤبادة شبعاا 
 طريقة الشنأ ذ.: الدافم أو صأة المجنر   يو أو شيةل معا  ر اا

 : أواًل : التشديد تبعًا للدافع على ارتكاب القتل
من قانون العقوبا  الدافم بأنو ) الع ة الشر شحما الأا ا   ان الأعاا أو الغاياة القصاو   818 رف  المادة 

 الشر  شوتااا . يسشت ص من اذا النص أن المقصود بالدافم الع ة   ن ارشكال الجريمة.
، القشاا لسابل ساافا، والقشاا شم  ادًا ورشكاال 574لع اة ، فار الماادة إلن االششد د اسشنادًا ويندرج شح  إطار 

جنحاة أو شسا يًو أو شنأ اذًا ل اا أو شسا يًو لأارار المحرضا ن   ان ش اك الجنحاة أو فا    اا أو المشادت  ن ف  ااا 
 . 1نحة أو ل ح  ولة ب ن   وب ن العقال، والقشا ل حصوو   ن المنأعة الناشجة  ن الج

 ـ  القتل لسبب سافل : 1
ل   ورد قانون العقوبا  شعريأاًا ل سابل الساافا، شاركاًا ل قاضار أن يسشت صاو مان الااروم المحيطاة باالمجر  

 والجريمة.
. ف اادتا فاار 2والمقصااود بالساابل السااافا كااا ساابل منااام ل قااي  التوقيااة واوجشما يااة السااا دة فاار المجشماام

مااادي، أو الغ اارة والحسااد، أو اونشقااا ، أو الشاا وة الجنسااية، أو أي ما اار  تاار إطاااره: القشااا بساابل الجشاام ال
ماان مااااار اونحطاااط الت قاار أو اوجشمااا ر. وماان أمن شااو: قشااا المااد ن لدا نااو ل ااشت ص ماان الشاامااو بوفاااء 

الجاو، معاًا ل ت او ل ا   ك يماقشا الاوج من قبا  ش ق الاوجة أو من و القشا نش جة  ر ب عبة قمار، و الد ن، 
قشاا الشااجر لشااجر و ث مان قباا قريال لايس أصا و أو فر او ل حصاوو   ان الم اراث، ر  و القشا الواقم   ن الماو 

  تر منافس انشقامًا منو   ن صأقة أو مناقصة رس    يو. 
و يطبااق إو   اان الشااتص الااذي  شااوفر فيااو ف ااو ااارم  اارشبط  اً شتصااي اً الساابل السااافا ااارم مشاادد د  ويعاا

 بشتص المجر  . 
ين فيهــا أو للحيلولــة بيــنهم مهفيــذًا لهـا أو تســهياًل لفــرار المســـ  القتــل تمهيــدًا لجنحــة أو تســهياًل أو تن 2

 وبين العقاب:
، وشصاب  574شجدر اإلشارة انا إلن أناو كار  شاوفر ااذا السابل المشادد، الاوارد فار الأقارة النانياة مان الماادة 

أو الااشت ص ماان ن الغايااة ماان القشااا إمااا ارشكااال جريمااة، أن شكااو ماان العقوبااة الشااغاو الشاااقة المؤباادة، وبااد 
جنحاار. أمااا إذا كاناا  الغايااة ماان القشااا ارشكااال جريمااة أو الااشت ص ماان  قااال   قااال جريمااة ذا  وصاا 

، ليصااب  العقاال اإل اادا . بالشااالر 575جريماة ذا  وصاا  جناا ر، فيطبااق  ند اذ الششااد د الاوارد فاار الماادة 
 قشا من أج  ا او الذي يحدد مقدار الششد د والنص الواجل الشطب ق.فمن وص  الجريمة الشر ارشكل ال

                                                 
 .721سابق، ص الأاضا، مرجم د. محمد  1
 .876سابق، ص أ. فريد الا بر، مرجم  2
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أماا الحكمااة ماان ششااد د العقااال ل ااذا الساابل فششمنااا فار التطااورة البالغااة لشتصااية المجاار  الااذي  شتااذ القشااا، 
ول ش ا ا مماااا  ااادو   ااان ماااد  ؤ واااو مااان أتطااار الجااارا  ، كوسااا  ة لشنأ ااذ جريماااة أتااار  أو ل اااشت ص مااان مساا

 وال الناس.اسشتأافو بأر 
والمسااشغرل فااار موقااا  المشااارع اقشصااااره   ااان الجااان  والجناياااا  وا  أااااو المتالأاااا . فالشاااتص الاااذي يقشاااا 
شم  دًا ورشكال متالأة أو شس يًو أو شنأ اذًا ل اا و يشادد  قاباو باالر   مان شاوفر   اة الششاد د فار المتالأاا  

ر  شسنن لو ارشكاال متالأاة سا ر مانًو، أو من بال أولن. فالشتص الذي و  شورع  ن إااا  رول إنسان ك
 يسشحق ششد د العقال   يو .ول ش ا، ؤ ل ش رل من مس

 يوحل أن ا شحشوي   ن حالش ن من حاو  الششد د: 574وبشح  ا الأقرة النانية من المادة 
 شنأ ذًا ل ا.:  ندما يقد  الأا ا   ن القشا شم  دًا ورشكال جنحة أو شس  ا ارشكاب ا أو الحالة األولى

ن القشاااا يقااام قباااا البااادء بشنأ اااذ إوالشم  اااد اناااا يعنااار ال جاااوء ل قشاااا كعماااا شحضااا ري ورشكاااال الجنحاااة، أي 
الجنحااة. كماان يقشااا أحااد الشااتاص ليم ااد لنأسااو أو لغ ااره ساارقشو. ويشاادد  قااال القاشااا انااا ولااو لاا  شرشكاال 

 شر دفع  الأا ا ل قشا.جريمة السرقة لي سبل من السبال، مادام  السرقة ار الغاية ال
أمااا شساا  ا ارشكااال الجنحااة أو شنأ ااذاا فأ  ااا  شاااامن القشااا ماام ارشكااال الجنحااة أو الباادء بشنأ ااذاا، كالسااار  

 الذي يقشا ضح شو كر يسشطيم إشما  سرقشو .
: ناادما يقااد  الأا ااا   اان القشااا ل ااشت ص ماان المسااؤولية الناشاا ة  اان الجنحااة. وشأشاارض اااذه الحالــة الثانيــة

الاااة أن يقااام القشاااا بعاااد ارشكاااال الجنحاااة، ل اااشمكن مااان ال ااارل، أو لإلفاااو  مااان الموحقاااة أو الشوق ااا  أو الح
المحاكمة. ومنال ا أن يقشرم الأا ا جنحة السرقة وينشباو   ياو المجنار   ياو فيحااوو اإلمسااك باو، فاو  جاد 

ااده وااو يسار ، كار و  ادان طريقة إو قش و ليساشطيم ال ارل، أو أن   جاأ الساار  إلان قشاا الشاااد الاذي شا
 بعقوبة السرقة.

كافياًا لششاد د  د  نسشت ص من الحالش ن السابقش ن نش جة مأاداا أنو ليس كا شوا  ب ن جريمة القشاا وجنحاة يعا
أن يكون القشا او الذي سا د   ن ارشكال الجر  ااتر، وذلاك بمحاد  الحااو   من  قوبة القشا، با و بد

أن يكاااون انااااك  وقاااة ساااببية بااا ن  مااان ) الشم  اااد أو الشسااا  ا أو الشنأ اااذ  . ووباااد المنصاااوص     اااا قانوناااا
فامذا أقاد  الجاانر   ان قشاا ضاح شو، نا   ،الجنحة والقشا، أي  جال أن شكاون الجنحاة اار سابل وقاوع القشاا 

قشاا، ولا  تطر ببالو سرقة نقوده، ف نا أيضًا و  شوافر سابل الششاد د، لن السارقة لا  شكان اار الادافم   ان ال
 شكن ال دم الذي ارشكل الأا ا القشا من أجا شحقيقو.

وشجااادر اإلشاااارة إلااان أن الااانص القاااانونر فااار اااااش ن الحاااالش ن و يشاااشرط أن يكاااون القاشاااا ااااو نأساااو مرشكااال 
الجنحة، با يسشوي فر ذلك أن يكون الأا ا قد قشا شم  دًا أو شس يًو أو شنأ ذًا لجنحاة  رشكب اا ااو أو ساواه، 

يقشااا ليسااا د نأسااو أو يسااا د   ااره   اان ال اارل أو الااشم ص ماان المسااؤولية، سااواء كااان اااو أ  كااان  أو أن
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إلان ااذه  574ااتر فا ًو ل جنحة أو مشدتًو ف  ا أو محرضًا     ا. ولقاد أشاار  الأقارة النانياة مان الماادة 
  اان جنحااة أو فا    ااا أو الصااورة بصااراحة  ناادما أوجباا  الششااد د   اان القاشااا ) شساا يًو لأاارار المحرضاا ن 

 المشدت  ن ف  ا، أو ل ح  ولة ب ن   وب ن العقال  .
كمااا يسااشوي فاار نااار القااانون، لشااوافر ساابل الششااد د، أن يكااون المجناار   يااو اااو ذاشااو ماان وقاام   يااو القشااا 

ن   ان والجنحة، أو يكون المقشوو شتصاًا  تار   ار المجنار   ياو فار الجنحاة. فيساشوي إذن أن يقام الأعاو
شااتص واحااد: كماان  شعاارض ل قشااا بغايااة ساارقة أموالااو، أو أن يكااون لكااا فعااا من مااا ضااحية متش أااة: كماان 

 .1 شعرض ل قشا لنو شااد السرقة الواقعة   ن شتص  تر
ووبااد ماان اإلشااارة إلاان ااارم الششااد د اااذا إنمااا اااو ااارم مااادي  شع ااق بالجريمااة ولاايس بااالمجر  ممااا  جعااا 

    فر اقشراف ا. سأششد د العقوبة يطاو كا من 
 ـ  القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة : 3

ن المنأعة الناشجة  ان الجنحاة.  قال القشا المرشكل بغاية الحصوو    574شدد  الأقرة النالنة من المادة 
ة ف  ل نار او اقشصار الششد د فقط   ان الجان  دون الجناياا . فماا دا  ال ادم مان الششاد د ااو تطاور الوو 

الجانر واسشتأافو بالقي  اوجشما ية والتوقية بماداره د  إنسان فر سب ا الحصاوو   ان منأعاة نشجا   ان 
ارشكاااال جريماااة ذا  وصااا  جنحااار، فمااان باااال أولااان أن يطباااق الششاااد د فااار حالاااة الحصاااوو   ااان المنأعاااة 

 الناشجة  ن جريمة ذا  وص  جنا ر.
ه الحالاة. فالساار  الاذي يقشاا شاريكو فار السارقة ليساشولر فالمشرع السوري ل  يكن منسجمًا مام نأساو فار ااذ

  اان حصااشو، شتش اا  نااارة المشاارع إليااو باااتشوم الوصاا  القااانونر ل ساارقة الشاار ارشكبااااا. فاامذا كاناا  ذا  
 أما إذا كان  ذا  وص  جنا ر، فو  تضم ل ششد د. ،وص  جنحر شدد  قال الشريك القاشا

وشجاادر اإلشااارة إلاان أنااو و يشااشرط أن شكااون المنأعااة الناشجااة  اان الجنحااة  بااارة  اان كساال مااادي، كمااا اااو 
ساااءة او شمااان، بااا يسااشوي أيضااًا أن إلاان االحاااو بالنساابة  لجاارا   الواقعااة   اان المااواو كالساارقة واوحشياااو وا 

مباراة فار د او  قضاا ية،   ماةمن بسارقة وناا ق اشكون المنأعة  بارة  ن كسل معنوي، كماا لاو قاا  شتصا
 وأقد  شريكو   ن قش و ل حصوو   ن ش ك الونا ق كر يسشعم  ا لمص حشو.

 ثانيًا : التشديد تبعًا للمجني عليه: 
شااوافر إلاان   اان نااوث حاااو  يشاادد ف  ااا العقاال، إلاان الشااغاو الشاااقة المؤباادة، اسااشنادًا  574نصا  المااادة 

 ا  ششع ق بالوايأة، وبالسن، وبالعدد. صأا  مع نة فر المجنر   يو. واذه الصأ
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، فبموجب اا يشادد  قاال القشاا إذا شاوفر  فار المجنار   ياو صاأة 574أما حاو  الششد د الواردة فار الماادة 
أنناء ممارسشو لوايأشو أو فر معرض ممارساشو ل اا  فر مواأًا وقم   يو القشاأن يكون : اشيةمن الصأا  ا

 من  مره أو شعدد المجنر      . أو حدنًا ل   ش  التامسة  شرة
 أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها: في ـ  قتل الموظف 1

دون  ماان لاايس ال اادم ماان ششااد د العقااال ماان  شااتص الموااا  اااذه الحاااوة. فالقااانون يحماار أروال الناااس
نما  جد الششد د   شو فار حرماة الوايأاة العاماة، ش اك الو  ايأاة الشار شم  ا ب ن   فر الصأا  أو الواا  . وا 
 شعكس ا بة الدولة. فالششد د إذن و   دم إلن حماية شتص الموا  با حماية حرمة وايأشو.

ن: أن يكااون المجناار   يااو مواأااًا ، وأن اأن  شااوفر  نصاار  ماان وو بااد لشااوافر ااارم الششااد د فاار اااذه الحالااة
 أنناء ممارسشو لوايأشو أو بسبب ا.  فر يقشا الموا 

 ه موظفًا :أ ـ أن يكون المجني علي
يعطر القاانون الجاا ار ل مواا  معنان أوسام وأشاما مان المعنان الاذي يعطياو لاو القاانون اإلداري. فالمشارع 

 اماة شجع  اا صاالحة  الجاا ر أراد أن شكون للأاو الموا  العا  والمسشتد  والعاما دوو  واسعة ومعاانٍ 
إلياااو بم ماااة دا ماااة أو مؤقشاااة، باااأجر أو  لن ششاااما كاااا مااان شنااايط الدولاااة باااو  ماااًو مااان أ مال اااا، أو شع اااد
 شعويض، ويع ن بقرار أو بعقد، مواأًا كان أ  مسشتدمًا أ   امًو.

 بسبب وظيفته: أو  أثناء تأديته لوظيفته فر :ب ـ أن ُيقتل الموظف في إحدى حالتين
الااادافم الحالاااة الولن: نااادما يقااام القشاااا   ااان المواااا  وااااو  اااؤدي واجباااا  وايأشاااو، بصااارم الناااار  ااان 

ورشكال القشا، سواء كان بسبل  ما من أ ماو الوايأة: كما لو أقد  شتص   ن قشا قاٍض   ان منصاة 
الحك ، أو قشا شرطر يوحقو ل قبض   يو ا أو كان لسبل تاارج  ان أ مااو الوايأاة: كماا لاو أقاد  الأا اا 

ا  الشتصار، أو لي سابل تاارج   ن قشا الموا  بادافم العاداوة الشتصاية أو الحقاد أو الكرااياة أو اونشقا
  ن إطار الوايأة الشر يشغ  ا الموا .

و الموااا . فعناادما يقاام القشااا   ااان فيااوالموحاال فاار اااذه الحالااة أن العباارة بالششااد د اااو ل ااامن الااذي قشااا 
الموااا  فاار وقاا  كااان يقااو  بااو بعمااا ماان أ ماااو وايأشااو ششحقااق   ااة الششااد د، بصاارم النااار  اان الاادافم 

كاان أشع اق بالوايأاة أ  و، وبصارم الناار  ان المكاان الاذي  اؤدي باو المواا   م او، ساواء أل قشا، سواء 
فر دا رشو الرسمية أ  فر أي مكان  تر يقاو  فياو بم ماة ششع اق بعم او: كقشاا شارطر يقاو  بدورياة فار شاارع 

 من شوارع المد نة. 
ايأااة، ولكاان لماار  شع ااق ب ااا، أي الحالااة النانية: ناادما يقاام القشااا   اان الموااا ، تااارج أوقااا  ممارسااة الو 

بسبل وايأشو. كما لو رفض الموا  إ طاء رتصة حما ساول لحاد الشاتاص، أو شاأتر أو ماطاا فار 
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إنجاا معام شو، فقا  اذا الشتص بقشا الموا  فر الطريق أو فر ب شو، أو إذا قا  شاتص بقشاا قااض بعاد 
 ية  ندما كان   ن رأس  م و. تروجو   ن الشقا د، وذلك بسبل حكمو   يو بعقوبة جاا 

نماا فار  فكما او موحل فر اذه الحاو  أن القشا و يقم بذا  الامن الذي يمارس فيو الموا  وايأشاو، وا 
 امن وحق، ولكن بشرط أن يكون سبل القشا ناجمًا  ن  ما من ال ماو الشر قا  ب ا الموا .

اااذه الحالااة أن يكااون القاشااا   اان   اا  بالعنصاارين أنااو وبااد إل ماااو ااارم الششااد د فاار إلاان وشجاادر اإلشااارة 
أنناء ممارسشو لوايأشو، أو فر معارض ممارساشو فر الواجل شوفرااما، أي   مو بأن فع و يقم   ن موا ، 

ل ااا أو بساابب ا. فاامذا انشأاان   مااو انشأاان شبعااًا لااذلك ااارم الششااد د. فقيااا  شااتص بقشااا موااا  واااو  ج ااا 
أ ماو وايأشو، أو بقش او تاارج الوايأاة بسابل تاوم شتصار و  وقاة  صأشو أو  ج ا أنو يقو  بعما من

ن كان المجنر   يو مواأاً  لو بالوايأة، و  .  1 دع مجاًو لششد د العقال   يو، وا 
 ـ  قتل حدث دون الخامسة عشرة من عمره : 2

الاذ ن  شصاأون إن الحكمة من ششد د العقال فر اذه الحالة ششج ن فر حرص المشرع   ن حماياة الحاداث 
 بالضع  والعجا  ن حماية أنأس  .

ن كنا نر  أن اذه الحكمة و شقشصر فقط   ن الحداث، با شطااو أيضاًا كاا إنساان و يقادر   ان الادفاع  وا 
 اان نأسااو، لضااع  أو  جااا أو  ااااة أو كباار ساان. كااان أولاان بالمشاارع أن يمااد شااموو اااذا الاانص ل ااؤوء 

 أيضًا.
و بد لشطب ق نص الششد د اذا أن و يكاون القاشاا أحاد أصاوو الحادث، فأار ااذه وشجدر اإلشارة انا إلن أنو 

، قشااا الصااوو أو الأااروع، و قابااو اإل اادا . 575الحالااة يطبااق   اان القاشااا ااارم الششااد د الااوارد فاار المااادة 
 اا  ، قشااا ال  لول ااداا الااذي حم573وأن و يكااون القشااا ممااا  نطبااق   يااو ااارم الشتأ اا  الااوارد فاار المااادة 

 يصب  العقال او شقاو مدة و شقا  ن تمس سنوا . إذبو سأاحًا، 

                                                 
انا او: اا شنشأر الحكمة من الششد د إذا أقد  الأا ا   ن قشا موا  شجاوا حدود س طشو أو اتشصاصو، أو قا    ناروالسؤاو الذي  1

 رسم ا لو القانونإ شربعما   ر مشروع مشجاواًا بو الحدود ال
أنناء ممارسشو وايأشو أو بسبب ا، ل  يأر ، فر الحقيقة، ب ن كون  ما فر إن النص القانونر، القاضر بششد د  قال قشا الموا  

 وسيما أن الحكمة من الششد د شسشمد من الوايأة وليس من شتص الموا . و الموا  مشرو ًا أو   ر مشروع، 
الشر  شجاوا ب ا المواأون مشرو ة ال  ر نية ل شكو ، أو إلبطاو ال ماو لطر  القانو إلن اأض  إلن ذلك أن بممكان أي شتص ال جوء 

حدود اتشصاصاش  ، سواء كان إبطاًو إداريًا أو قضا يًا، والشعويض  ن الضرر الناشئ  ن اذه ال ماو. إو أن ل ذه القا دة اسشنناء 
كا فاض ،  ند ٍذ  شع ق بمد  فداحة أو تطورة العما   ر المشروع. فعندما يكون العما الوايأر الذي قا  بو الموا  متالأًا ل قانون بش

دون إذن شر ر  تولو ذلك، أو من يقشا مواأًا بادره من كالأرد العادي. كمن يقشا شرطيًا يقشح  منالو ليًو  عد  يأقد الموا  صأشو وي
دون وجو حق، بح ث ب غ او شداء درجة من التطورة أفقد  القاشا أ صابو وأل ب   ضبو. فعما الموا  فر اذ ن من باو شداء   يو 

 المنال ن ب غ ف  ما انعدا  المشرو ية حدًا جع و منقطم الص ة بواجبا  الوايأة وأ مال ا، وتارجًا تروجًا شامًا   ن مقشضياش ا.
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ويأشرض     الجانر بسن الحدث، أي   مو باأن فع او يقام   ان حادث دون التامساة  شارة مان  ماره، فامذا 
انشأن   مو انشأن شبعًا لذلك ارم الششد د، فمذا كان ما ر الحدث  وحر بأنو شجاوا ااذه السان، فاو مجااو 

 لعد  نبو  الع  .ل ششد د 
 ـ  تعدد المجني عليهم : 3

 ناادما يقاام القشااا   اان أكناار ماان شااتص واحااد يشاادد  قااال فا  ااو كنش جااة لشعاادد تسااا ر الروال، ونش جااة 
 وسش انة القاشا بأروال الناس.

نمااا يعاا د  والقشااا الواقاام   اان أكناار ماان شااتص و يعاا بااًا جرمااًا واحاادًا يسااشحق  قا د  اجشما ااًا ماديااًا ل جاارا  ، وا 
 ارفًا مشددًا ل قشا. د  فالشعدد انا يع ،مشدداً 

وفرضااية شعاادد المجناار   اا    شوجاال أن يكااون القاشااا قااد قصااد إااااا  رول أكناار ماان شااتص: كمااا لااو رماان 
الجانر قنب ة ب ن جم رة من النااس، أو أط اق أ  ارة نارياة   ان أكنار مان شاتص قاصادًا قاش   ، ف ناا  شحقاق 

 .1بالشغاو الشاقة المؤبدةالارم المشدد ويعاقل الأا ا 
أمااا لااو كااان الأا ااا قاصاادًا قشااا  ريمااو فأصااال شتصااًا  تاار معااو، ف نااا و  شااوفر ااارم الششااد د اااذا، لن 

الأقاارة النانيااة ماان  215الأا ااا لاا  يقصااد قشااا أكناار ماان شااتص واحااد، بااا يطبااق   اان الأا ااا نااص المااادة 
وااار الشااغاو الشاااقة  شاارين ساانة، ويمكاان أن  ايااد قااانون العقوبااا ، فيعاقاال الأا ااا بعقوبااة القشااا البساايط، 

 القاضر النص  إلن اذه العقوبة شطبيقًا ل مادة المذكورة  نأًا.
 : ثالثًا :التشديد تبعًا ألسلوب التنفيذ 

أنناء قش و ل و دل اا   ان  راقشاو فر إن إقدا  القاشا   ن شعذ ل ضح شو، وجع و  شحما  ومًا كب رة، قبا أو 
 و  ن انعدا  القي  اإلنسانية لديو.فر اإلجرا ، 

طة  لاة ا  نار الضاحية، أو بشار أ ضاا و، أو دفناو حياًا، أو شعذ باو بوسا ءومناو ذلك أن   جاأ القاشاا إلان فاق
المقابااا، يشااشرط أن شكااون أ ماااو الشعااذ ل قااد وقعاا    اان المجناار   يااو واااو حاار، أي أن فاار .  2ك ربا يااة

  ن القا.يسبق الشعذ ل شنأ ذ القشا أو  رافقو  
كااا ذلااك  د    نيااو، أو قطاام لسااانو فااو يعاا ءأمااا قيااا  القاشااا ببشاار أ ضاااء ضااح شو بعااد إااااا  روحااو، أو فااق

ماا قاا  باو  د  شعذ بًا  وجل ششد د العقال، لن ااذه الفعااو الشانيعة قاد وقعا    ان جناة اامادة، وبالشاالر، يعا
ماان قااانون العقوبااا    يااو، وموحقشااو بجاار  الشعاادي  465القاشااا شمناايًو بالجنااة، موجبااًا لشطب ااق حكاا  المااادة 

   ن حرمة الموا .
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، الشار شجعاا  قوباة القشاا المقصاود الشاغاو 574ش ك اار الااروم المشاددة المنصاوص     اا فار الماادة 
، الشاار شجعااا  قوبااة القشااا 575م الششااد د الااواردة فاار المااادة دراسااة ااارو إلاان الشاااقة المؤباادة. وننشقااا اان 

 المقصود اإل دا .
 المطلب الثاني

 الظروف المشددة لعقوبة القتل إلى اإلعدام
 :يأشرمن قانون العقوبا    ن ما  575شنص المادة 

 ) يعاقل باإل دا    ن القشا قصدًا إذا ما ارشكل:
  مدًا. -8
شنأ ااااذًا ل ااااا أو شساااا يًو لأاااارار المحرضاااا ن   اااان ش ااااك الجنايااااة أو فا    ااااا أو شم  اااادًا لجنايااااة أو شساااا يًو أو  -2

 المشدت  ن ف  ا أو ل ح  ولة ب ن   وب ن العقال.
   ن أحد أصوو المجر  أو فرو و  . -7

يساااشت ص مااان ااااذا الااانص أن المشااارع شااادد  قاااال القشاااا المقصاااود إلااان اإل ااادا  اساااشنادًا إلااان معياااار قصاااد 
، والاادافم إلاان ارشكااال الجريمااة فاار الأقاارة النانيااة، وصااأة المجناار   يااو فاار الأقاارة الجااانر فاار الأقاارة الولاان

 النالنة.
 أوال  :التشديد تبعا لقصد الجاني )العمد (: 

لان القصاد المصاام    ياو، أو النيااة المب شاة لاد  الأا ااا. فالقاشاا الااذي إإن الششاد د المبنار   اان العماد يسااشند 
دون مان يقد    ن فع و قصدًا بشصمي  مسابق، أي بنياة مب شاة، ل او أتطار مان القاشاا الاذي يقاد    ان فع او 

شصمي  مسبق، أي بنية  نية، وار النية الشر شوجد لد  الأا ا وق  ارشكال الجريمة، كما يحادث فار جارا   
اجرا  أو الجااارا   الشااار شحااادث فجاااأة بغ ااار شااادب ر ساااابق، ف رشكب اااا الشاااتاص شحااا  شاااأن ر اونأعااااو المشااا

والغضاال. فتطااورة القاشااا اإلجراميااة شا اار بشااكا واضاا   ناادما يعااد لشنأ ااذ جريمشااو ب اادوء ورويااة وشصاامي ، 
 وا يًا لكا  ناراا و واقب ا ومم ذلك يقد    ن ارشكاب ا. 

لاا  يعاارم معناان العمااد، الااذي يط ااق   يااو فاار ششااريعا  أتاار   بااارة ساابق  والموحاال أن المشاارع السااوري 
الجريماة قباا اإلقادا      اا وانش ااء ذلاك فار اإلصرار. ويمكنناا شعريا  العماد بأناو ) الشاروي والشأك ار ال اادغ 

 بالشصمي    ن ارشكاب ا .
كااا  الصااادرة  نااو. ف قااد أماا اوجش اااد القضااا ر، فنسااشطيم ش مااس شحد ااده لمعناان العماد ماان تااوو بعااض الح

  محكمة الانقض الساورية العماد ) فار جريماة القشاا يساش ا  حشماًا أن يكاون الجاانر قاد أشا  شأك اره و اماو  د  
فاار ااادوء يساام  بشرد ااد الأكاار باا ن اإلقاادا  واإلحجااا  وشاارجي  أحااداما   اان ااتاار، وأن يكااون ل جااانر ماان 

ن يكاون قاد رشال ماا  اا    ياو واياأ أااو مقاد    ياو، و  الأرصة ما يسم  لو باالشروي والشأك ار المطما ن فيماا
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أيضااًا ) العمااد و  ااش  إو بعااد أن يأكاار المجاار  فيمااا  ااا    يااو ويشاادبر  د   . و اا 1وسااا  و واااو اااادغ الباااو
 واقبااو ويصاام    اان ارشكابااو وي  اائ أساابابو، بعااد أن يكااون لديااو مشساام ماان الوقاا  يكأاار إلاالااة حالااة الشااوشر 

    يو ااادغ الانأس مطما ن البااو، فامذا لا   شيسار لاو الشادب ر والشأك ار وارشكال الجار  شحا  واونأعاو، ن  يقد
  .   2شأن ر الغضل وال ياج فو يكون العمد مشوفراً 

ماا ل جريماة وماا بااو، بعاد اواو الغضال، والشاروي فينسشت ص من ذلك أن العبرة فر وجود العمد او ادوء ال
    ا.    ا، ن  شنأ ذاا بعد الشصمي   

ة و باد مادمن الامن قد شطوو أو شقصر ب ن مرح ة الشصمي  ومرح اة الشنأ اذ، ااذه ال مدةواذا يأشرض مضر 
من ا ل شت ص الأا ا من اونأعاو،الذي ساببشو الواقعاة الشار دفعشاو إلان ارشكاال الجريماة، ويأكار ويشارو  فار 

 جريمشو بباو اادغ.
لنأساار المشمنااا فاار الشأك اار ال ااادغ والشااروي فاار القشااا، و  اان اااذا فالعمااد  شااأل  ماان  نصاارين: العنصاار ا

شوافر الشصمي    ن القشا قبا شنأ اذه فعاًو. والعنصار النأسار أاا  مان العنصار فر والعنصر الامنر المشمنا 
نمااا اااو مشط ااال ماان أجااا العنصاار النأساار. فشاااوافر  الامناار، بااا إن اااذا الت اار ليساا  لاااو أاميااة ذاشيااة، وا 

وية يقشضر مضر فشرة كافية مان الاامن، والشأك ار ال اادغ   ار مشصاور  ناد اشتااذ قارار الشأك ر ال ادغ والر 
ة مان مادةأن يسشغر  الشأك ار ال اادغ  من الجريمة وشنأ ذاا بمجرد أن شتطر فكرش ا بباو الشتص، با و بد

ر ة مااان الاااامن بااا ن الشأك ااار فااامااادةالاااامن. ب اااد أن العنصااار الامنااار   ااار كاااام فااار ذاشاااو، فااامذا نبااا  مضااار 
الجريمة والشصمي      ا وشنأ ذاا، ولكن نبا  كاذلك أناو لا   شاوافر لاد  الأا اا تاوو ااذا الوقا  ال ادوء فار 
الشأك ار والسايطرة   اان الانأس، بااا ااا شحاا  شاأن ر الغضال وال ياااج النااشج  اان الواقعاة المسااببة ل قشاا، فاامن 

بارة فار شاوافر العماد لايس بمضار الاامن العمد و يعد مشوافرًا. وبذلك قض  محكمة النقض السورية بأن ) الع
دراك وماان  لذاشاو بصارم الناار  ان طولاو أو قصااره، باا العبارة فيماا يقام فار ذلااك الاامن مان اادوء وو ار وا 

  . 3شأك ر وشدب ر
بااا أن أاميااة العنصاار الامناار قااد ششناااقص لقصاان حااد إذا نباا  لااد  القاشااا ااادوء الشأك اار بااالر   ماان قصاار 

لجريمااة والشصاامي      ااا ناا  شنأ ااذاا. واااذا يعناار أن الضااابط فاار شحد ااد اااذا الااامن المادة الأاصاا ة باا ن فكاارة ا
ااو صاوح شو ل شأك ار ال اادغ باالنار إلان ااروم كاا واقعاة والان شتصاية الأا اا. فالمادة المط وباة لاااواو 
حالااة ال ياااج والغضاال، ولشااوافر الرويااة والشأك اار ال ااادغ شتش اا  باااتشوم الشااتاص والاروم،فقااد شكااون 
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ا ة أو  ومااًا أو أساابو ًا أو شاا رًا أو ساانًة، وشقااد راا يعااود إلاان قاضاار الموضااوع. والعمااد يعااد ماان الاااروم ساا
  م ن فر الجريمة.من شوافر  بو من المسفيالمشددة الشتصية الشر يقشصر أنراا 

همين فيها لفرار المسفيذًا لها أو تسهياًل ثانيًا : التشديد تبعا للدافع ) القتل تمهيدًا لجناية أوتسهياًل أو تن
 أو للحيلولة بينهم وبين العقاب (:

، مشاددًا  قاال القشاا إلان اإل ادا . وااذا الاارم يأشارض 575جاء اذا الارم فار الأقارة النانياة مان الماادة 
اقشران جناية القشا مم جناية أتار  أياًا كانا ، حشان ولاو كانا  قاشًو أيضاًا، بشارط أن يكاون القشاا قاد ارشكال 

ورشكال الجناية النانية، أو شس يًو أو شنأ ذًا ل ا: كما لو أقد  الأا اا   ان قشاا حاارس البنااء كار  إما شم  داً 
 شمكن من سرقة أحد المنااو فيو، أو  شمكن من قشا أحد ساكنيو، أو يقشاا شتصاًا يمنعاو مان ا شصاال فشااة 

ماا أن يكااون القشااا قااد ارشكاال ل ااشت ص ماان المسااؤولية الناشا ة  اان ارشكااا ل الجنايااة: كمااا لااو أقااد  الأا ااا ا وا 
 ا قشا شااد اإلنبا  ضده، أو قشا رجا الشرطة الذي يوحقاو، أو يوحاق أحاد شاركا و، ل قابض   ياو بعاد 

 ارشكابو لجر  الش ريل. 
إذًا، ف اااذا الاااارم يأشااارض وجاااود جاااريمش ن جناااا  شر الوصااا ، إحااادااما القشاااا الاااذي  جااال أن يكاااون وسااا  ة 

النانية، بصرم النار  ن كون الجريمش ن قد ارشكبشا من شاتص واحاد أ  و: فقاد  لشحق ق  اية، ار الجناية
 رشكاال شااتص القشااا شساا يًو ورشكااال الساارقة ماان قبااا شااتص  تاار، أو ليسااا ده   اان الأاارار بعااد ارشكااال 

 جريمشو، فالشرط الوح د المط ول أن شكون الجناية التر  ار الدافم أو الغاية من ارشكال القشا.
الارم المشدد و  تش  ، فر أحكامو وشروطو و ناره،  ن الارم المشدد الاوارد فار الأقارة النانياة مان واذا 
 ، الذي سبق شرحو، ف نطبق   يو ما سبق اإلشارة إليو .574المادة 

 ثالثًا : التشديد تبعًا للمجني عليه )قتل األصول أو الفروع(: 
رشكاال القشااا  )   اان أحااد أصااوو المجاار  أو فرو ااو   ششاادد أنااو إذا ا 575نصاا  الأقاارة النالنااة  ماان المااادة 

 العقوبة لشكون اإل دا . 
دون أن ماان فالمشاارع السااوري ، ماان ج ااة، قصاار ااارم الششااد د   اان القرابااة المباشاارة باا ن القاشااا والمقشااوو، 

ن يشما  وقة الاوجياة والتاوة والتاوا . ومان ج اة أتار  لا  يقصار اارم الششاد د   ان القشاا الواقام   ا
ن   اااوا، الل وال  والجاااد والجااادة وأل أو أ   الصااا دون الأااارع، باااا جااااء الااانص شااامًو جميااام الصاااوو وا 

 الجد أو الجدة. وجميم الأروع ، البناء والحأاد م ما نالوا، ذكورًا كانوا أو إنانًا.
بان الشار شأشارض أن ششد د المشرع  قاال قاشاا أصا و أو فر او إلان اإل ادا  مارده إلان صا ة القر فر وو ريل 

 أقو  الواصر وأقدس القي  اإلنسانية، بحنان الصا   ن الأرع، وبر الأرع لالصا.



225 

 

، 575ناص الأقارة النالناة مان الماادة فار أن يكاون انااك صا ة القربان المحاددة من لششحقق اذه الجريمة وبد 
د الخ أو التاا  أو العاا  أو وااار القرابااة المباشاارة، فااو  جااوا القياااس أو الشوساام فاار الشأساا ر ليشااما الششااد 

 التاو، أو الاواج فيما ب ن  . ويجل أن يكون الأا ا  المًا بأنو يقشا الصا أو الأرع .
. ف جاال أن  شااوفر لااد  الأا ااا القصااد الجرماار 1القصااد الجرماارفاار إن الااركن المعنااوي ل ااذه الجريمااة  شمنااا 

رول إنسااان حاار، إضااافة لوجااول الع اا  بااأن ماان  المط ااول شااوافره أصااًو لجاار  القشااا البساايط، واااو نيااة إااااا 
  ريد قش و او أصا أو فرع. 

وشبعااًا لااذلك :  نشأاار اااذا الااارم المشاادد  نااد وقااوع   ااط فاار الشتصااية. ف ااو أن احاادا  أط ااق النااار   اان 
شتص قاصادًا قش او، معشقادًا أناو تصامو، فامذا باو يأاجاأ أناو قشاا أصا و أو فر او. ف ناا شاوفر لاد  ااذا القاشاا 

نية إااا  رول إنسان حر، وانشأن لديو الع   بالارم المشادد، ف او لا  يكان  رياد فر د الجرمر المشمنا القص
أن  ااااق رول أصاا و أو فر ااو. كمااا  نشأاار اااذا الااارم المشاادد  نااد وقااوع   ااط فاار الشااتص أو تطااأ فاار 

ماارًا بجانال تصامو.  الشصويل. ف و أراد الأا ا قشا تصمو فأتطأه فأصال ابنو أو أبيو الذي كان واقأًا أو
 فو ششد د أيضا ونشأاء الع   بالارم المشدد.

المقابااا  شااوفر اااذا الااارم فاار حالااة اشجاااه قصااد الأا ااا إلاان إااااا  رول أصاا و أو فر ااو، فااأط ق   يااو فاار 
النااار فأصااال شتصااًا  تاار ومااا  نش جااة لااذلك، لن الجريمااة الشاار شقاام   اان   اار الشااتص المقصااود ب ااا 

 وبا . من قانون العق 215يعاقل فا   ا كما لو كان اقشرم الأعا بحق من كان يقصد وفقًا ل مادة 
ف ااا   م ن فاار جريمااة قشااا الصااا أو الأاارع.ذا الصاادد ششع ااق بشعاادد المسااوالمسااألة الت اارة الشاار شنااار فاار ااا
  م ن أ  يقشصر فقط   ن الشتص الذي  شوافر فيوإيشما ارم الششد د جميم المس

الماديااة بمقشضاااه الاااروم  شسااري  ماان قااانون العقوبااا  قااد وضااع  حااًو  امااًا ل ااذه المسااألة 285إن المااادة 
 ،الشر من شأن ا ششد د العقوبة أو شتأيأ ا أو اإل أاء من ا   ن جميم الشركاء فار الجريماة والمشادت  ن ف  اا

الااروم المشاددة الشتصاية والمادوجاة الشار سا    اقشارام الجريماة. وماا  ادا ذلاك  كما شسري       أيضااً 
 من الاروم فو شطاو إو الشتص الذي ششع ق بو.

ن ص ة القربن ار ارم مشدد شتصر يقشصر مأعولو   ن الشاتص الاذي ششاوافر فياو صا ة أفر وو ريل 
القربااان ااااذه دون   اااره مااان الشاااركاء والمشااادت  ن، بشااارط أن و شكاااون ااااذه القراباااة اااار الشااار سااا    اقشااارام 

وباان : إذا اشأااق ا شاارالجريمااة، فاامن العقوبااة المشااددة شطاااو الجمياام  ند ااذ. وماان الممكاان أن نطاارل المناااو اا
ماام صااديقو   اان قشااا الل و شمكاان اوباان ماان أتااذ الل إلاان مكااان م جااور نش جااة النقااة الشاار باا ن الل 

ن  وقاة القربان اار اارم مشادد شتصار إواوبن واناك اتش ن اوبن والصد ق بالل وقشوه فعند اٍذ نقاوو 
 س ا ارشكال الجريمة ، وبالشالر ششدد  قوبة اوبن والصد ق.

                                                 
 877سابق، ص. ، د.   ر محمد جعأر، مرجم 717ص د. محمد الأاضا، مرجم سابق،  1
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دراسة أحكا  القشا المشدد، أي القشاا البسايط المقشارن باارم مان ااروم الششاد د الشار إماا وبذلك ننش ر من 
 معالجة أحكا  القشا المتأ .إلن أن شرفم  قوبشو إلن الشغاو الشاقة المؤبدة أو إلن اإل دا . وننشقا اان 

 الثالث مبحثال
 القتل المقصود المخفف

إضافة إلن القشا البسيط والقشا المشادد شاأشر ااذه الصاورة النالناة مان صاور القشاا المقصاود الشار ارشاأ  ف  اا 
المشارع ضاارورة شتأ اا   قااال مرشكاال القشاا، لوجااوده فاار حالااة ماان الحااو  الشاار شسااشد ر الرأفااة والرحمااة، 

لقشاا إلان االقشاا إشاأاقًا، إضاافة فتصص اذه الحاو  فر أحكا  مسشق ة، واار ششنااوو: القشاا اشقااًء ل عاار، و 
أنناااء مشاااجرة ماام ج الااة الأا ااا، والقشااا دفا اًا  اان الشاارم الم غاان، والقشااا المقشاارم لاادفم ساارقة فاار  الواقام 

لقشاااا المقصاااود اإل اااذاء إلااان االمنااااو المرشكباااة ن اااارًا وماااا يم اااا الحااااو  الااانوث الت ااارة أن اااا ششاااما إضاااافة 
 المقصود.

   يكشاا  ب ااذه الحاااو  ل قشااا المتأاا ، بااا ألحااق ب ااا حالااة أتاار  وااار الحمااا أوإو أن المشاارع السااوري لاا
 المسا دة   ن اونشحار.

 األول  طلبالم
 قتل الوليد اتقاًء للعار

قبا الشصادي ل اذه الحالاة مان حااو  القشاا المتأا ، وباد مان اإلشاارة إلان أن المشارع الساوري، باالر   مان 
الطأولة ارفًا مشددًا ل عقال، سواء كاان الأا اا  ريباًا أو قريباًا ل طأاا،  حسبانوشوف ره حماية تاصة ل طأا، ب

إنسانية شتأ ا   قاال القشاا الواقام   ياو، إذا كاان ول ادًا   ار شار ر، وكاان الجاانر ااو  لشقد را ف قد ارشأ  
 ال ، وكان الدافم او إتأاء العار.

أن ال  الشار  فار القشاا وااروم ارشكاباو. فاو ريالو  ة الشتأ   فر اذه الحالة مرداا الادافم   ان ارشكاال 
شقضاار   اان مولوداااا الشاار حم اا  بااو نش جااة  وقااة جنسااية   اار مشاارو ة، شحاا  شااأن ر اوضااطرال الباادنر 
نقاااذًا لساامعش ا ماان رد الأعااا الااذي  والنأساار الناااج   اان  م يااة الااوودة، درءًا ل أضاايحة، وحياااًء ماان العااار، وا 

 س ن ره حم  ا   ر المشروع.
 :يأشرمن قانون العقوبا    ن اذه الحالة فر القشا كما  573وبناء   ن ذلك نص  المادة 

شعاقاال باو شقاااو المؤقاا  ماادة و شقااا  اان تمااس ساانوا  الوالاادة الشاار شقااد ، اشقاااًء ل عااار،   اان قشااا  -8" 
 ول داا الذي حب   بو سأاحًا.

 .وو شنقص العقوبة  ن سبم سنوا  إذا وقم القشا  مدًا " -2
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أن ششااوفر فاار اااذه الجريمااة الركااان العامااة لجريمااة  ماان بشح  ااا اااذا الاانص نسااشطيم أن نسااشت ص أنااو و بااد
وباد مان شاوفر الاركن المأشارض  إذبعاض الركاان التاصاة ب اذه الجريماة بالاذا . إلان القشا البسيط، إضاافة 

 . 1المشع ق بالجانر، إضافة إلن شوفر الدافم
 أواًل :  محل الجريمة:

ل النص أن يكون المجنر   يو ول دًا   ر شر ر، والول د او الطأا حد ث الاوودة. كماا  شط ال الانص  شط 
أن يكون الول اد حياًا  ناد او شاداء   ياو، بصارم الناار  ان حالشاو الصاحية، إذا ولاد قاابًو ل حيااة، أو مقادرًا 

 اا صاأة الول اد لصاايقة  أننا فاار لاو الماو  بعاد فشارة لع ااة فياو. ولا  يحادد الانص ماادة مع ناة مان الاامن شساشمر
 بالطأا، بح ث إذا انقض  اذه المدة شاوو  نو صأة الول د .

إو أن طبيعة اذه الجريمة شوجل أن شقشرم فار الأشارة الاوج اة الشار شعقال  م ياة الاوودة. والعبارة فار شطب اق 
، إلاان حالااة النأاااس الاانص   اان اااذه الأشاارة الااوج اة فقااط شكماان فاار أن   ااة الشتأ اا  أصااًو شعااود، ماان ج ااة

المضطربة الشر شعقل  م ياة الوضام. ومان ج اة أتار ، إلان ساعر ال  إلتأااء  م ياة الاوودة قباا افشضاال 
أن يحصا بعاد مضار مادة مان الاامن   ان الوضام، فشنشأار الحكماة  من أمراا بش وع نبأ الوودة، الذي و بد

بعاد شا وع تبار حم  اا ووودش اا. فك ا  لاال  أن من الشتأ   فر اذه الحالة إذا أقدم  ال    ن قشا الطأا 
 ششقر العار بمتأاء التبر بعد ش و و ب ن الناسإ

ويشااشرط الاانص أيضااًا أن يكااون الول ااد   اار شاار ر، أي نماارة  وقااة جنسااية   اار مشاارو ة. ف ااذا الول ااد قااد 
ن قش او  نااد شحماا بااو أننان  اباااء أو مشاوجاة، أرم ااة أو مط قاة، أتطااأ  أو ا شصاب  أو اناا ، فأقادم    اا

 وودشو توفًا من الأضيحة والعار الذي س  حق ب ا إذا افشض  أمر حم  ا   ر الشر ر اذا.
الاااواردة فااار الااانص و شعنااار العوقاااة الجنساااية بااا ن الصاااوو والأاااروع والتاااوة  ) حبلـــت بـــه ســـفاحًا (و باااارة 

فقاااط باااا إن ااااذه العباااارة شأ ااا  مااان تاااوو معناااااا الواسااام، أي العوقاااة   ااااذاشالدرجاااة بوالتاااوا  والصااا ار 
 الجنسية   ر المشرو ة، وار كا  وقة شحصا تارج إطار الرابطة الاوجية. 

 ثانيًا : أركان الجريمة : 
فقااد حاادد الاانص شااتص الجااانر الااذي يسااشأ د ماان  ،شط اال المشاارع فاار اااذه الجريمااة شااوفر الااركن المأشاارض

  الشاار حب اا  بول ااداا سااأاحًا. أمااا إذا كااان الول ااد شاار يًا، أي نش جااة  وقااة جنسااية داتااا الشتأ اا  بأنااو ال
 575إطاااار الااااواج، وأقااادم  أماااو   ااان قش اااو، فااامن جريمش اااا يطباااق     اااا اااارم الششاااد د الاااوارد فااار الماااادة 

 وشعاقل باإل دا . 
ة إلااان أركان اااا التاصاااة. ومااان أن  شاااوفر فااار ااااذه الجريماااة الركاااان العاماااة ل قشاااا البسااايط، إضااااف مااان و باااد

نياااة إاااااا  رول إنساااان حااار. ووباااد لقياااا  ااااذه فااار الركاااان العاماااة ضااارورة شاااوفر القصاااد الجرمااار المشمناااا 
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نيااة ال  إااااا  رول ول ااداا الااذي حم اا  بااو نش جااة  وقااة   اار فاار لقصااد المشمنااا إلاان االجريمااة، إضااافة 
ذا  اااال ااااذا الااادافم فاااو يقاااو  اااارم مشااارو ة، مااان شاااوفر الااادافم المشمناااا فااار اشقااااء الأضااايحة أ و العاااار. وا 

فاالننن الشار حم ا  نش جاة  وقاة   ار مشارو ة،  ولية كام ة  ن قشاا مشادد.ؤ الشتأ  ، بالشالر شصب  المس
ناا  جاااار  بحم  ااا، بح ااث   اا  بااو القاصاار والاادانر، و شسااشطيم اوحشجاااج بقصااد اشقاااء العااار، إذا أقاادم  

الشار شماش ن الاد ارة، و   م اا  اادة شارف ا وسامعش ا، فامذا حم ا  مان أحاد    ن قشا ول داا. كما أن الننان
 ابا ن ا أو من  شيق ا، ف ر و شسشأ د من الارم المتأ ، إذا أقدم    ن قشا ول داا.

 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 
المؤقا  مان  مان قاانون العقوباا  اار او شقااو 573إن العقوبة السالبة ل حرية المنصوص     ا فر المادة 

الذي رفام الحاد الدنان لعقوباة  2188لعا   8تمس إلن تمس  شرة سنة وذلك وفقًا ل مرسو  الششريعر رق  
عقوبااة ل اااذه الجريمااة.  أمااا إذا شااوفر لااد  ال  العمااد، أي النيااة المب شااة فاار قشااا ول ااداا، ف رفاام الحااد الدناان 

  أن ا حاما فأتذ  بشج  اا العادة والشتطايط من تمس سنوا  إلن سبم سنوا  ، أي  ندما شعرم ال  اذاش
ل ااشت ص ماان ابن ااا  نااد وودشااو فعند ااٍذ نقااوو أنااو قااد شااوفر لااد  ا العمااد وششاادد  قوبش ااا وفقااًا ل أقاارة النانيااة ماان 

 من قانون العقوبا .  573المادة 
 رابعًا:  المساهمة الجرمية : 

  اار الشاار ية، وو يمشااد ليشااما ماان إن ااارم الشتأ اا  فاار اااذه الجريمااة اااو ااارم شتصاار تاااص بااال  
    ريبااًا لمسايسا   مع اا فاار القشاا، كأا اا أو شااريك أو مشادتا. ف اؤوء شبقاان مسا ول ش   كام اة. فاامذا كاان ا

التاااص  574يطبااق   يااو ااارم الششااد د الااوارد فاار المااادة كالطب اال أو القاب ااة أو الممرضااة،  اان الطأااا، 
   أصاًو ل طأاا، قة المؤبادة. أماا إذا كاان المسااالشاغاو الشا بالحدث دون التامسة  شرة مان  ماره، و قاباو

ن كاان ا  التاص بقشا الأرع، و قاباو اإل ادا ، و  575يطبق   يو ارم الششد د الوارد فر المادة ، كوالده منوً 
أن ااارم الشتأ اا  الشتصاار اااذا شسااشأ د منااو ال    اار فاار قااد أقااد    اان فع ااو اشقاااًء ل عااار. ومااا ماان شااك 

ًا كان  طبيعة المساامة الشر قدمش ا فار قشاا ول اداا، ساواء كانا  فا  اة أو شاريكة أو مشدت اة أو الشر ية أي
 محرضة.

 الثاني طلبالم
 القتل إشفاقاً 

ممااا وشااك فيااو أن اناااك فارقااًا كب اارًا باا ن الشااتص الااذي يقااد    اان القشااا باادافم العطاا  والرحمااة اإلنسااانية، 
شأاقًا   ن المجنر   يو، المريض الذي يعانر  ومًا شد دًة من جراء داء  ضاو  جا الطال  ان شاأا و،  وا 

ضاارارًا بااالغ ر، منقااادًا  لحاحااو فاار الط اال، وذاك الااذي يقااد    اان القشااا بغيااًا و اادوانًا وا  وبناااء   اان رضاااه وا 
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بااال   ال  اال باادافم دناارء، طمعااًا أو جشااعًا أو انشقامااًا. فااالوو يسااشحق الشااأقة والرأفااة ماان جاناال المشاارع 
 .1با الشدة الشر  جل أن  ؤتذ ب ا النانربمقا

:) يعاقااال   ااان ماااا ياااأشرمااان قاااانون العقوباااا ،  571ولقاااد نصااا    ااان ااااذه الصاااورة المتأأاااة ل قشاااا الماااادة 
باو شقاااو المؤقاا  ماان تمااس إلاان  شاار ساانوا   ماان قشااا إنسااانًا قصاادًا بعامااا اإلشااأا  بناااًء   اان إلحاحااو 

 بالط ل .
أن ششوفر فار ااذه الجريماة الركاان العاماة لجريماة القشاا البسايط،  من بد بشح  ا اذا النص نسشت ص أنو و

ركنااا ن تاصااا ن ب اااذه الجريماااة بالاااذا ، أحاااداما  شع اااق إلااان مااان ا شاااداء مم ااا  ونياااة إاااااا  الااارول، إضاااافة 
بالمجنر   ياو وااو إلحاحاو بالط ال، والناانر  شع اق باالركن المعناوي، وااو ضارورة شاوافر الادافم لاد  الأا اا 

 دافم الشأقة.فر ًو مشمن
 أواًل : اإللحاح بالطلب: 

إن ما يم ا اذه الجريمة  ن جريمة القشاا المقصاود البسايط أن ط ال القياا  باو شاداء   ان الحيااة ياأشر مان 
  .  بناًء على إلحاحه بالطلبمن قانون العقوبا : )  571قبا المجنر   يو واذا منصوص   يو فر المادة 

حاحو بالط ل، الواردة فر ص ل النص،شقشضر أن يصدر ط ل التوص من الحياة إن  بارة بناًء   ن إل
من المجنر   يو حشن يسشأ د قاش و من الشتأ  . فالمجنر   يو او صاحل المبادرة فر ط ل المو . أما 
إذا كان  المبادرة صادرة  ن القاشا، بأن أقنم المجنر   يو المريض أن  ت صو من  ومو و ذابو بشعج ا 

ن كان م وشو، فو يسشأ د من اذا النص حشن ولو كان دافعو الشأقة، با يوحق  ن جر  القشا البسيط،  وا 
 ند شحد د العقوبة نبا الدافم، بمن  القاشا  ذر الدافم الشري  العا   فر الحسبانمن الممكن أن  ؤتذ 

 من قانون العقوبا . 812الوارد فر المادة 
كاون صاريحًا واضاحًا وجاديًا، و لابس فياو وو  ماوض. أماا مجارد الشعب ار وط ل الشعج ا باالمو   جال أن ي

 .فر الحسبان ن الر بة فر المو  وط بو الشت ص من ااو  المبرحة فو يكأر لتذ اذا الط ل 
فار الط ال. فسايان أن يكاون كشابياًا أو شاأ يًا، لأااًا أو إشاارًة، ماا  اً مع نا ول  يشاشرط القاانون صايغة أو شاكوً 

 ن  بوضول  ن ر بة المريض فر المو ، ف و يحقق شرط الشتأ ا . والم ا  فار ااذه الحالاة ااو إنباا  دا  
 صدور الط ل من المجنر   يو بصرم النار  ن طريقشو أو شك و أو صيغشو.

اذا الركن مشاوفرًا مجارد ط ال المجنار   ياو الصاري  والواضا  والجادي الشعج اا فار موشاو، باا  لعد  وو يكأر 
  فاار اااذا الط اال، أي أن يصاادر منااو اااذا الط اال أكناار ماان ماارة ماام اإلصاارار   يااو، فصاادور  جاال أن   اا

 الط ل لمرة واحدة و يكأر لشتأ   العقال م ما كان اذا الط ل جديًا.
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أن يصاادر ماان شااتص أاااا ل مساا ولية الجاا يااة، أي صاادور الط اال  اان ماان وو بااد أت اارًا كاار يعشااد بالط اال 
 صادر من مريض مجنون أو قاصر أو مكره و يعشد بو بشاشًا.إرادة حرة ووا ية، فالط ل ال
 ثانيًا:  الركن المعنوي : 

لقصاد الجرمار لجار  القشاا البسايط، الادافم الاذي كاان الع اة فار إلان اأن  شوفر لاد  الأا اا، إضاافة من وبد 
شت صاًا مان  وماو، ارشكال جريمة القشا. ف نا و يكأر مجارد ط ال الماريض الجادي والمشكارر إلن ااء حياشاو 

أن  شأا ا القاشا إنساانيًا مام ااذا الماريض، فيشاأق   ياو لماا يعانياو مان  و  و شحشماا، نش جاة  من با و بد
 وس من شأا و، فيعجا بوفاشو شأقًة   يو ورحمًة بو. ؤ اذا المرض الم 

جنار   ياو الماو . أماا ف جل إذًا أن  نب  شوفر اذا الدافم فر نأس الجانر ح ن إقدامو   ان ش بياة ط ال الم
إذا انقاااد القاشااا لاادافم  تاار   اار الشااأقة، وأقااد    اان قشااا المااريض بناااًء   اان ط بااو الصااري  والجاادي، ل ااوفر 
ماانًو   ااان نأساااو نأقاااا   وجاااو، أو ليساااشأ د مااان وصاااية حررااااا لصاااالحو، أو ليساااشأ د مااان جنشاااو   مياااًا، أو 

 ل حصوو   ن أية مص حة، فو مجاو لشتأ    قابو.
 ًا : المؤيد الجزائي : ثالث

يعاقاال فا   ااا بعقوبااة جنا يااة وااار او شقاااو المؤقاا  باا ن  571المااادة فاار الجريمااة الااواردة  اركااان نااد شااوفر 
 التمس والعشر سنوا .

 رابعًا:  المساهمة الجرمية : 
  م نبا  قياماو لدياو. أماا   اره مان المساإن دافم الشاأقة ااو اارم شتأ ا  شتصار يساشأ د مناو فقاط مان  ن

فر الجريمة فو يسشأ دون منو ما داموا ل  يعم وا بدافم الشأقة. فمنًو لو ط ال المصاال بمارض  ضااو مان 
اوجشو أن شضام حادًا لحياشاو فأشاأق    ياو و رضا  ذلاك   ان الطب ال فوافاق الطب ال لكان لايس إشاأاقًا باا 

لن اإلشااأا  لاا   ،الطب اال ليأاارغ مكانااًا لمااريض  تاار . فوفقااًا لااذلك يسااشأ د ماان الااارم المتأاا  الاوجااة دون 
  شوافر إو لد  الاوجة. 

 الثالث طلبالم
 الحمل أو المساعدة على االنتحار

المشااارع الحاااد ث،   ااان تاااوم الششاااريعا  الجاا ياااة القديماااة، اونشحاااار جرماااًا معاقباااًا   ياااو. فاااالنارة  د  لااا  يعااا
 حياة اإلنسان حقًا من حقوقو الشتصية، لو الشصرم ف  ا دون أن يحاسبو أحد. شعد  القانونية الحد نة 

ذا كاااان المشااارع الحاااد ث و يعاقااال اإلنساااان   ااان قشاااا نأساااو أو إ ذا اااو إياااااا، فااامن موقأاااو  تش ااا  شجااااه  وا 
 الشتص الذي يحما الغ ر أو يسا ده   ن قشا نأسو.

حاد فار اونشحاار   اد  أفعااًو   ار مشارو ة، باالر   مان  أفعاو الحماا والمساا دة   ان اونشحاار د  وبالشالر شع
لقوا ااد العامااة، كون ااا شنصاال   اان إلاان ان اااذه الفعاااو  شعااذر موحقش ااا اسااشنادًا إذاشااو فعااًو مباحااًا. وح ااث 
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فعااا مبااال، كااان و بااد ل مشاارع ماان إ جاااد نااص تاااص وصااري  بالمعاقبااة     ااا. واااذا مااا أتااذ بااو المشاارع 
 ر:أشمن قانون العقوبا ، كما ي 571نص المادة فر  السوري 

ماان حمااا إنسااانًا بااأي وساا  ة كاناا    اان اونشحااار أو سااا ده بطريقااة ماان الطاار  المااذكورة فاار المااادة  -8) 
  اان قشااا نأسااو،  وقاال باو شقاااو ماان تمااس إلاان اننشاار  شاارة ساانة إذا شاا   –د  –ل  -الأقاارا    – 281

 اونشحار.
ث سانوا  فار حالاة الشاروع فار اونشحاار إذا نجا   ناو إ اذاء أو و وقل بالحبس من سشة أش ر إلن ناو -2

  جا دا  .
ذا كان الشاتص المحماوو أو المساا د   ان اونشحاار حادنًا دون التامساة  شارة مان  ماره أو معشوااًا  -7 وا 

 طبق   قوبا  الشحريض   ن القشا أو الشدتا فيو .
 أواًل :  أركان الجريمة: 

 ن ن أساس  ن اما : الركن المادي والركن المعنوي. إن اذه الجريمة شقو    ن رك
 ـ الركن المادي: 1

 أن  شوفر فر الركن المادي ل ذه الجريمة نونة  ناصر:من وبد 
النشاااط الجرماار الااذي  شمنااا فاار صااورة الحمااا   اان اونشحااار أو صااورة المسااا دة     ااا والنش جااة الجرميااة 

 اء أو  جا دا   والرابطة السببية ب ن النشاط والنش جة.المشمن ة فر اونشحار الأع ر أو حدوث إ ذ
 أ ـ النشاط الجرمي:

 ويشج ن بصورة الحما   ن اونشحار، وصورة المسا دة   يو:
 الحمل على االنتحار: 

إن الحما   ن اونشحار يعنر ت ق فكرة قشا النأس لد  الشتص وحم و   ان شنأ اذاا. وحماا شاتص باأي 
عنوية،   ن قشا نأساو، يعنار وفاق المادلوو ال غاوي شحريضاو   ان اونشحاار. إو أن وس  ة، مادية كان  أ  م

مان قاانون العقوباا  إو  286المشرع لا  يساشتد   باارة الشحاريض، لن ااذه العباارة و شط اق، حسال الماادة 
المشارع  ولكاون   ن من ) حما أو حاوو أن يحما شتصاًا  تار باأي وسا  ة كانا    ان ارشكاال جريماة  . 

حد ذاشو جريمة، لذلك فمن المدلوو القانونر لك مة شحريض و  نطباق اناا   ان فر  اونشحار  د  سوري ل  يعال
، شقضار بعقاال المحارض 283الأعا المذكور. إضافة إلن أن الحكا  العامة ل شحريض، الاواردة فار الماادة 
ن حصاوو النش جاة إ إذ، 571 سواء أفضن الشحريض إلن نش جة أ  ل  يأض. بتوم الجر  الوارد فار الماادة

الجرمية شرط وا  ل عقال فيو. فمن يحما إنسانًا أو يسا ده   ن اونشحار و يعاقال إو إذا شا  اونشحاار أو 
 شرع بو   ن القا.



232 

 

أن ششااوافر  ماان أن يكااون فعااا الحمااا اااو الساابل فاار وقااوع اونشحااار أو الشااروع فيااو، أي و باادماان وو بااد 
الرابطة السببية ب ن اونشحار والحما   يو، أي نبو  أناو لاوو الحماا لماا أقاد  المجنار   ياو   ان قشاا نأساو 
أو   ن الشروع فيو   ن القا، ف و حاوو شتص أن يحما  تارًا، باأي وسا  ة،   ان اونشحاار، إو أن ذلاك 

لساابل  تار، ف نااا شنشأاار الرابطاة السااببية باا ن لا  يأااض إلان نش جااة، وبعااد مادة أقااد  المحماوو   اان قشااا نأساو 
 اونشحار وفعا الحاما، ول  يعد اناك مجاو ل شجري  والعقال.

 :المساعدة على االنتحار 
نماا  فر اذه الصورة من صور الاركن الماادي ل جريماة و يقاو  الأا اا بت اق فكارة اونشحاار لاد  الشاتص، وا 

 شردد فر شنأ اذاا، فيقاو  الجاانر بمساا دشو   ان ذلاك. وااذه شكون اذه الأكرة موجودة لد  الشتص، ب د أنو 
 –إحد  الحااو  الانوث الشار نصا      اا الأقارا  )   فر المسا دة و يعاقل     ا الأا ا إو إذا شمن   

 من قانون العقوبا  المشع قة بالشدتا الجرمر. 281د   من المادة  –ل 
 واذه الحاو  النوث ار: 

  اإلرشادات:إعطاء 
، كاساشتدا  ساول نااري ومنال ا إرشاد المنشحر إلن طريقة سا  ة وساريعة فار قشاا الانأس، و  ناشج  ن اا ألا م  

كوسا  ة أفضااا وأسارع فاار إااااا  الارول ماان اسااشتدا  السا ، أو ماان القأااا مان مكااان شااااق، قاد يساابل  ومااًا 
 شد دة قبا حصوو الوفاة.

 تشديد العزيمة  : 
تاا  ، ومش  ال مناو، فيكاون دور و ن المنشحر قد اشتذ قاراره بقشاا نأساو، إو أناو مشاردد، اذه الحالة شأشرض أ

د الحياة فر مت  اة شااجر مأ اس م ادد  الأا ا  ند ذ شقوية  ايمشو وششجيعو   ن اإلقدا    ن ذلك. كأن يسو 
ن راباااة بالساااجن، ويقنعاااو بصاااعوبة تروجاااو مااان مأاقاااو، وشع اااده بم الاااة  ا  شاااو، فيقاااوي أ صاااابو ويحااارره مااا

 المو .
 :المساعدة الفعلية 

شكاااون المساااا دة ف  ماااا معنوياااة، ومقشصااارة   ااان المرح اااة الشااار شسااابق  إذ  ااان تاااوم الحاااالش ن الساااابقش ن 
المساا دة المادياة الشاار يقادم ا الأا اا  ناد البادء بمرح اة اإل اداد لونشحااار فار اونشحاار. ف اذه الحالاة ششمناا 

 أنناء مرح شو الشنأ ذية. فر
و  الأا ا بمسا دة المنشحر   ان الفعااو الشار اياأ  اونشحاار أو سا    أو أشما  ارشكاباو، كم طااء ف نا يق

 المنشحر الداة الشر سيقشا نأسو ب ا.
وشجاادر اإلشااارة انااا إلاان أنااو و بااد فاار أفعاااو المسااا دة اااذه أن شبقاان ذا  طااابم ساا بر، أمااا إذا شحولاا  إلاان 

لقاانونر ل جريمااة ماان مساا دة   اان اونشحااار إلان قشااا مقصااود. أفعااو ذا  طااابم ا جاابر،  تش اا  الوصاا  ا
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ومنال ااا أن  جاابن المجناار   يااو  اان قشااا نأسااو فيط اال ماان الأا ااا المسااا دة، فيقااو  بقش ااو، باامطو  النااار 
  ياااو، أو تنقاااو، أو فاااش  ماساااورة الغااااا، أو دفعاااو مااان مكاااان مرشأااام. ف ناااا نااار  أن الأا اااا قاااد شعاااد  دور 

 نأ ذ المباشر.المسا دة إلن دور الش
 النتيجة الجرمية: -ب 

 جل أن  ؤدي ارشكال إحد  صورشر الركن المادي إلان حادوث الوفااة فعاًو، أو إلان حادوث إ اذاء أو  جاا 
دا  .وفر حاو ل  ششحقق منا اذه النش جة فو  قال.فحدوث النش جة الجرمية الضارة الشر أرادااا الأا اا مان 

 .571، شرط أساسر من شروط المعاقبة وشطب ق أحكا  المادة وراء صورة الحما أو صورة المسا دة
فبأرض قيا  شتص بحما شتص  تر   ن قشا نأساو، وقاد  لاو الوسا  ة لاذلك بعاد إقنا او ب اا، إو أن ااذا 
الشتص شراجم  ن شنأ ذ اونشحار، بعاد اقشنا او باو، أو أناو أقاد  فعاًو   ان اونشحاار وشنااوو سامًا لاذلك، إو 

ن    ر كافية إطوقًا إلحداث الوفاة، أو حشن لشص بو بعجا أو لشسبل لو أذ ، فاو  قاال فار أن الكمية كا
 منا اذه الحاو    ن الحما أو المسا دة، وذلك لعد  شحقق النش جة الشر شط ب ا النص القانونر صراحة.

ه النش جااة معيااارًا المشاارع حصااوو النش جااة الجرميااة كشاارط أساساار ل عقااال، جع ااو ماان جسااامة اااذ لعااد  وشأ  اادًا 
دون اولشأا  بذلك إلن تطورة الأعاا الذاشياة. فعناد حصاوو الوفااة فعاًو نش جاة الحماا أو من لشقد ر العقوبة، 

المسا دة، شكون العقوبة جنا ية الوصا  ششاراول با ن التماس واوننشار  شارة سانة ا شقااو. أماا إذا لا  شحصاا 
أو  جااا دا اا ، شكااون العقوبااة جنحيااة الوصاا  ششااراول باا ن  الوفاااة، ونااشج فقااط  اان الحمااا أو المسااا دة إ ااذاء

 السشة أش ر والنوث سنوا  حبس.
 العالقة السببية: -ج
أن شاارشبط النش جااة الجرميااة الضااارة بنشاااط الأا ااا ارشباااط الساابل بالمساابل. أي أن يكااون اونشحااار ماان  وبااد 

نااو لااوو قيااا  الأا ااا إا أو المسااا دة، بح ااث الشااا ، أو اإل ااذاء أو العجااا الاادا  ، ناشجااًا مباشاارة  اان فعااا الحماا
 ب ذا النشاط لما قشا الشتص نأسو، أو شرع بو   ن القا.

 :  ـ الركن المعنوي 2
و بد لقيا  اذه الجريمة من شوفر القصد الجرمر لاد  مان حماا أو ساا د   ان اونشحاار، أي أن ياأشر فع او 

رادة. ف جال أن  نصاال   ماو   اان أناو يحمااا شتصا ًا   اان اونشحاار أو يسااا ده   ان ذلااك، وأن  ان   اا  وا 
 ششجو إرادشو إلن النش جة الجرمية الضارة، أي اونشحار. 

لتطأ، كماا لاو أاماا إلن اوجريمة الحما أو المسا دة   ن اونشحار و يمكن أن شقم   ر مقصودة، اسشنادًا 
 حدا  وانشحر بو.أالأا ا أو ل   شتذ الحيطة أو الحذر فشرك سوحو فر مكان ااار فش قأو 

 ثانيًا : المؤيد الجزائي : 
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 نااد شاااوفر أركاااان الجريمااة، بالشاااكا الساااال  شأصااا  و، يعاقاال الأا اااا اساااشنادًا إلاان تطاااورة النش جاااة الجرمياااة 
الحاصاا ة. فاامذا أد  نشاااط الأا ااا إلاان وفاااة المنشحاار  وقاال الأا ااا باو شقاااو ماان تمااس ساانوا  إلاان اننشاار 

الأا اا إلان  جاا دا ا  أو إ اذاء فقاط، يعاقال الأا اا باالحبس مان ساشة أشا ر . أما إذا أد  نشاط ة شرة سن
إلن نوث سنوا . وو ننسن أن حصوو اذه النش جة الجرمية شرط أساسر ل عقاال، فأار حااو انشأا  اا  نشأار 

 العقال، بالر   من قيا  الأا ا بالنشاط الجرمر من حما أو مسا دة   ن اونشحار.
 :   إلاان صااورة تاصااة ماان المسااا دة أو الحمااا   اان اونشحااار ، بقول ااا 571ن المااادة ماا 7وقااد أشااار  الأقاارة 

" إذا كان الشخص المحمول أو المسـاعد علـى االنتحـار حـدثًا دون الخامسـة عشـرة مـن عمـره أو معتوهـًا 
 ".التحريض على القتل أو التدخل فيهطبقت عقوبات 

صاايا شو، سااواء فيمااا  شع ااق بعبااارة " دون التامسااة بااالر   ماان أن اااذا الاانص يعشريااو ال اابس والغمااوض فاار 
ن اااااذا الاااانص يشااااما إ شاااارة " أو  بااااارة " معشواااااًا "، ولاااا  شكاااان إرادة المشاااارع فيااااو واضااااحة، يمكننااااا القااااوو 

ااقصاار و العااديمر الا يااة كالمجااان نالشااتاص النا ر الااذ ن لاا   شمااوا التامسااة  شاارة ماان ، إلاان جاناال القص 
 .1لن إرادة المشرع الحقيقيةا  رل إلن الصوال و أ مارا ، واذا المعنن او الق

أن يقاام الحمااا أو المسااا دة  ماان قااانون العقوبااا  571بااذلك نسااشطيم أن نسااشت ص أنااو وبااد لشطب ااق المااادة 
  ن اونشحار   ان شاتص أشا  التامساة  شارة مان  ماره، وكاان أااًو ل مساؤولية الجاا ياة. أماا إذا كاان ااذا 
الشااتص لاا   ااش  التامسااة  شاارة ماان  مااره، أو أشم ااا إو أنااو كااان مجنونااًا أو معشواااًا، فيسااشبعد شطب ااق نااص 

   ن القشا والشدتا فيو.  الشحريض، وشطبق بحق الأا ا  قوبا  571المادة 
 الرابع طلبالم
 أثناء مشاجرة في القتل الواقع

 من قانون العقوبا : 546اذه الجريمة نص      ا المادة 
)إذا وقاام قشااا شااتص أو إ ااذاؤه أنناااء مشاااجرة اشااشرك ف  ااا جما ااة، ولاا  شمكاان معرفااة الأا ااا بالااذا   وقاال 

 الجريمة المقشرفة بعد شتأيض العقوبة حشن نصأ ا.جميم من حاولوا اإليقاع بالمجنر   يو بعقوبة 
ذا كاناا  الجريمااة شسااشوجل اإل اادا  أو الشااغاو الشاااقة المؤباادة أو او شقاااو المؤبااد قضاار بالعقااال و أقااا  وا 

 من  شر سنوا   .
 أواًل: أركان الجريمة:

 ااشية :  الركانو بد أن  شوفر لقيا  اذه الجريمة 
 ـ الركن المفترض : جهالة الفاعل: 1

                                                 
 ، د. جاك  وس  الحكي ، شرل قانون العقوبا  ، القس  التاص ، الطبعة النامنة ، منشورا  457سابق، ص  د. محمد الأاضا، مرجم 1

 .855.، ص 2111جامعة دمشق ، 
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دون شم  ااا شكماان فاار ماان إن الع ااة ماان  قااال المشااشرك ن فاار المشاااجرة مماان حاااولوا اإليقاااع بااالمجنر   يااو 
 وًو.لنااو لااو  اارم الأا ااا أن يكااون مرشكاال القشااا أو اإل ااذاء مجماان اااذا الااركن. ف قيااا  اااذه الجريمااة و بااد 

ماااو  أو اإل اااذاء، ولعوقااال بااااقر المشاااشرك ن وفقاااًا لقوا اااد المسااااامة وحاااده  ااان النش جاااة الحاصااا ة، اللعوقااال 
    اان الاادور الااذي قااا  بااو فقااط. ولااذلك فاامن و مشاادتا او محاارض، أي لعوقاال كااا مسااالجرميااة، كشااريك أ

 جريمة المشاجرة شأشرض ج الة الأا ا لشحقق ا. 
 ـ الركن المادي :  2

 أ ـ السلوك : وجود مشاجرة:
والمضااربة با ن  ادة أشاتاص  شباادلون ف  اا العنا ، ساواء باحشكااك مباشار ب ان   أو  المشااجرة شعنار العاراك

باادون احشكاااك مباشاار، كماااا لااو شماا  المشاااجرة باااالرمر بالحجااارة باا ن أطراف ااا. و  ااان ال  اال فاامن العاااراك 
 الجما ر  شت  و  ن  وجرل ورض وا  ذاء ومو  أحيانًا. 

موسنة والسبال والششا  ، حشن لو أد  إلن إ اذاء أو ماو  لحاد والمشاجرة ب ذا المعنن و ششوفر فر حالة ال
 المشوسن ن نش جة انأعالو الشد د. فالمشاجرة بالمعنن القانونر شقو  بالفعاو العنيأة وليس بالقواو.

شأشرض أن يكون أطراف ا نونة أشاتاص   ان القاا. لن المشااجرة  546والمشاجرة المقصودة بنص المادة 
ب ن انن ن وما  أحداما أو شعرض لذ ، فالأا ا ف  ا معروم حشمًا. بالشالر لشطب ق حكا  الماادة إذا كان  

ن نوناة   ان القاا، و أن يكون الأا ا مج وًو. وج الة الأا ا شأشارض أن يكاون المشاشرك من المذكورة و بد
 دون أن يعرم الأا ا. من قشا أحدا  أو شعرض لذ 

 ب ـ النتيجة : 
ف اااذه النش جااة الجرميااة ااار الشااارط الساساار ل عقااال   ااان  ،أن  نااشج  ااان المشاااجرة قشااا أو إ ااذاء ماانوبااد 

 أنو و  قال   ن اوششراك بمشاجرة ما ل  شؤِد إلن وفاة أو إ ذاء.  حسبانمشاجرة، بفر اوششراك 
 ـ  الركن المعنوي: 3

المشااجرة، فار قصاد اوشاشراك فر مشمنا ل  يكش  المشرع لقيا  اذه الجريمة بضرورة شوافر القصد الجرمر ال
 قصد اإليقاع بالمجنر   يو.فر ذلك، شوافر الدافم المشمنا إلن با ششط ل، إضافة 

أن  شااوفر لااد  الأا اا  ناصاار القصااد ، بع مااو بأركااان الجريمااة، ماان ح ااث ماان و باد إذًا لقيااا  اااذه الجريمااة 
جاااه إرادشااو، حاارًة متشااارًة، إلاان دتااوو المشاااجرة ، كونااو يشااشرك بمشاااجرة قااد  نااشج  ن ااا أذً  ماان نااوع مااا، واش

اشجااه إرادشاو إلان اإليقااع باالمجنر   ياو، أي اشجااه إرادشاو فار أن  شوفر لد  الأا ا الادافم المشمناا من ووبد 
إلان النش جاة الحاصا ة، مان مااو  أو إ اذاء. وبالشاالر، كار يساأو المشااشرك بمشااجرة  ان النش جاة الشار شولااد  

 ن  نب  لديو الدافم، أي اشجاه إرادشو ل ذه النش جة.أ من  ن ا وبد
 ثانيًا: المؤيد الجزائي : 
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 نااد شااوافر أركااان الجريمااة يعاقاال جمياام ماان حاااوو اإليقاااع بااالمجنر   يااو ماان المشااشرك ن بعقوبااة الجريمااة 
و شقااا المقشرفااة المؤقشااة بعااد شتأيضاا ا حشاان النصاا . أمااا إذا كاناا  العقوبااة اإل اادا  أو المؤبااد، ف جاال أن 

 العقوبة  ن  شر سنوا .
 :أشر، كما ي543وقد أورد المشرع ل ذه العقوبة ارفًا مشددًا نص   يو فر المادة 
 على من كان السبب في المشاجرة ".294" تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقًا لما نصت عليه المادة 

يوحل فر اذا النص أن  بارة "السابل فار المشااجرة " يعشري اا ال ابس والغماوض و اد  الدقاة فار الصايا ة. 
 فمن او الشتص المسبل ل مشاجرةإ 

إن مسبل المشاجرة الاذي يساشحق ششاد د  قاباو ااو مان أشاعا نارااا وحارض     اا، ساواء اشاشرك ب اا أ  لا  
و اااذا الشااتص، بمعناان  تاار أن شوجااد  وقااة سااببية باا ن يشااشرك. فع ااة الششااد د شكماان فاار تطااورة مااا قااا  باا

 المشاجرة وب ن س وكو الذي أد  لوقو  ا. 
 الخامع طلبالم

 القتل دفاعًا عن الشرف
من قانون العقوبا  حكمًا  تأ  بموجبو  قوبة مرشكال القشاا  541أورد المشرع السوري ، سابقًا، فر المادة 
لعاا   2ًا بعاماا الشارم، إو أناو قاا  بملغااء ااذه الماادة بالقاانون رقا  أو اإل ذاء  ند إقدامو   ن الأعا مدفو 

2121  . 
لجادو الاذي رافاق إلان اوقد فض نا اإلبقاء   ن شرل اذه المادة فر اذه النستة الجد دة من اذا الكشال نارًا 
وناة مناذ القاد  ، وماا إلغاء اذه المادة ماا با ن المؤياد لوجاود ااذه الماادة انطوقاا مان الشقال اد اوجشما ياة المور 

ب ن المعارض لوجود ش ك الشقال د الشر يسشغ  ا البعض، أحياناًا، ويسارء اساشتدام ا مساشأ دًا مان العاذر الاذي 
، ليمارس سطوة الذكر   ن الننن الشر ل  شعاد شاأش   مام الشطاور اوجشماا ر 541منحو المشرع فر المادة 

اة الننان مام الاذكر فار الحيااة العاماة وفقاًا ل دساشور الجد اد واوقشصادي والع مار الاذي ب غاو المجشمام، بمسااو 
 .   2182ل جم ورية العربية السورية لعا  

 :أشرالم غاة من قانون العقوبا  شنص   ن ما ي 541وكان  المادة 
" يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجـه أو أحـد أصـوله أو فروعـه أو أخوتـه فـي جـرم الزنـا المشـهود 

جنســية فحشــاء مــع شــخص آخــر فأقــدم علــى قتلهمــا أو إيــذائهما أو علــى قتــل او إيــذاء  أو فــي صــالت
 احدهما بغير عمد، وتكون العقوبة الحبع من خمع سنوات إلى سبع سنوات في القتل".

 أواًل : أركان الجريمة : 
 ـ الركن المفترض :  1
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أامياة وجاود ااذه العوقاة فار الحكماة  اذا الركن  شمنا فر العوقة الشر شاربط الجاانر باالمجنر   ياو، وماد 
الم غاااة اشااشرط وجااود  وقااة الاوجيااة أو رابطااة القرابااة باا ن أطاارام  541ماان شطب ااق العااذر. فاانص المااادة 

العاااذر، وقاااا  بشحد اااد الشاااتاص المساااشأ د ن مااان العاااذر وشاااتص المجنااار   ياااو بصاااورة حصااارية و يمكااان 
 الشوسم ف  ا، وو القياس     ا.

 ية:أ ـ  عالقة الزوج
 اارم قااانون الحااواو الشتصااية فاار مادشااو الولاان الاااواج بأنااو "  قااد باا ن رجااا واماارأة شحااا لااو شاار ًا  ا شااو 

 إنشاء رابطة ل حياة المششركة والنسا ". 
الم غاة قيامو، أي الاواج الشر ر الاذي اساشوفن كافاة أركاان انعقااده.  541واذا الاواج او ما شششرط المادة 

دون  قد اواج )المساكنة ، فو يسشأ د بموجب اا الجاانر مان العاذر من   ب ن رجا وامرأة أما العوقة الشر شقو 
نجاال الطأااو، طالماا أن ااذه العوقاة  حشن ولو شجسد  اذه العوقة باوشصاو الجنسر والعير المششرك وا 

 اذا  ا   ر شر ية. والعش ق الذي يأاجاأ  شايقشو فار صاو  جنساية مام شاتص  تار فيقاد    ان قش  اا أو إ
 و يسشأ د من اذا العذر.

والعوقااة الاوجيااة ااار ماان العوقااا  المؤقشااة الشاار شباادأ فاار وقاا  محاادد ) بالعقااد  ، وشنش اار فاار وقاا  محاادد 
الم غااة إو  541أيضًا، بالطو  البا ن أو الأس  أو المو . وو يسشأ د الشتص من العذر الاوارد فار الماادة 

قب  اا وو بعاداا. والطاو  الرجعار و  ن ار العوقاة الاوجياة ماا داما   دشاو  أنناء قيا  العوقة الاوجية، وفي
 .1ل  شنش ر، فالاوج يسشأ د من العذر إذا قشا مط قشو رجعيًا إذا فاجأاا بالوضاع السابقة توو فشرة العدة

ر اوساشأادة والواض  من ناص الماادة الماذكورة أن اا ششاما ِكاو طرفار العوقاة الاوجياة ) الااوج والاوجاة   فا
 اااا، إذا أقاااد  أحاااداما   ااان قشاااا أو إ اااذاء ااتااار حااااو مأاجأشاااو بجااار  الاناااا المشااا ود أو ف مااان العاااذر الاااوارد 

الصااو  الجنسااية الأحشاااء. فباسااشتدامو لعبااارة ماان فاجااأ" اوجااو " الشاار شأ ااد معناان الاااوج والاوجااة   اان حااد 
ن الاوجااة. و ساايما وأن  بااارة اوجااو ااار سااواء يقطاام الجاادو القااا     اان أن اااذا العااذر اااو ل اااوج فقااط دو 

" الشار شأ اد معنان الاذكر والننان، وو شقشصار   ان أحاداما.  conjointشرجمة من الصا الأرنسار لعباارة " 
فضاُو  ان أن المشاارع لاو أراد قصار حااق اوساشأادة ماان العاذر   ان الاااوج فقاط لكاان ذكاار بصاراحة  بااارة " 

فامن قصار ااذه اوساشأادة مان العاذر المتأا    ان الااوج فقاط  ك ك اوإلن ذلااوجشو " بدو " اوجو ". إضافة 
ماان ضاارورة المساااواة باا ن  2182إنمااا  تااال  مااا جاااء بااو دسااشور الجم وريااة العربيااة السااورية الجد ااد لعااا  

 الرجا والمرأة.  
 رابطة القربى:  -ب 
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نماا ماد نطاقاو الم غااة فار مان  العاذر، ف ا  يقصاره فقاط   ان الا 541وسم المشرع فر ناص الماادة  اوج ن، وا 
إلن القرباء بالدرجة الشر حادداا   ان ساب ا الحصار " بالصاوو والأاروع والتاوة ". ف اؤوء القربااء و شقاا 

لصاا ة الونيقااة الشاار إلاان ادرجااة اسااشأاااا  فاار اااذا الموقاا   اان درجااة اسااشأااا الاااوج أو الاوجااة، وذلااك نااارًا 
 شربط   بالمجنر   يو.
نماا اشاشرط صا ة إو أنو يوحل أن ا لمشارع لا  يأتاذ فار الانص بكافاة درجاا  القراباة لوساشأادة مان العاذر، وا 

قرابة مع نة ومحددة   ن سب ا الحصر، وار قرابة النسل، أي ب ن الصوو والأاروع، ومان قراباة الحواشار، 
 قرابة التوة فقط. 

 إو فر شحري  الاواج فقط.وبذلك و شص   قرابة المصاارة، وو قرابة الرضاع، الشر ليس ل ا أنر 
ويساشأ د مان العاذر الصاوو والأااروع والتاوة والتاوا  ساواء كاانوا ذكااورًا أ  إناناًا، فاالنص جااء مط قاًا بااذكره 
 بااارة " أحااد أصااولو أو فرو ااو أو أتوشااو "، بالشااالر، فالعااذر يشااما ااباااء والم ااا  والجاادود والجاادا  م مااا 

 . 1بنا  والحأاد والحأ دا  م ما نالوا وم ما نالن  و وم ما   ون، وكذلك البناء وال
إذًا فااالمجنر   يااو قااد يكااون شتصااًا واحاادًا، وقااد يكونااوا شتصاا ن، بشاارط أن  شمشاام أحااداما بمحااد  صااأش ن 

 اما: صأة الاوجية أو القرابة، وصأة الشريك.
أو إحاد  الصاوو أما الشاريك فار المعنان المقصاود باالنص ف او الشاتص الاذي ياأشر مام الااوج أو الاوجاة 

 أو الأروع أو التوة فعا الانا أو الصو  الجنسية الأحشاء.
أننان، فاو  بارة بعوقشاو بالجاانر وو  ووسيان أن يكاون ااذا الشاريك قريباًا ل جاانر أو  ريباًا  ناو، ذكارًا كاان أ

 .بجنسو. الم   أن يضبط فر إحد  الوضاع المقررة فر النص مم أحد الشتاص المذكورين ف  ا
 مااا،    اان ك  و  اان الاااوج أو الاوجااة أو القرياال وحااده أ أووساايان أيضااًا أن يقاام القشااا   اان الشااريك وحااده 

 فالجانر يسشأ د من العذر.
وشجاادر اإلشااارة إلاان أن العااذر الااوارد فاار الاانص اااو ماان ال ااذار الشتصااية، فااو يسااشأ د منااو إو الشااتص 

واإل ذاء فمن حك  العذر يساري فقاط   ان الشاتص الاذي شا   ن فر القشاو الذي  شوافر فيو. فمذا شعدد المششرك
ذكره فقط فار الانص، مان اوج أو اوجاة أو أصاا أو فارع أو أخ أو أتا ، أياًا كاان دوره فار الجريماة، ساواء 

ن فو يطال   الشتأ  ، با شطبق       أحكاا  جار  و ن ااتر و كان فا ًو أو شريكًا أو مشدتًو. أما المساام
 كا حسل دوره فر الجريمة. القشا المقصود،

 ـ الركن المادي :  2
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إن الواقعة الشر شؤل  الركن الماادي ل اذه الجريماة ل اا وج اان: الوو، ااو الأعاا الاذي  رشكباو المجنار   ياو 
بااو الجااانر فشنااور نا رشااو ويقااد    اان قش ااو أو إ ذا ااو، ويشمنااا اااذا الأعااا بالانااا أو الصااو  الجنسااية  أويشأاجاا

نر، واو فعا او شداء الذي يقد    يو الجانر  ند مأاج شو ل مجنر   ياو  رشكال أحاد الفعااو الأحشاء. والنا
 القشا أو اإل ذاء.فر السابقة، ويشمنا 

 المفاجأة: –أ 
إن المأاجأة ار الساس الذي  رشكا   ياو العاذر. ولقاد حادد المشارع الحااو  الحصارية ل مأاجاأة واار الاناا 

: ماا معنان المأاجاأة الشار  شط ب اا المشارع ااشيانن ة الأحشاء. وانا  نار السؤاوالمش ود أو الصو  الجنسي
 و  ن من  جل أن شقمإ ما مأ و  الانا المش ود والصو  الجنسية الأحشاء إ

ااو المجنار   ياو فقاط  ألشساؤو الوو، فااار النص  وحر بأن الشاتص الاذي  جال أن  شأاجاإلن ابالنسبة 
 اوجو أو..." ول   ورد " من فوجئ باوجو أو...". أرد " من فاجدون الجانر. فالنص أو 

إو أن الحقيقااة   اار ذلااك، فالمأاجااأة  جاال أن شقاام   اان الجااانر، وذلااك لن   اا  الجااانر بشااكا يق ناار بانااا 
 541وسايما أن ناص الماادة و و، و  جع و مسشأ دًا مان العاذر إلياوجشو، و د  شوفر  نصر المأاجأة بالنسبة 

يكاااون الجاااانر قاااد " أقاااد    اان القشاااا أو اإل اااذاء بغ ااار  ماااد ".واااذا ماااا و  شاااوافر فااار حالاااة الع ااا   اشااشرط أن
 يقد  الاوج   ن فع و بعد شأك ر اادغ و م ق بع دًا  ن اونأعاو والغضل. إذاليق نر بانا الاوجة، 

 :1إو أنو  جل الشم  ا ب ذا الصدد ب ن الع   اليق نر وب ن مجرد الشك واورشيال
فأاار الحالااة الولاان،  ناادما  شاايقن الجااانر ماان تيانااة اوجااو أو قريبااو فيقااد    اان القشااا مصااطنعًا المأاجااأة، 
ومدبرًا وجاود المجنار   ياو فار وضام الاناا كار يساشأ د مان العاذر. ف ناا و يساشأ د طالماا انشأان لدياو  نصار 

الجريمة، كما أنو فر أ  ال الحاواو  ن  دفعانو إلن ارشكال المأاجأة الذي  ت ق لديو اوسشأااا والغضل ال ذ
 شعماااد القشاااا بااادافم اونشقاااا . فااااالاوج الاااذي يكاااون وانقاااًا مااان تيانااااة اوجشاااو ف ااادبر المااار لضااابط ا مش بسااااة 
بتط  ش ااا، كااأن  شااااار بأنااو ساايغ ل  اان الب اا  ناا  يكماان فيااو، ويقشااا اونناا ن مش بساا ن بالانااا، و  ناااو ماان 

 العذر ش  ًا.
شك بس وك اوجشو أو أتشو منًو، ف راقب ا ل شأكد مان صاحة شاكوكو أو  اد  صاحش ا، أما ذاك الذي  رشال وي

حشن إذا شااداا شرشكل الانا، اسشحاو شكو إلن يق ن فنار وقش  ا، ف اذا الجاانر يساشأ د باو ريال مان العاذر. 
يقاب او احشمااو فالشك أو اورشيال و  نأر  نصر المأاجأة الذي  شحقق طالما أن احشماو التيانة لد  الااوج 

 .2 د  التيانة
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فالانااا يقاام باوشصاااو الجنساار الكامااا والطبيعاار باا ن رجااا واماارأة تااارج إطااار العوقااة ، أمااا الشساااؤو النااانر
الاوجية. وششمنا اوسشأادة من العذر  ناد مأاجاأة الااوج لاوجشاو أو الخ لتشاو فار حالاة جمااع مام شاتص 

  ريل. 
الم غاااة، و يقشصاار   اان اااذا المعناان الضاا ق فقااط. ف اايس  541المااادة إو أن مأ ااو  الانااا المشاا ود، حساال 

المقصود فر اذا النص أن يشااد الاوج اوجشو فر لحاة ارشكال فعا الانا نأسو بح اث شصاب  التياناة مان 
الناحيااة الواقعيااة حقيقااة نابشااة، بااا يكأاار أن شكااون فكاارة التيانااة ماان الناحيااة الشصااورية مان ااة أمامااو، أي أن 

ميم الموبسا  إلن اذه الأكرة وشجع  ا مقبولاة  قاًو. فيكأار أن يشاااد الااوج اوجشاو فار ااروم و شؤدي ج
 ششرك مجاًو ل شك  قًو فر أن الانا قد وقم أو أنو وشيك الوقوع.

وشطبيقًا لذلك قض  محكماة الانقض الساورية بقياا  حالاة الاناا المشا ود فار حالاة وجاود الاوجاة وشاريك ا فار 
 .1وانأراداما معًا فر وق  مشأتر من ال  ا رفة مغ قة 

وااو المأاجاأة فار صاو  جنساية   ااذاشذلاك فقاد اساشتد  المشارع الساوري شعب ارًا  تار فار الماادة إلان إضافة 
فحشااء ، وااذا  اادو   ان أن مجارد مأاجااأة الأا اا ل مجنار   يااو وااو يقاي   وقااة جنساية ولاو أن ااا لا  شصااا 

 افيًا ليسشأ د من شتأ   العقوبة. مرح ة اوشصاو الجنسر يعد كإلن 
 فعل االعتداء: -ب 

الاانص ماام فاار اااو الأعااا الااذي يقااد    يااو الجااانر  نااد مأاجأشااو ل مجناار   يااو  رشكاال أحااد الفعاااو المحااددة 
 القشا أو اإل ذاء.فر شتص  تر، ويشمنا اذا الأعا 

 ـ الركن المعنوي :  3
الع اا  واإلرادة . فاار أن  شااوفر القصااد الجرماار المشمنااا ماان شعااد اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المقصااودة، فوبااد 

 الدفاع  ن الشرم . فر ذلك وبد من شوفر الدافم المشمنا إلن إضافة 
 سااوغالم غاااة فاار فعااا القشااا أو اإل ااذاء أن يقاام بغ اار  مااد، ذلااك لن الااذي ي 541ولقااد اشااشرط نااص المااادة 

يساشبد بالجاانر ويدفعاو إلان ارشكاال الجريماة، فامذا انشأان الشتأ   من العقوبة او شدة اونأعاو النأسر الاذي 
ن الجاانر فار حالاة العماد إ إذاذا اونأعاو لد  الجانر، كما فر حالة القشا العمد، فو ششحقاق ااذه الحكماة، 

يقااد    اان ارشكااال جريمشااو بع اادًا  اان اونأعاااو والغضاال، وبعااد أن أتااذ الوقاا  الكااافر ماان الشأك اار ال ااادغ 
ارشكال جريمشو. ف و فاجأ الاوج اوجشو بص ة جنسية فحشاء مم  شيق ا ول  يقد    ان قش  اا  والشصمي    ن

من الامن كان  كافية ل دوء نأسو واسشعادة و يو ن  أقاد    ان قش  اا فاو يساشأ د  مدةفور المأاجأة با انشار 
 . 2من العذر لوقوع الأعا  مداً 

                                                 
 .741سابق، القا دة  ة قانون العقوبا  السوري،مرجم ، موسو 6/7/8136شاري   58قرار  413نقض سوري، جناية أساس  1
 .773سابق، القا دة ة قانون العقوبا  السوري، مرجم ، موسو 86/81/8161شاري   662قرار  444، جناية اساس نقض سوري  2
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 ثانيًا : المؤيد الجزائي : 
س الااذي يقااو    يااو العااذر المتأااا  الممنااول ل جااانر اااو اوسااشأااا العن اا  الااذي  بعاااث إن الحكمااة والسااا

 اإلنارة فر نأس الأا ا، ويأقده أ صابو وحرية شأك ره.
ف ااذه الحالااة الشاار  وجااد ف  ااا مرشكاال الأعااا  نااد مأاجأشااو لاوجااو أو قريبااو فاار وضاام حساااس  ن اار فاار نأسااو 

د الااذي لاا   شوقعااو فيقااد    اان فعااا القشااا شحاا  شااأن ر الغضاال الغضاال الشااد د واوسااشأااا نش جااة اااذا المشاا 
وااااوو المأاجاااأة الشااار سااايطر    ااان نأساااو فأنقصااا  مااان قاااوة إرادشاااو وحرياااة اتشيااااره ، وااااذا ماااا  ااانقص مااان 

 مسؤول شو الجاا ية الشر شقو  أصًو   ن اإلدراك وحرية اوتشيار.
الم غااة  ان شحد اد  541قد سك  نص الماادة ول  ،أما العذر المتأ  ف و كما  دو اسمو  تأ  العقال فقط

 248جريماة اإل اذاء . و ناد الساكو  يح اا القاانون إلان ناص الماادة إلان مأعوو اذا العاذر ومقاداره بالنسابة 
 . 1النص العا ، وشتأ  العقوبة وفقًا لحكام ا وصأ امن قانون العقوبا  ب

 إذ  ان شتأ ا  تاااص لعقوباة القشاا المقصااود  الم غااة 541جريمااة القشاا فقاد نصا  المااادة إلان أماا بالنسابة 
 شصب  اذه العقوبة ار الحبس من تمس إلن سبم سنوا . 

و يعنر  د  إمكانية اسشأادة الجانر من العاذر المتأا  الاوارد فار  541وشجدر اإلشارة إلن أن إلغاء المادة 
مان قاانون العقوباا   812دة ، وااو  اذر اإلناارة، أو شاروط  اذر الادافم الشاري  الاوارد فار الماا242المادة 

الجاا يااة المنصااوص     ااا فاار  المسااؤوليةأو حشاان اوسااشأادة ماان مااانم العقااال فاار حاااو فقاادان أحااد شااروط 
من قانون العقوباا  : ) و يحكا    ان أحاد بعقوباة ، ماا لا  يكان قاد أقاد    ان  211الولن من المادة  ةالأقر 

رادة  . فمذا نبا  أن الأا اا  نادما أقاد    ان القشاا كاان فاقادا و   ياو فمناو يساشأ د مان ماانم الأعا  ن و ر وا 
  قال. 

 السادع طلبالم
 دفع الدخول إلى المنزل نهاراً 

مان قاانون العقوباا  فار فقرش اا النانياة فار معارض شقريار سابل  541العذر فر الماادة جاء النص   ن اذا 
 التاص بدفم الدتوو إلن المنااو ليًو.  سويغالش

                                                 
 من قانون العقوبا    ن ااشر:   248شنص المادة  1
مؤبد حول   ندما  نص القانون   ن  ذر متأ : إذا كان الأعا جناية شوجل اإل دا  أو الشغاو الشاقة المؤبدة أو او شقاو ال -8" 

ذا كان الأعا  ذا كان الأعا  ؤل  إحد  الجنايا  التر  كان الحبس من سشة أش ر إلن سنش ن. وا  العقوبة إلن الحبس سنة   ن القا. وا 
ذا كان الأعا متالأة أمكن القاضر شتأ   العقوبة إلن نص   جنحة فو ششجاوا العقوبة سشة أش ر ويمكن شحوي  ا إلن  قوبة شكد رية. وا 

 .غرامة الشكد ريةال
يمكن أن شناو بالمسشأ د من العذر المتأ  ما كان  شعرض لو من شداب ر اوحشراا ما تو العالة لو كان قضر   يو بالعقوبة الشر  -2

 نص     ا القانون ".
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 شعد الفعاو ااشية من قب ا الدفاع  ن النأس: -8" 
صاقة الأعا المقشرم  ند دفم شتص دتا أو حااوو الادتوو لايًو إلان منااو  ااا أو إلان م حقاشاو المو -ل

 بشس ق السياجا  أو الجدران أو المداتا أو نقب ا أو كسراا أو باسشعماو مأاشي  مق دة أو أدوا  تاصة.
ذا وقم الأعا ن ارًا فو يسشأ د الأا ا إو من العذر المتأ   مًو بالمادة   ".248وا 

إذا وقام  مساو اً  دفام الادتوو إلان المناااو، بالقشاا أو اإل اذاء، سابباً   اد  بشح  ا اذا النص نوحل أن المشارع 
 الأعا ليًو، و ذرًا متأأًا إذا وقم الأعا فر الن ار.

فمن  رد بالقشا   ن من  دتا أو يحاوو الدتوو إلن منالو أو منااو   اره، و  قاال   ياو وو مساؤولية، إذا 
 :شيةشوفر  الشروط اا

و قد دتاا أو حااوو الادتوو إلان منااو مساكون فعاًو، أو إلان م حقاشاو كحديقشاو أو أن يكون المجنر   ي -8
 مسشود و أو كراجو.

أن يقو  المجنر   يو بالشسا ق تارجياًا أو دات ياًا، أو بنقال أو بكسار الباوال أو الساياجا  أو الجادران،  -2
 أو باسشعماو مأاشي  مق دة أو أدوا  تاصة كالمطرقة أو المأك أو   راا.

 أن  ش  الأعا ليًو أي ب ن  رول الشمس وشروق ا. -7
أما فر حاو شوفر الشرط الوو والنانر، وشت   النالث، أي إذا وقم الأعا ن اارًا، فيساشأ د مان  ارده بالقشاا أو 

 اإل ذاء من  ذر متأ .
و ماان  ااذر وشجاادر اإلشااارة إلاان أن حصااوو اااذه الواقعااة ن ااارًا و شعناار بشااكا مط ااق أن القاشااا و يسااشأ د إ

متأ ، با قد يسشأ د من سبل شبرير إذا اسشطاع إنبا  أن إقدامو   ن القشا قض  باو ضارورة حالياة لادفم 
شعرض   ر محق وو منار  ن النأس أو الم ك أو نأس الغ ر أو م كو، واو سبل الشبريار الاوارد فار الماادة 

ع مشااروع ولااو كاناا  الواقعااة قااد حصاا   القاشااا فاار حالااة دفااا  ااد  ماان قااانون العقوبااا . فاامذا نباا  ذلااك  817
 ن ارًا .

دراسااة إلاان الوو،بكافااة جوانبااو، وننشقااا اان  الأصاااوب ااذا نكااون قااد انش  نااا ماان دراسااة القشااا المقصااود فاار 
 النانر. الأصااإل ذاء المقصود فر 
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 الثاني فصلال
 اإليذاء المقصود

ا شداء إنسان   ن إنسان  تر. فامن أد  او شاداء، مقصاودًا   ما يشكون  يششرك اإل ذاء مم القشا فر أن ك
كان أ    ر مقصود، إلن إااا  رول المجنار   ياو، نكاون أماا  جار  القشاا. أماا إذا أد  او شاداء، مقصاودًا 

 كان أ    ر مقصود، إلن المساس بسومة المجنر   يو الجسدية نكون أما  جر  اإل ذاء.
محاا او شاداء، وااو اإلنساان الحار. بالشاالر و يقام جار  اإل اذاء   ان ح اوان،  ويششرك اإل ذاء مم القشا فر

نمااا يعاا نمااا شحماار  د  وا  إضاارارًا بااأمواو الغ اار ، أو جريمااة إساااءة معام ااة. كمااا و يقاام اإل ااذاء   اان الجناا ن، وا 
إلنساان أفعااو او شاداء الشار شساش دم المسااس بساومة افار الجن ن نصوص اإلج اض. إذًا فاإل اذاء  شمناا 

 الجسدية.

 األول مبحثال
 جريمة اإليذاء المقصود  

ن جرا   اإل ذاء المقصود شششرك فار الاركن الماادي والاركن المعناوي، وشتش ا   ان بعضا ا فار النش جاة إق نا 
تطااورة اإلصااابة الحاصاا ة ل مجناار   يااو، أي إلاان الشاار أسااس     ااا المشاارع شصاان   اااذه الجاارا   اسااشنادًا 

 تطورة النش جة.إلن اسشنادًا 
 المطلب األول
 أركان الجريمة

 أواًل : الركن المادي: 
 " من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحــه أو إيذائــه "   ن أن  من قانون العقوبا 541شنص المادة 

 إن اذا النص يحادد الركن المادي لجارا   اإل اذاء أيًا كان  صورش ا.
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من الجرا  ، يقو    ن نونة  ناصر: النشااط والنش جاة والعوقاة الساببية  والركن المادي لجرا   اإل ذاء، كغ ره
 .1الشر شربط ب ن النشاط والنش جة

أما فيما  شع ق بالعنصر الوو من  ناصر الركن المادي، واو النشااط، ف قاد حادد المشارع فار صا ل الماادة 
 صورًا نونة لو وار: الضرل أو الجرل أو اإل ذاء. 541

 ـ الضرب:  1
دون أن يحدث بو شمايقًا. ولو ل   شرشال   ان الضاغط  ناار، من او كا ضغط يقم   ن جس  المجنر   يو 

 كاحمرار الج د، أو  نشأ  نو أي  جا.
وسيان أن يكاون الضارل جسايمًا أو بسايطًا، أناشج أنارًا أ  لا   ناشج، اساشوجل  وجاًا أ  و،  ط اا  ان العماا 

ن حصا بال د مرة واحدة فقط.أ  و. فالضرل معاقل   يو فر جميم   اذه الحاو  وا 
وسايان أن يكااون الضارل أيضااًا بال اد صااأعًا أو لكماًا، أو بالقااد ، أو لاوي الااذراع، أو الضاغط   اان العنااق، أو 
الطاارل أرضااًا، أو أن يقاام باسااشتدا  أداة فاار شنأ ااذه كالعصااا أو الحجاار أو   راااا. ويسااشوي فاار الضاارل أن 

 .  2و يسبل لو ذلكيسبل ألمًا ل مجنر   يو أو 
 ـ الجرح: 2

، ساواء أكاان الشماياق ساطحيًا بالج اد، أو دات ياًا  نااو مان النساجة الشار 3او شمايق جاء مان أنساجة الجسا  
يغط  اااا الج اااد، أو ال ضااااء الدات ياااة كالمعااادة أو الكباااد أو الر اااة، أو أحاااد الشااارا  ن أو الوردة ،وساااواء أن 

ضا يًو كاوتا بامبرة. وساواء أن  نبناق مناو الاد  تاارج الج اد، أو  نششار  يكون الشمايق كب ارًا كقطام بساك ن أو
شح  الج د ف بادو الج اد أار  ال اون، أو أن  شادفق فار  ماق الجسا  كشماا  فار المعادة أو المعااء. ويساشوي 
أيضًا أن يكون الشمايق قد سبل ألمًا ل مجنار   ياو أو و يكاون كاذلك، ف شحقاق الجارل ولاو لا  يشاعر المجنار 

  يو بأل ، كما لو كان متدرًا أو مغمًا   يو. 
وو أامية لكيأية شحقق الأعا، فيسشوي أن يقم الشمايق بدفم وس  ة او شاداء نحاو المجنار   ياو أو بدفعاو ااو 
نحواااا. وو أاميااة أيضااًا ل وسااا ا المسااشتدمة فاار الشمايااق فقااد يسااشعما الأا ااا أحااد أ ضاااء جساامو، كركااا 

فعااو بقبضااة ال ااد أو  ضااو، وقااد يسااشعما أداة كسااول أو  لااة قاطعااة أو راضااة أو المجناار   يااو بالقااد  أو د
 واتذة كالسك ن والعصا والحجارة واإلبرة. 

 ـ اإليذاء: 3

                                                 
 ،. د.441عة النانية، ص. د. فواية  بد السشار، شرل قانون العقوبا  ، القس  التاص، مطبعة جامعة القاارة والكشال الجامعر، الطب 1

 481سابق، ص.   ر  بد القادر الق وجر، مرجم 
ا د.محمود محمود مصطأن، شرل قانون العقوبا  474سابق، صالعقوبا  ا القس  التاص، مرجم  د. محمود نج ل حسنر، قانون  2

  247.، ص8114مطبعة جامعة القاارة  –الطبعة النامنة  -دار الن ضة العربية -القس  التاص
3E. Garçon,Code pénal annoté, T. 2 , Dalloz 1956, N 15 
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قاد يعشادي الأا اا   اان ساومة جسا  المجنار   يااو محادنًا لاو اضاطرابًا فاار صاحشو أو قاواه البدنياة أو العق يااة 
ف ااذه الشعاااب ر و ششااما كااا أنااواع النشااطة الشاار شمااس السااومة  دون أن يشااكا ا شدا ااو ضااربًا أو جرحااًا.ماان 

 الجسدية لإلنسان .
دون أن شحدث شمايقاًا باو، أو نقاا من ف و س ط الأا ا   ن  ريمو أشعة أش أ   ضوًا من أ ضا و الدات ية 

دًا ط اااق رصاصاااة بجاااواره قاصاااإلياااو جرنوماااة بالطعاااا  أو الشااارال ، أو قاااد  لاااو فااار طعاماااو ماااادة ضاااارة، أو أ
 شرشاال   اان ذلاك اضااطرابو  صاابيًا، أو وضام موبسااو ماام موباس مااريض بماارض ج ادي كاار  نقااا إا اجاو 

إليااو العاادو ، أو أن  بعااث أصااواشًا  ريبااة فاار أوقااا  مع نااة بجااوار  رفااة نومااو بقصااد إ ذا ااو ف تشااا ج ااااه 
 العصبر.

شعد ضربًا أو جرحًا لاو. وااذه دون أن  من فو جداو فر أن كا اذه الفعاو شمس السومة الجسدية لإلنسان
ما حدا بالمشرع السوري إلن إ راد  بارة اإل ذاء، جنبًا إلن جنل مم الضرل والجارل، كار ششاما كافاة صاور 

 .1او شداء   ن سومة اإلنسان الجسدية وشؤذيو   ن نحو قد يكون أشد من الضرل أو الجرل
لجمياام صااور او شااداء   اان سااومة اإلنسااان ماديااة أن  بااارة اإل ااذاء  شساام معنااااا إلاان وشجاادر اإلشااارة انااا 

صااورة نشاااط مااادي م مااوس كالضاارل أو الجاارل أو الاادفم فاار كاناا  أو معنويااة. فساايان أن  شج اان او شااداء 
صااورة شعااذ ل نأساار أو إراااا   صاابر أو قصااة مأجعااة أو نبااأ مااا ج بح ااث فاار ومااا إلاان ذلااك، أو  شج اان 

 يااة. فطبيعااة فعااا او شااداء ماديااة أ  معنويااة شصاا   لشكااوين  ااؤنر فاار صااحة المجناار   يااو أو فاار قااواه العق
الركن المادي لجر  اإل ذاء مم شس يمنا بصعوبة إنبا  القصاد الجرمار والرابطاة الساببية با ن النشااط المعناوي 

 .2والنش جة الضارة
 ثانيًا : الركن المعنوي:

 .3إن جريمة اإل ذاء ششط ل القصد الجرمر بعنصريو: الع   واإلرادة
:  شوجل أن يكون الأا ا  المًا وق  ارشكال الأعاا باأن فع او يقام   ان جسا  إنساان حار. وينشأار العلم -1

القصد ونشأاء الع   إذا أط ق الصياد النار   ن شاجرة معشقادًا بوجاود طاا ر     اا فامذا باو إنساانًا. وان أمكان 
 نونة.موحقشو  ن إ ذاء   ر مقصود إذا شوفر التطأ بأع و بمحد  صوره ال

كما  شوجل أن يكون الأا ا  المًا بأن من شأن فع و المساس بسومة المجنار   ياو. وينشأار القصاد ونشأااء 
 الع   إذا قد  الأا ا ل مجنر   يو مادة يعشقد أن ا الدواء الذي  شناولو، فمذا ب ا مادة سامة.

ونحاو إ ااذاء المجناار   يااو أو المساااس  شوجال أن ششوجااو إرادة الأا ااا نحااو الأعاا الااذي قااا  بااو،  اإلرادة: -2
 بسومشو الجسدية، أي وجول شوجو اإلرادة نحو الأعا والنش جة.

                                                 
 434د. محمد الأاضا،  مرجم سابق، ص  1
 .413سابق، د. جوو نرو ، مرجم  2
 .452سابق، ص العقوبا ، القس  التاص ، مرجم  . د. محمود نج ل حسنر، شرل قانون 831سابق، د.   ر محمد جعأر، مرجم  3
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و  نشأااار ااااذا القصاااد إذا لااا  ششجاااو اإلرادة إلااان شحق اااق النش جاااة، أي المسااااس بساااومة جسااا  المجنااار   ياااو . 
مطو  الرصاااص ابش اجااًا وشطبيقااًا لااذلك  نشأاار القصااد الجرماار ونشأاااء إرادة النش جااة فاار حالااة قيااا  شااتص باا

فر مناسبة ما، فيص ل أحد الشتاص بجرول أو قيا  شتص بقذم حجر نحاو ك ال إلبعااده  ناو فيصا ل 
 .1أحد الشتاص

 الثاني مطلبال
 الشروع في اإليذاء 

إن القوا ااد العامااة فاار الششااريم السااوري شقضاار بالعقااال   اان الشااروع فاار الجنايااا  إطوقااًا. أمااا الجاان  فااو 
 وو  قال   ن الشروع فر المتالأا  إطوقًا.  ،ن الشروع ف  ا إو بنص قال   

 أواًل : عدم تصور الشروع في اإليذاء الجنحي:
جاارا   اإل ااذاء الجنحيااة المقصااودة وااار المسااشندة   اان معيااار الشعط ااا  اان العمااا فااو يمكاان إلاان بالنساابة 

ع ناة إو أن اا و ششحقاق لاارم تاارج  ان شصور الشروع، فالشروع  شط ال أن يقصاد الجاانر شحق اق نش جاة م
إرادشااو. وفاار حالااة اإل ااذاء الجنحاار ك اا  يمكاان ل جااانر أن يحاادد ساا أًا أن يحاادد مااا ااار ماادة الشعط ااا الشاار 

 يقصدااإ 
ف و ا  شتص بضرل تصمو بعصًا،فشدتا شتص  تر حاو دون إصابة التص ، فما ااو السااس الاذي 

وعإ ف ذه الضاربة لاو أصااب  التصا ، كاان يمكان أن شاؤدي إلان يمكن أن شوص  بموجبو اذه الواقعة بالشر 
شعط ا  ن العما مدة أقا أو أكنر من  شرة أيا  . فمن الواض  أنو ما دا  و يمكن شحد اد طبيعاة الجريماة 
فااو يمكاان القااوو بوجااود شااروع. والنش جااة الجرميااة ااار الشاار شحاادد طبيعااة اااذه الجريمااة، واسااشنادًا إل  ااا يكااون 

 العقال.
 نيًا: الشروع في اإليذاء الجنائي:ثا

 : حاوش ا فر جنايا  اإل ذاء المقصود وبد من الشم  ا ب ن
أناو فار اااش ن  فأر اإل ذاء المسبل ل ماو ، واإل اذاء المأضار إلج ااض حاماا مام الع ا  بحم  اا،  ار  الأقاو

   أن اااش ن الجاريمش ن الجريمش ن و  قال   ان الشاروع ف  ماا لناو و  شصاور ف  ماا الشاروع أصاًو. وحجاش
اما من الجرا   ذا  النشا ج الشر ششجاوا قصد الأا اا، أي مشعدياة القصاد، فاو  شصاور وفاق القوا اد العاماة 
الشااروع ف  ااا. فالشااروع يأشاارض أن ششجااو إرادة الأا ااا إلاان شحق ااق نش جااة مع نااة، ويباادأ بالشنأ ااذ لشحق ااق اااذه 

فأاار ااااش ن الجااريمش ن يأشاارض أن الأا ااا أراد ماان فع ااو النش جااة، ف شاادتا ااارم تااارجر يحااوو دون ذلااك. 
شحق ق نش جة مع نة، ولكن حدن  نش جة أشد جسامة لا  يكان يقصاداا. فمان الطبيعار أن يكاون الشاروع   ار 

                                                 
 .813سابق، .د. كاما السع د، مرجم 411ق، ص سابد. محمد الأاضا، مرجم  1
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لنش جااة الجساايمة، لن القصااد لاا   شجااو إل  ااا بالصااا، واااذا يعناار انشأاااء أحااد أركااان إلاان امشصااور بالنساابة 
 .1الشروع

أمااا جنايااة اإل ااذاء المأضاار إلاان إحااداث  ااااة دا مااة ف شصااور الشااروع ف  ااا  ناادما  شااوافر لااد  الأا ااا قصااد 
إحااداث العااااة، ويباادأ بالشنأ ااذ، وو شحصااا النش جااة لساابال تارجااة  اان إرادشااو. وشطبيقااًا لااذلك إذا ااا  أحااد 

ون شحق ااق النش جااة الشااتاص بأااقء  اا ن تصاامو أو قطاام ذرا ااو أو أذنااو ، ناا  شاادتا شااتص  تاار وحاااو د
الشاار كااان الأا ااا  ر اال فاار شحقيق ااا، يمكاان موحقااة اااذا الشااتص كشااارع فاار جنايااة اإل ااذاء المأضاار إلاان 

 ذلك.  ن إحداث  ااة دا مة ومعاقبشو اسشنادًا 

 الثاني المبحث
 صور اإليذاء المقصود

 ي ماان اإل اااذاء ذو  صاان  المشاارع الساااوري جاارا   اإل ااذاء إلااان مجمو ااة صااور. وقاااد ا شمااد الشاادرج شصاااا دياً 
 الوص  الجنا ر. ي الوص  الجنحر إلن اإل ذاء ذو 

وصااور اإل ااذاء ذو الوصااا  الجنحاار م اااااا المشاارع وفاااق معيااار الشعط ااا  ااان العمااا، وقسااام ا إلاان ناااوث 
 درجا  شبعًا لمدة الشعط ا  ن العما،وضمن كا درجة من ا فر نص قانونر.

نشااا ج تط اارة، وااار إحااداث فاار ا   اإل ااذاء المشمن ااة صااور شضاا  جاار  مااا صااور اإل ااذاء الجنااا ر ف اار نااوثأ
ج اااض حامااا ماام الع اا  بحم  ااا، والمااو  دون قصااد إحدانااو، وضاامن كااا صااورة من ااا فاار   ااااة دا مااة، وا 

 نص قانونر مسشقا.
 المطلب األول

 صور اإليذاء المقصود الجنحي
 العقوبا .من قانون  542و  548، 541نا  المشرع أحكا  اذه الصور فر المواد 

: وششضمن أبسط جرا   اإل ذاء، وار الشر و ششجاوا ف  ا مدة الشعط ا  ن العماا  شارة أياا  الصورة األولى
 .541وفقًا ل مادة  

: واار الشار ششاراول ف  اا مادة الشعط اا  ان العماا با ن العشارة أياا  والعشارين  وماًا وفقاًا ل ماادة الصورة الثانية
548. 

ر شايااد ف  ااا ماادة الشعط ااا  اان العمااا  اان العشاارين  ومااًا، وو شصااا لدرجااة العجااا : وااار الشااالصــورة الثالثــة
 .542الدا   وفقًا ل مادة 

                                                 
1R.Garraud،Traité théorique et pratique du droit pénal français T.4 , Sirey،Paris 1925.n 1382 , Roger 
Merle et  André vitu, Traité de droit criminel, éd.6. cujas. P. 1404 
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 :  أيامأواًل : اإليذاء المفضي للتعطيل حتى عشرة 
 :  ن ما يأشر  ن اذه الصورة  541شنص المادة 

األفعـال تعطيـل شـخص من أقدم قصدًا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولـم يـنجم عـن هـذه  -1" 
عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبع ستة أشهر علـى األكثـر، 

 أو بالحبع التكديري وبالغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عي الشخصــي مــن ان تنــازل الشــاكي يســقط الحــق العــام، ويكــون لــه علــى العقوبــة مــا لصــفن المــد -2

 المفعول ".
 :شيةوبشح  ا اذا النص يمكننا اسشتوص النشا ج اا

إن اذه الجنحة ار أبساط جارا   اإل اذاء وأق  اا ضاررًا. لاذلك قارر ل اا المشارع  قوباة تأيأاة، وشارك ف  اا  -8
ل قاضاار التيااار باا ن الحكاا    اان المااد ن   يااو إمااا بااالحبس ماان  شاارة أيااا  إلاان سااشة أشاا ر، وااار  قوبااة 

ما الحبس الشكد ري من  و  إلن  شرة أيا  والغرامة البسيطة، وار  قوبة شكد رية.  جنحية، وا 
ق ااد ساا طة النيابااة العامااة فاار  إذلقااد ربااط المشاارع مصاا ر اااذه الااد و  ب ااد المجناار   يااو بشااكا مط ااق.  -2

يم النياباة العاماة شحريك د و  الحق العا  فر اذه الجريمة بشقدي  شكو  من المجنر   ياو. بالشاالر و شساشط
 شحريك الد و  ف  ا من ش قاء نأس ا.

إن شناااو المجناار   يااو  اان شااكواه يساقط د ااو  الحااق العااا  إذا كاناا  الاد و  قااد رفعاا ، ويوقاا  شنأ ااذ  -7
العقوبااة إذا كااان قااد صاادر حكاا  ب ااا. وماام ذلااك شحساال اااذه العقوبااة فاار شطب ااق أحكااا  وقاا  الشنأ ااذ ووقاا  

نمااا بشااادب ر الحكاا  النافاااذ وا  ااادة او  شباااار والشكاارار وا شيااااد اإلجرا .أمااا إذا كاااان الحكاا  لااا  يصاادر بعقوباااة، وا 
 اذه الشداب ر. فرإصوحر أو احشرااي فو شأن ر لشنااو المجنر   يو  ن شكواه 

 يومًا وعشرين يومًا:  أحد عشرثانيًا : اإليذاء المفضي إلى التعطيل لمدة تتراوح بين 
 :  ن ما يأشر 548اإل ذاء المادة  نص    ن اذه الصورة من صور

إذا نجــم عــن األذى الحاصــل تعطيــل شــخص عــن العمــل مــدة تزيــد عــن عشــرة أيــام عوقــب المجــرم  -1" 
 بالحبع مدة ال تتجاوز السنة وبغرامة ألفي ليرة على األكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف ". -2  وا 
 :ااشيةبشح  ا اذا النص يمكننا اسشتوص النشا ج 

إن معياار العقااال   اان ااذه الجريمااة اااو أن  اؤدي اإل ااذاء إلاان شعط اا  اان العمااا لمادة ششجاااوا العشاارة  -8
أيا  وو ششجاوا العشرين  ومًا، بتوم جر  اإل ذاء البسيط الاذي يعاقال   ياو ساواء ناشج  ان اإل اذاء شعط اا 

 العشرة أيا  أو ل   نشج  ن اإل ذاء أي شعط ا. ن العما ل   شجاوا 
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إن مأ اااو  الشعط اااا  ااان العماااا الاااذي يعشاااد باااو ااااو العجاااا  ااان القياااا  بال مااااو الجسااادية أو البدنياااة  -2
، ولااايس العجاااا  ااان القياااا  بال مااااو الم نياااة، أي ال مااااو  المعشادة،كالمشااار أو شحرياااك الرجاااا أو الاااذراع

.، فمذا أصا ل موسايقر يعاام   ان الكماان فار 1كان  بدنية أ  ذانيةأالمرشبطة بوايأة المجنر   يو، سواء 
 ده إصابة منعشو من القدرة   ن العام، إو أن ا ل  شحا دون قيامو بال مااو الجسادية او الأكرياة المعشاادة، 

و أص ل شاا ر أو أد ال إصاابة أقعدشاو المقابا لفر ذلك شعطيًو  ن العما فر اذه الأرضية.   د  و يمكن 
ن لا  يحاا ذلاك دون  د  فر فراشو، ومنعشو من القدرة   ن شحريك إحاد  سااقيو، يعا ذلاك شعطايًو  ان العماا وا 

 قيامو بالشأل   أو بشدوين الشعر.
إن شحد ااد درجااة العجااا أو الشعط ااا  اان العمااا مسااألة يعااود شقااد راا لقاضاار الموضااوع الااذي يسشرشااد  -7

 .2تبرة الطبيةبشقرير ال
ااار الحاابس ماان  شاارة أيااا  حشاان  548إن العقوبااة الشاار شأاارض   اان مرشكاال الجاار  الااوارد فاار المااادة  -4

 السنة والغرامة البسيطة، وشرك المشرع ل قاضر التيار ب ن الحك  ب ما معًا أو بمحدااما فقط.
ساشطيم مان ش قااء نأسا ا شحرياك ل   ربط المشرع مص ر اذه الاد و  ب اد المجنار   ياو. فالنياباة العاماة ش -5

دون شقدي  شكو  من المشضرر. ويقشصر شأن ر المجنر   ياو فار ااذه الاد و    ان من الد و  العامة ف  ا 
 شتأيض  قوبة الجريمة حشن نصأ ا إذا شنااو  ن د واه.

 ثالثًا : اإليذاء المفضي إلى التعطيل لمدة تتجاوز العشرين يومًا:
 :يأشرما   ن  542ر اإل ذاء المادة نص    ن اذه الصورة من صو 

" إذا جاوز التعطيـل عـن العمـل العشـرين يومـًا قضـي بعقوبـة الحـبع مـن ثالثـة أشـهر إلـى ثـالث سـنوات 
 فضاًل عن الغرامة السابق ذكرها ".

 :  ااش ش نبشح  ا اذا النص يمكننا اسشتوص النش جش ن 
حشن ولاو اساشمر الشعط اا  542يطبق نص المادة   ندما ششجاوا مدة الشعط ا  ن العما العشرين  وماً  -8

لماادة طوي ااة فااالم   أن يكااون مؤقشااًا، أي أن شكااون اإلصااابة قاب ااة ل شااأاء. أمااا إذا شجاااوا الشعط ااا العشاارين 
دا ا ، وبالشاالر  اذاء قاد أد  إلان إحاداث  جاا  ومًا وكان  اإلصابة   ر قاب ة ل شأاء، ف ذا يعنر أن فعا اإل

 او الواجل الشطب ق. 547فر اذه الحالة، با يصب  نص المادة  542 و يطبق نص المادة
العقوباة. بتاوم  فارالاد و  وو  فارليس لشنااو المجنر   ياو  ان د اواه فار ااذه الجريماة أي أنار، و  -2

ن جاا ل قاضر   لمن  المد ن   يو سببًا متأأًا شقد ريًا. مسو اً اذا الشنااو   د  النص ن السابق ن، وا 
                                                 

مرجم  ، د.جاك  وس  الحكي ،  515، د. محمد الأاضا، مرجم السابق، ص   241سابق، ص د. محمود محمود مصطأن، مرجم  1
 .476سابق، ص   ر  بد القادر الق وجر، مرجم  ، د.811سابق، ص 

  ر  بد القادر الق وجر، مرجم  . د.241ا د.محمود محمود مصطأن، مرجم السابق، ص  511سابق، ص د. محمد الأاضا، مرجم  2
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 الثاني المطلب
 صور اإليذاء المقصود الجنائي

 من قانون العقوبا . 576و  544،  547نا  المشرع أحكا  اذه الصور فر المواد 
 وششضمن اإل ذاء المأضر إلن إحداث  ااة دا مة .الصورة األولى: 
 وششضمن اإل ذاء المأضر إلن إج اض حاما مم الع   بحم  ا. الصورة الثانية:
 دون قصد إحدانو .من شضمن اإل ذاء المأضر إلن المو  وش الصورة الثالثة:

 أواًل : اإليذاء المفضي إلى إحداث عاهة دائمة:
 ر:يأشما   ن  547جاء النص   ن اذه الجريمة فر المادة 

" إذا أد  الأعا إلن قطم، أو اسش صااو  ضاو، أو بشار أحاد الطارام، أو إلان شعط   ماا، أو شعط اا إحاد  
أو شساابل فاار إحااداث ششااويو جسااي ، أو أيااة  ااااة أتاار  دا مااة، أو ل ااا ما اار العااااة الحااواس  اان العمااا، 

 الدا مة،  وقل المجر  بالشغاو الشاقة المؤقشة  شر سنوا    ن الكنر ".
 ـ أركان الجريمة :  1

 أ ـ الركن المادي : 
مان شاوفر  547 شمنا الس وك المكون ل ركن المادي ل ذه الجريمة با شاداء إو أناو و باد لشطب اق ناص الماادة 

النش جة الجرمية المط وبة بو، والشر  دداا النص: من قطم أو اسش صاو لعضاو أو مان بشار لحاد الطارام 
ااة أتار  دا ماة أو ل اا ما ار أو شعط  و، أو من شعط ا أحد الحواس، أومن إحداث ششويو جساي  أو أياة  ا

 العااة الدا مة. 
ل   ورد المشرع فر النص شعريأاًا ل عاااة الدا ماة، باا اكشأان كماا أشارنا باذكر بعاض صاوراا. ويمكان شعريا  

ااذه الصاور بأن اا ) حرماان المجنار   ياو ك ياًا أو جا ياًا مان منأعاة أحاد أ ضاا و إلان العااة الدا مة اسشنادًا 
 .إذًا فالعااة شعنر فقد  ضو من أ ضااء الجسا ، ساواء 1أو من جمالو، حرمانًا ن ا يًا  أو أطرافو أو حواسو،

، أو حاسة من حواسو، أو شعط   ما، أو ششاوي  ما بشاكا دا ا ، أي   ار قاباا ل شاأاء. اً أ  دات ي اً كان تارجي
 قاضر الموضوع الذي يسشرشد بالشقرير الطبر وبحالة المصال.إلن وشقد ر ذلك يعود 

 نأاااار  ااااد  قاب يااااة الشااااأاء أن يكااااون الطاااال قااااد شوصااااا إلاااان وضاااام بااااد ا صاااانا ر ل عضااااو المأقااااود أو  وو
 .2الشال ،كأذن صنا ية، أو سا  صنا ية

ل  يحدد المشرع نسبة م وية مع ناة ل انقص الاذي لحاق منأعاة العضاو أو الحاساة لشكاوين العاااة الدا مة.وااذا 
يًو. فضاآلة النسابة الم وياة و شنأار صاأة العاااة.كما أناو يعنر أن العااة ششحقق ب ذا النقص م ما كاان ضا 

                                                 
 . 815سابق، ص د. جاك  وس  الحكي ، مرجم 1
، نقض 211 دة رق  موسو ة قانون العقوبا  ، مرجم سابق ، قا 1/5/8163، شاري  435، قرار 415نقض سوري، جناية اساس  2

 .218سابق، قا دة ة قانون العقوبا  السوري، مرجم ا موسو  78/1/8161، شاري  517، قرار 515سوري جناية اساس 
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و  ااؤنر فاار قيااا  العااااة  ااد  إمكااان شقااد راا بنساابة م ويااة. وشطبيقااًا لااذلك فاامن  ااااة العاا ن شنباا  بمجاارد فقااد 
ن كان المجنر   يو يعانر قبا ذلك من ضع  فر اإلبصار ب ا. فما دا  المجنر   يو كاان  البصر ف  ا، وا 

قبا او شداء   ياو، ولاو بشاكا ضا  ا، وفقاد بصاره بشاكا شاا  نش جاة او شاداء، فالعاااة الدا ماة  بصر بع نو 
 .1مشوفرة شعد  

فقااد أو أو وماان المن ااة   اان العااااة الدا مااة فقااد البصاار أو ضااعأو ولااو كااان مقصااورًا   اان إحااد  الع ناا ن، 
قطام أو  و  اد  القادرة   ان ننياو،فقاد أحاد الصاابم أأو ضع  حاسة الش  أو السمم أو القدرة   ن النطاق، 

. ولقااد 2اسش صاااو الطحاااو أو الك يااة ولااو كااان المجناار   يااو مصااابًا بماارض ب مااا سااابقاً أو صاا وان الذن، 
ن لاا  شكاان فاار حقيقش ااا كااذلك.  ساااو  المشاارع باا ن العااااة الدا مااة والعااااة الشاار ل ااا ما اار العااااة الدا مااة وا 

حمايااة واااا   الجساا . إلاان لأقااد جماااو أحااد أ ضااا و، إضااافة وبااذلك يحماار المشاارع جماااو الجساا ، بحما شااو 
ف ااو أد  اإل ااذاء إلاان ششااويو جسااي  فاار الوجااو، كااانحرام واضاا  فاار الناا ، أو فقااد الشااعر، أو حاار  إحااد  
ن لا  يكاان  نطااوي   ان فقااد  ضااو مان أ ضاااء الوجااو أو جاااء  الاوجنش ن، ف ااو يأتااذ ما ار العااااة الدا مااة وا 

 من الحواس.منو، أو شعط ا وايأة حاسة 
 ب ـ الركن المعنوي : 

الع ا  باو شاداء فار شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر  شط ل ف  ا المشرع القصد الجرمر المشمناا 
المجناار   يااو . وانااا وبااد ماان اإلشااارة إلاان أن اااذه فاار   اان إنسااان حاار وأن ششجااو إراداشااو إلحااداث اإل ااذاء 

الجريماة ششم اا بطاابم تاااص مان ح اث ركن اا المعنااوي ف محاسابة الجاانر   ان إحااداث العاااة الدا ماة يكأاار 
أن ششجااو اإلرادة إلحااداث اإل ااذاء م مااا كااان نو ااو، فالجااانر يسااأو  اان اإل ااذاء المأضاار لعااااة دا مااة مشاان 

الضرر البسيط بالمجنر   يو . فار حا ن أناو لمحاسابة الجاانر   ان الشاروع  حص    لمجرد أنو  ريد إلحا 
أن ششجااو إرادة الأا ااا ابشااداًء إلاان إحااداث العااااة الدا مااة إو أن ماان فاار اإل ااذاء المأضاار لعااااة دا مااة وبااد 

 العااة ل  شحدث لاروم تارجة  ن إرادة الأا ا. 
 ـ المؤيد الجزائي :  2

مرشكااال ااااذه الجريماااة اااار  قوباااة جنا ياااة ششاااراول بااا ن الااانوث سااانوا  والعشااار إن العقوباااة المأروضاااة   ااان 
 سنوا  أشغاو شاقة.

 ثانيًا : اإليذاء المفضي إلى إجهاض حامل:

                                                 
ا جناية أساس 238موسو ة قانون العقوبا ، قا دة  26/88/8166، شاري  2171،قرار   2865نقض سوري، جناية أساس  1

، شاري  648، قرار 612ا نقض سوري ،جناية أساس 717ة قانون العقوبا ، قا دة موسو  81/2/8118، شاري  223،قرار 818
 .714،موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة  2/88/8151
 .812سابق، ص. . د.   ر محمد جعأر، مرجم 448سابق، ص.   ر  بد القادر الق وجر، مرجم  د. 2
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يعاقب بالعقوبـة نفسـها مـن تسـبب بإحـدى الطرائـق المـذكورة     ن اذه الصورة بقول ا" 544نص  المادة 
 لها".بإجهاض حامل، وهو على علم بحم 890في المادة 

 ـ  محل الجريمة:  1
ذلاك و يمكان أن يكاون إلان إن المجنر   يو فار ااذه الجريماة و يمكان أن يكاون إو امارأة حاماا ، واساشنادًا 

 المجنر   يو ذكرًا أو امرأة   ر حاما . 
 ـ أركان الجريمة : 2
 الركن المادي : -أ
أن شكاون النش جاة الجرمياة المشرشباة   ان يأشرض ااذا الانص وقاوع سا وك  شمناا با شاداء   ان امارأة حب ان. و  

او شداء ل  ششوق   ند المساس بالسومة الجسادية ل مارأة، باا شجااوا  ذلاك إلان الجنا ن الاذي شحم او، فاأد  
او شاااداء إلااان إج ااااض المااارأة، أي إلااان إساااقاط الجنااا ن قباااا الوان. وسااايان أن يساااقط الجنااا ن حياااًا أو م شاااًا، 

 ط قد حصا قبا أوان الوودة.فالجريمة قا مة ما دا  اإلسقا
 ب ـ الركن المعنوي : 

و باد لقيااا  الاركن المعنااوي فاار ااذه الجريمااة ماان شاوفر القصااد الجرمار لااد  الأا ااا أي أن ششجاو نيااة الأا ااا 
إلاان المساااس بالسااومة الجساادية ل ماارأة، واااو القصااد المط ااول شااوفره فاار كافااة جاارا   اإل ااذاء إو أنااو و يكأاار 

الجريمااة، بااا يشااشرط أن  شااوفر لااد  الأا ااا الع اا  المساابق بحمااا الماارأة، وماام ذلااك يقااد   لوحااده لشحقااق اااذه
دون أن يقصااد إج اضاا ا. واااذا اااو العنصاار الساساار فاار اااذه ماان الأا ااا   اان ضاارب ا أو إ ااذا  ا ولكاان 

د ماااا يساااميو الأقاااو الجاا ااار بالقصاااإلااان الجريماااة. وشبعاااًا لاااذلك فااامن مساااؤول شو  ااان إج اضااا ا شكاااون اساااشنادًا 
المشعاادي، أي أن اااذا الأقااو  ااد  حاادوث النش جااة الجرميااة الشااد جسااامة   اار مقصااود، وبالشااالر اشااشرط شااوافر 
العوقة الذانية والنأسية ب ن الأا ا واذه النش جة ، وششمنا اذه العوقة بالتطأ. ونعشقد أن ااذا الارأي الأق ار 

ذلاك فامن إلان إضاافة  ، شعادي ااذا مان ج اة  ر سد د لما شرحناه سابقا من  د  وجود ما يسامن القصاد الم
ل جاار  الساسار واااو اإل اذاء. وبحساال رأ نااا  اً مشادد اً اإلج ااض ليساا  إو ارفاافاار النش جاة الجرميااة المشمن اة 

فاامن إرادة المشاارع الضاامنية و ششااشرط  ااد  وجااود  وقااة ذانيااة ونأسااية مااا باا ن الأا ااا وحاادوث اااذه النش جااة 
ذاء المأضر لإلج اض حشن ولو  شوافر لديو التطأ. وكاان   ان المشارع أو فالأا ا سيكون مسؤوًو  ن اإل 

ن اساشتدا   اااذا إ إذيساشتد  مصااط   " الشساب ل" بااا كاان  شوجاال   ياو اوسشرشاااد بمصاط   " اإلفضاااء "، 
الت ر  دو   ن النش جة الالشد جسامة ما ار إو ارم مشادد، أماا اساشتدا  مصاط   الشساب ل ف ادو   ان 

 با  وجود التطأ المسبل لشحقق النش جة الجرمية. ضرورة إن
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، 544ماان ج ااة أتاار  إذا أقااد  الأا ااا   اان ضاارل الماارأة واااو  ج ااا حم  ااا فااو يطبااق   يااو نااص المااادة  
ولو ش  إسقاط الجن ن نش جة الضرل. وشقشصر مسؤول شو   ان النشاا ج التار    ار اإلج ااض، ويطباق  ياو 

 جسامة النش جة المشرشبة   ن فع و. أحكا  جرا   اإل ذاء التر  بحسل
أماااا إذا أقاااد  الأا اااا   ااان ضااارل المااارأة قاصااادًا إساااقاط حم  اااا، فيساااأو الأا اااا اناااا  ااان جااار  اإلج ااااض، 

 من قانون العقوبا . 572إلن  523المعاقل   يو فر المواد 
 ـ  المؤيد الجزائي :  3

العقوباة المأروضاة   ان مرشكاال ااذه الجريماة اار  قوبااة جنا ياة ششاراول با ن الاانوث سانوا  والعشار ساانوا  
 أشغاو شاقة. 

الجنا ياة يشادد  قاب اا وفقاًا  ووشجدر اإلشاارة أت ارًا إلان أن كافاة جارا   اإل اذاء الساابقة، ساواء الجنحياة من اا أ
، أي الحاااااو  575و  574مب نااااة فاااار المااااادش ن إذا اقشاااارم الأعااااا بمحااااد  الحاااااو  ال 545لاااانص المااااادة 

 من قانون العقوبا . 243المؤدية إلن ششد د  قوبة القشا بدولة المادة 
 ثالثًا:اإليذاء المسبب للموت:

   ن اذه الجريمة بقول ا:  576نص  المادة 
ــر قصــد القتــل بالضــرب أو العنــف أو الشــدة أو بــأي عمــل آخــر -1"   مــن تســبب بمــوت إنســان مــن غي

 مقصود عوقب باألشغال الشاقة خمع سنوات على األقل.
وال تـــنقص العقوبـــة عـــن ســـبع ســـنوات إذا اقتـــرف الفعـــل بإحـــدى الحـــاالت المنصـــوص عليهـــا فـــي  -2 

 المادتين السابقتين ".
 ااؤدي  إذ اار  الأقااو الجاا اار أن اااذه الصااورة ماان صااور اإل ااذاء ششااكا الجاار  التطاار والشااد ضااررًا ف  ااا، 

دون أن يكاون الأا اا قاصادًا ذلاك، إو أنناا نتاال  ااذا الأقاو فار  مان إااا  رول المجنر   يو او شداء إلن
 الشك    القانونر ل ذه الجريمة واذا ما سنب نو وفقًا لبشر . 

 :   835ـ التكييف القانوني للجرم المنصوص عليه في المادة  1
ا  ار جريمة قشا   ر مقصاود مشاددة لن من قانون العقوب 576إن الجريمة المنصوص     ا فر المادة 

ورد ضاامن العبااارة الااواردة  إلاانساابة نالمااو  كااان نش جااة التطااأ بأحااد صااورشيو الااوا ر أو   اار الااوا ر. أمااا بال
فمن اااا شااادو   ااان الوساااا ا  : )بالضااارل أو العنااا  أو الشااادة أو باااأي  ماااا  تااار مقصاااود  576فااار الماااادة 

حااد ذاشااو ، واااذه الوسااا ا الشاار ارشكب ااا الجااانر ااار الشاار ر فااالمسااشتدمة فاار ارشكااال الجاار  ولاايس الجاار  
نناااا أماااا  جااار  قشاااا إنناااا أماااا  جااار  إ اااذاء مقصاااود وو يمكااان القاااوو إشااادد  العقاااال، ولاااذلك و يمكااان القاااوو 

مقصااود، باااا إن الشك  ااا  القااانونر ل اااذه الجريماااة أن ااا جااار  قشاااا   اار مقصاااود مشااادد ممااا يساااشوجل شعاااد ا 
 القشا   ر المقصود .   موضع ا ونق  ا إلن جرا  
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ويتش اا  الماار إذا نباا  شوقاام الأا ااا  نااد ضااربو ل مجناار   يااو حصااوو الوفاااة كنش جااة محشم ااة لأع ااو وقبولااو 
قصاد اوحشماالر الاذي إلان الب ا، راضيًا بالمتاطرة. فأار ااذه الحالاة نكاون أماا  جريماة قشاا مقصاود اساشنادًا 

 ، وليس إ ذاًء مسببًا ل مو .577لمادة يساوي القصد المباشر، ويسأو الأا ا بمقشضن ا
 ـ أركان الجريمة  :  2

 أ ـ الركن المادي: 
أن ساا وك الأا ااا يشااما الأعااا اإل جااابر والأعااا الساا بر ) أي باومشناااع  . فششااوفر الجريمااة فاار فاار و شااك 

لاة امشنااع حالة ضرل الجاانر ل مجنار   ياو أو جرحاو بنياة إ ذا او، فيماو  المعشاد    ياو نش جاة ذلاك، أو حا
دون مان الممرضة  ن شقدي  الدواء فر مو ده ل مريض لإلضرار بصحشو فقط، فيمو  الماريض جاراء ذلاك، 

 أن  شوفر لد  ا نية قش و.
كمااا يشااما ساا وك الأا ااا الأعااا المااادي والأعااا المعنااوي. فششااوفر الجريمااة سااواء قااا  الأا ااا بم ااذاء المجناار 

و معنوياااًا، كشرويعاااو أو  اااالعصاااا أو الساااك ن أو الحجاااارة ، أو إ ذا   ياااو مادياااًا، باااالطعن أو الضااارل بال اااد أو
 شتويأو أو إسما و نبًأ محانًا، أو شسب ل  و  نأسية لو، و  ر ذلك من أنواع الشعذ ل أو اإل ذاء المعنوي.

وفاااة المجناار   يااو الااذي شعاارض ل ضاارل أو الجاارل. فااو بااد فاار ششمنااا فأمااا النش جااة الجرميااة فاار الجريمااة  
و فاااو مجااااو لشطب اااق ناااص الماااادة لشحقااا ، حشااان ولاااو كاااان فعاااا 576ق ااااذه الجريماااة مااان حصاااوو الوفااااة وا 

 او شداء من شأنو إحداث الوفاة.
 وامنياة شطاوو أ مادة وسيان أن شحصا النش جة الجرمية، أي الوفاة، مباشرة بعد الضرل أو الجرل، أو بعاد  

أو الجاارل والوفاااة، يسااأو الأا ااا  اان الجريمااة ولااو  شقصاار. فطالمااا أن الرابطااة السااببية مشااوفرة باا ن الضاارل
 طاو امن حصوو المو .

 الركن المعنوي :  -ب
 شمنا الركن المعنوي فر اذه الجريمة، فار اشجااه النياة إلان اساشتدا  العنا ، فيسابل الأعاا الماو  مام شوقام 

أ   ااار الاااوا ر  . دون أن  شوقااام حصاااولو ) التطااامااان  حصاااولو و اااد  إرادشاااو النش جاااة ) التطاااأ الاااوا ر   أو
وبااذلك فمننااا و نشأااق ماام الأقااو الجاا اار الااذي  اار  أن اااذه الجريمااة ماان الجاارا   المشعديااة القصااد، الشاار يسااأو 
الأا اا  ان نش جش اا الشار لا  يقصاداا أصاًو، كوناو  شحمااا شبعاة سا وكو الضاار مناذ البداياة وماا  شرشال   يااو 

فاار شأصاا  و  وذاشاالقصااد المشعاادي الااذي  تش اا  الأقااو ماان نشااا ج ضااارة كااون اااذا الأقااو اسااشند إلاان مااا يساامن ا
ه، فشااارة يعاا قانوناااً  هصااورة ماان صااور التطااأ وشااارة أتاار  يعاا د  دون أن  ااد   أي ماان   ماان ماان صااور القصااد د 

مان  فكارة القصاد المشعادي اار فكارة مايأاة فبادوً  إنمما  جع نا نم ا إلان القاوو  ،اوشجاا ن رأيو بحجج نابشة
) القصااد المشعاادي  فاامن اوسشرشاااد بالقوا ااد  الاا اا الطبيعااة القانونيااة ل ااذا الشعب اار  إضااا ة الج ااد فاار شحد ااد
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ن الااركن المعنااوي ل ااذه الجريمااة المنصااوص إساايقودنا إلاان القااوو  576العامااة وبالعبااار  الااواردة فاار المااادة 
 او التطأ وليس ما يسمن القصد المشعدي.  576    ا فر المادة 

 ـ المؤيد الجزائي :  2
العقوبة المقررة ل ذه الجريمة اار الشاغاو الشااقة مان تماس سانوا  إلان تماس  شارة سانة. وششادد ااذه  إن

العقوبااة برفاام الحااد الدناان إلاان ساابم ساانوا  إذا اقشاارن فعااا اإل ااذاء بمحااد  الحاااو  المنصااوص     ااا فاار 
 . وار حاو  ششد د جر  القشا إلن المؤبد أو اإل دا .575و 574المادش ن 

 
 الثالث الفصل

 القتل واإليذاء عن غير قصد
انق   ة ار الجرا   الشار يعاقال     اا قاانون العقوباا  إذا ارشكبا   ان   ار قصاد. والقشاا واإل اذاء  مان  يعاد 

أام اااا. والحكماااة فااار شجاااري  القشاااا واإل اااذاء تطاااًأ شكمااان فااار ر باااة المشااارع بصااايانة أروال النااااس وساااومش   
 اان تطااأ و  اان قصااد. ولضاارورة كااون السياسااة الشاار يعشمااداا  اً  ن ناشجااالبدنيااة، ولااو كااان الأعااا فاار الحااالش

المشرع فار العقاال  ادلاة،  جال أن يم اا فار العقاال با ن القشاا واإل اذاء قصادًا والقشاا واإل اذاء تطاًأ بجعاا 
 ولية الناشجة  ن التطأ أت  بكن ر من ش ك الناشجة  ن القصد.ؤ المس

 ااذاء تطااًأ ششحااد ماام بعضاا ا فاار محااا الجريمااة واااو اإلنسااان الحاار، وشجادر اإلشااارة إلاان أن جاارا   القشااا واإل
فار وفر أركان ا كالركن المادي المشمنا فار سا وك الأا اا، أو فار الاركن المعناوي وااو التطاأ الاذي  شجساد 

 ق ة اوحشراا و  د  مرا اة الشرا م والنامة. وإحد  صور نوث: اإلاماو 
تطااًأ يا اار فاار جسااامة النش جااة الجرميااة المشولاادة  اان اااذا التطااأ، فب نمااا إو أن الأاار  باا ن القشااا واإل ااذاء 

ششمناااا ااااذه النش جاااة فااار القشاااا بالوفااااة، نراااااا فااار اإل اااذاء ششمناااا بمجااارد المسااااس بصاااحة المجنااار   ياااو أو 
بسااومشو الجساادية. اااذا الشوافااق باا ن القشااا واإل ااذاء التطااأ اااو مااا دفاام المشاارع السااوري إلاان شناااوو أحكام مااا 

 من قانون العقوبا . 557إلن  551ًا و  ن الشوالر فر المواد مع
أن محااا و أركااان جريمشاار القشااا واإل ااذاء واحاادة، باسااشنناء  558و  551 شباا ن ماان مراجعااة نااص المااادش ن 

اتااشوم النش جااة فاار كااا من مااا، ف اار فاار الولاان الوفاااة وفاار التاار  المساااس بسااومة الضااحية البدنيااة . 
 أما أركان ما ف ما  : الركن المادي و الركن المعنوي. ،ش ن او اإلنسان الحرفمحا ااش ن الجريم

 األول المبحث
 أركان القتل واإليذاء عن غير قصد

ششااأل  جريمااة القشااا   اار المقصااود وجريمااة اإل ااذاء   اار المقصااود ماان ركناا ن امااا الااركن المااادي والااركن 
 المعنوي . 
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صاورة إ جابياة أو سا بية.والنش جة الضاارة فار الأا اا ساواء شمناا  أما الركن المادي ف و نونة  ناصار: نشااط
 الناجمة  ن اذا النشاط وار الوفاة أو اإلصابة. والرابطة السببية ب ن النشاط والنش جة.

ن نماة شواماًا با ن نشااط إأما الركن المعنوي ف شمنا فر التطأ. والتطأ انا او انعكاس لنشاط الأا اا " أي 
". فسااا ق الساايارة  ناادما يقااود بسااار ة 1ذا التطااأ يكمااان فاار النشاااط الااذي يأشيااو الأا اااا الأا ااا وتط ااو، ف اا

 حد ذاشو  ؤل  التطأ وينطوي   ن الركن المعنوي.فر  رشكل نشاطًا محرمًا او السر ة واذا النشاط 
 المطلب األول

 الخطأ 
اإلنساااان متط اااًا، باااالمعنن القاااانونر،  نااادما و  شتاااذ فااار سااا وكو اوحشيااااط الكاااافر الاااذي  جااال   ااان  د  يعااا

 الشتص العادي الحريص اشتاذه لمنم ما  شرشل   ن س وكو من ضرر ل غ ر.
مان قاانون العقوباا .  811و  811ولقد حادد المشارع الساوري صاور ومأ او  التطاأ و ناصاره فار الماادش ن 

:  ) يكااون التطااأ إذا نجاا  الأعااا الضااار  اان اإلاماااو أو ق ااة يااأشر اادد  صااور التطااأ كمااا  811فالمااادة 
و ناصاره ومشان شكاون  ف قد حدد  مااية التطاأ 811اوحشراا أو  د  مرا اة الشرا م والنامة . أما المادة 

: ) شكااون الجريمااة   اار مقصااودة سااواء لاا   شوقاام الأا ااا نش جااة فع ااو أو  يااأشرالجريمااة   اار مقصااودة، كمااا 
 شوقع اااا، وساااواء شوقع اااا فحسااال أن بممكاناااو  أن اااد  فع اااو المتط ااا ن، وكاااان فااار اساااشطا شو أو مااان واجباااو 

 اجشناب ا .
 ا  ناصر التطأ وماا شو وصوره. شب ن لنا من توو شح  ا اذ ن النص ن أن ما حدد

 أوالً : عناصر الخطأ: 
 :2  ن  نصرين أساس  ن 811لنص الششريعر الوارد فر المادة إلن ايقو  التطأ اسشنادًا 

 اإلتوو بواجل الحيطة والحذر المعشاد ن. -8
 شوقع اا، أو  د  شوقم الأا اا نش جاة فع او أو  اد  فع او المتط ا ن   ان الار   مان أناو كاان بممكاناو أن  -2

 أنو شوقع ا وحسل أن بممكانو أن  شجنب ا.
إتاااوو الشاااتص بالواجاال العاااا  الم قااان   ااان  اااشق كاااا إنساااان أن  شاااوتن فااار فااار  شمنااا  فالعنصـــر األول

ساا وكو الحيطااة والحااذر كاار و يضاار بااااترين. فسااا ق الساايارة   يااو أن و يساارع كاار و يصااد  أحاادًا، وماان 
 اا. فالسار ة مان الساا ق و اد  ف يضم     ا إشارة شنباو ااتارين كار و يقعاوا  يحأر حأرة أما  داره   يو أن

 وضم شنبيو ل مارة   ن الحأرة او إتوو بواجل الحيطة والحذر المط ول من كا إنسان.

                                                 
 616سابق، ص د. محمد الأاضا، مرجم  1
  247سابق، ص ل قانون العقوبا  العا  ، مرجم د.  بود السراج، شر  2
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لااان أسااااس موضاااو ر و شتصااار. ف ااايس المقصاااود مناااو الأا اااا ذاشاااو فااار إومعياااار الحيطاااة والحاااذر يساااشند 
نما ال مقصود او س وك الشتص العادي، أي الشتص المجارد الاذي يمناا جم اور النااس، س وكو المعشاد، وا 

الااذي  شباام فاار شصاارفاشو القاادر الكااافر والمااألوم ماان الحيطااة، والااذي ياااا مقبااوًو ماان جمياام الناااس وصااالحًا 
 ل شطب ق فر جميم الحاو .

نمااا  جاال  نااد شقااد  ر اااذا الساا وك أن  وضاام إو أن اااذا الساااس، أي ساا وك الرجااا العااادي، لاايس مط قااًا، وا 
  الرجا العادي فر اا الاروم نأس ا الشر أحاط  بالماد ن   ياو، ساواء أكانا  ااروم مشع قاة بالاماان أ

بحالااة المااد ن   يااو الجساادية أو النأسااية كااالمرض أو التااوم أو العماار، لكاار يمكاان الحكاا    اان   المكااان أ
 س وكو.

اإلدراك يأو  ما او مط ول من اإلنسان المسان أو الأشان فالحيطة أو الحذر المط ول من اإلنسان المكشما 
قشضر حيطة وحذرًا يأو  ما او مط ول  ناد قياادة ااذا السايارة فار شالمرااق. وقيادة سيارة فر شارع مادح  

شارع فارغ أو فر ر أو طريق سأر.فمذا قا  الشتص بقيادة سايارشو بسار ة فار شاارع ماادح  وصاد  شتصاًا 
بواجال الحيطاة والحاذر المط اول مان الشاتص العاادي وااو الشم اا  شكبو لنو أتاا  وو  ن تطأ ار ؤ ف و مس

 فر اكذا اروم.
ــاني ، ف شمنااا بقيااا   وقااة نأسااية باا ن الأا ااا والنش جااة الجرميااة المشرشبااة   اان فع ااو. فوجااود أمــا العنصــر الث

 ولية مرشبط ب ذه العوقة وجودًا و دمًا.ؤ التطأ وبالشالر شرشل المس
 من قانون العقوبا : 811ة النأسية شا ر فر صورش ن أوضحش ما المادة واذه العوق

أنااو كااان باسااشطا شو أن  ماان ر  الاا   اان :  ااد  شوقاام الأا ااا ل نش جااة الناجمااة  اان الساا وك التاااطئاألولــى
وااااذه الصاااورة يط اااق     اااا التطاااأ   ااار الاااوا ر.   شوقع اااا، أو كاااان  جااال   ياااو،   ااان القاااا، أن  شوقع اااا.

التطاأ   ار الاوا ر أن  تطائ الصاياد ادفاو ويصا ل إنساانًا  تار أو أحاد الصاياد ن معاو بادًو  والمناو   ان
  ن الطريدة.

: شوقام الأا اا النش جاة الناجماة  ان سا وكو التااطئ، إو أناو و  رضان ب اا ويساعن إلان  اد  حادون ا الثانية
 أ الوا ر .معشمدًا   ن كأاءشو أو م ارشو فر شجنب ا. واذه الصورة يط ق     ا التط

فو ال السا رك الاذي يط اق الساكاك ن باشجااه شاريكشو فار ال عباة  شوقام أن شصا ل إحادااا شاريكشو إو أناو و 
  ريد وو يقبا اذه النش جة با يعشمد   ن م ارشو فر شجنل اإلصابة.

 ثانيًا : صور الخطأ: 
 صور التطأ وار: اإلاماو و ق ة اوحشراا و د  مرا اة القوان ن والنامة.  811 دد المشرع فر المادة 

 اإلهمال : -1
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شنصرم اذه الصورة فر الغالل إلن الحالة الشر  نشج ف  ا التطأ  ن سا وك اإلنساان السا بر أي  ان الشارك 
ذر، بح ااث أنااو لااو كااان اشتااذه لمااا وقعاا  أو اومشناااع. وفيااو يغأااا الشااتص  اان اشتاااذ احشياااط  وجبااو الحاا

ن ااذا الشاتص يمشنام  ان القياا  بماا  نبغار   ان الشاتص العاادي إأي ، النش جة الضارة من ماو  أو إ اذاء
 الذي  شواجد فر الاروم نأس ا القيا  بو.

ماان أمن ااة اااذه الصااورة: الشااتص الااذي يحأاار حأاارة قاارل ب شااو وي مااا وضاام مااا يشاا ر إل  ااا، فيقاام ب ااا أحااد 
دون الشأكاد مان دتاوو الركاال مان أو ساا ق الحاف اة الاذي  نط اق ب اا  ،شتاص ويماو  أو  شعارض لذ ً ال

وا  ااو  البااال، ممااا  ااؤدي إلاان سااقوط أحااد الركااال وموشااو. أو مالااك البناااء الااذي و  جااري الصاايانة الوامااة 
ا أو  ااااجا أو أو الشاااتص المك ااا  بالعناياااة بطأااا ،لشرميماااو، فيساااقط أحاااد الساااق    ااان المساااشأجر ويماااو 

 مريض، ف  ما ب ذه العناية، ويؤدي إلن مو  اذا الشتص.
 قلة االحتراز: -2 
شنصرم اذه الصورة فر الغالل إلن الحالة الشار  ناشج ف  اا التطاأ  ان سا وك اإلنساان اإل جاابر الاذي  ادو  

صاارفو أو فالأا ااا فاار اااذه الصااورة  اادرك تطااورة ش،   اان الطااير أو  ااد  الشبصاار أو  ااد  شقااد ر العواقاال
 ذلك و  شتذ اوحشياطا  الوامة لمنم حصولو. من ر    ن الس وكو وما  شرشل   يو من  نار ضارة، و 

من أمن ة اذه الصاورة: الساا ق الاذي يقاود بسار ة فار مكاان ماادح  ف اداس أحادا ، أو الشاتص الاذي يقاود 
ط أحاد المناااو وان ياار الحاا ط دتولو فار حاا إلن سيارة بالر   من الضع  الشد د فر قوة بصره مما  ؤدي 

  ااان أحاااد الساااكان، أو الشاااتص الاااذي يشااا ر مسدساااًا محشاااوًا بالرصااااص بوجاااو صاااديقو مااحاااًا، فشنط ااااق 
رصاصاة وشصاا بو إصااابة قاش ااة. وشناادرج فاار اااذه الصااورة أيضاًا حالااة ال  الشاار شنااا  ماام رضاايع ا فاار ساارير 

 أنناء نوم ا وشقش و.فر واحد فشنق ل   يو 
 الشرائع واألنظمة: عدم مراعاة -3

المقصاود بالشاارا م القااوان ن الصااادرة  اان الساا طة الششااريعية، أماا النامااة ف اار القوا ااد الصااادرة  اان الساا طة 
ولية الجاا يااة ؤ الشنأ ذيااة، أي الج ااا  اإلداريااة ماان واارا  ومحافاااا  وب ااديا . والتطااأ الجاا اار يقاام، والمساا

إ ااذاء، بمجارد متالأاة القاوان ن أو النامااة ولاو لا   رشكاال  شقاو    ان النش جاة الجرميااة الحاصا ة مان ماو  أو
 المتطئ إاماًو أو ق ة احشراا.

القااانون أو الناااا ، فاار وماان أمن ااة اااذه الصااورة: الشااتص الااذي يقااود ساايارشو بساار ة شأااو  الساار ة المحااددة 
سااأو أحااد المااارة، يُ ف نااا  رشكاال اااذا الشااتص تطااًأ لمتالأشااو القااوان ن والنامااة، فاامذا أد  ساار شو إلاان صااد  

 ن قش و أو إ ذا و ولو ل  يقم منو أي إاماو أو ق اة احشاراا. أو القياادة فار اشجااه معااكس ل سا ر ف اؤدي ذلاك 
 إلن صد  أحد الشتاص. 

 ثالثًا: مساهمة أكثر من شخص في الخطأ:
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ريمااة القشااا واإل ااذاء  ناادما شقاام الوفاااة أو اإل ااذاء نش جااة تطااأ الأا ااا وحااده، شششااكا لااد نا الصااورة العاديااة لج
إو أن الوفااة أو  ،المتطئ اناا فاا ًو ل جريماة، ويساأو  ان النش جاة الحاصا ة مان ماو  أو إ اذاء د  تطًأ، ويع

اإل ذاء قد  نشأ أحيانًا نش جة  دة أتطااء  رشكب اا أكنار مان شاتص، وقاد يشاارك المجنار   ياو أيضاًا بتط او 
 ولية اؤوء الشتاص.ؤ  ن مس ر الشساؤوانفر حصوو النش جة الجرمية. فأر اذه الأرضيا   ُ 

 ـ  تعدد األخطاء من عدة جناة :  1
بأاارض أن شتصااًا أ ااار ساايارشو إلاان صااديقو واااو يع اا   ااد  حيااشااو لرتصااة قيااادة، فيصااد  الصااد ق أحااد 

ن  ن جريمة القشا أو اإل ذاء التطأ، لن كاا من ماا ل الشتاص فيقش و أو  ؤذيو. فيكون او وصديقو مسؤو 
ولية  ان تطااأ ؤ ن تطااأ الصاد ق  نأار المساإقاد شاارك بتط او فار حصااوو النش جاة الضاارة. وو يمكان القاوو 

 بتط و فر ارشكال الجريمة.  اس  الشتص المع ر، فكا من ما 
ارشكباااو شاااتص أااااا  وبأااارض أن الوفااااة قاااد نشجااا   ااان سااا وك شاااتص  ااادي  الا ياااة، ولكااان نش جاااة تطاااأ

وًو ؤ ل مسااؤولية، فااو  بااارة بشاشااًا اناااا لكااون القاشااا مجنوناااًا أو طأااًو   ااار مم ااا، ويبقاان الشاااتص ااتاار مسااا
 حصوو الوفاة. إلن كأا ا أو شريك لجر  القشا التطأ، ما دا  قد نب  أنو ارشكل تطًأ أد  بالنش جة 

دون أن يحشااااط مااان و فااار مكاااان مكشاااوم، شااارك رل السااارة لساااوحفااار والمنااااو   ااان ااااذه الأرضاااية  شمناااا 
ويتأيو، ف جده ابنو الصاغ ر ويعباث باو فشنط اق مناو رصاصاة قاش اة شصا بو أو شصا ل أحاد أفاراد السارة. إن 

و ماااا دا  إامالاااو فااار إتأااااء الساااول ااااو الاااذي أد   اااوًو  ااان قشاااا   ااار مقصاااود نش جاااة لتطؤ مسااا د  الل يعااا
 وو الوفاة.بالنش جة وسشعماو السول من قبا الطأا وحص

ششع ااق بقوا ااد المساااامة الجرميااة. ف قااد رأ نااا أن مأ ااو  التطااأ فاار القشااا  والمسااألة الشاار شنااار فاار اااذا الصاادد
واإل ااذاء و  شناااوو فقااط الأا ااا المااادي ل جريمااة   اار المقصااودة، بااا يشااما إضااافة إليااو أشتاصااًا لاا  يقومااوا 

 م  بشاكا   ار مباشار فار حصاوو الوفااة أو اإل اذاء. واساشنادًا ساأبش ك الفعاو المادية، با ارشكباوا أتطااًء 
 ذلك اتش   الأقو الجاا ر فر شوص   الدور المعطن لكا من   وفقًا لنارية المساامة فر الجريمة.إلن 

ف ناااك اشجاااه فق اار حاااوو الشم  ااا، ب ااذا الصاادد، اسااشنادًا إلاان طبيعااة الاادور الااذي قااا  بااو الشااتص المتطاائ 
إلن القوو بممكانية وجود مشدتا فر الجرا     ار المقصاودة إذا كاان الادور الاذي قاا  باو ااذا ليصا بالنش جة 
 .1الشتص نانوياً 

، واو ما نؤيده،  ار   اد  إمكانياة شصاور الشادتا فار الجارا     ار المقصاودة لن 2واناك اشجاه فق ر  تر 
ط ل شوافر قصد مساا دة الأا اا   ان طبيعة اذه الجرا   و شسم  بوجود شدتا ف  ا. فالشدتا فر جريمة  ش

ركناًا مان أركاان الشادتا. ولماا كاان القصاد  الجرمار منشأياًا فار الجريماة  د  شنأ اذ الجريماة، والقصاد الجرمار يعا

                                                 
 .211، د.  بود السراج، شرل قانون العقوبا  العا  ، مرجم سابق، ص216سابق، ص مصطأن، مرجم  د. محمود محمود 1
 725، ص 8162با ، القاارة ، د. السع د مصطأن السع د، الحكا  العامة فر قانون العقو 671سابق، ص د. محمد الأاضا، المرجم  2
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لأا اا الصا ر، فاو  شصاور شاوافره، شبعاًا لاذلك لاد  المشادتا. فمماا إلن ا  ر المقصودة، ف و منعد  بالنسبة 
فااا ًو أو شااريكًا و مشاادتًو،  د  فاار إحااداث المااو  أو اإل ااذاء،  ند ااٍذ يعاا بتط ااو أساا  أن  نباا  أن الشااتص 

ماا أن و  نبا  أناو قاا  بماا يمكان  هم ما كان الادور الاذي قاا  باو ر يسايًا أ  نانوياًا. وا  مسااامة فار التطاأ   اد 
إلان  شو اساشنادًا المأضر إلان الماو  أو اإل اذاء، و ند اٍذ و يغادو فاا ًو أو شاريكًا أو مشادتًو، وشنعاد  مساؤول

 ذلك.
   بموجباو فاا ًو أو شاريكًا المسا د  ن كا مساامة فر تطأ  نشأ  نو مو  أو إ ذاء يعاإمن انا يمكننا القوو 

ه قااد ؤ ولاايس مشاادتًو. وو وجااو ل شم  ااا باا ن الاادور الااذي قااا  بااو المتطاائ ر يساايًا كااان أ  نانويااًا. فمااا دا  تطاا
 فا ًو أو شريكًا و مشدتًو. د  إااا  الرول أو اإل ذاء ف و يعفر    سأ

وقد شقم الوفاة أو اإل ذاء نش جة لتطأ شتص ن، بح ث يص ل كاا من ماا ااتر.والقا ادة فار ذلاك أناو  جال 
 ولية الجاا ية.ؤ ولية المدنية والمسؤ الشم  ا ب ن المس

د  با ن سايارش ن، مؤدياًا نسبة تطأ كا من ما. فعند وقوع شصاإلن أما المسؤولية المدنية فشواع ب ن ما اسشنادًا 
إل ااذاء كااو السااا ق ن، وحاادد تطااأ الوو بنمااان ن بالما ااة والنااانر بعشاارين بالما ااة،  نااار القاضاار  نااد شحد ااد 
 الشعويض إلن اذه النسبة ويأرض شعويضًا   ن صاحل النسبة ال  ن أكنر من صاحل النسبة الدنن.

وًو جاا يااًا  اان إصااابة ؤ ا الشجا ااة، ف بقاان كااا من مااا مسااأمااا المسااؤولية الجاا يااة ف اار و شااواع كون ااا و شقباا
ااتر ويوحق اسشنادًا إلن تطورة اإلصابة الوحقة بااتر وليس اساشنادًا إلان نسابة التطاأ الاذي ارشكباو كاا 
من ماا. فأاار المناااو السااابق  اان شصاااد  الساايارش ن، إذا أد  الشصاااد  إلاان إصااابة السااا ق الوو بااالعمن، أمااا 

تاار فكاناا  إصااابشو تأيأااة ولاا  شااؤِد إلاان أي شعط ااا  اان العمااا، إو أن التباارة حاادد  نساابة تطااأ السااا ق اا
 تضام الوو إلان الوصا  القاانونر التا   ،الوو بنمان ن بالما ة ونسابة تطاأ الناانر بعشارين بالما اة فقاط

 ااان حاااادث ولية ؤ شحم اااو النسااابة ال  ااان مااان المسااامااان ر     ااان الااا 558حسااال الأقااارة النانياااة مااان الماااادة 
ر ااا    ااان المااان  558الشصااااد ، فااار حااا ن  شحماااا ااتااار الوصااا  الشاااد حسااال الأقااارة الولااان مااان الماااادة 

 محدودية وضآلة مسؤول شو  ن الحادث.
إو أنااااو بااااالر   ماااان وجااااول شمسااااك القاضاااار بالوصاااا  القااااانونر المشرشاااال   اااان تطااااورة اإلصااااابة الوحقااااة 

و الكب اار أو البساايط  فاار الشساابل بالحااادث، إو أن ذلااك  ؤتااذ  م يااًا  اابالشااتص ااتاار بااالر   ماان نساابة تط
  ند شحد د العقوبة ب ن حد  ا الدنن وال  ن، أو  ند من  الأا ا السبال المتأأة الشقد رية.  فر الحسبان

 ـ  مساهمة المجني عليه في الخطأ:  2
و مام تطاأ الأا اا. والقا ادة فار  اشضاافر تطقد يس   المجنر   يو فر التطأ فشقم الوفااة أو اإل اذاء نش جاة 

ذلاك أنااو و مقاصااة باا ن التطاااء فار الششااريم الجاا اار، وياااا كااا تطاأ مسااشقًو  اان ااتاار، ويبقاان الأا ااا 
مسااؤوًو  اان النش جااة م مااا ب غاا  ضااآلة نساابة التطااأ لديااو. فسااا ق الساايارة الااذي يقااود ساايارشو بساار ة  اديااة 
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وًو  ان ؤ مسا د  الطرياق مان مكاان   ار متصاص ل مشااة فيقش او، يعا ويصد  شتصًا تال  ناا  السا ر بقطام
قش و إذا شوافر  فر فع و  ناصر التطأ، لن من واجبو شأادي المشاة حشن ولو تالأوا نااا  السا ر. وباالر   

 نااد شقااد ر  إو أنااو  ؤتااذ فاار الحساابانماان أن تطااأ المجناار   يااو و  ت اار الأا ااا ماان المسااؤولية الجاا يااة 
 قال الأا اا والشعاويض المادنر  شتأ   جااالشعويض، فك ما كان  نسبة تطأ المجنر   يو كب رة العقوبة و 

  يو. إو أناو إذا كاان المجنار   ياو قاد شسابل بتط او وحاده فار حصاوو النش جاة، ولا   و القاضرالذي يأرض
 سؤولية جاا ية   يو. نب    ن الأا ا أي تطأ فو م

 المطلب الثاني
 النتيجة الجرمية

 بد فر الجرا     ر المقصودة أن  ؤدي التطأ لنش جة ضارة كر ششرشل المس ولية الجاا ية والمدنية. و
ذا ل  شقم اذه النش جة الضاارة فاو ساب ا  558و  551وششمنا النش جة الضارة فر المادة  بالوفاة أو اإل ذاء. وا 

وك مااا كانا  النش جااة الضااارة الناشاا ة  اان لشطب اق ااااش ن المااادش ن م مااا كاناا  درجاة التطااأ المعاااوة ل أا ااا. 
التطااأ جساايمة ك مااا كاناا  العقوبااة أشااد. فعناادما يأضاار التطااأ إلاان وفاااة المجناار   يااو يطبااق   اان الأا ااا 

. أما إذا كان الضرر ل  يصا إلن الوفاة، باا لمجارد المسااس بساومة المجنار 551العقال الوارد فر المادة 
. ولقااد شاادرج المشاارع فاار العقااال الااوارد فاار 558ل الااوارد فاار المااادة   يااو الجساادية طبااق   اان الأا ااا العقااا

 اذه المادة اسشنادًا إلن تطورة اإلصابة الوحقة بالمجنر   يو، كما سنر  وحقًا.
 الثالث المطلب

 العالقة السببية بين الخطأ والوفاة أو اإليذاء
كر ششرشل مسؤولية شتص  ن قشا أو إ ذاء   ار مقصاود و يكأار أن شحصاا ااذه النش جاة الضاارة، 
وأن  رشكل اذا الشتص التطأ. با و بد أن يكون التطأ ااو الاذي سابل النش جاة، وبعباارة أتار  و باد مان 

 شوفر رابطة سببية ب ن تطأ الشتص ومو  الضحية أو إ ذاءه. 
ر الششريم السوري، فمن اذه الرابطاة ششاوفر  نادما يكاون الماو  أو اإل اذاء قاد وشطبيقًا لقوا د السببية ف

نشج  ن تطأ الأا ا ولو كاان نماة  واماا أتار  شضاافر  مام التطاأ فار إحاداث النش جاة، ماادا  الماو  أو 
رع اإل ذاء و يمكن شصور حدونو لاوو تطاأ الأا اا. وااذا شطبيقاًا لنارياة شعاادو السابال الشار أتاذ ب اا المشا

. ف او قااد الأا اا سايارشو مسار ًا فار شاارع ماادح  فصاد  شتصاًا 217السوري فار الأقارة الولان مان الماادة 
يقطم الطريق وش  نق و إلان المشاأن وانااك أاماا الطب ال  إامااًو مألوفاًا  وجاو فشاوفر . فأار ااذه الأرضاية 

ابطااة السااببية باا ن تطااأ الأا ااا حشاان ولااو نااشج الضاارر  اان الساابل ااتاار مباشاارة، إو أن ذلااك و يقطاام الر 
 والنش جة.
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من قانون العقوبا   إذا نشأ المو  أو اإل ذاء نش جة تطأ الأا اا ونش جاة أسابال  554ب د أنو شطبيقًا ل مادة 
أتاار  شضااافر  ماام التطااأ، وكاناا  مسااشق ة  اان تطااأ الأا ااا ومج ولااة ك يااًا منااو، فاايمكن شتأاايض  قوبااة 

ماان قااانون العقوبااا . ونوحاال انااا أن حكاا  اااذه المااادة جاااء بشتأ ااٍ   811الأا ااا بالمقاادار المباا ن بالمااادة 
ل عقاااال فقاااط، وأن ااااذه السااابال التااار  الشااار شضاااافر  مااام التطاااأ أبقااا  مسااا ولية الأا اااا  ااان النش جاااة، 

 وبالشالر شبقن العوقة السببية مشوفرة ب ن التطأ والنش جة فر اذه الأرضية. 
تطأ الأا ا  اما  تر جاء وحقًا ل س وك التاطئ ومسشقًو  ناو و  ار  إو أن المر  تش   إذا شضافر مم

مألوم فر اروم ارشكاال الأعاا وكااٍم بحاد ذاشاو إلحاداث النش جاة. ف اذا السابل يقطام الرابطاة الساببية با ن 
التطأ والنش جاة، ويساأو المتطائ فقاط  ان سا وكو التاطئ.وااذا شطب اق لنارياة الساببية المو ماة الشار أقرااا 

. وشطبيقاًا لاذلك و شعشبار الساببية قا ماة فار حااو كاان الشاتص قاد 217شارع فار الأقارة النانياة مان الماادة الم
اصااال تطااًأ شااتص  تاار فااش  نق ااو إلاان المشااأن ، ناا  حاادث حريااق أد  إلاان وفاشااو فااو يكااون مط ااق النااار 

 مسؤوًو إو  ن الأعا الذي ارشكبو واو اإل ذاء   ر المقصود. 
  العامة لجرا   القشا واإل ذاء  ن   ر قصد، وأركان ا العامة، وننشقاا لشارل درجاا  ااذه وبذلك نن ر الحكا

 الجرا   وأوصاف ا القانونية.
 الثاني المبحث

 عقوبات القتل واإليذاء عن غير قصد
إن جاارا   القشااا واإل ااذاء تطااًأ ششحااد ماام بعضاا ا فاار أركان ااا العامااة، المااادي والمعنااوي، وشأشاار   اان 

لوصاااام القانونيااة با شباااار أن تطااورة اإلصااابة الوحقاااة بااالمجنر   ياااو، أي جسااامة النش جاااة بعضاا ا فاار ا
الجرمياااة المشولااادة  ااان التطاااأ اااار الشااار شحااادد الوصااا  القاااانونر ل جريماااة. فعنااادما ششمناااا النش جاااة الجرمياااة 

ر   ياو  وصا  بالوفاة،  وص  الجر  بالقشا   ر المقصود، و ندما ششمنا بالمساس بالساومة البدنياة ل مجنا
الجر  باإل ذاء   ر المقصود، مام موحااة أن الوصا  القاانونر ل اذه الجارا   ااو مان ناوع الجان  فقاط. وقاد 
شاادرج المشاارع فاار  قااال جاار  اإل ااذاء   اار المقصااود اسااشنادًا إلاان ذا  المعيااار، أي مااد  تطااورة اإلصااابة 

  ااة دا مة، أو إج اض حاما. الوحقة بالمجنر   يو، من ح ث مدة الشعط ا  ن العما، أو إحداث
 األول المطلب

 عقوبة القتل غير المقصود
" مـن سـبب مـوت أحـد مان قاانون العقوباا ، ونصا ا  551لقد أورد المشرع السوري اذه الجريمة فار الماادة 

عن إهمال أو قلة احتراز أو عـدم مراعـاة الشـرائع أو األنظمـة عوقـب بـالحبع مـن سـتة أشـهر إلـى ثـالث 
 سنوات ".
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ذا شذكرنا أن  قال جر  القشا المقصود البسيط او جنا ر الوص   شمناا بالشاغاو الشااقة  شارين سانة ، وا  
فمن انعدا  القصد، وشوفر التطاأ بحاق الأا اا  جعاا العقوباة جنحياة الوصا  واار الحابس الاذي  شاراول با ن 

 السشة أش ر كحد أدنن والنوث سنوا  كحد أ  ن.
ششدد  قوباة القشاا التطاأ،بتوم ماا انش جاو بالنسابة ل قشاا المقصاود.  ول   ورد المشرع السوري اروفاً 

فعقال القشا التطأ  بقان واحادًا م ماا رافقاو مان اروم،كالقشاا التطاأ لالصاوو أو الأاروع، أو لمواا  أننااء 
ممارسشو لوايأشو، أو لحدث، أو لشعدد المجنار   ا   . فمان  اداس شتصاًا ويقش او يعاقال ذا  العقوباة الشار 

ض   يو فيما لاو كاان قاد دااس شتصا ن أو أكنار. وكاا ماا انالاك أن المشارع جعاا مان اارول الساا ق شأر 
  ان  557فر اذه الحالة ارفًا مشددًا ل جريمة، سواء أد  الداس إلن وفااة أو إلان إ اذاء. فانص فار الماادة 

الحالاة ششادد  قوباة ششد د العقال   ن السا ق الذي   رل دون أن  شوقا  ل عناياة باالمجنر   ياو. فأار ااذه 
الأا ااا بايااادة نصاا  العقوبااة المقااررة ل جريمااة. ف ااو أد  الااداس إلاان قشااا الضااحية، وااارل السااا ق، شصااب  

  قوبشو الحبس من شسعة أش ر إلن أربم سنوا  ونص .
 المطلب الثاني

 عقوبات اإليذاء غير المقصود
 من قانون العقوبا  : 558أورد المشرع اذه العقوبا  فر المادة

كااان العقااال ماان  544إلاان  542إذا لاا   اانج   اان تطااأ المجاار  إو إ ااذاء كااالشر نصاا    يااو المااواد  -8 "
 ش رين إلن سنة.

يعاقل   ن كا إ ذاء  تر   ر مقصاود باالحبس ساشة أشا ر   ان الكنار أو بغراماة و ششجااوا اللأار  -2 
 ل رة .
اإل اذاء مارض أو شعط اا  ان العماا لمادة  وشع ق الموحقة   ن شكو  المجنر   يو إذا لا   انج   ان -7  

 ".   548و  541ششجاوا العشرة أيا ، ويكون لشنااو الشاكر  ن حقو نأس المأا  ا المب نة فر المادش ن 
 شضاا  ماان تااوو اااذا الاانص اتااشوم  قوبااة اإل ااذاء التطااأ، شاادة أو ل نااًا، وفقااًا لتطااورة اإلصااابة الوحقااة 

ل اذه الجريماة مشادرجًا  عقـوبتينرش ن الولن والنانياة أن المشارع قاد حادد بالمجنر   يو. ويشب ن من توو الأق
 من الشد إلن الت .

ــى ــة األول ، أي الحاابس ماان شاا رين إلاان ساانة، شأاارض   اان مرشكاال جاار  اإل ااذاء   اار المقصااود فاار العقوب
اث  ااااة حاااو  نااوث: إذا أد  اإل ااذاء إلاان شعط ااا  اان العمااا لماادة ششجاااوا العشاارين  ومااًا، أو إلاان إحااد

دا مااة، أو إلاان إج اااض حامااا. واااذه الحاااو  الاانوث شم ااك النيابااة العامااة شحريااك الااد و  العامااة ف  ااا ماان 
ش قاااء نأساا ا، أي أنااو و يع ااق شحريااك الااد و  ف  ااا   اان شااكو  المجناار   يااو، ولاايس لشناالااو أي أناار   اان 

 الد و  أو   ن العقوبة.
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يااا  إلاان سااشة أشاا ر أو الغرامااة البساايطة فشأاارض   اان مرشكاال ، أي الحاابس ماان  شاارة أأمــا العقوبــة الثانيــة
اإل ااذاء   اار المقصااود إذا ت اا  شعطاايًو و  شجاااوا العشاارين  ومااًا. والموحاال انااا أن المشاارع لاا  يأاار  فاار 
العقااال باا ن حاااو  الشعط ااا  اان العمااا لقااا ماان  شاارة أيااا ، أو باا ن العشاارة والعشاارين  ومااًا كمااا رأ نااا فاار 

 د. اإل ذاء المقصو 
ب ااد أنااو، أسااوة باإل ااذاء المقصااود،   ااق الموحقااة فاار حالااة  ااد  وجااود شعط ااا و  شجاااوا العشاارة أيااا    اان 
شااكو  المجناار   يااو، وجعااا لشنااااو الت اار نأااس الناار   اان الااد و  العامااة أو   اان العقوبااة، أي سااقوط 

مااًا فيكااون لشنااااو المجناار   يااو الااد و  وسااقوط العقوبااة. أمااا إذا كااان الشعط ااا باا ن العشاارة أيااا  والعشاارين  و 
نأااس المأعااوو أيضااًا بالنساابة لإل ااذاء المقصااود فاار اااذه الحالااة، أي اقشصااار أنااره   اان شتأ اا  العقوبااة إلاان 

 النص  فقط.
 الفصل الرابع

 الجرائم الواقعة على حرية اإلنسان وشرفه
 شداء     ا ا شداء   ن إن حرية اإلنسان وشرفو من العناصر ال صيقة بو والشر يشكا المساس ب ا واو

الشتص نأسو، ولذلك أدرج قانون العقوبا  السوري الجرا   الواقعة   ن الحرية والشرم فر الأصا النانر 
حشن  555من البال النامن المشع ق بالجنايا  والجن  الشر شقم   ن الشتاص، وذلك فر المواد من 

532. 
وبشجريمو لو شداء   ن حرية اإلنسان وشرفو فمن الشارع السوري قد صان حقوقًا أساسية من حقو  الأرد 

   ن شأك د حرمش ا. 2182التاصة الشر حرص الدسشور الدا   لعا  
ووفق قانون العقوبا  السوري ششما الجرا   الواقعة   ن الحرية والشرم جرا   الحرمان من الحرية وتر  

فشاء السرار والذ  والقدلناو والش حرمة الم  ، وسنعالج من ا جريمة حجا الحرية والذ  والقدل. د د وا 
 األول المبحث
 الحرية حجز

شعد حرية اإلنسان من أنمن ما يم ك، وار الصا فيو، فو  جوا حرمانو من ا إو إذا ارشكل ما  وجل 
من قانون العقوبا  كا من يحر  إنسانًا من حريشو  556و 555ذلك قانونًا، من انا فقد  اقب  المادشان 

 الشتصية بأي وس  ة كان  من دون سبل مشروع. 
 

 األول مطلبال
 جريمةالأركان 
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ششحقق جريمة الحرمان من الحرية بارشكال الس وك اإلجرامر المشمنا فر حرمان الشتص دون سبل 
مشروع من حريشو بأي طريقة كان ، وبشوافر القصد الجرمر المشمنا بالع   بحجا الحرية من دون وجو 

 حق واشجاه اإلرادة نحو شحق ق ش ك الغاية.
 الركن المادي:أوال: 

ذه الجريمة من توو حجا حرية الشتص سواء اسشمر اذا المر لسا ا  أ   شحقق الركن المادي ل 
ليا ، وو  برة ل وس  ة الشر يحر  الجانر من تول ا المجنر   يو من حريشو، سواء باحشجااه فر مكان ما 

 أ  بعد  السمال لو بالشنقا والحركة وممارسة شؤون حياشو المعشادة.
  يو وحرمانو من حريشو لقيا  الجريمة، با وبد أن شحجا الحرية  وو يكأر مجرد القبض   ن المجنر

لسبل   ر مشروع. و  ن ذلك فمن قيا  رجاو الضابطة العدلية بحجا حرية الشتاص الذ ن  رشكبون 
 جريمة مش ودة و يعد من قب ا او شداء   ن الحريةا لنو جاء نش جة سبل مشروع.

كرة إحضار أو مذكرة شوق   صادرة  ن الج ا  القضا ية المتشصة كما أن حجا حرية الشتص شنأ ذًا لمذ
 و يعد  ا شداء   ن الحرية الشتصية.

من قانون أصوو المحاكما   424وصيانة ل حرية الشتصية من الحبس   ر المشروع فقد ألام  المادة 
والشوق   أن  تبر الجاا ية كا من     بشوق   أحد الناس فر أمكنة   ر الشر أ دش ا الحكومة ل حبس 

بذلك النا ل العا  أو معاونو أو قاضر الشحق ق أو قاضر الص  ، و  ن اؤوء  ند شب غ   اإلتبار الشوجو 
طو  سرال من كان موقوفًا بصورة   ر قانونية، أما إذا شب ن  فر الحاو إلن المحا الحاصا فيو الشوق   وا 

   إرساو الموقوم فر الحاو إلن النا ل العا  أو قاضر ل   أن اناك سببًا قانونيًا موجبًا ل شوق   فع  
وا حسل المادة  ذا أام وا العما بما شقد  ُ د  من  425الص   العا د إليو المر مم شناي  محضر بالواقم. وا 

قانون أصوو المحاكما  الجاا ية شركاء فر جريمة حجا الحرية الشتصية وجر  الموحقة بحق   ب ذه 
 الصأة.
 :ركن المعنوي ال نانيًا:

، ف ر ششط ل شوافر القصد الجرمر المشمنا بالع   مقصودة إن جريمة الحرمان من الحرية الشتصية جريمة
واإلرادة. ف جل أن يع   الجانر أنو يحر  شتصًا من حريشو الشتصية من دون وجو حق أو سبل مشروع، 

 وأن ششجو إرادشو إلن شحق ق ش ك النش جة.
قيا  شتص بم و  بال   ن شتص  تر من دون أن يع   بوجوده داتا المكان بناًء   ن ذلك فمن 

  جعا جريمة الحرمان من الحرية   ر مشحققة.
 المطلب الثاني
 عقوبة الجريمة
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إن  قوبة الحرمان من الحرية ار فر الحواو العادية الحبس من سشة أش ر إلن سنش ن، وشتأ  اذه 
إذا أط ق  أوًا سرال الشتص  قانون العقوبا من  242مادة العقوبة إلن الحد الذي نص    يو ال

 .المتشط  توو نمانر وأربع ن سا ة من دون أن شرشكل بو جريمة أتر  جناية كان  أو جنحة 
و  ة الشتأ   واضحة انا وذلك بششجيم مرشكبر اذه الجريمة   ن  د  اوسشمرار ب ا. وبمقشضن أحكا  

انون العقوبا  ششدد  قوبة الحرمان من الحرية من جنحة إلن جناية بح ث من ق 556المادة الأقرة الولن 
 شصب  الشغاو الشاقة المؤقشة فر الحاو  ااشية:

إذا جاوا  مدة حرمان الحرية الش ر: فمذا طال  مدة حجا حرية المجنر   يو أكنر من ش ر كان ذلك  -أ
 موجبًا لششد د العقوبة.

عذ ل جسدي أو معنوي: فالقيا  بشعذ ل جسدي ضد المجنر   يو إذا أناو بمن حرم  حريشو ش -ل
كمحداث حرو  أو رضوض بو أو قطم أ ضا و، أو شعذ ل معنوي كشرويعو وش د ده بالقشا أو بالشعذ ل أو 

 كا ذلك من شأنو ششد د  قوبة الجانر.… حجاه فر مكان ما   أو إطو  رصاص من حولو
إذا وقم الجر    ن موا  فر أنناء قيامو بوايأشو أو فر معرض قيامو ب ا: وفر اذه الحالة  نبغر  -ج

لششد د العقوبة أن يع   الجانر بأنو يعشدي   ن الحرية الشتصية لموا ، وأن يقو  بأع شو ش ك بسبل 
ب ن ما أو دون أن يع   ، فمذا قا  شتص بحجا حرية موا  نش جة توم شتصر أننا  االوايأة أو فر 

 أن المجنر   يو موا  فو يمكن ششد د العقوبة بحقو.
 شرة إلن الشاقة من  الشغاومن قانون العقوبا  فشصب  العقوبة  556أما بموجل الأقرة النانية من المادة 

   شرين سنة وبالغرامة ضع  قيمة المب غ من تط  بالعن  أو التداع شتصا بقصد ط ل الأدية ، ويحك
 بالحد القصن ل عقوبة إذا وقم الأعا   ن حدث ل   ش  النامنة  شر من العمر فضو  ن الغرامة المذكورة.

 الثاني مبحثال
 والتحقير الذم والقدح

  ن سمعشو وشرفو من أن  نال ما أي سوء ووسيما بصورة   نية، لذا  اقل قانون  اإلنسانيحرص 
كا من  نسل إلن شتص أمورًا شمس شرفو وكرامشو سواء بالذ   532حشن  561العقوبا  فر مواده من 

 .أو بالشحق ر  أ  بالقدل
بة أمر إلن شتص ولو فر نس»  من قانون العقوبا  الذ  بأنو 735وقد  ر ف  الأقرة الولن من المادة )

، ويششرط فيو أن يكون المر المنسول واقعة مع نة «معرض الشك أو اوسشأ ا   ناو من شرفو أو كرامشو
 ومحددة يمكن المجادلة ف  ا نأيًا أو إنباشًا.
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كا لأاة اادراء أو سبال وكا شعب ر أو رس  يشأان  ن »فر ح ن ب ن  الأقرة النانية أن المقصود بالقدل 
الشر ششضمن شعري   737ا. وذلك دون الشعرض لحكا  المادة  ر إذا ل   نطو   ن نسبة أمر مشحقال

 . «الشحق ر
 األول مطلبال

 والتحقير جريمتي الذم والقدحأركان 
أن  نسل  ،الذي اجشرأ   ن المساس بشرم شتص ما وبكرامشو قدحًا أو ذمًا ، يششرط لعقال الجانر

أو   ر محدد فر جريمة القدل يمس كرامشو  ،الجانر إلن المجنر   يو  ونية أمرًا محددًا فر جريمة الذ 
رادة منو لما يأع و.  وشرفو، وذلك  ن     وا 

 الركن المادي: وال:أ
 واو نسبة واقعة إلن المجنر   يو  ونية شمس شرفو وشسرء إلن سمعشو، فمن كان  الواقعة محددة

بطريقة مع نة،  ارششن من فون محدد فر وايأة مع نة أنوكان الأعا ذمًاا كمن يقوو  ن موا   ومأص ة
، أما إذا ل  شكن الواقعة أو كمن يقوو موا  بأنو  تش س  ن طريقة شاوير الأواش ر من مد رية محددة

السبال من القدل إذا شأ   ، كما شعد ألأاويقوو  ن  تر إنو أسوأ ت ق ال و محددة كان الأعا قدحًاا كمن
  ن شحق ر ول  ششضمن نسبة أمر ما إلن من وج   إليو.

إن اذا اوتشوم ب ن طبيعة الذ  وطبيعة القدل قد اسشوجل اوتشوم فر العقوبة ب ن الجريمش ن أيضًا، 
ر نأس ذلك أن إسناد واقعة محددة إلن المجنر   يو  جعا المر أقرل إلن الشصد ق ويكون شأن ره أشد ف

 المجنر   يو.
و مومًا وبد  ند شأ   معانر اللأاو ومرام  ا وتاصة إذا كان  قدحًا من الرجوع إلن  رم المنطقة 
والج ة الشر اسشعما ف  ا ال أل، فقد يكون ال أل بري ًا و شا بة فيو لكنو يشكا فر العرم المح ر إاانة 

 شحط من الكرامة.
إلن شتص محدد سواء كان طبيعيًا  -ذمًا كان أ  قدحًا  -رم والكرامة والم   أن  نسل المر الماس بالش

 أ  ا شباريًا، فمذا شعذر شعرم شتص المجنر   يو فو قيا  ل جريمة.
ويجل وكشماو الركن المادي فر جريمشر الذ  والقدل أن  وجو الجانر اللأاو الماسة بالشرم إلن المجنر 

أن العونية الشر شرافق الذ  والقدل ل ا أكبر النر فر جرل كرامة    يو  ونية   ن مال من الناس، ذلك
المجنر   يو وا اانة ا شباره ومكانشو اوجشما ية أما  الناس، ومن انا شأشر تطورة الذ  والقدل والعبرة من 

 شجريم ما.
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وصوو الع   وحسبما  رفش ا محكمة النقض السورية فمن العونية ار الذ وع واونششار بصورة شؤدي إلن 
إلن الناس وصوًو حقيقيًا أو مأشرضًا بح ث يط م   ن الواقعة أشتاص   ر مع ن ن وو      ددا  قا أو 

 كنر.
يعاقل   ن الذ  بأحد الناس »من قانون العقوبا    ن أنو:  561وقد نص  الأقرة الولن من المادة 

نونة أش ر وبالغرامة حشن ما ة ل رة  بالحبس حشن 211المقشرم بمحد  الوسا ا المذكورة فر المادة 
لن ذلك ذاب  أيضًا الأقرة الولن من المادة «سورية أو بمحد  ااش ن العقوبش ن المشع قة بجريمة  531، وا 

 القدل. 
سواء شك   القا ا كومًا ب  جة  ادية وصو   شأااةمما يعنر أن الذ  أو القدل يمكن أن  رشكل بالقوو 

 .كن أن  رشكل أيضًا كشابة أو رسمًا أو  بر الشصوير الأوشو رافرمنتأض أ  بالصراخ، ويم
من قانون  211 نصر الع نية المنصوص  نو فر المادة »بناًء   ن ذلك قض  محكمة النقض بأن 

العقوبا  يعشبر مشوفرًا فر برقية شضمن  الذ  والقدل وأرس   من لبنان إلن سورية، إذ شداولش ا أ دي  دة 
  ن ما شضمنشو من  بارا ، ف ذه الكشابة قد وا     ن أكنر من شتص من اؤوء مواأ ن اط عوا 

المواأ ن وو  نأر قيا  اذه الع نية القوو بأن اؤوء م امون بحك  واا أ   بحأل سرية المراسو  البرقية 
 «.لن القانون ل  يششرط لشوفر الع نية اطوع  دد   ر محصور من الناس

ونية أن يط م الغ ر   ن  بارا  الذ  والقدل، فمذا اط م     ا من وج   إليو فقط إذًا  نبغر لشحقق الع
كما لو شس   الت ر رسالة متشومة شششمو أو شنسل إليو أمورًا ماسة بالشرم والكرامة ول  يع   بأحوااا أحد 

   ن الغرامة فقط.   ره انشأ  العونية  ن الأعا، لكنو و  بقن بو  قال با شصب  العقوبة أت  فشقشصر 
كما  شط ل قانون العقوبا  السوري لمعاقبة الجانر أو شكون  بارا  الذ  والقدل قد ورد  فر معرض 

من قانون العقوبا  شقضر بأو ششرشل أي د و  ذ  أو قدل  413ممارسة حق الدفاع أما  القضاء، فالمادة 
 نية حسنة وفر حدود حق الدفاع القانونر.   ن التطل والكشابا  الشر ش أل أو شبرا أما  المحاك   ن

من قانون العقوبا   نبغر أو  شسبل المجنر   يو بالذ  أو القدل نش جة  م و   ر  538وبموجل المادة 
المحق بأن  رشكل  مًو   ر محق  نج   نو شوجيو الششا   والسبال إليو، أو أن  بادو الأا ا ألأاو القدل 

 يسشطيم القاضر أن يعأر كو الأريق ن أو أحداما من العقوبة.و باراشو، فأر اذه الحالة 
من قانون العقوبا  أن الركن المادي ل ذه الجريمة  رشكل  531أما بالنسبة ل شحق ر فقد ذكر  المادة 

من ذا  القانون وار : الكو  والحركا  والش د د والكشابة والرس   737بمحد  الوسا ا الواردة فر المادة 
 ة البرقية والش أونية. والمتابر 
 الركن المعنوي: ثانيًا:
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من شوافر القصد الجرمر لد  الجانر بأن يع   أن ما  وج و إلن والشحق ر الذ  والقدل  ا  وبد لشحقق جر 
المجنر   يو يمس شرفو وا شباره، وأن يقصد إحداث اذا النر   ن مال من الناس، وو  برة ل با ث أو 

، فقد يكون  رضو اإلضرار بالمجنر   يو والشحق ر ر إلن شوجيو  بارا  الذ  والقدلالدافم الذي دفم الجان
 وقد يكون مدفو ًا بعواما شريأةا لكن الغاية و شبرر الوس  ة.

 الثاني مطلبالم
 والتحقير الذم والقدح جرائمعقوبة 

أشد من ا فر النانية، كما  م ا قانون العقوبا  ب ن جريمشر الذ  والقدل من ح ث العقوبة فجع  ا فر الولن
 تأ  العقوبة فر حالة الذ  أو القدل   ر الع نر   ن النحو ااشر:

وفقًا  ل رة أو إحد  ااش ن العقوبش ن  ألأروار الحبس حشن نونة أش ر والغرامة حشن   قوبة الذ  الع نر: -أ
 من قانون العقوبا  561لمادة ل أقرة الولن من ا

   ن الغرامة وحداا. 561وشقشصر بموجل الأقرة النانية ل مادة   نر: قوبة الذ    ر الع -ل
 شرة إلن  ألأرأو الغرامة من  أش ر : وار الحبس من أسبوع إلن نونةوالشحق ر  قوبة القدل الع نر -ج

 من قانون العقوبا . 531لمادة وفقا ل أقرة الولن من ال رة  وم 
   ن الغرامة وحداا. 531بموجل الأقرة النانية ل مادة  قوبة القدل   ر الع نر: وشقشصر  -د

ويجوا ل قاضر إ أاء الأريق ن أو أحداما من العقوبة إذا شسبل المعشد    يو بالقدل بعما   ر محق أو 
 كان القدل مشبادًو.

ششوق  الد و    ن اشتاذ المجنر   يو صأة المد ر الشتصر، فو  532مم الشنويو بأنو بموجل المادة 
شسشطيم النيابة العامة شحريك الد و  العامة من ش قاء نأس ا فر جرا   الذ  والقدل ما ل   شقد  المجنر   يو 
باد اء شتصر ضد الجانر، نارًا إلن أن اذه الجرا   من الجرا   الحساسة الشر يكون ضرراا الشتصر 

لك شرك أمر إنارة الد و  العامة أا ر وأكبر من الضرر العا  نارًا إلن مساس ا بشرم المجنر   يو، ولذ
 بشأن ا فر  د صاحل العوقة وشبعًا لشقد ره.
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 الخامعالقسم 
 الجرائم الواقعة على األموال 

نص المشرع السوري   ن الجرا   الشر شقم   ن المواو فر البال الحادي  شر ، فجاء الأصا الوو  
الغ ر بدون  أشياءل جر  أتذ ماو الغ ر فعدد مجمو ة من الجرا   كالسرقة واو شصال والش ويا واسشعماو 

ك بدون مقابا والغر حق . وجاء الأصا النانر ل جر  اوحشياو والمراباة والقروض لقاء ران والشي
بالم اجرة . وشضمن الأصا النالث جريمشر اساءة او شمان واوتشوس وشضمن الأصا الرابم الغر فر 
المعامو  فر ح ن جاء الأصا التامس معاقبًا   ن جريمة اإلفوس والغر إضرارًا بالدا ن، وشضمن 

والشجارة وش ادا  اوتشراع والرسو   الأصا السادس جريمة الشق  د كشق  د العوما  الأارقة ل صنا ة
شيالية وا شصال العنوان الشجاري و كذلك حمن الجوا ا  ية كذلك  اقل   ن المااحمة اوحوالنماذج الصنا

الصنا ية والشجارية . وجاء الأصا السابم ليعاقل   ن او شداء   ن الم يكة الدبية والأنية فر ح ن كرس 
  ن اإلضرار بأموك الدولة والفراد، وشضمن الأصا الشاسم الجرا    المشرع الأصا النامن ل معاقبة

 المشع قة بناا  المياه . 
 األول  الفصل

 السرقة
 628من قانون العقوبا . وقاد  رفا  الماادة  674إلن  628 الج المشرع السوري أحكا  السرقة فر المواد 

 قوباااة السااارقة البسااايطة. وقاااد  674الماااادة  السااارقة بأن اااا: ) أتاااذ مااااو الغ ااار المنقاااوو دون رضااااه ، وب نااا 
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،  668،  661أسابال ششادد أو شتأا  مان  قاال السارقة. ونصا  الماواد  677حشن  622شضمن  المواد 
   ن حاو  اإل أاء أو الشتأ   من العقال المسشند إلن  ذر قانونر. 662

الحاااو  الشااد إلاان الحاااو  وشجاادر الموحاااة إلاان أن المشاارع قااد شصااد  لجاارا   الساارقة مشاادرجًا ف  ااا ماان 
الساارقة المشااددة  623إلاان  622شناااوو مباشاارة فاار المااواد  628التاا ، فبعااد أن  اارم الساارقة فاار المااادة 

السارقة  677 – 671السرقة المشددة ششد دًا جنحيًا، نا  فار الماواد  621-621ششد دًا جنا يًا، ن  فر المواد 
 قة البسيطة.جريمة السر  674المتأأة. وأت رًا فر المادة 

وبااالنار إلاان مااا ساابق فاامن جريمااة الساارقة ششط اال شأصاا ا أركان ااا وبيااان  قوباش ااا واروف ااا. فعناادما ششااوافر 
الركان شقو  السرقة بصورش ا البسيطة ويسشحق مرشكب اا  قوبش اا العادياة، واار ذا  وصا  جنحار شتاشص 

بال شااؤدي فاار حاااو شوافراااا إمااا بناراااا محكمااة صاا   الجااااء، إو أن المشاارع نااص   اان مجمو ااة ماان الساا
إلن ششد د  قوبة الجر  البسيط أو إلان شتأيأ اا، وبالشاالر شاؤدي ااذه السابال إلان شعادد الصاور الشار يا ار 

 ب ا جر  السرقة.
 

 األول المبحث
 محل السرقة

طبيعاة يقصد بمحا السرقة الماو الذي يقم   يو فعا التذ، ويششرط فيو أربعة شروط: أن يكون مااًو و ذو 
 مادية ومنقوًو و مم وكًا ل غ ر.

 األول المطلب
 المال

يششرط أن يكون الشرء محا التذ ماًو. والماو او كا شرء يصا   لن يكاون محاًو لحاق الم كياة، ماا لا  
يكاان تارجااًا  اان الشعامااا بطبيعشااو، أي و يقبااا بطبيعشااو أن يكااون محااًو لحااق الم كية.والشاارء الااذي  تاارج 

الشعاما او الشرء المبال كمياه البحار والن ار، وال واء فر الجو، والسمك فار المااء والط اور بطبيعشو  ن 
فاار ال ااواء. ب ااد أنااو إذا شحاادد  ااااذه الشااياء، فمن ااا شصاا   محااًو لوساااش نار ب ااا، فشصااب  أمااواًو. كمااا لاااو 

تااذ، فيعشباار الأعااا احشجااا شااتص كميااة ماان ماااء البحاار فاار و اااء لغايااة  نشأاام ب ااا، وشعاارض اااذا الو اااء لال
 سرقة.

كما يص   الماو لن يكون محًو لالتذ فر جريمة السرقة سواء كان سند حيااشاو مشارو ًا أو   ار مشاروع. 
فساواء كاان المااو لاد  المالاك أو لاد  حاا ا لاو حياااة ناقصاة كالمساشع ر أو المساشأجر، أو كاان لاد  ساار  

قة، لن الماو المسرو  لو مالك، فضًو  ان شاوافر صاأة لو، فمن أتذه دون رضاء مالكو أو حا اه يعشبر سر 
 الماو فيو.
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نمااا يكأاار أن يكااون  ب ااد أن اااذه القيمااة و يشااشرط أن شكااون ماديااة، أي ماليااة يعباار  ن ااا بمب ااغ ماان النقااود، وا 
 ل شرء قيمة معنوية أو  اطأية لد  صاحبو كالتطابا  الشتصية والصور والشذكارا . 

 الثاني طلبالم
 الماديةالطبيعة 

إن مأ ااو  الساارقة  شضاامن اوسااشيوء   اان الحيااااة الكام ااة لشاارء لااو صااأة المنقااوو ونق ااو ماان مكانااو. واااذا 
المأ ااو  و يسااشوي إو إذا كااان اااذا الشاارء ماديااًا. والشاارء المااادي اااو " كااا مااا يشااغا ح اااًا ماان فااراغ اااذا 

 ".  1الكون ويسشطيم اإلنسان أن  دركو ببعض حواسو 
 ء المعنوية :أواًل: األشيا

إن الشااياء المعنويااة، أي   اار الماديااة، و شصاا   محااًو ل ساارقة، كااالحقو  والفكااار واللحااان والمتشر ااا  
والشااعر، لن ااا أشااياء معنويااة و شاادرك بااالحس ولاايس ل ااا كيااان مااادي يمكاان اوسااشيوء   يااو. ب ااد أن اااذه 

ة إذا أفر ا  فار و ااء ماادي، كساند أو كشاال الشياء ششحوو إلن منقوو  مادية صاالحة لشكاون محاًو ل سارق
أو نوشااة موساايقية أو بااراءة اتشااراع، لن الساارقة انااا شقاام   اان المااادة الشاار دون ب ااا الحااق أو الكشااال الااذي 
وضااع  بااو الفكااار أو النوشااة الشاار ششضاامن ال حاان الموساايقر أو بااراءة اوتشراع.أمااا الحقااو  فاار حااد ذاش ااا 

 .2ف يس ل ا كيان مادي يص   ليكون محًو ل سرقة والفكار واللحان والمتشر ا 
 ثانيًا : األشياء الصلبة والسائلة والغازية : 

يسشوي فر أن يكون اذا الشرء المادي الذي يأتاذ صاأة المنقاوو جسامًا صا بًا أو ساا ًو أو  ااياًا، ف او ذو  
 كيان مادي وان اتش أ  مادشو.

قاااود والمواشاار وااو . أماااا الشاااياء السااا  ة، كالمااااء والايااا  والشااياء الصااا بة و يمكااان حصااراا، فمن اااا الن
 والكحوو والبشروو،ف ر سوا ا مادية يمكن إحراااا وشم ك ا، ويتضم اوسشيوء     ا لوص  السرقة.

و  ن ذلك يعشبر سارقًا مان يساحل المااء مان أرض جااره وينق  اا إلان أرضاو. كماا يعشبار ساارقًا مان يساشولر 
الشرل أكنر مما حسبو العداد باسشعمالو طريقة من طر  الغار لتاذ المااء، كاأن يضام    ن كمية من مياه

                                                 
 .252د.  وض محمد  وض، مرجم السابق، ص  1
، د. محمد 835، ص 8113د.   ر محمد جعأر، قانون العقوبا  التاص، المؤسسة الجامعية ل دراسا  والنشر والشوايم، ب رو   2

، د. رؤوم  ب د، جرا   71، ص 8147قاارة مصطأن الق  ر، شرل قانون العقوبا  التاص فر جرا   المواو، مكشبة  بد ال و وابة، ال
 .771، ص 8115او شداء   ن الشتاص والمواو، الطبعة النامنة، دار الأكر العربر، القاارة 
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ماسااورة قبااا العااداد الااذي وضااعشو الشااركة دون أن  جعااا الماااء يماار بالعااداد، أو  جع ااو يماار بالعااداد ولكنااو 
 شو ل فر حركشو بمبطاء ش ك الحركة  ن الس ر العادي.

لمياه المسش  كة بطريقة  ادياة نا  قاا  بعاد ذلاك بشغ  ار الارق  الحقيقار أما إذا شرك العداد يحسل مقدار كمية ا
المب ن بالعداد إلن رق  أقا منو فمنو و يعد مرشكباًا لجريماة السارقة، لن كمياة الميااه وقا  أتاذاا إنماا أتاذ  
اء واسش  ك  بطريقة ناامية، لن العداد كاان يحساب ا فار أننااء التاذ بصاورة صاحيحة، ف ا  شؤتاذ دون رضا

ن كاان يعشبار سا وكو ااذا  شاًا  قاديًا  الشركة، إذ يسشأاد اذا الرضا من مرور المياه بالعداد مرورًا طبيعيًا، وا 
  اار مشااروع فاار مقاادار د اان الشااركة   اان مااد ن ا، أو يعشباار  شااًا قااد يصااا إلاان حااد اوحشياااو إذا شااوافر  

 شروطو، ولكنو ليس سرقة.
و شادرك باالع ن المجاردة، إو أن اا شأتاذ حكا  الشاياء الصا بة والساا  ة، أما الشياء الغااية، فبالر   من أن ا 

لنااو يمكاان حيااش ااا ونق  ااا وشم ك ااا ماان تااوو مااا شعبااأ فيااو ماان أناب اال أو قااوارير وسااشتدام ا فاار ال ااراض 
 اوقشصادية.

 ثالثًا : القوة المحرزة : 
ساااية الشااار شعماااا   ااان نقاااا الصاااو   بااار  ااادتا ضااامن مأ اااو  القاااوة المحاااراة الطاقاااة الك ربا ياااة والمغناطي

السوك الش أونية. ف ر طاقا  شتضم ل سيطرة كغ راا من الشاياء المادياة، ف ار شنقاا وشقااس وياشحك  ف  اا 
 . 1سواء باوسش وك أو  دمو، وشص   محًو لحق الشم ك، وبالشالر محًو لجر  السرقة

قاانون العقوباا    ان أن " القاوة المحاراة شنااو  مان2فقارة  628وقد نص المشرع السوري صراحة فار الماادة 
منالة الشياء المنقولة فر شطب اق القاوان ن الجاا ياة ". وباذلك أدتاا المشارع الك ربااء فار قا ماة الماواو الشار 
شصاا   محااًو لجاار  الساارقة. و  اان ذلااك يعشباار ساارقة الحصااوو ت سااة   اان الشيااار الك ربااا ر بمااد ساا ك ماان 

 ك بطرفاار العاداد يمار مناو الشياار دون شسااج  و فار العاداد، با شباار أن الك رباااء التاط الر يسار أو بوضام سا
فااار ااااذه الحالاااة لااا  شسااا   رضاااا يًا وفاااق الشاااروط الشااار وضاااعش ا شاااركة الك ربااااء. أماااا الشو ااال بالعاااداد بعاااد 
اوسشحصااااو   ااان الك ربااااء أصاااوًو بشتأااايض الكمياااة المساااج ة فيشاااكا  شاااًا فااار كمياااة البضاااا ة المشعاقاااد 

  ا..   
ويعشباار مرشكبااًا لجاار  الساارقة أيضااًا، ماان يسااشولر   اان التااط ال اااشأر لجاااره. فااالتط ال اااشأر لااو قيمااة ماليااة 
ششمنااا فاار شكااال   اوشااشراك والمكالمااا  الش أونيااة المسااش  كة، وقااا  الجااانر بشم ااك قيمااة المكالمااا  ال اشأيااة 

 رضاء صاحل التط المجنر   يو.الشر اسشعم  ا واو يع   بأنو   ر مالك ل تط ال اشأر، ودون 
 الثالث طلبالم

 المنقول

                                                 
 .811د. محمد اكر أبو  امر، مرجم السابق، ص  1
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من قانون العقوبا  أن السرقة ار " أتذ ماو الغ ار المنقاوو...". فالسارقة و شقام   ان  628جاء فر المادة 
مان  327 قار. فمن يساشولر   ان  قاار   اره بنياة شم كاو يعشبار مرشكباًا لجار   صال العقاار حسال الماادة 

مرشكبااًا لجاار  الساارقة. و لااذلك يعشباار منقااوًو صااالحًا كمحااا لجاار  الساارقة فاار المأ ااو   قااانون العقوبااا  ولاايس
 الجاا ر:

: واااو كااا شاارء ممكاان رفعااو ماان مكانااو وجع ااو فاار مكااان  تاار، كااالنقود والموبااس أواًل: المنقــول بطبيعتــه
 والناث والسيارا  والونا ق والسندا  والمتطوطا .

ــًا: العقــار بالتخصــيص منقااوو بطبيعشااو الااذي سااتر لتدمااة العقااار، كااآو  الارا ااة المتصصااة : واااو الثاني
 ل عما فر الرض و و  المصانم وماك نا  المصا د الك ربا ية.

: وااو المنقاوو بطبيعشاو الاذي  شصاا بالعقاار اشصااًو مادياًا فمشان انأصاا  ان العقاار ثالثًا: العقـار باالتصـال
 والبوال والمواس ر والشجار.  الناب  فيصب  بذلك من المنقوو ، كالنوافذ

 الرابع طلبالم
 المال المملوك للغير

القا دة أن اإلنسان و يسر  مالو. فالسرقة اار ا شاداء   ان الم كياة، وااذا او شاداء و يمكان شصاوره إو إذا 
 أصال ماًو   ر مم وك ل سار .

 أواًل: أن يكون المال غير مملوك للسارق:
او شاداء   ان المااو بقصاد شم كاو.فو  شصاور إذًا حصاول ا مان مالاك. ويبنان   ان السرقة جريمة من جرا   

اذا أن من يسشولر   ان مالاو و يكاون ساارقًا ولاو ا شقاد أن المااو يم كاو   ره.فامذا شسا ا شاتص إلان منااو 
وقااا    ا  شاااو وسااار  مناااو مااااًو مم وكاااًا لبياااو فمناااو و يعاااد ساااارقًا إذا شبااا ن بعاااد ذلاااك أن الل كاااان قاااد شاااوفر

 اوسشيوء   ن الماو، وأن اذا اوبن او وارنو الوح د.
ذا كااان الماااو المم ااوك ل مااد ن   يااو فاار حيااااة   ااره فاسااشرده تأيااة أو  نااوة فااو شقااو  بأع ااو ساارقة. و  اان  وا 
ذلاااك فاااالمؤجر الاااذي يساااشولر   ااان الشااارء الماااؤجر قباااا انش ااااء مااادة  قاااد ااجاااار و يعاااد ساااارقًا ولاااو كاااان 

   الجرة كام ة.المسشأجر قد أد
وينطبق اذا الحك    ان المع ار والماودع أيضاًا، ف اؤوء و يعشبارون ساارق ن إذا اساشردوا أماوال   مان حا اي اا 
 ولو كان  ل ؤوء الحا اين شجاه المالك حقو  شتول   اوحشأاو بحيااة الماو، ف   يسشولون   ن ما يم كون. 

يوء   ان مالاو، ف اذا و يعأياو مان المسا ولية  ان الفعااو الشار إو أنو إذا كان الأا اا و يعاقال   ان اوساش
قااد  رشكب ااا فاار سااب ا الحصااوو   اان مالااو إذا كاناا  ششااكا جاارا   أتر .ف ااو  ؤاتااذ   اان اإلكااراه أو العناا  

 الذي يصاحل الأعا، أو   ن انش اكو حرمة م ك الغ ر فر سب ا الحصوو   ن الماو.
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ان الأا ااا مالكااًا بطريااق اوشااشراك ماام   ااره. و  اان ذلااك يعشباار سااارقًا فاار المقابااا ويطبااق اااذا الحكاا  إذا كاا
الشريك الذي يسشولر   ن جاء من البضا م مان الشاركة أو   ان أي شارء مان أشاياء الشاركة. والسابل فار 
نماا يشاارك  ذلك أن الشريك ليس بمالك ل شرء المششرك م كياة تالصاة حشان يقااو أناو اساشولن   ان م كاو، وا 

 .1فر كا جا ية من جا يا  الماو المششرك الشريك ااتر
أما فيما  شع ق بالم كية الشاا عة باالم راث، أي حالاة مجمو اة مان الورناة يم كاون   ان الشا وع مااو الماورث، 
فمن قيا  أحد الورنة، قبا القسمة، باوسشيوء أو الشصرم بشرء من أشياء الشركة الشا عة يعشبار سارقة بارأي 

لاااذا  الحجاااة المشع قاااة بالشاااراكة. فالورياااث   ااان الشااا وع لااايس بمالاااك ل شااارء م كياااة  الأقاااو الجاا ااار اساااشناداً 
نما يشاركو الورنة ااترين فر م كية كا جا ية من جا يا  الماو المشاع.  تالصة، وا 

ماان القااانون الماادنر بأنااو اوسااشيوء  اان طريااق  151ب ااد أن المشاارع السااوري وصاا  اااذا الأعااا فاار المااادة 
 151اشياء الشركة و اقل   يو بالعقوبة المقاررة إلسااءة او شماان ، ف قاد نصا  الماادة الغر   ن شرء من 

ماان القااانون الماادنر   اان أن " يعاقاال بعقوبااة إساااءة او شمااان كااا ماان اسااشولن  شااًا   اان شاارء ماان أشااياء 
شماان ولايس الشركة ولو كاان وارناًا ".  كماا أن اوجش ااد القضاا ر فار ساورية، يعشبار ااذا الشصارم إسااءة لو 

 سرقة. 
ومن الشطبيقا  القضا ية ب ذا التصوص ما جاء فر حك  محكماة الانقض " أن السارقة اار أتاذ مااو الغ ار 
المنقوو دون رضاه، ولذلك فمن أتذ الوارث ش  ًا من أمواو الشركة و  وص  بأناو سارقة لناو أتاذ مااو   اره 

ماان القااانون الماادنر إذ  151ار  إليااو المااادة بصاورة شااا عة، والشااب ة فاار ذلااك شأساار لمصاا حشو، وااذا مااا أشاا
 .2ا شبر  اوسشيوء بطريق الغر   ن شرء من الشركة إساءة لالمانة " 

أما الشرء المشنااع   يو، فمذا كان  م كية الماو المد ن بسرقشو مشناا ًا     ا ب ن المد ن   يو والماد ر، 
الأصاا فاار مسااألة الم كيااة. فاامن قضاار با شبااار المااد ن فامن ا شبااار المااد ن   يااو سااارقًا أ  و  شوقاا    اان 

  يااو مالكااو الوح ااد فااو ساارقة فاار فع ااو لنااو لاا  يعشااِد   اان م كيااة   ااره، أمااا إذا قضاار با شبااار الشاارء م كااًا 
 . 3ل مد ر وحده أو قضر با شباره مششركًا ب ن ما ف و سار  لو لنو ا شد    ن م كية   ره

 لغير السارق : ثانيًا: أن يكون المال مملوكاً 
نماا  جال فضاًو  ان ذلاك أن  و يكأر و شبار الشتص سارقًا أن يكون الشرء المسرو    ر مم وك لاو، وا 

 يكون الشرء مم وكًا لشتص  تر  ند اوسشيوء   يو.
ا وانا وبد من الشم  ا ب ن الشياء المباحة والمشروكة وب ن الشاياء المأقاودة والكناا وبا ن الشاياء الشار شادت

 بصورة طار ة فر الحيااة أو بصورة الغ ط. 
                                                 

 .521، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 8162/ 6/ 88، شاري  121، قرار 515نقض سوري، جنحة أساس  1
 .528، موسو ة قانون العقوبا  مرجم السابق، قا دة 8166/  2/  21، شاري  881، قرار 863نقض سوري، جناية اساس  2
 .211، د.  وض محمد  وض، مرجم السابق، ص  634د.   ر  بد القادر الق وجر، مرجم السابق،  3
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 ـ  األشياء المباحة والمتروكة:  1
او الشرء الذي و مالك لو، ولا  يكان فار وقا  مم اوك لحاد، واوساشيوء   ياو سابل   الشيء المباح: -أ 

لصااحراء، ماان أساابال كساال الم كيااة يقااره القااانون ويرشاال   يااو  ناااره. فالماااء والكااال، والح ااوان فاار الغااال أو ا
والساامك فاار الماااء، والط اار فاار ال ااواء، ك  ااا أشاااياء مباحااة إذا ساابق  إل  ااا  ااد إنسااان فحاااااا م ك ااا، فااامذا 

 اسشولن     ا شتص  تر منو كان فع و سرقة.
ف ر المنقوو  الشر  شت ن  ن ا مالك ا بقصد الناوو  ن م ك شو. منال ا ما يأر او  األشياء المتروكة: -ب 

شربة أو بقايا شع دا  البنااء، أو الشاياء الشار   ق  اا أصاحاب ا فار الحاوياا ، أو يضاعون ا المشع دون من ال
أما  مناال   كر  ش قأ ا أشتاص بحاجة إل  ا، كأدوا  منالية أو ك ربا ية أو م بوسا  أو بقايا طعاا . ف اذه 

ا، وأصاابح  بحكاا  الشااياء أشااياء و يشااكا أتااذاا ساارقة، با شبااار أن مالك ااا قااد شت اان شمامااًا  اان م ك شااو ل اا
 المباحة الشر و مالك ل ا.

 األشياء الضائعة والكنز: -2
إن اوتااشوم واضاا  باا ن الشااياء المباحااة والمشروكااة وباا ن الشااياء الضااا عة أو المأقااودة. فااالولن و مالااك 

فقااد حيااشااو  ل ااا، ب نمااا النانيااة فم ك ش ااا نابشااة لصاحب ا.فضااياع الماااو و  ن اار م كيااة ماان ضاااع منااو، ف ااو
المادية ل ماو مم بقا و قانونًا مالكًا لو. ويبنن   ن ذلك أن مالك الماو المأقود لو الحق قانوناًا باساشرداد مالاو 

 ممن  وجد ب ن  ديو ولو كان قد اششراه من الغ ر بحسن نية.
مالكاو باا مان  اد فر الواقم إن السرقة ار ا شداء   ن الم كية و  ان الحياااة. فقاد يسار  المااو لايس مان  اد 

حااا اه فقااط، كمااا لااو ساار  الماااو المااؤجر أو المعااار أو المااودع، فالساارقة شأشاارض نشاااطًا إ جابيااًا ماان السااار  
  نقا بواسطشو الماو من حيااة إلن حيااة، أي  ن ر حيااة الحا ا وينشئ ل ماو حيااة جد دة.

السوري، فامن م اشقط المااو لا  يقا  باأي نشااط فأيما  شع ق بالماو المأقود، أو ال قطة كما يط ق     ا المشرع 
إ جابر  ن ار باو حياااة المالاك وينشاأ لنأساو أو لغ اره حياااة جد ادة كار يعشبار ساارقًا. والشارء المأقاود لا  يعاد 

 فر حيااة أحد، ومن ن  و  شحقق باوسشيوء   يو او شداء   ن حيااة الغ ر الذي شأشرضو السرقة.
ًا فاار الكناا، فاالكنا، الااذي لا  شنبا  م ك شااو لحاد، ااو م ااك مشاشرك با ن مالااك وماا ق نااه يصاا  أن يقااو أيضا

العقار الذي وجاد باو، ومكششاأو ولاو لا  يكان مالكاًا لاالرض المادفون ب اا الكناا، والدولاة. و  ياو فمان يكششا  
لكنا لايس كناًا فيسشولر   يو كامًو، ف و بذلك يعشدي   ن م كية   ره، ولكنو و يعشدي   ن حيااة   ره، فاا

فاار حيااااة أحااد. لااذلك أتاارج المشاارع السااوري ااااش ن الصااورش ن ماان اوسااشيوء   اان ماااو الغ اار ماان نطااا  
مان قاانون  651السرقة، وا شبراما جريمة تاصة م حقة بمساءة او شماان وليسا  إسااءة ا شماان، وفاق الماادة 

 العقوبا  الشر شنص   ن أن:
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أو أي شــيء منقــول دخــل فــي حيازتــه  رد أو كــتم لقطــةأو رفــض أن يــكــل مــن اســتملك أو اخــتلع  -1" 
 غلطًا أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبع حتى سنة وبغرامة....

 بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره ". أصاب كنزاً تسري أحكام هذه المادة على من  -2
 ـ األشياء التي تدخل في الحيازة بصورة طارئة : 3

الحيااة ل جانر بصورة طار ة ومناو ذلك أن يس   اباون معطأاو لصااحل محاا شنا ا   من الممكن أن شنشقا
النيال، فيكشش  صاحل المحا وجود مب غ من المااو، أو تااش  نما ن، فار ج ال المعطا ، فيساشولر   ياو، 

 ف ا يعشبر سارقًا لوإ
سشولن صاحل المحاا   ان ما من شكك فر أن شس ي  الابون لمعطأو او شس ي  ناقا ل حيااة الناقصة، فمذا ا

المعطاا   ااد مساا  ًا لو شمااان. إو أن اااذا الشساا ي  الناقااا ل حيااااة الناقصااة  شناااوو المعطاا  فقااط، با شبااار أن 
صاحبو  ج ا وجود المب غ أو التاش  بدات و، بالشالر فاو وجاود ل شسا ي  أصاًو بالنسابة ل ماا، با شباار أن مان 

وجااود الشساا ي  و يعناار أن اوسااشيوء     مااا يشااكا جاار  الساارقة، تصااا ص الشساا ي  أنااو إرادي، إو أن  ااد  
فصاحل المحا ل  يق  بأي نشاط إ جابر  نقا بو حيااة الشارء مان صااحبو إلان حيااشاو أو حياااة   اره، باا 
دتااا الشاارء فاار حيااشااو بصااورة طار ااة نش جااة  ااد    اا  صاااحل المعطاا  بوجااود المب ااغ أو التاااش  بدات ااو. 

التاص بالشاياء الضاا عة أو المأقاودة، الساالأة الاذكر، واار مان  651يطالو نص المادة  فحك  اذه الحالة 
" كل من استملك أو اختلع.....أي شيء منقول دخـل فـي حيازتـه...... الجرا   الم حقة بمساءة او شماان، 

 أو بقوة قاهرة عوقب بالحبع.....". بصورة طارئة
 الغلط:   األشياء التي تدخل في الحيازة نتيجة – 9

مشن كان الشس ي  ناقًو ل حيااة الكام ة أو الناقصة فمنو  نأر السارقة ونشأااء ركان التاذ ولاو بنار   ان   اط، 
ح ث يغ ط الشتص  نادما  شاوا  أو يعشقاد بماا  تاال  الحقيقاة والواقام. والشسا ي  الناشائ  ان   اط قاد يكاون 

  .فر ذا  الشرء أو فر قيمشو أو كم شو أو فر شتص المسش 
وماان أمن ااة الغ ااط فاار ذا  الشاارء أن  اارد كااواء إلاان ابااون  نااده معطأااًا   اار معطأااو اانااًا أنااو لااو فيأتااذه 
الابااون ماام   مااو بااالغ ط الااذي وقاام بااو الكااواء، أو  اارد مصاا   السااا ا  لابااون سااا ة ابااون  تاار فيأتااذاا 

 الابون مم   مو بالغ ط الذي وقم بو المس  .
أو كم شاو أن يسا   المشاشري ل باا م ورقاة مان ف اة التمساما ة ل ارة اناًا مناو ومن قب اا الغ اط فار قيماة الشارء 

أن ا مان ف اة الما اة ل ارة فيأتاذاا الباا م وااو يع ا  بماا وقام باو المشاشري مان   اط، أو أن يسا   الماد ن لدا ناو 
ل  باالغ ط أكنر مان الاد ن المساشحق   ياو مشواماًا أن ماا سا مو ااو قيماة الاد ن، فيساش   الادا ن المب اغ وااو  اا

 الذي وقم بو المد ن.
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ومن أمن ة الغ ط فر شتص المسش   أن يسا   شاتص بضاا ة اتار معشقادًا أناو صااحل الحاق ف  اا، أو أن 
 ااوفر المااد ن بااد ن   يااو إلاان شااتص يانااو دا نااو، فيسااش   الشااتص البضااا ة أو الااد ن ويسااك   اان الغ ااط 

 الذي وقم بو المس  .
سااش    اان رد الشاارء، ويشصاارم بااو شصاارم المالااك، فااو يعااد سااارقًا،لن فأاار اااذه المن ااة  ناادما يمشناام الم

 الشس ي  انا  نأر التذ، ف و قد ش   ن إدراك واتشيار من ذي صأة وناقًو ل حيااة .
ولاايس ماان شااك فاار أن القااانون الماادنر  ج ااا لماان وقاام فاار   ااط ماان اااذا النااوع أن  بطااا الشصاارم إذا كااان 

 كن ما يعن نا او موق  القانون الجاا ر ب ذا التصوص.الطرم ااتر  المًا بالغ ط، ول
ماان قااانون  651ولقااد حساا  المشاارع السااوري اااذه المسااألة با شباااره الأا ااا مرشكبااًا ل جريمااة الااواردة فاار المااادة 

كل من استملك أو اخـتلع،  -1" العقوبا ، وار من الجرا   الم حقة بمساءة او شمان، كما أس أنا، ونصا ا 
، أو بصـورة طارئـة، أو بقـوة أو أي شـيء منقـول دخـل فـي حيازتـه غلطـاً  د، أو كـتم لقطـة،أو رفض أن ير 

 .قاهرة، يعاقب بالحبع حتى سنة وبغرامة..."
 
 
 

 الثاني المبحث
 أركان جريمة السرقة

ل سرقة كما لغ راا من الجرا   ركن ن اساس  ن اما : الركن المادي القا     ن النشاط اإل جابر  والركن 
 المعنوي القا     ن شوفر النية الجرمية. 

 المطلب األول
 الركن المادي
ء. مان قاانون العقوباا ، بالتاذ دون الرضاا 628إن الركن المادي لجريمة السرقة  شجسد، كما  رفشو المادة 

وككا الجرا   و بد أن  شوافر فر الركن المادي نونة  ناصر: النشاط الجرمار و النش جاة و العوقاة الساببية 
 الشر شربط ب ن النشاط والنش جة.

والنشاااط الجرماار فاار الساارقة  شمنااا بأعااا التااذ دون الرضاااء، أمااا النش جااة فششمنااا بشبااد ا الحيااااة، بتااروج 
نر   يو ودتولو فار حياااة الساار  أو   اره. ويجال أت ارًا أن شارشبط النش جاة الشرء المسرو  من حيااة المج

 بالس وك برابطة سببية، معنااا أن يكون انشقاو الحيااة سببو س وك الأا ا.
 أواًل :األخذ :
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 شااوافر التااذ  ناادما يقااو  الأا ااا بنشاااط مااادي  نقااا بااو الماااو إلاان حيااشااو، بغااض النااار  اان الطريقااة الشاار 
سااواء بااالتط  أو النقااا أو الناااع أو الساا ل. الم اا  فاار ذلااك أن  ااش  اوسااشيوء   اان المنقااوو بنشاااط اشبع ااا، 

الأا ا، ولكن ليس من الضروري أن يكون ااذا اوساشيوء ب اده. فيعاد ساارقًا مان يط ال مان ناادو فار مطعا  
طا  بحسان نياة، فيساشولر أن  ناولو معطأًا موضو ًا   ن مقعد موامًا إيااه أناو صااحبو، ف ناولاو الناادو المع

   يو ويأر بو.
ب ااد أنااو يشااشرط و شبااار الأا ااا سااارقًا أن  نقااا الشاارء إلاان حيااشااو، أمااا إذا أش أااو فاار مكانااو فااو يعااد الأا ااا 
سااارقًا. واوسااشيوء الااذي يقااو  بااو التااذ اااو اوسااشيوء   اان الحيااااة الشامااة. والحيااااة الشامااة شعطاار صاااحب ا 

ا كانااا  مساااشندة إلااان حاااق مشاااروع   ااان الشااارء المحااااا كافاااة سااا طا  المالاااك   ااان م كاااو، بغاااض الناااار إذ
كالم كيااة، أو   اار مشااروع كالساارقة. ول حيااااة الشامااة  نصااران:  نصاار مااادي ويعناار الساايطرة الماديااة   اان 
الشرء، و نصر معنوي معناه إرادة الحا ا الشصرم بالشرء شصرم المالك. إذن، فاوسشيوء الاذي يقاو  باو 

و اوساااشيوء   ااان الحياااااة الشاماااة بعنصاااري ا الماااادي التاااذ، ويوحاااق بموجباااو الأا اااا  ااان جااار  السااارقة اااا
نشاء حياااة جد ادة لاو  والمعنوي، أي أن يسشولر الأا ا ماديًا   ن الشرء، مريدًا إن اء حيااة صاحبو   يو وا 
أو لغ اااره، مشصااارفًا بالمااااو شصااارم المالاااك. أماااا إذا كاااان اوساااشيوء   ااان الحياااااة الناقصاااة، مريااادًا اساااشعماو 

  ادشو لمالكو، فو شقو  بذلك السرقة، لن الأا ا ل   نكر م كية صاحل الماو. الشرء فقط، وا  
 يسشت ص من شحد د التذ اسشنادًا ل ذا المأ و  نش جشان:

 الولن: أن التذ و  شوافر إذا كان الشرء فر حيااة المد ن   يو بشكا مسبق.
 النانية: أن الشس ي   نأر التذ.

 عى عليه: ـ  الحيازة المسبقة للمد1
فعندما يكون الشارء المنقاوو فار حياااة الماد ن   ياو ابشاداًء، ويمشنام  ان رده إلان مالكاو أو حاا اه، مشصارفًا 
بااو شصااارم المالااك، فاااو يعااد ساااارقًا لااو لناااو لااا  يحصااا مناااو أتااذ. فالباااا م الااذي  ااارفض شساا ي  المبيااام إلااان 

ن حيااشاو أصاًو ويأتاذه مان المشاشري تأياة أو المششري بعد قبضو لنمنو، و يعد ساارقًاً لاو، لناو لا   تارج ما
 نوة. أما لو س مو المبيم ن  قا  باوسشيوء   يو بعد ذلاك، ف ناا يكاون قاد فقاد حيااشاو ل شارء بشسا يمو، فيعاد 

 سارقًا لو.
 ـ التسليم النافي لألخذ:  2

 شعاارض مام فكارة سا ل  إن شس ي  الشرء المنقوو يمنم شوافر  نصر الركن المادي، المشمنا بالتذ.فالشسا ي 
الحيااة أو اوسشيوء     اا، فالشسا ي  المسابق  نأار التاذ، إو أناو لايس كاا شسا ي   نأار التاذ، باا و باد أن 

  شوافر بو نونة شروط مجشمعة:
 شروط التسليم النافي لألخذ:  -أ
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الحاارة المم اااة و الشساا ي  الناقااا و بااد أن  شااوافر فاار الشساا ي  النااافر لالتااذ الشااروط الشاليااة: الصااأة و اإلرادة 
 ل حيااة الشامة أو الناقصة.

 :الصفة 
كر  نأر الشس ي  التذ  جل أن يكون حاصًو من شتص لو صاأة   ان الشارء ف نقاا بموجال ااذه الصاأة 

 .1حيااة الماو، وشرط الصأة  شوافر بمالك الشرء أو حا اه
س ي  و  نأر التاذ با شباار أن الناادو لايس باذي صاأة فمذا س   النادو المعط  إلن الابون السار ، ف ذا الش

   ن اذا المعط ، ف و ليس إو أداة اسشتدم ا الابون فر سرقة المعط  بدو أن يأتذه ب ده مباشرة.
 : اإلرادة الحرة المميزة 

 جاال أن يكااون الشساا ي  النااافر لالتااذ صااادرًا  اان شااتص ذي صااأة باتشياااره وبمرادشااو الحاارة، وماادرك لبنااار 
لقانونية ل عماا الاذي يقاو  باو.فو  بارة بشسا ي  المكاره والصابر   ار المم اا والمجناون والمعشاوه. فالشسا ي  فار ا

اذه الحواو او شس ي  و يعشد بو. فمن شس   منقاوًو مان مكاره أو مجناون واساشولن   ياو مشصارفًا باو شصارم 
 المالك يعشبر سارقًا لو.

 اقصة التسليم الناقل للحيازة التامة أو الن: 
إن الشس ي  الذي  نأار ركان التاذ فار جريماة السارقة ااو الاذي  نقاا الحياااة كام اة بقصاد الشت ار ن ا ياًا  ان 
حيااااة الشاارء، أو اااو الشساا ي  الااذي  نقااا الحيااااة الناقصااة، وااار الحيااااة   اان سااب ا المانااة بموجاال إحااد  

 العقود او شمانية. 
 .2المحاا ممارسة كافة س طا  المالك   ن م كو والحيااة الشامة ،شعطر صاحب ا   ن الشرء

ول حياااة الشاماة  نصااران:  نصار مااادي ويعنار الساايطرة المادياة   اان الشارء، و نصاار معناوي ويعناار إرادة 
 الحا ا الشصرم بالشرء شصرم المالك.

ة   ان أما الحيااة الناقصة فشكون ل شتص الذي  شوفر فر حيااشاو ل شارء العنصار الماادي فقاط، أي السايطر 
الشارء، دون  نصاراا المعناوي. واار الحيااااة   ان ساب ا الماناة بموجاال إحاد  العقاود او شمانياة كالوديعااة 
والعاريااة واإل جااار والااران... والحااا ا   اان سااب ا المانااة إنمااا يحااوا الشاارء لحسااال مالكااو بناااًء   اان  قااد 

 .3نبو بم كية الشرء   شا  برد الشرء  ند ن اية مدشو، مما يسشبعد معو أي إد اء من جا
 ب ـ اليد العارضة : 

                                                 
،  د. محمد 181، ص 8118د. أحمد فشحر سرور، الوسيط فر قانون العقوبا  ، القس  التاص الطبعة الرابعة، دار الن ضة العربية،  1

 .87مصطأن الق  ر، مرجم السابق، ص 
 .24د. محمد مصطأن الق  ر، مرجم السابق، ص  2
 .631، ص 8111القس  التاص، الطبعة النانية، دار الن ضة العربية ، –ار، شرل قانون العقوبا  د. فواية  بد السش 3
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و شعشبر ال د العارضة نو اًا مان الحياااة، باا اار مجارد وضام  اد ماادي   ان الشارء دون أن يكاون لواضام 
ال ااد أي حاااق أو ساا طة   ااان الشاارء.والحيااة شبقااان لمااان ساا   الشااارء، أمااا المساااش   فيكااون اشصاااالو بالشااارء 

 رضًا ب ن  ديو ويشوجل   يو أن  رده بعاد وقا  يسا ر، ويتضام دوماًا  اشصاًو ماديًا بحشًا، أي يكون الشرء
لرقابة من لو الحق   ن الشرء. ومن أمن ش ا الحماو الذي يحما ل مسافر حق بشو فر المطاار أو فار محطاة 
القطار شح  بصاره ورقابشاو، والتادماة فار المنااو بالنسابة لمحشوياشاو، والعاماا فار المصانم بالنسابة لاالدوا  

ر يسااااشتدم ا أنناااااء  م ااااو، وماااان اااااذا القب ااااا أيضااااًا ماااان  شناااااوو شاااا  ًا لمعا نشااااو أو لشأحصااااو أو لشقااااد ر الشاااا
نمنااو،كمالك الساايارة الااذي يساا م ا إلاان  تاار لأحصاا ا وشجريب ااا شم  اادًا لشاارا  ا، وصاااحل محااا المجااوارا  

يشاشرط أن يكاون حقيقياًا كماا الذي يسا   قطعاة ذابياة لاباون أو ابوناة ليعا ن اا قباا شارا  ا. إو أن الشسا ي  و 
فر المن ة السابقة، با قد يكون الشس ي  حكميًا، من اذا القب ا الدوا  الشر يقدم ا صااحل المطعا  ل اباا ن 
والأند  ل ناوء ومشاع المناو بالنسبة ل ض وم، فأار ااذه الحااو  جميعاًا إذا اساشولن صااحل ال اد العارضاة 

   ن الشرء يعشبر سارقًا لو.
قًا لما سبق شرحو، لو أن مالكاًا لمنقاوو سا مو إلان شاتص  تار، فامن اوحشمااو  الشار نواج  اا شكاون وشطبي

 كالشالر:
    إذا كان الشس ي  بقصد الشت ر الن ا ر  ن المنقوو، ف و شس ي  ناقا ل حيااة الشاماة، بالشاالر فالمساش

 و يعد سارقًا لو إذا شصرم بو شصرم المالك.
 اإل ااااارة أو الوديعااااة أو اإل جااااار، ف ااااو شساااا ي  ناقااااا ل حيااااااة الناقصااااة، إذًا  إذا كااااان الشساااا ي  بقصااااد

 فالمسش   و يعد سارقًا لو إذا شصرم بو شصرم المالك، با مس  ًا لالمانة.
   إذا كاااان الشسااا ي  بقصاااد المعا ناااة أو الأحاااص أو شقاااد ر قيماااة الشااارء أو القياااا  بعماااا معااا ن شحااا

  حكمياااًا، كحالاااة مشااااع المنااااو بالنسااابة ل ضااا وم، وأدوا  إشااارام ورقاباااة المسااا  ، أو كاااان الشسااا ي
المطعاا  والأنااد  بالنساابة ل ابااا ن والناوء،ف ااو شساا ي   ااد  ارضااة، بالشااالر إذا اسااشولن المسااش     اان 
الشااارء مريااادًا الشصااارم باااو شصااارم المالاااك، يعشبااار ساااارقًا لاااو، لن شسااا ي  ال اااد العارضاااة و يعشبااار 

 أو الناقصة. شس يمًا ناقًو ل حيااة الشامة
باتشصار، فمن الشسا ي  الناقاا ل حياااة الشاماة أو الناقصاة  نأار ركان التاذ، إذًا  نأار جار  السارقة. أماا شسا ي  

 ال د العارضة فيقو  بو ركن التذ، وبالشالر جر  السرقة.
 ثانيًا: عدم الرضا :
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وكشماااو  ناصاار التااذ، أن  ااش   إضااافة لوجااول شااوفر التااذ المشمنااا باوسااشيوء   اان الحيااااة الشامااة، و بااد
بشعريأاو ل سارقة بأن اا:  628اوسشيوء دون رضاء المالك أو الحا ا ل ماو. واذا ماا أفصا   ناو ناص الماادة 

 .  1" بأتذ ماو الغ ر المنقوو دون رضاه "
فاار  ورضاااء المالااك كاااٍم ونشأاااء الساارقة سااواء كااان الماااو فاار حيااشااو أو فاار حيااااة   ره.أمااا إذا كااان الماااو

حيااااة   اار المالااك، فاامن رضاااء كااا ماان المالااك أو الحااا ا   اان حاادة يكأاار ونشأاااء التااذ. ف ااو أن مسااشأجرًا 
لمنقوو قا  بشس يمو لشتص  تر، دون رضاء المالك، فو يعاد مان اساش مو ساارقًا لاو إذا شصارم باو شصارم 

كان الماو فر  د  ارضة فو  بارة المالك. ولكنو قد يسأو مم المسشأجر  ن جريمة إساءة او شمان. أما إذا 
بالرضااا الصااادر  اان صاااحب ا.فال د العارضااة و شعطاار صاااحب ا أي حااق أو ساا طة   اان الشاارء، فاامذا قااا  
ذا سا   الشارء لشاتص  تار، يعشبار الشاتص ااتار ساارقًا أيضاًا،  باوسشيوء   ان الشارء  اد ساارقًا لاو، وا 

مطاااار أو فااار محطاااة القطاااار شعشبااار  اااده  ارضاااة   ااان إذا كاااان يع ااا  بطبيعاااة حيااشاااو ل ماو.فالحمااااو فااار ال
ون الحق بة الشر يس مو إيااا المسافر، بالشالر و يعشاد برضاا و بشسا ي  الحقيقياة لشاتص  تار، لن الرضاا يكا

 فر اذه الحالة لصاحل الحق بة.
 ثالثًا:  السرقة التامة والشروع فيها:

، فاإلشمااا ، وقااد شساابق ما مرح ااة الشحضاا ر ل جريمااة. يماار الساا وك اإلجراماار لجريمااة الساارقة بمرح شاار الشنأ ااذ
والقا دة فر القانون الساوري أن الشاروع فار الجناياا  معاقال   ياو دوماًا، أماا الشاروع فار الجان  فاو  قاال 

   يو إو بنص، وو  قال   ن الشروع فر المتالأا  إطوقًا.
متالأاة. ولقاد ناص المشارع صاراحة فار صا ل والسرقة من ا ما او جناا ر الوصا  ومن اا ماا ااو جنحياأ أو 

  اان  قاال الشااروع فار الجاان . ل اذا كااان ماان الامياة بمكااان وضام الحاادود الأاصا ة باا ن اااذه  671الماادة 
 المراحا النوث.

اناك من ال ماو ما و  ن ر شك يأ ا جدًو جديًا. فم اداد المأااشي  المصانعة، أو الدوا  الشار سشساشتد  قار 
ن ال ماو الشحض رية ل سرقة. لكن قد يصعل الشأريق أحيانًا ب ن العما الشحضا ري والشاروع السرقة شعشبر م

فاار الجاار . ومااان الممكاان أن ناااورد بعااض المن ااة   ااان الحاااو  الشااار شعشباار شاارو ًا فااار الساارقة : إمسااااك 
بكسار الباال المجنر   يو  د الأا ا وار فر ج بو وقد أطبق ا   ن الماو الذي قصاد سارقشو ، أو كاأن  بادأ 

، أو فاااش  باااال المنااااو لسااارقة 2أو شسااا ق الساااور أو شجريااال مأشاااال مصااان م فااار باااال المكاااان الماااراد سااارقشو 
 .3محشوياشو والدتوو إلن فنا و

                                                 
 .663د. فواية  بد السشار، مرجم سابق، ص  1
 .767د. رؤوم  ب د، مرجم السابق،  2
، ص 2113را  جامعة دمشق ، د.  بود السراج، قانون العقوبا  التاص ، الجرا   اوقشصادية والجرا   الواقعة   ن المواو، منشو  3

 .45،  د. كاما السع د، مرجم السابق، ص  271



283 

 

ذا كانااا  ااااذه الحااااو  ششاااكا الحاااد الأاصاااا بااا ن ال مااااو الشحضااا رية ل سااارقة والشاااروع ف  اااا، فااامن الحاااد  وا 
ا  شجسااد بشمااا  فعااا التااذ، الااذي يأشاارض إتااراج الشاارء ماان حيااااة الأاصااا باا ن الساارقة الشامااة والشااروع ف  اا

دتالو فر حيااة الأا اا أو أي شاتص   اره، منشا ًا باذلك حياااة جد ادة ل شارء كام اة وااد اة  المجنر   يو وا 
ومسشق ة  ن الحيااة الولن الشار أن اااا، فأار ااذه الحالاة شعشبار السارقة قاد ارشكبا  شاماة. ويشرشال   ان ااذا 

 :1د نش جشان اامشان واما الشحد 
النش جااة الولاان:  إن الساارقة ماان مسااكن و شعشباار شامااة إو إذا اسااشطاع السااار  مغااادرة المسااكن حااامًو معااو 
المسروقا . أما اسشيو و   ن المسروقا  وبقاءه داتا المسكن، والقابض   ياو فار ااذه المرح اة، فامن فع او 

  بقن فر مرح ة الشروع الشا  فر السرقة.
نشاء حيااة جد دة، وااذا لا  يحصاا، فماادا  الساار  وش ع  ا ذلك أن شما  السرقة  ش  بنقا الحيااة أو شبد   ا وا 

موجودًا فر المنااو فامن المساروقا  الشار اساشولن     اا و شاااو شعاد فار حياااة حاا ا المساكن، إذ ااو يحاوا 
 ااا وا شبااار الساارقة شامااة دون مغااادرة مسااكنو ومااا فيااو  . إو أن اااذه النش جااة ممكاان أن و شؤتااذ   اان إطوق

السااار  المسااكن بالمسااروقا  إذا اسااشطاع السااار  إتااراج الشاارء ماان حيااااة المجناار   يااو بح ااث لاا  يعااد فاار 
وسعو أن  باشر   ياو سا طاشو، كماا لاو اساشطاع دفان المساروقا  فار حديقاة المنااو بح اث لا  يعاد فار وسام 

 .2المجنر   يو أن يعنر     ا
يااة :  إذا شنبااو صاااحل الماااو المساارو    اان الساارقة وقاااو  السااار ، فالساارقة شبقاان فاار مرح ااة النش جااة النان

الشروع لن المقاومة شعنر أن صاحل الماو و  ااو مشمسكًا بو، وأنو ل   ترج بعد من نطاا  حيااشاو، حشان 
  ياو.      بالشاالر  لو كان السار  واضعًا  اده   ياو، فامن المقاوماة شبقياو  ااجاًا  ان مباشارة سا طا  المالاك

فمن شما  السرقة فر اذه الحالة شكاون فار حالاة اساشطاع الساار  أن  شغ ال   ان مقاوماة المجنار   ياو، وأن 
 ت اااص بالشااارء لنأساااو، وشكاااون لاااو حياااااة مساااشقرة يساااشطيم بموجب اااا مباشااارة سااا طا  المالاااك   ااان الشااارء 

 المسرو .
 المطلب الثاني
 الركن المعنوي 

ودة و شقم إو إذا شاوفر القصاد الجرمار لاد  مرشكب اا. وككاا الجارا   المقصاودة و باد إن السرقة جريمة مقص
أن  شااوفر لااد  الأا ااا القصااد الجرماار ، بعنصااريو الع اا  واإلرادة. لكاان القصااد و يكأاار وحااده لقيااا  جريمااة 

 السرقة، با و بد أن  شوفر لد  الأا ا، إضافة ل قصد الدافم المشمنا بنية الشم ك.
 القصد الجرمي:: أوًو 
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 شاوفر اااذا القصااد بع اا  الأا ااا بأركااان الجريمااة، واشجاااه إرادشااو إلاان ارشكااال الأعااا وشحق ااق النش جااة. وبمسااقاط 
اااذا المأ ااو    اان الساارقة نسااشت ص أنااو و بااد لقيااا  القصااد الجرماار ف  ااا أن يع اا  السااار  أنااو يسااشولر   اان 

والنش جاااة، أي أن ششجاااو إرادشااو إلااان اوساااشيوء   ااان  ماااو مم اااوك ل غ ااار دون رضاااه، وأن ششجاااو إرادشاااو ل أعااا
 الحيااة الشامة ل ماو.

 العلم:  -1
 جاال أن يكااون الأا ااا  المااًا بأنااو يأتااذ ماااًو شعااود م ك شااو لغ ااره. فاامذا انشأاان   مااو ب ااذه الواقعااة  ااال  اان 

أتاذه، أو ا شقاد أن المااو الجر  ركنو المعنوي، وبالشالر انشأ  السرقة. فامذا ا شقاد الأا اا م ك شاو ل مااو الاذي 
مشااروك أو مبااال، انشأاان القصااد الجرماار لديااو. فالطالاال الااذي يأتااذ كشااال طالاال  تاار ماان   اان المقعااد و 

 يعشبر سارقًا لو إذا ا شقد أنو كشابو.
كمااا  جاال أن يع اا  الأا ااا بعااد  رضاااء المالااك أو الحااا ا ل ماااو   اان أتااذ الماااو. أمااا إذا ا شقااد أو ااان أن 

راضيًا بذلك، ف نشأر لديو الركن المعنوي. كما لو ا شاد أحد الشاتاص   ان قطا  الأواكاو فار المجنر   يو 
أرض أحااد الشااتاص بناااًء   اان موافقشااو، واسااشمر بااذلك بااالر   ماان بياام الرض لشااتص  تاار دون   مااو 

ء المالاك بذلك. ف ذا الشتص و يمكن موحقشو من قبا المالك الجد د بجر  السرقة ونشأااء   ماو بعاد  رضاا
 الجد د  ن شصرفو، واسشمراره بأع و اسشنادًا لموافقة المالك القدي .

 اإلرادة:  -2
إضافة ل ع   بأركان الجريمة  جل أن ششجو إرادة الأا اا إلان الأعاا والنش جاة. فاو باد لشاوافر ااذا العنصار أن 

و ااة الحركااا  الشاار يأش  اااا ششجااو إرادة الأا ااا إلاان النشاااط الجرمااار، أي إلاان فعااا التااذ الااذي  شمناااا بمجم
دتال ا فر حيااة أتر .   الأا ا، والشر من شأن ا إتراج الماو من حيااة المجنر   يو وا 

وينشأر القصد الجرمر إذا ل  ششجو إرادة الأا ا إلن إتراج الشرء ماديًا مان حياااة المجنار   ياو، كاأن يكاون 
 قد وضعو شتص  تر فر ج بو أو فر حق بشو دون     منو. 

 انيًا : الدافع ) نية التملك ( :ث
إن الدافم فر السرقة  شمنا بنية شم ك الشارء.واذا و يعنار أن يصاب  الساار ، بحكا  القاانون مالكاًا ل شارء. 
فماااا شعنياااو نياااة الشم اااك ااااو إرادة الا اااور   ااان الشااارء بما ااار المالاااك لاااو، أي إرادة مباشااارة السااا طا  الشااار 

ية شقاو    ان اشجااه إرادة الساار  إلان أن يحاا محاا المالاك فار سا طاشو . واذه الن1 نطوي     ا حق الم كية
  ن الشرء، أي أن  شصرم بالشرء كما يأعا المالك، ويشج ن اذا العنصار بامرادة الساار  أن  باشار   ان 

 الشرء س طة ششبو فر ما راا و ناصراا الس طة الشر يعشرم ب ا القانون ل مالك. 

                                                 
 .35، د. كاما السع د، المرجم السابق، ص  812التاص، ص  القس ، د. محمود نج ل حسنر، قانون العقوبا   1
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يااة الشم ااك ششمنااا فاار اوشجاااه إلاان اوسااشيوء   اان الحيااااة الشامااة ل شاارء، وشنشأاار واسااشنادًا إلاان مااا شقااد  فاامن ن
رجا ااو  شبعااًا لااذلك إذا كاناا  اإلرادة قااد اشج اا  إلاان معا نااة الشاارء، كماان يأتااذ شاا  ًا بقصااد اوطااوع   يااو وا 

ومان ااذا القب اا إلن مكانو .كما شنشأر نية الشم ك إذا كان  اإلرادة قد اشج   إلن اكشساال الحياااة الناقصاة. 
من يأتذ ش  ًا بنية اسشعمالو أو اونشأاع بو مؤقشًا ن  إ ادشو، فو يعد سارقًا الطالل الذي يأتذ ق ا  ام  او كار 

 يسشعم و ن  يع ده لصاحبو.
وشجدر اإلشارة إلن أن المشرع السوري قد أفرد وسشعماو أشياء الغ ر دون وجو حق نصًا تاصًا فار الماادة  

العقوبا   كما   ر " كا من اسشعما دون حق ش  ًا  تاص   اره، بصاورة ش حاق باو ضاررًا، من قانون  673
مااااة...، أو بمحااااد  ااااااش ن ولاااا  يكاااان قاصاااادًا اتااااشوس الشاااارء،  وقاااال بااااالحبس حشاااان سااااشة أشاااا ر وبالغرا

 ".العقوبش ن
صاد اوساشيوء والموحل فر اذا النص  د  ا شبار المشرع وسشعماو أشياء الغ ر سرقة ما دا  الأا ا لا  يق

  ن الشرء، أي شم كو. إو أنو يششرط إليقاع العقال أن  ؤدي اساشعماو الشارء إلان ضارر   حاق بصااحل 
 الشرء. أما فر حالة انشأاء الضرر فو  قال.

ن كااان  نطبااق     ااا وصاا  اسااشعماو أشااياء  كمااا شجاادر اإلشااارة إلاان أن اااذا الاانص و يشااما الساايارا ، وا 
تااذ ساايارة مم وكااة اتاار وشناااه ب ااا، ناا  أ اداااا إلاان مكان ااا أو شرك ااا فاار مكااان الغ اار، فاامذا قااا  شااتص بأ

 تر.ف قد أفرد المشرع السوري لسرقة السيارة، ووسشعمال ا دون قصد سرقش ا، نصاًا مساشقًو فار صا ل الماادة 
 شم ك ا ُيعد جرمًا جنا ر الوص . مكرر، معشبرًا أن أتذ السيارة دون قصد 625

 الثالث المبحث
 عقوبة جريمة السرقة                                      

ششنوع  قوبا  جريمة السرقة ب ن الشكد رية و الجنحية والجنحية المشددة والجنحية المتأأة والسرقة الجنا ية 
 الوص  . 

 األول  المطلب
 السرقة البسيطة 

  .ع كما   ر: 674جاء النص   ن السرقة البسيطة فر المادة 
ساارقة أتاار    اار مع نااة فاار اااذا الأصااا شسااشوجل  قوبااة الحاابس ماام الشااغا ماان شاا ر إلاان ساانة  كااا -8"

 والغرامة حشن  شرة  وم ل رة سورية.
وو شاانقص ماادة الحاابس ماام الشااغا  اان سااشة أشاا ر إذا كاناا  الساارقة واقعااة   اان الطاقااة الك ربا يااة، وو  -2

 ".111ل المتاأأة الشقد رية وأحكا  وق  الشنأ ذشطبق   ن الجرا   المعاقل     ا فر اذه الأقرة السابا
 بشح  ا اذا النص نسشت ص النشا ج الشالية:
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 إن اذا النص  شناوو السرقة الشر اسشكم   أركان ا ول  يقشرن ب ا أي ارم مشدد أو متأ . -8
إن المشرع قرر ل سرقة البسيطة  قاوبشر الحابس والغراماة معاًا، ولا  يعاط القاضار سا طة التياار ب ن ماا،  -2

ن كان  شمشم بس طة شقد رية بمراوحة  قوبشر الحبس والغرامة ب ن حد  ما الدنن وال  ن.   وا 
اوو العقاااال :"  شنااا 671إن الشاااروع فااار ارشكاااال السااارقة البسااايطة معاقااال   ياااو بصاااري  ناااص الماااادة  -7

محاولااة ارشكااال الجاان  المنصااوص     ااا فاار اااذا الأصااا "، أي كااا الجاان  المنصااوص     ااا فاار فصااا 
 السرقة بما ف  ا السرقة البسطة.

يمكن إضافة ل عقوبة الحك  بوضم الساار  شحا  الحرياة المراقباة أو بمنعاو مان اإلقاماة فار مكاان محادد  -4
مااان قااانون العقوباااا : " يمكاان أن  وضااام شحاا  الحرياااة  671كشاادب ر احشاارااي، وذلاااك بصااري  ناااص المااادة 

 المراقبة أو يمنم من اإلقامة كا من حك    يو بعقوبة مانعة ل حرية من أجا سارقة أو محاولة سرقة". 
 المطلب الثاني
 السرقة المشددة

بامنااو  قوباة من قانون العقوباا ، والششاد د  شمناا  621حشن  622جاء  صور السرقة المشددة فر المواد 
بالسار  أشد من  قوبة السرقة البسيطة. وبعض صاور الششاد د يااا العقاال ف  اا ذو وصا  جنحار باالر   
من ششد د  قاب ا، أي و  شجااوا الحاد ال  ان ف  اا   ان الانوث سانوا  حابس مام الشاغا، والابعض ااتار 

قاال ف  اا ناوث سانوا  كحاد أدنان من صور الششد د شنق ل فيو العقوباة مان جنحاة إلان جناياة، أي يكاون الع
 أشغاو شاقة.

 أواًل : صور التشديد الجنحي:
من قانون العقوبا . وقد شضمن  ااشان  621و  621جاء النص   ن جن  السرقة المشددة فر المادش ن 

المادشان مجمو ة من الاروم المشددة ل عقال مم بقاء الجر  جنحر الوص ، والعقال المشدد  شراول ب ن 
 مم الشغا سنة إلن نوث سنوا  والغرامة. الحبس

 جاء كما   ر : 621ونص المادة 
" يقضن بالحبس مم الشغا سنة   ن القا وبالغرامة من ألأر إلن  شرة  وم ل رة إذا ارشكب  السرقة فر 

 إحد  الحاو  ااشية:
 اس أو فر معبد.ليًو والسار  اننان فأكنر، أو فر إحد  ااش ن الصورش ن فر مكان سكنن الن - 
 أن يكون السار  مقنعًا أو حامًو سوحًا ااارًا أو متبًأ. -ل
أن يكون السار  تادمًا مأجورًا ويسر  من ماو متدومو، أو ماو إنسان فر ب   متدومو أو فر ب    -ج     

متانو، أو  أتر رافقو إليو، أو أن يكون السار  مسشتدمًا أو  امًو أو صانعًا ويسر  فر مصنم متدومو أو
 فر الماكن الشر يششغون  ادة ف  ا.
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 أن يكون السار   سكريًا أو شب  و ويسر  من أنالو  نده". -د     
فشنص   ن أنو " شناو العقوبة نأس ا بكا من أقد    ن النشا أو السرقة بالصد  أو السرقة  621أما المادة 

با ية أو   راا من الناقو  العامة أو فر محطا  سكك فر القطارا  أو السأن أو الطا را  أو الحافو  الك ر 
 الحد د أو المطارا  أو الجمارك أو   ن الرصأة ".

 من قانون العقوبات: 528حاالت التشديد الواردة في الفقرة ) آ ( من المادة ا  8
لما يمنا اجشما  ما إن اجشماع ارفر ال  ا وشعدد السارق ن يشدد  قال السرقة نارًا أ ـ الليل وتعدد السارقين: 

 .من تطورة تاصة   ن المجنر      ، أو   ن الناا  العا 
 او ارم مس ا ورشكال السرقة نارًا لكون الناس  ت دون فيو ل راحة والنو ، كما أنو الليل :

يضع  قدرة المجنر       فر الدفاع  ن أموال   مقارنًة فيما لو ارشكب  السرقة ن ارًا. و قد شبن  
ال  ا يشما الأشرة ماب ن  رول الشمس » لنقض السورية المأ و  الأ كر ل  ا بقول ا:محكمة ا

 .1«وط و  ا، فمن السرقة الشر شقم فر اذه الأشرة  جل الششد د ف  ا
 فحكمة الششد د فيو واضحة أيضًا ف و يس ا وقوع السرقة لتوم المجنر   ياو مان تعدد السارقين :

أشاااتاص، فضاااًو  ااان أن الشعااادد  ااان   ااان تطاااورة كامناااة فااار  مقاوماااة قاااد و شجااادي نأعاااًا مااام  ااادة
أشتاص السارق ن، فشعدد المجرم ن قد يعطر كا واحد مان   الجارأة ورشكاال أفعااو تط ارة و يقاد  

 .2    ا لو كان بمأرده
 السرقة لياًل من شخص واحد في مسكن أو معبد: -ب

  اا، وااتار مكاانر، وااو المساكن أو المعباد، اذه الحالة شأشرض شوفر ارفر ششاد د، أحاداما اماانر وااو ال
بشاارط أن يكااون السااار  شتصااًا واحاادًا. والااارم الامااانر، أي ال  ااا، شاا  ساابق شاارحو. أمااا الااارم المكااانر 

 .  " مكان سكنى الناع أو في معبد "ف جل أن شقم السرقة إما فر 
 :مكان سكنى الناع 

لااايًو أو ن ااارًا، لماادة طوي ااة أو قصااا رة، سااواء كااان معاااد اااو المكااان المسااشعما بالأعاااا ل سااكن، أي لإلقامااة 
، أو لاا  يكاان معاادًا لااذلك ابشااداًء ولكنااو اسااشتد  فعااًو ل سااكن، 3أصااًو ليكااون مسااكنًا، كالب اا  والأنااد  والم جاائ

كالمصاانم أو المحااا الشجاااري، حاا ن يقااي  فيااو الحااارس أو البااوال، أي  شتااذ فيااو مكانااًا لسااكنو بمأاارده أو ماام 
شو. أما إذا كان  اذه الماكن   ر مسكونة إطوقًا من حارس أو بوال، فو شعشبر مسكنًا باالمعنن أفراد  ا  

 المط ول ل ششد د.

                                                 
 .538، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 82/88/8161، شاري  346، قرار 664نقض سوري،جناية  1
 .47، ص 8113د. أحمد بس ونر أبو الروس، جرا   السرقا ، دار المطبو ا  الجامعية، اإلسكندرية،  2
 .518موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة  82/88/8161شاري   346قرار  664نقض سوري، جناية  3
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والمقصود بالسكن اإلقامة، أي شتصايص المكاان لماااار الحيااة الشار يحارص ف  اا اإلنساان   ان أن يكاون 
 حاجاشو التاصة. فر  الة ح ن  باشراا، كالت ود ل راحة والنو  واوسشحما  وقضاء

وششاد د العقاال و يقشصاار   ان الساارقة الشار شرشكاال فار المكااان المساكون أو المعااد ل ساكن بااا يشاما أيضااًا 
 . 1م حقا  المكان المتصصة لمنأعشو ومشص ة بو مباشرة، كالحديقة والمسشودع والمر ل

 : المعبد 
الدولاة. فقاد يكاون أحاد المصا  ن  المعبد او كا مكاان متصاص إلقاماة شاعا ر د ان مان الدياان الشار شقرااا

 فر جامم أو كنيسة، وقد يكون من د ن  تر ويشواجد فر المعبد لغ ر العبادة. 
 السرقة نهارًا مع تعدد السارقين من مسكن أو معبد: -ج

و بد فر ااذه الصاورة أن  شاوفر ارفار الشعادد والمكاان. فاارم الششاد د اناا مناطاو قياا  اننا ن فاأكنر بسارقة 
 معبد أنناء الن ار.ولقد سبق لنا شأص ا مدلوو  الشعدد والمسكن والمعبد.مسكن أو 

وشجاادر اإلشااارة انااا إلاان أن المسااكن أو المعبااد و يشااكا ارفااًا مشااددًا بذاشااو، بااا و بااد أن يقااو  إلاان جانبااو 
ااارم مشاادد  تاار، اااو ال  ااا أو شعاادد السااارق ن.أما لااو شماا  الساارقة ماان شااتص واحااد ن ااارًا فااو ششااد د فاار 

 اذه الحالة.
 من قانون العقوبات: 528د ( من المادة  –ج  -ـ حاالت التشديد الواردة في الفقرات ) ب 2
 :  التقنع أو حمل السالح -أ
 .621الشقنم أو حما السول يشكا الحالة المشددة الواردة فر الأقرة ) ل   من المادة  

سااار  ممااا   قاار الر اال والأاااع فاار نأااس وحكمااة الششااد د فاار ذلااك واضااحة إذ أن وضاام قناااع يعناار شتأاار ال
المجنر   يو ف جع و  جبن  ن الدفاع  ن مالو، كما أن حماا الساول أننااء شنأ اذ السارقة  ادو   ان تطاورة 

 السار ، لن حما السول أو الشقنم يشد من أار السار  ويس ا   يو شنأ ذ جريمة السرقة.
 الخادم والمستخدم والعامل والصانع : -ب

مان قاانون العقوباا  مساشندًا   ان صاأة الساار .  621الارم المشادد فار الأقارة ) ج   مان الماادة جاء اذا 
وحكمااة ششااد د العقااال ف  ااا أن اااؤوء الشااتاص، ماان تااد  أو  ماااو أو صااناع  شمشعااون بنقااة متاادوم   أو 

و لمااا مسااشتدم  ، واااو ل ااذا يضاام باا ن أ ااد    أموالااو الشاار ششط ب ااا أ مااال  ، وو  اادور بت ااده ساارقش    ل ااا وا 
فعا ذلك أو لكان،   ان القاا، احشااط لعاد  وقاوع السارقة. ل اذا يشاكا إقادا  ااذه الأ اة مان الشاتاص   ان 

 السرقة إادارًا ل نقة الشر منح  إل   ، وس    ل   ارشكاب ا، مما يسشد ر ششد د العقال      .

                                                 
 .535موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة  26/7/8166شاري  281قرار  811نقض سوري، جناية  1
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أو  اماا أو صاانم ويسار  فار مصانم  لقد أوجل المشرع لشوافر ارم الششاد د أن شقام السارقة مان مساشتد 
متدوماو أو متاناو أو فاار المااكن الشاار يشاشغ ون  اادة ف  ااا. وااذا يعناار ضارورة شاوافر شاارط ن: صاأة فاار 

 السار ، ومكان السرقة.
 :صفة السارق 

شط ل المشرع فر السار  أن يحماا إحاد  الصاأا  ااشياة: التااد  الماأجور والمساشتد  والعاماا والصاانم . 
د  المأجور ف و الذي يعما فر مسكن المتدو  ويرافقو أحيانًا فر اياراشو. فر حا ن أن المساشتد  أو أما التا

العاماااا أو الصاااانم ف اااؤوء يقوماااون بأ مااااو يغ ااال     اااا الطاااابم الم نااار أو الأنااار أو ال ااادوي، كالساااكرش ر 
لريااا . ف اااؤوء والمحاسااال التصوصااار والكاشااال والعاماااا فااار معماااا أو محاااا شجااااري و اماااا الارا اااة فااار ا

جميعًا يقومون بعما لشتص  تر   ن وجو او شياد واونشااا  النسابر.واذا او شيااد ااو الاذي يمان  القاا   
بالعما نقة رل العما ويشي  لو أن  ادتا بحرياة إلان المااكن العا ادة ل مجنار   ياو. يساشت ص مان ذلاك أن 

شد ر  رضااًا إلاان مناااو ليقااو  فيااو بعمااا ناا  ااارم الششااد د اااذا و  شااوافر إذا ارشكباا  الساارقة ماان  امااا اساا
 نصاارم، كشصاا ي  ج اااا ك ربااا ر أو شمد ااد ك رباااء أو شوصاا ا الغسااالة ومااا إلاان ذلااك، لن العامااا انااا و 

 يحوا نقة صاحل المناو الذي و  نأك  ن رقابشو لو.
  :مكان السرقة 

المكااان،  أو ساار  شااتص  بالنساابة  ل تاااد  المااأجور ششاادد العقوبااة سااواء ساار  متدومااو بغااض النااار  اان
 اور متدومو فر ب شو، أو يسر  من مناو شتص  رافاق متدوماو إلياو. فار حا ن شط ال المشارع أن يسار  
المسااشتد  أو العامااا أو الصااانم ماان مصاانم المتاادو  أو متانااو أو فاار الماااكن الشاار يشااشغا  ااادة ف  ااا. و 

سااواء كااان الماااو المساارو   ا اادًا لاارل المسااشتد  أو العامااا الااذي يساار  ماان معمااا رل  م ااو يشاادد  قابااو 
العما أو لغ ره. فقد شقم السرقة   ن إحاد  أدوا  المعماا أو   ان شارء مم اوك لغ ار صااحل العماا وجاد 
فر المصنم إلصوحو، أو   ان مااو  ا اد لعاماا  تار. ويأتاذ ذا  الحكا  الصاانم الاذي يسار  مان متاان 

محااا الساارقة ماااًو ماان المتااان أو ماااًو شعااود م ك شااو  رل  م ااو الشاااجر، فيطالااو الششااد د أيضااًا سااواء كااان
 لصانم  تر أو لشتص  ريل وجد مالو فر المتان كوديعة منًو. 

 العسكري أو شبيهه: -ج
بقول ااا " أن  621ورد ااارم ششااد د  قااال ساارقة العسااكري ماان مضاايأو فاار الأقاارة الت اارة )د  ماان المااادة 

الااو  نااده ". ول ااذا الااارم المشاادد أصااا شاااريتر حاا ن كااان يكااون السااار   سااكريًا أو شااب  و ويساار  ماان أن
العرم القدي  جاريًا بناوو العسكري ن ض وفًا لد  سكان المناطق الشر يمرون ب ا أو يعساكرون ف  اا، ف  شاا  
المضاا   بشقاادي  المااأو  والمأكااا والمشاارل لضاا وفو العسااكري ن.ومن الطبيعاار ششااد د  قااال العسااكري الااذي 

 يقد    ن سرقشو.  تا بنقة المض   ف
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 من قانون العقوبات:  524حاالت التشديد الواردة في المادة  ا  7
 السرقة بالنشل أو الصدم: -أ

،وااو الششاد د ذاشاو الاذي يطااو 621جاء ارم ششد د السرقة بالنشا أو الصاد  فار الجااء الوو مان الماادة 
 الغرامة.، والمشمنا بالحبس من سنة إلن نوث سنوا  وب621حاو  المادة 

  :واااو صااورة ماان صااور الساارقة ششمنااا بساا ل ماااو الناااس فاار  أ ااة ماان   وبتأااة و  اادرك ا النشــل
المجنر      . وو  برة بأداة النشا، فسيان أن يقم النشا بال اد مجاردة أو  ان طرياق اساشتدا  أداة 

 ف  ا.مع نة . فالنشا يأ د تأة ال د فر شنأ ذ السرقة أيًا كان  الطريقة المسشتدمة 
  إن السرقة بالصد  ششمنا باوصطدا  باالمجنر   ياو مان قباا الساار  أو مان قباا شاريكو، الصدم :

 واوسشيوء   ن مالو  ندما يكون ذانو منشغًو بمواج ة اوصطدا  أو بالن وض إذا وقم.
 السرقة في وسائل النقل العامة: -ب

بقولو " أو السارقة فار القطاارا   621انر من المادة جاء ششد د السرقة فر وسا ا النقا العامة فر الجاء الن
أو الساأن أو الطاا را  أو الحاافو  الك ربا ياة أو   رااا ماان النااقو  العاماة أو فار محطاا  ساكك الحد ااد 

 أو المطارا  أو الجمارك أو   ن الرصأة ".
ا ناارًا وادحام اا بالنااس وحكمة ششد د السرقة انا ششمنا بس ولة ارشكال السارقة فار وساا ا النقاا ومحطاش ا

وونشاااغاو المساااافرين فااار اواشماااا  بشأاصااا ا ساااأرا  وصاااعوبة ماااراقبش   أمشعاااش  ، مماااا يقشضااار الششااادد فااار 
 حما ش  .

وكااا مااا يشااشرط لشااوافر اااذا الااارم المشاادد أن شقاام الساارقة فاار إحااد  وسااا ا النقااا، أي أن الااارم المشاادد 
قوع السارقة فيو.وااذا الشارط  شط ال بالضارورة وقاوع السارقة مرشبط بمكان مع ن او وس  ة النقا و ويوجل و 

أنناااء ششااغ ا ش ااك الوساا  ة، سااواء أنناااء ساا راا أو شوقأ ااا فاار المحطااا  لناااوو الركااال ماانًو، كمااا يقشضاار 
ضاارورة وجااود أشااتاص ف  ا.نسااشت ص ماان ذلااك أن ااارم الششااد د و  شااوافر إذا وقعاا  الساارقة   اان وساا  ة 

أجاا  ااا كاإلطااارا  والمصااابي  ونحواا،كمااا و  شااوافر اااذا الااارم إذا لاا  شكاان  النقااا ذاش ااا، أو   اان بعااض
 الوس  ة مسشتدمة فعًو، بأن كان  م م ة أوفر ورشة إلصوح ا .

الواردة فر تشا  النص فاو شعنار أرصاأة الشاوارع أو الطرقاا ، باا اار معطوفاة   ان " األرصفة "أما  بارة 
، فالسااارقة مااان أرصاااأة 1الجماااارك القا ماااة فااار المحطاااا  الماااذكورةمحطاااا  القطاااارا  والمطاااارا  ومكاشااال 

 .المحطا  شسشوي فر الششد د مم السرقة من المحطا 
 ثانيًا : صور التشديد الجنائي ) السرقة الموصوفة (:
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ماان قااانون العقوبااا ، فرشب ااا شرش بااًا  623حشاان  622نااص المشاارع   اان صااور جنايااا  الساارقة فاار المااواد 
نااا  أ قباااو باااالنص   ااان جناياااا  ذا   622شااادة العقاااال، فااانص   ااان أشاااداا فااار الماااادة شناالياااًا مااان ح اااث 

 قوبااا  أقااا شاادة. ويط ااق   اان صااور الساارقة الجنا يااة الساارقة الموصااوفة، ويقصااد ب ااا الساارقة الموصااوفة 
 لشم  ااا  ن صور السرقة الجنحية.وصأًا جنا يًا 

 ـ  جناية السطو على المساكن : 1
ماان قااانون العقوبااا   622الصااورة ماان اجشماااع تمسااة شااروط ششااد د أوجب ااا نااص المااادة و بااد لقيااا  اااذه 
 صراحة بقولو:

" يساشوجل  قوبااة الشاغاو الشاااقة المؤبادة أو المؤقشااة مان تمااس  شارة إلاان  شارين ساانة السارقة الشاار شقاام  
 مسشجمعة الحواو الشالية:

 ليًو. -8
 بأعا شتص ن أو أكنر.  -2
ساااكنن النااااس أو م حقاشاااو، بواساااطة الت ااام أو اساااشعماو مأااااشي  مصااانعة أو أدوا  الااادتوو إلااان مكاااان ل -7

 متصوصة، أو بانشحاو صأة موا  أو بارشداء ايو أو شاراشو، أو الشذرع بأمر من الس طة.
 أن يكون السارقون مقنع ن، أو أن يكون أحدا  حامًو سوحًا ااارًا أو متبًأ. -4
لسااول، أو  شوسااا بأحااد ضاارول العناا    اان الشااتاص، إمااا لش   ااة أن   اادد السااارقون أو أحاادا  با -5

ما لشأم ن ارل الأا   ن أو اوسشيوء   ن المسرو  ".  الجناية أو لشس    ا وا 
ولقااد ساابق لنااا شحد ااد المقصااود باابعض الاااروم فاار معاارض شاارل اااروم الششااد د الجنحاار. لااذلك سنقصاار 

و، نا  نشصاد  ل اارم الت ار الاذي لا  يسابق لناا شحد اد الشرل   ن طريقة أو وس  ة دتوو المسكن وم حقاش
 مدلولو. 

 وسيلة دخول المسكن وملحقاته : -أ
حدد النص، لشوافر اارم الششاد د، أن  اش  دتاوو المساكن بمحاد  وسا  ش ن: إماا باالت م أو باساشتدا  مأااشي  

ما بانشحاو صأة رسمية كاذبة.مصنعة أو أدوا  متصوصة  . وا 
 :الخلع 

 ن     جأ إليو السار  إلاالة حاجا يحوو ب نو وب ن الدتوو إلن المسكن. ف و وسا  ة مان   شمنا بكا  ما
وساا ا العناا  لأااش  ماادتا مغ ااق. والت ام و يقشصاار   اان مأ ومااو ال غااوي المحادد بااا اااو يشااما كااا وساا  ة 

ن مأ ااو  .أمااا الشساا ق فااو  اادتا ضاام1 نيأااة شحقااق ل سااار   ا شااو، كالكساار والقطاام والشحطااي  وال ااد  والنقاال
الت اام ونعاادا  تاصااية العناا  فيو.فالشساا ق اااو اجشياااا المحاايط التااارجر ل مسااكن ماان   اار منافااذه الطبيعيااة 
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وباادون اسااشتدا  العناا ، كشساا ق السااور أو شساا ق شااجرة أو ماسااورة أو شاارفة أو اسااشعماو ساا  . والت اام كمااا 
إحااداث نقاال بالجاادار، شحطااي  اجاااج  أساا أنا يشااما الكساار والنقاال والقطاام والشحطااي  وال د .لااذلك يعشباار ت عاااً 

النافذة،كساار قأااا البااال. بالشااالر إذا لاا  يسااشتد  السااار  بدتولااو المسااكن العناا  فاامن فع ااو و يعااد ت عااًا ولااو 
كان دتولو المكان بغ ر حق، كما لو مد  ده من فشحة البال فرفم ماوج الباال ودتاا. وسايان لشاوفر اارم 

 .  1 يًا ششد د الت م أن يكون تارجيًا أو دات
 :المفاتين المصنعة 

يعنر المأشال المصنم اسشتدا  أي مأشاال  تار   ار المأشاال الحقيقار المساشعما فعاًو فار الأاش .إو أن الأقاو 
واوجش اااد القضااا ر يعطاار مأ ومااًا أوساام لماادلوو المأشااال المصاانم. لااذلك يعشباار مأشاحااًا مصاانعًا يطبااق   يااو 

الاذي يصانعو الساار  شق  ادًا ل مأشاال الصا ر أو المأشاال التااص بمكاان الششد د: المأشال المق د، أي المأشال 
  تر إذا اكشش  السار  صوح شو لأش  المسكن المراد سرقشو.

وقااد ا شباار  محكمااة الاانقض السااورية أنااو يعااد اسااشعماًو لمأشااال مصاانم: اسااشيوء المااد ن   يااو بالح  ااة   اان 
، أو سرقة المأشاال الصا ر مان صااحبو واساشعمالو 2لسرقةالمأشال الص ر و ما نستة  نو واسشعمالو فر ا

 .4، أو احشأاو التاد  أو العاما بالمأشال بعد شركو العما واسشتدامو فر السرقة3فر السرقة
وقد ا شبر  محكماة الانقض بالمقاباا أن صاأة المأشاال المصانم شنشأار، وينشأار الششاد د شبعاًا لاذلك، فار حالاة 

اة الماااد ن   ياااو بصااورة مشااارو ة، أي أن صااااحل المساااكن قاااد سااا مو إيااااه وجااود المأشاااال الصااا ر فااار حاااو 
 .5ل دتا ب شو بغيابو، فقا  المد ن   يو فر السرقة من داتا اذا المسكن

 األدوات المخصوصة  : 
يقصد ب ا أي أداة متصصة من ح ث صنا ش ا لأش  البوال، واسشتدم ا السار  لذا  الغارض. كالكماشاة 

 صا المعقوفة وما إلن ذلك. والشريط الحد دي والع
ويساااشوي وفقاااًا لااارأي محكماااة الااانقض الساااورية لقياااا  اااارم الششاااد د أن يساااشتد  المأشاااال المصاااانم أو الداة 
المتصوصة فر فش  البال الر يسر أو البوال الدات ياة. كماا يساشوي أن يساشتد  المأشاال المصانم أو الداة 
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روج منااو بالمسااروقا . فااالم   فاار ذلااك أن يسااشتد  المتصوصااة لشساا  ا الاادتوو ل مسااكن أو لشساا  ا التاا
 .1المأشال أو الداة المتصوصة بقصد السرقة

 : استخدام صفة رسمية كاذبة 
قد و   جاأ الساارقون فار دتاوو المساكن الماراد سارقشو إلان الت ام أو إلان اساشعماو مأااشي  مصانعة أو أدوا  

شحااو صاأة مواا  أو ارشاداء اياو أو شااراشو أو متصوصة، باا قاد   جاؤون إلان الح  اة والتاداع فار ذلاك بان
الشذرع بأمر من الس طة لادتوو المساكن مساشغ  ن باذلك نقاة النااس فار رجااو السا طة العاماة، والطا اة الشار 
يعااادون أنأسااا   م اااام ن ب اااا إااءاااا ، ومعشماااد ن باااذا  الوقااا    ااان ا باااة الدولاااة باساااشغول   ل نقاااة المرشبطاااة 

 .  2بمواأ  ا ورشكال جريمش  
وششمنا اذه الوس  ة بقيا  أحد السارق ن، منًو، باود اء أما  صاحل المسكن بأنو ضاابط شارطة، وباأن مان 
بصااحبشو ااا   ناصااره.وقد و  ااد ر السااار  بصااأشو الما ومااة بااالقوو، بااا قااد يقشصاار الماار   اان الا ااور 

 بما ر الضابط بارشداء ايو أو شاراشو التاصة. 
أن ششصا بوايأة  اماة، فاو يكأار انشحااو صاأة مواا  فار شاركة تاصاة، ويششرط فر الوايأة الما ومة 

لن اااذه الوايأااة و شولااد ذا  النقااة المنبنقااة  اان الوايأااة العامااة، وو يعشباار المااواطن نأسااو م امااًا بطا ااة 
مواأ  اااا، وبالشاااالر و  شرشااال     اااا شبعاااًا لاااذلك شسااا  ا ارشكاااال السااارقة. فااار المقاباااا يكأااار أن شكاااون مااان 

  الشااار شاااوحر بالنقاااة بمواأ  اااا، أو الشااار  نصااااع النااااس لوامااار السااا طة ف  اااا، كرجااااو الشااارطة أو الوااااا 
 كمواأر اإلطأاء أو اإلحصاء أو المساحة أو الك رباء أو اإلسعام وما إلن ذلك.

أما الشذرع بأمر الس طة ف شمنا فر إد ااء الساار  أناو يعشماد   ان أمار صاادر لاو مان السا طة  تولاو دتاوو 
 ن ل قيا  بمجراء رسمر كالشأشير أو القبض أو إحصاء  دد السكان أو ش قيح   من وباء ما و . المسك

وشجدر اإلشاارة اناا إلان أناو يساشوي فار شحقاق ااذا الاارم المشادد أن يصاد  صااحل المساكن ااذه الصاأة 
بااأمر الساا طة الما ومااة أو و يصاادق ا. فيكأاار لااذلك اود اااء ب ااذه الصااأة أو الا ااور بما راااا أو الشااذرع 

 لشحقق اذا الارم المشدد، ليضام إلن   ره من الاروم المكونة لجناية السطو   ن المساكن.
 التهديد بالسالح أو استخدام العنف : -ب

 .إن الش د د بالسول أو اسشتدا  العن  فر السرقة يضع  مقاومة المجنر   يو ويس ا ارشكاب ا
واذا الارم المشدد او الارم التامس الواجل شوافره، إضافة ل اروم الربعة السابق ذكرااا، لقياا  جناياة 

لااارم" بش د ااد السااارق ن أو أحاادا  بالسااول، أو  شوسااا بأحااد ضاارول االسااطو   اان المساااكن. ويشمنااا اااذا 
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ماااا لشاااأم ن اااارل الأاااا    ن أو اوساااشيوء   ااان العنااا    ااان الشاااتاص، إماااا لش   اااة الجناياااة أو لشسااا    ا وا 
 المسرو  ". 

 ول ذا الارم المشدد صورشان ذكراما النص: الش د د بالسول أواسشتدا  العن .
 : التهديد بالسالح 

 شمنااا الش د ااد بالسااول بقيااا  الم اادد باإلنااذار أو الو  ااد الجاادي ل مجناار   يااو فاار الساارقة أو   ااره باسااشتدا  
ويساشوي فار الساول أن يكاون ساوحًا بطبيعشاو أو ساوحًا بالشتصايص.  السول ضده إذا قااو  شنأ اذ السارقة.

كما يسشوي أن يكون اذا السول حقيقيًا أو اا أًا، مادا  أنر الش د د بو   ن المجنار   ياو ، وااو دل الر ال 
 فر أوصالو ومنعو من إبداء أية مقاومة.

المجنار   ياو بشسا ي  المااو، أو بشسا ي  مأشاال ويسشوي أن  شجسد الش د د بالقوو أو بالأعا. فقاد ياأمر الساار  
و سيقش و، أو يش ر المسدس فر وج و، أو يقو  بش قيمو أمامو. والش د د ب ذا المعنن يقشضار اشتااذ  التانة وا 
الم دد لموق  إ جابر يأص   ن  امو. أما مجرد حما السول، ولاو كاان اااارًا، فاو يحماا فار ذاشاو ااذا 

 مشرع كا من ما ارفًا مسشقًو لقيا  جناية السطو   ن المساكن.المعنن. ولذلك ا شبر ال
ولكاار يعشباار الش د ااد ارفااًا مشااددًا ل ساارقة و بااد أن يكااون الغاارض منااو ش   ااة الساارقة أو شساا  ا ارشكاب ااا أو 

 شأم ن ارل فا    ا أو اوسشيوء   ن المسروقا . 
نم الحارس من الشدتا وحجاه فر مكاان ماا ليساشطيم فقد   جأ أحد السارق ن ل ش د د بالسول ليم د ل سرقة بم

 السارقون الدتوو ل مسكن المراد سرقشو.
أما الش د د ل شس  ا أو ال ارل أو اوساشيوء، فالغاياة مناو إاالاة ماا يعشارض شنأ اذ السارقة مان  قباا ، كش د اد 

التاروج بالمااو تاارج المجنر   ياو الاذي ا ار فجاأة ل ساارق ن فار المساكن، أو إذا حااوو منام الساارق ن مان 
المسكن، أو لمنعو من ال حا  ب    ند فرارا . أما الش د د الواقم لغ ر قصد السارقة فاو يشام و الششاد د. كماا 
فر حالة مصادفة المجنار   ياو لحاد الساارق ن بعاد مارور امان   ان السارقة، ومحاولشاو اإلمسااك باو، وقياا  

 السار  بش د ده بعد  اوقشرال منو. 
  العنف :استعمال 

اذه الصورة ششمنا باإلقدا    ن اسشتدا  العن  بقصاد السارقة. واار شمناا أ  ان درجاا  التطاورة ونطوا  اا 
   ن ا شداء   ن شتص اإلنسان إضافة لو شداء   ن مالو.

والمشاارع لاا  يحاادد ماادلوو العناا  المشاادد لجريمااة الساارقة. وقااد  رفشااو محكمااة الاانقض السااورية بأنااو " ك عمااا 
" ، " والعن  يشاما كاا أنوا الشادة وضارول الذ  1ومة المعشد    يو ولو ل   شرك أنرًا ااارًا فيويعطا مقا
 ."1والشعذ ل

                                                 
 .673، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 1/1/8164شاري   575قرار  573نقض سوري ، جناية  1
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 شض  من اذا الشعري  أن العن  او  بارة  ن  ما مادي موجو مباشرة إلان جسا  إنساان بقصاد إضاعام 
  اادد اإلنسااان فاار حياشااو، أو  مقاومشااو ل ااشمكن ماان الساارقة. وو يشااشرط فاار اااذا العناا  أن يكااون شااد دًا، أو

  حق بو أذً ، فأي درجة من العن  شكأر ولو ل  ششرك أنرًا ااارًا   ن المجنار   ياو. و  ان ذلاك يعاد  نأاًا 
 .  2ضرل المجنر   يو أو دفعو أو إلقاءه   ن الرض أو اإلمساك بو لشعط ا مقاومشو

إماا شم  ادًا ل اا كضارل الحاارس أو كا  فماو  ويششرط و شبار العنا  ارفاًا مشاددًا أن يماارس بقصاد السارقة،
ماا ل شسا  ا  أو اإلمساك بو وحجاه أو شد وناقو كر  شمكن بقية السارق ن من الدتوو ل مناو الماراد سارقشو. وا 
أو ال رل أو اوسشيوء ح ث شكون الغاية من العن  إاالة ما يعشرض شنأ ذ السارقة مان  قباا  وماا ق نااه فار 

. وشاارط ا شبااار العناا  ارفااًا ل ششااد د يقشضاار أن  اارشبط العناا  بالساارقة ارشباااط " الش د ااد يصاا   فاار العناا 
بالمع وو" أو" ارشباط الوس  ة بالغاية". فمذا شت   ااذا اورشبااط، باأن ارشكال العنا   السبل بالمسبل أو الع ة

  ان المجنار  لغ ر قصد السرقة فو محا لشوافر ارم الششد د  ند ٍذ.كما لو ا شاد  أحاد الساارق ن بالضارل
  يااو لمجاارد اوسااش ااء بااو بعااد اوسااشيوء   اان مالااو، أو ردًا   اان شااشيمة وج  ااا لااو المجناار   يااو.فأر اااذه 
الحااااو   نقطااام اورشبااااط بااا ن العنااا  والسااارقة، وينشأااار اااارم الششاااد د، ويعشبااار العنااا  جرماااًا مساااشقًو  ااان 

 السرقة.
، باالمعنن الساال  بياناو، وانضامامو إلان الاااروم  ناد شاوافر اارم الش د اد أو العنا  بقصاد ارشكااال السارقة

، شقااو  جنايااة السااطو   اان المساااكن، ويعاقاال فا  واااا بالشااغاو 622الربعااة التاار  الشاار ذكرش ااا المااادة 
الشاااقة المؤباادة، ول محكمااة، حساال اااروم الحاااو، صااوحية اسااشبداو اااذه العقوبااة بالشااغاو الشاااقة المؤقشااة 

 من تمس  شرة إلن  شرين سنة.
 ـ السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي: 2

 من قانون العقوبا  ونص ا: 627أورد المشرع اذه السرقة المشددة فر المادة 
إذا وقع  السرقة   ن الطريق العا  أو فر القطار الحد دي مسشجمعة حالش ن من الحاو  المع ناة فار  -8"

 مس  شرة إلن  شرين سنة.المادة السابقة يقضن بالشغاو الشاقة من ت
ذا ل  ششوفر فر اذه السارقة إو إحاد  ش اك الحااو  كاان العقاال الشاغاو الشااقة المؤقشاة سابم سانوا   -2 وا 

   ن القا.
 وفر الحاو  التر  شكون العقوبة الشغاو الشاقة من نوث إلن  شر سنوا ".  -7

 الحاو  مرده الارم المكانر.بشح  ا اذا النص نوحل أن ششد د  قال السرقة فر اذه 
 :الطريق العام -أ

                                                                                                                                               
 .641،موسو ة قانون العقوبا  السوري،مرجم السابق، قا دة 1/6/8165شاري   711قرار  451نقض سوري،  جناية  1
 .671، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 21/5/8161شاري   454قرار  638نقض سوري،  جناية  2
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الطرياق العاا  ااو الطرياق الباري الاذي  رشااده النااس ويصااا با ن المادن والقار  ويقام تاارج حادود ااذه الماادن 
. وشرجم تطورة السرقة فر الطريق العا  وفق اذا المعنن إلان امشاداد الطرياق فار منااطق بع ادة  ان 1والقر  

العمااران والشجمعااا  السااكنية، باإلضااافة إلاان صااعوبة شواجااد ساا طا  الماان   اان امشااداد الطريق.ولقااد  رفاا  
محكمة النقض السورية المقصود بالطريق العاا  بكوناو "الطرياق الواقام تاارج المادن والموصاا با ن ب ادش ن و 

ساافرين فار المكناة ح اث و  وجاد دات  ا، لن الغاية من ششد د العقوبة ل سارقا  الواقعاة فياو ااو حماياة الم
ف  ااا ماان يسااعأ   وأمااا فاار الماادن المكشاااة فالمسااافرين و يحشاااجون إلاان اااذه الحمايااة لن اا  محاااطون بماان 

". واساشنادًا ل اذا المادلوو ل طرياق العاا ، فامن الشاوارع والسااحا  الواقعاة داتاا المادن 2 نجدا   ناد الضارورة 
  .أو القر  شترج  ن مأ و  الطريق العا

 :القطار الحديدي -ل
إن مدلوو القطار الحد دي واض  و يحشاج إلن شأس ر. ف و وس  ة النقا ب ن المدن والقار  الشار شسا ر   ان 
قضاابان حد ديااة. وكااا مااا يشااشرط فاار اااذا الااارم أن يكااون القطااار مسااافرًا أو   اان أابااة السااأر و مشوقأااًا 

 بصورة نابشة فر إحد  المحطا . 
 اقشصر فر الششد د   ن القطار دون   ره من وسا ا النقا البرية أو البحرية. والموحل أن النص

 والم أ  ب ذا الصدد الشناقض الذي وقم بو المشرع السوري فر إطار ششد د  قال السرقة فر القطارا .
 أن المشرع شادد  قاال السارقة ششاد دًا جنحياًا، وااو الحابس مان سانة 621ف قد رأ نا فر معرض شرل المادة 

إلاان نااوث ساانوا ، إذا وقعاا  فاار وسااا ا النقااا العاماااة، وذكاار ماان ب ن ااا القطااارا ، ناا   اااد وشاادد  قاااال 
إذا وقعاا  فاار القطااار الحد اادي، معشباارًا فاار الأقاارة النالنااة ماان  627الساارقة ششااد دًا جنا يااًا فاار صاا ل المااادة 

ر الوصاا   قابااو الشااغاو ذا  المااادة أن الساارقة فاار القطااار دون أن  رافق ااا أي ااارم مشاادد جرمااًا جنااا 
 الشاقة من نوث إلن  شر سنوا .

ال شااان و يمكاان الشوف ااق ب ن مااا ناار  ضاارورة  627و  621وأماا  اااذا الشناااقض الواضاا  باا ن نصاار الماادش ن 
ماان « القطااار الحد اادي»شادتا المشاارع السااوري لرفام اااذا الشناااقض وا شبااار الششاد د إمااا جنحيااًا بحااذم  باارة 

ما 627نص المادة   من قانون العقوبا . 621من نص المادة « القطارا »ششد دًا جنا يًا بحذم  بارة  وا 
لااان أن  اااش  شااادتا المشااارع لرفااام الشنااااقض الاااذي وقااام باااو،  ناااور الشسااااؤو الشاااالر : أي مااان النصااا ن واجااال  وا 

 الشطب قإ

                                                 
 .265د.  بود السراج، قانون العقوبا  التاص ، مرجم السابق، ص  1
شاري   8117قرار 8732ا جناية  514و قا دة  517، قا دة 25/88/8111شاري   112قرار  122نقض سوري أحداث  2

، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، 434قا دة  27/4/8111شاري   783قرار  756، جناية  413قا دة  71/81/8114
 .8532ونية،  مرجم السابق، قا دة ، مجمو ة القوا د القان5/6/2115، شاري  813قرار  766نقض سوري، ا  ة  امة، أساس 
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وبالشاالر فر الواقم نحن أما  اجشمااع جارا   معناوي ح اث انطباق   ان الأعاا نأساو أكنار مان وصا  قاانونر 
  شوجل   ن  القاضر أن يأتذ بالوص  الشد. 

أما بالنسبة لششد د العقال   ن السارقة   ان الطرياق العاا  أو فار القطاار الحد ادي ف قاد شضامن ناص الماادة 
 نوث درجا  من الششد د: 627
لااواردة فاار إذا لاا   شرافااق ماام الساارقة فاار الطريااق العااا  أو فاار القطااار الحد اادي أي حالااة ماان الحاااو  ا -8

، فالعقوبااة ششاادد إلاان الشااغاو الشاااقة ماان نااوث إلاان  شاار ساانوا  وفقااًا ل أقاارة النالنااة ماان المااادة 622المااادة 
 . ومنال ا قيا  شتص واحد   ر مس   بالسرقة ن ارًا فر الطريق العا  أو فر القطار الحد دي.627
لااة واحاادة فقااط ماان الحاااو  الااواردة فاار إذا شرافااق ماام الساارقة فاار الطريااق العااا  أو القطااار الحد اادي حا -2

، فالعقوبااة ششاادد إلاان الشااغاو الشااقة ماان ساابم ساانوا  إلاان تماس  شاارة ساانة وفقااًا ل أقاارة النانيااة 622الماادة 
. ومنال ااا قيااا  مجمو ااة أشااتاص بالساارقة ن ااارًا فاار الطريااق العااا ، أو قيااا  شااتص واحااد 627ماان المااادة 

 .1بالسرقة ليًو فر القطار الحد دي
، 622إذا شرافق مم السرقة فر الطريق العا  أو القطار الحد دي حالش ن من الحااو  الاواردة فار الماادة  -7

. 627ششاادد العقوبااة إلاان الشااغاو الشاااقة ماان تمااس  شاارة إلاان  شاارين ساانة وفقااًا ل أقاارة الولاان ماان المااادة 
  .    ومنال ا قيا   دة أشتاص بالسرقة ليًو فر الطريق العا  أو فر القطارا

 ـ السلب بالعنف : 3
 ،ونص ا:624أورد المشرع اذه السرقة المشددة فر المادة 

إذا رافق السرقة  ن    ن الشاتاص ساواء لش   اة الجريماة أو شسا    ا وساواء لشاأم ن اارل الأاا   ن  -8" 
 أو اوسشيوء   ن المسرو  يعاقل الأا ا بالشغاو الشاقة المؤقشة.

تماااس سااانوا  إذا شسااابل  ااان العنااا  رضاااوض أو جااارول أو إذا رافقشاااو إحاااد   و شااانقص العقوباااة  ااان -2
 ". 622الحاو  الربعة الولن المع نة فر المادة 

إن العناا  كمااا  رفشااو محكمااة الاانقض السااورية " يعناار اإلكااراه وأي  مااا ماان أ ماااو القساار واإلجبااار يأشيااو 
" . وأضاف  اذه المحكماة أن " العنا   2بد  االسار  ويوقعو   ن جس  المجنر   يو ليحبط المقاومة الشر  

 جاال أن يقشاارن بصاا ة ماام الساارقة ومرافقااًا ل ااا و نصاارًا ماان  ناصاار شكوين ااا وش   ش ااا أو شساا    ا أو لشااأم ن 
 " .3ارل الأا   ن أو اوسشيوء   ن المسرو ، وأن يكون اذا العن  او الوس  ة الوح دة لشنأ ذ السرقة 

، فنح ا إلياو شجنباًا ل شكارار، مام إباداء 622العن    ن الشتاص  ند دراسة المادة ولقد سبق دراسة ارم 
 الموحاا  الشالية:

                                                 
 .536، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 82/7/8157شاري   281قرار  811نقض سوري، جنحة  1
 .411،، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 24/2/8111شاري   817قرار  211نقض سوري، جناية  2
 .433، موسو ة قانون العقوبا ، مرجم السابق، قا دة 2/82/8115شاري   2617قرار  3812نقض سوري،  سكرية  3
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إن العن  المقصود كارم مشدد ل ذه الجناية او صورة مان صاور اإلكاراه الماادي، بالشاالر ف او  شط ال  -أ
يشاكا إكراااًا معنوياًا م ماا ب اغ شاأن ره   مًو ماديًا. ويسشبعد إذًا من نطاقاو الش د اد باالقواو أو اإلشاارا  الاذي

  اان المجناار   يااو، ولااو ساا ا اقشاارام الساارقة نش جااة تااوم المجناار   يااو ماان الش د ااد. أمااا الش د ااد بالسااول 
، معشبارًا أن كاا من ماا لاو ذا  622ف دتا فر مدلوو العن ، و سيما وأن المشارع سااو  ب ن ماا فار الماادة 

 ياو وشسا  ا السارقة. وباذلك يكاون ااذا الش د اد ااو الصاورة الوح ادة مان النر فر إضعام مقاوماة المجنار  
. ولقاد  بار  محكماة الانقض الساورية  ان ااذا المنحان بقول اا "  1اإلكراه المعنوي الشر شعاد مان قب اا العنا 

إن العن  او كا  ما  ؤنر فار مقاوماة المعشاد    ياو ويعط  اا حشان و يقااو  السارقة... والش د اد بمسادس 
 ".   2 دتا ضمن مأ و  العن حربر 

إن العنااا   جااال أن  وجااااو إلااان الشااااتاص. أماااا أ مااااو العناااا  واو شاااداء الموج ااااة إلااان الشااااياء أو  -ل
الح وانا  فو  شحقاق ب اا معنان العنا ، كاارم مشادد، ولاو كانا  بقصاد شسا  ا ارشكاال السارقة. ومان ااذا 

قشاا ك ال الحراساة أو ضاربو إلساكاشو ل اشمكن مان القب ا كسر التان أو التاا ن لوسشيوء   ن ما بادات  ا، 
الساارقة. والعناا  الموجااو إلاان الشااتاص و يشااشرط أن يقاام   اان المجناار   يااو فاار الساارقة، بااا يسااشوي أن 

 .3يكون موج ًا ضده أو ضد أي شتص  شدتا ويحاوو مقاومة السار  
لأاااا   ن أو لوساااشيوء   ااان  جااال أن يكاااون ارشكاااال العنااا  شم  ااادًا ل سااارقة أو شسااا يًو ل اااا أو ل ااارل ا -ج

المسااروقا ، أي  جاال معاصاارة العناا  ل ساارقة. أمااا العناا  المرشكاال بعااد شمااا  الساارقة فااو يعااد ارفااًا مشااددًا 
ل ا، با جريمة مسشق ة  ن ا. ومنال ا لو شعرض شاتص ل نشاا واارل ال اص، إو أن المجنار   ياو اساشطاع 

  يو فضربو ال ص ل شت ص منو. الشعرم   ن وج و، ن  صادفو بعد امن وحاوو القبض  
 اقاال المشاارع   اان جنايااة الساا ل بااالعن  بالشااغاو الشاااقة ماان نااوث إلاان تمااس  شاارة ساانة، ورفاام  -د 

مقدار الششد د، بالصعود بالحد الدنن إلان تماس سانوا ، إذا ناشج  ان العنا  رضاوض أو جارول أو رافقشاو 
 .622إحد  الحاو  الربم الولن المع نة فر المادة 

 ـ  السرقة في مكان مقفل : 9
كالشااالر:" يعاقاال بالشااغاو الشاااقة المؤقشااة كااا ماان أقااد    اان  625ورد الاانص   اان اااذه الساارقة فاار المااادة 

السااارقة فااار المااااكن المقأ اااة المصاااانة بالجااادران مأاولاااة كانااا  أ  و، ساااواء بواساااطة الت ااام أو الشسااا ق فااار 

                                                 
، وتال  اذا 472رق   517ا د. محمود محمود مصطأن، مرجم السابق، ص  864د. محمود نج ل حسنر، مرجم السابق، ص  1

 .327الرأي د.   ر  بد القادر الق وجر، مرجم السابق، 
 .438، موسو ة قانون العقوبا  ، مرجم السابق، قا دة 4/82/8111شاري   8484ار قر  8716نقض سوري جناية  2
ا نقض سوري  641، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 1/6/8165شاري   711قرار  451نقض سوري، جناية  3

، مجمو ة القوا د القانونية الشر أقرش ا ال   ة العامة لمحكمة النقض، مرجم 71/82/2112شاري   531قرار  113ا  ة  امة، أساس 
 .8537السابق، قا دة 
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ة أو أياة أداة متصوصاة أو بالادتوو إلان المااكن الماذكورة الداتا أو التارج أو باسشعماو المأااشي  المصانع
 بغ ر الطريقة المألوفة فر دتول ا ".

لقد شدد المشارع ب اذا الانص  قاال السارقة الواقعاة فار أحاد المااكن المقأ اة المحاطاة بالجادران ساواء أكانا  
ان قااد در المصااان بالجاا مأاولااة أ  و، أي سااواء أ ااد  ل سااكن أ  و. نت ااص ماان ذلااك إلاان أن المكااان المغ ااق

 . 1يكون مسكنًا وقد و يكون 
وقااد حاادد الاانص وسااا ا الاادتوو إلاان اااذا المكااان بااالت م أو الشساا ق أو باسااشتدا  مأاااشي  مصاانعة أو أدوا  

 متصوصة أو بأية طريقة   ر مألوفة ل دتوو.
ق بالمكاااان، والناااانر يساااش ا  شااوافر شااارط ن: الوو  شع ااا 625وبالشااالر فااامن ششاااد د العقاااال الااوارد فااار الماااادة 

  شع ق بوس  ة الدتوو إلن اذا المكان.
 أ ـ المكان المقفل المصان بالجدران:  

اذا المكان يشما الماكن المسقوفة المحاطة بالجدران من جميام أطراف اا، أياًا كانا  الماادة الشار بن ا  من اا 
اااذه الجاادران حجاارًا أ  تشاابًا أ  معاادنًا، ويمكاان إ ااو  نوافااذاا وأبواب ااا، كااالمحو  الشجاريااة ومتاااان الساا م 

 والمقاار ودور الس نما والشركا  والمؤسسا  وما إلن ذلك. 
يشما أيضًا كا مكان مسور بحا ط أو بحاجا يحيط بكاما المكان، ويب غ مان اإلحكاا  واورشأااع درجاة  كما

شجعااا اجشيااااه أماارًا   اار يساا ر، سااواء وجااد بااو بااال أ  و. ومنال ااا البسااشان المحاااط بسااور، أو المار ااة ق ااد 
الساور الاذي يحايط بمنااو أو  البناء الشر أحاط مالك ا حديقش ا بسور كاما. ويدتا ضمن اذا المأ و  أيضااً 

 بمتان أو بمحا شجاري أو بأرض فار ة يسشتدم ا مالك ا فر إ داع محصولو الارا ر.
أو الساور الاذي  2و  يو و يعشبر سورًا  ؤدي إلن ششد د العقال السوك الشاا كة المحيطاة بالمكاان المسارو  

شرا ، أو كان قد ش د  جااء مناو بح اث يكاون يحيط ببسشان أو بمار ة إن كان ارشأا و و  شجاوا  دة سنشيم
 اجشيااه س ًو، وو يشكا  قبة حقيقية شجاه السار .

 ب ـ وسائل دخول المكان :
لقاااد حااادد المشااارع وساااا ا دتاااوو المكاااان المقأاااا المحااااط بالجااادران باااالت م أو الشسااا ق أو اساااشعماو مأااااشي  

الحصااار باااا   ااان ساااب ا المنااااو، لن مصااانعة أو أدوا  متصوصاااة. وااااذه الوساااا ا لااا  شحااادد   ااان ساااب ا 
 المشرع تش  اذه الوسا ا بالعبارة العامة " أو بالدتوو ل ذه الماكن بغ ر الطريقة المألوفة ".

                                                 
، 84/3/8157شاري   543قرار  584ا نقض سوري، جناية  688، قا دة 1/81/8156شاري   647قرار  568ي، جناية نقض سور  1

، د. فواية  بد  371موسو ة قانون العقوبا  السوري ، المرجم السابق ، د.   ر  بد القادر الق وجر، مرجم السابق، ص  686قا دة 
 .371السشار، مرجم السابق، ص 

 .586، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 81/2/8161شاري   14قرار  876اية نقض سوري،جن 2
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ولقد سبق لنا شحد د مدلوو الت م والمأاشي  المصانعة والدوا  المتصوصاة فار معارض شارل جناياة الساطو 
ا. ونقصااار الشااارل اناااا   ااان مااادلوو الشسااا ق، وطااار  ، فنح اااا     ااا622  ااان المسااااكن الاااواردة فااار الماااادة 

 الدتوو   ر المألوفة.
 : التسلق 

 شمناااا الشسااا ق باجشيااااا الساااار  لعاااا ق، تاااارجر أو دات ااار، كشسااا ق جااادار أو ساااور أو شاااجرة أو ماساااورة . 
وسايان أن يكااون الشسا ق ل اادتوو أو ل تاروج، بشاارط أن يكاون ادفااو السارقة، وأن  ااش  بادون اسااشتدا  العناا . 

لشسااا ق قاااد يكاااون باساااشتدا  سااا   أو بالصاااعود   ااان الساااور أو القأاااا مااان ساااط  مجااااور أو فاااو  حاااا ط أو وا
 بالدتوو إلن المكان من النافذة. 

والشساا ق يأ ااد معناان الج ااد، أي أن يكااون العااا ق مرشأعااًا بعااض الشاارء ل شحقااق معناان الشساا ق. أمااا إذا كااان 
ان بالجاادار أو بالسااور فشحااة يمكاان الاادتوو من ااا بيساار، منتأضااًا لدرجااة يمكاان اجشيااااه دون شساا قو، أو إذا كاا

 فو شس ق انا.
 : طرق الدخول غير المألوفة 

 رفاا  محكمااة الاانقض السااورية الاادتوو بوساا  ة   اار مألوفااة  اان طريااق مقاب شااو بالاادتوو بالوسااا ا المألوفااة 
الموضام المتصاص بقول ا " إن الدتوو المألوم إلن مكان ما او الاذي يمارساو النااس بادون صاعوبة ومان 
. وبنااًء   ياو يعشباار 1لاو فار ذلاك المكاان. وكاا دتاوو  تار  اش    ان تاوم ذلاك يعشبار دتاوًو   ار ماألوم"

، أو دتاوو المحاا مان النافاذة الشار شصا و بمنااو صااحبو 2دتوًو   ر مألوم الدتوو إلان الغرفاة مان النافاذة
أو شسا ق الساار    ان أكشاام شاريكو إلان ،4، أو دتوو المسكن  ان طرياق الصاعود   ان التراباة المجااورة3

 .  5شرفة المناو ومن ا إلن النافذة المأشوحة ن  الدتوو إلن المناو والسرقة منو
  ند شحقق شروط اذه المادة يعاقل السار  بالشغاو الشاقة من نوث إلن تمس  شرة سنة. 

 ـ سرقة السيارات : 8
 ر، كما   ر:مكر  625نص المشرع   ن سرقة السيارا  فر المادة 

 5111إلاان  2111أ ا يعاقاال بالشااغاو الشاااقة المؤقشااة لماادة و شقااا  اان تمااس ساانوا  وبغرامااة ماان  -8" 
ل اارة سااورية كااا ماان أقااد  بااأي طريقااة وماان أي مكااان   اان ساارقة أي ساايارة ماان الساايارا  المعرفااة فاار الأقاارة 

 . 71/7/8134شاري   81النالنة من المادة الولن من قانون الس ر رق  

                                                 
 611،موسو ة قانون العقوبا  السوري،مرجم السابق،قا دة 82/5/8132شاري   213قرار  411نقض سوري أحداث  1
 سبق اإلشارة إليو.  213قرار  411نقض سوري، أحداث  2
 .611، موسو ة قانون العقوبا  ، مرجم السابق، قا دة 21/8/8158شاري   58رار ق 54نقض سوري، جناية  3
 ،.681، موسو ة قانون العقوبا  ،مرجم السابق ، قا دة 26/4/8151شاري   224قرار  426نقض سوري، جنحة  4
 .371،  ن د.   ر  بد القادر الق وجر، مرجم السابق، اامر ص 21/81/8158شاري   261شم  ا لبنانر رق   5
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ل رة سورية كا مان أتاذ أو اساشعما  7111إلن  8511يعاقل بالشغاو الشاقة المؤقشة وبغرامة من  -  -2
 دون حق وسا ا النقا المب نة فر البند الوو من اذه المادة إذا ل  يكن قاصدًا سرقش ا.

حابس مام الشاغا   من اذه المادة إلان ال2شتأض العقوبة المنصوص     ا فر الأقرة )   من البند ) –ل   
ل ارة ساورية إذا أ ااد الأا اا ماا أتاذه أو اساشعم و إلان  5111إلان  511سنة واحدة   ن القاا والغراماة مان 

 صاحبو أو مكان أتذه توو نونة أيا    ن الكنر من شاري  الأعا دون إحداث ش   فيو
وفقاًا لحكاا  الأقارة ل مان من قانون العقوبا  فار حااو شتأايض العقوباة  662و شطبق أحكا  المادة  -ج  
 من اذه المادة". 2البند 

وشباادو   ااة شاادتا المشاارع بمحااداث اااذا الاانص المشاادد ماان تااوو ر بشااو فاار الشصاادي بشاادة ل ااذا النااوع ماان 
الجااارا   الاااذي  شم اااا بسااا ولة اوساااشيوء   ااان السااايارة، وسااا ولة ال ااارل مااان مكاااان الجريماااة باااذا  المحااااا 

 رة وشأكيك ا وبيع ا قطعًا إلتأاء الجريمة.المسرو ، وإلمكانية شجا ة السيا
.  إو 8134لعاا  81وقد أحاو نص الأقرة الولان مان ااذه الماادة فار شعريا  السايارة إلان قاانون السا ر رقا  

، 2111لعاا   88، المعادو بالمرساو  الششاريعر رقا  2114لعاا   78أن صدور قانون الس ر والمركبا  رق  
الااوارد بااو بااالر   ماان الشطااابق شاابو الشااا  باا ن الشعااريأ ن. وقااد  رفاا  المااادة يقشضاار منااا شبناار شعرياا  الساايارة 
فاار فقرش ااا النالنااة الساايارة بأنااا ا:" مركبااة ماااودة بمحاارك  لاار شساا ر  88الولاان ماان المرسااو  الششااريعر رقاا 

 بوساطشو معدة لنقا الشتاص أو الشياء أو ك   ما، أو ماودة بآو  ذا  اسشعماو تاص ". 
ج مااان مأ اااو  السااايارة العرباااا  الشااار  جرااااا الااادوال والااادراجا  النارياااة والعرباااا  ذا  العجاااو  وباااذلك  تااار 
 النوث.

مكرر أن المشرع  اقل فر كا فقرة من فقراش ا   ن نوع من الجارا   شطااو  625والموحل من نص المادة 
ل سـيارة الغيـر دون قصـد النوع األول وهو جرم سـرقة السـيارة، والنـوع الثـاني وهـو جـرم اسـتعماالسيارا : 
 سرقتها.

وقد قض  محكمة النقض السورية فر معرض الشم  ا ب ن الجرم ن بأن " مناط الشأريق ب ن ما او أن 
 جريمة سرقة السيارة ششع ق باو شداء    ن  م كية

 قوباا  أتاذ مااو الغ ار دون  628السيارة، لن السرقة ار الساس فر الشجاري ، واار كماا  رفش اا الماادة  
نمااا ماان أجااا اسااشطا ة  رضاااه وبنيااة امشوكااو، وأمااا الحيااااة فمن ااا شااأشر  رضاااً  وااار   اار مقصااودة لااذاش ا، وا 

 شااداء   ان الحيااااة فقاط وشااأشر او شاداء   ان الم كيااة، فار حاا ن أن جريماة اسااشعماو سايارة الغ اار ششع اق باو
بصااورة فعاااا شسااشتد  باااو الساايارة فااار أداء تدمااة أو انشأااااع ب ااا دون أن  اااؤدي ذلااك إلااان نيااة الشم اااك. فأتاااذ 
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السيارة دون رضا صاحب ا يقشضر النار فيو إلن نياة الأا اا  ناد أتاذاا لشقاد ر ماا إذا كاان  ناوي الشصارم 
 ".1شقرير الشك    القانونر ل جريمة  ب ا كمالك أو كمسشع ر فقط، ويأشر فر ضوء ذلك

، وشطبيقااًا 2ويشااشرط لشااوافر ااارم ششااد د ساارقة الساايارة أن شقاام الساارقة   اان الساايارة بكام  ااا و   اان أجاا  ااا 
لااذلك و  شاااوفر الاااارم المشااادد   ااان سااارقة إطااارا  السااايارة أو   ااان المساااج ة أو   ااان أي شااارء بااادات  ا. 

 ذاش ا وو يشما ما شحم و من بضا م أو أشتاص أو أمواو. فارم الششد د  شناوو سرقة السيارة 
وشجادر اإلشاارة اناا إلان أن الحيااااة المشارو ة ل سايارة واساشعمال ا بغ ار الوجااو المصارل باو  نأار  ان الأا ااا 

 جر  السرقة وجر  اسشعماو السيارة دون حق. وشطبيقًا لذلك قض  محكمة النقض السورية بأنو:
مكاارر ماان يحااوا الساايارة بصااورة  625  الجااريمش ن المنصااوص  ن مااا فاار المااادة " و يعااد مرشكبااًا إلحااد 

مشاارو ة، ولكنااو اسااشعم  ا   اان   اار الوجااو المصاارل لااو بااو، أو بعااد انقضاااء الماادة الشاار كااان مصاارحًا لااو 
 " .3باوسشعماو تول ا، أو فر   ر ذلك من الحواو، ويعشبر التوم مدنيًا ب ن الطرف ن 

  اان فرضااية وجااود الساايارة فاار ورشااة الشصاا ي ، وقيااا  صاااحل الورشااة باسااشتدام ا فاار ويطبااق اااذا الحكاا  
مواصوشو التاصة أو ورشكال جريمة مان تول ا.فانشأااء جار  السارقة واضا  لعاد  قصاد شم اك السايارة. أماا 

لعاد   انشأاء جر  اسشعماو سيارة الغ ر دون حق فمارده إلان أن ااذه الجريماة اار جريماة ا شاداء   ان الحياااة
شوفر نية الشم ك ب ا، واذا او شداء   ن الحياااة  شعا ن فياو أن يكاون بغ ار حاق. و  ياو إذا شما  الحياااة فار 
صورة مشرو ة   ر أن اسشعمال ا جر    ن   ر الوجو المصرل بو فو جريمة، إذ و  شصاور ا شاداء   ان 

 الحيااة ممن لو الحيااة.
 سادسًا: السرقة لياًل :

 كما   ر:  626اذه الصورة المشددة ل سرقة فر المادة جاء النص   ن 
" يقضااان بالعقوباااة نأسااا ا إذا ارشكااال السااارقة لااايًو شتصاااان أو أكنااار مقنعااا ن أو كاااان أحااادا  يحماااا ساااوحًا 

 ااارًا أو متبأ، أو إذا حص   بأعا شتص واحد مس   فر مكان معد لسكنن الناس ". 
لساارقة لاايًو ماام شعاادد السااارق ن، أو الساارقة لاايًو ماان شااتص أن ا 621رأ نااا سااابقًا فاار معاارض شاارل المااادة 

واحد فر مسكن يشدد  قاب اا ششاد دًا جنحياًا، وااو الحابس مان سانة إلان ناوث سانوا  والغراماة. بالشاالر فامن 
الساارقة لاايًو ماام شعاادد السااارق ن شعشباار جنحااة مشااددة، أمااا إذا أضاا   إل  ااا الشقناام أو حمااا السااول فشصااب  

                                                 
 .431، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 81/8/8114شاري   23قرار  77نقض سوري،  سكرية  1
 .515ون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة ، موسو ة قان6/82/8111شاري   8447قرار  8747نقض سوري، جناية  2
ا نقض سوري ،  547، موسو ة قانون العقوبا  ، مرجم السابق قا دة 5/6/8112شاري   647قرار  627نقض سوري أحداث  3

 .431، موسو ة قانون العقوبا  ، مرجم السابق قا دة 25/7/8113شاري   137قرار  8153 سكرية 
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وصوفة. أما السرقة ليًو من شتص واحد فر مسكن فشعشبر جنحة مشاددة، أماا إذا كاان ااذا الجريمة سرقة م
 .1الشتص مس حًا فشصب  الجريمة سرقة موصوفة
يعاقاال السااار  أو السااارق ن بعقوبااة الشااغاو الشاااقة  626و نااد شااوفر اااروم الششااد د المااذكورة فاار المااادة 

الشاار أحالاا  إل  ااا  625لعقوبااة المااذكورة فاار المااادة المؤقشااة ماان نااوث إلاان تمااس  شاارة ساانة، وااار ذا  ا
 .626المادة 

 سابعًا: السرقة أثناء الكوارث :
 ، كما   ر:623جاء النص   ن اذه السرقة المشددة فر الأقرة الولن من المادة 

 " يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة:
و غرق سفينة أو أيـة نائبـة أخـرى كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو االضطرابات أو الحرب أ -1
." 

إن   اة ششااد د السارقة فاار ااذه الحالااة ششمناا، ماان ج اة، فاار سا ولة ارشكااال الجريماة فاار الااروم المااذكورة 
بااالنص، نااارًا ونشااغاو الناااس بالكارنااة الحاصاا ة و ااد  حمايااة أمااوال   بالشااكا المعشاااد فاار الحااواو العاديااة، 

الدن  اة لاد  الشاتص الاذي يساشغا مصاا ل النااس فيقاد    ان سارقة ومن ج ة أتار ، فار الارول اإلجرامياة 
 أموال   بدو أن يساا  كغ ره فر مواج ة الكارنة.

ويجاال لشحقااق اااذا الااارم المشاادد أن يكااون اناااك ااارم اسااشننا ر أو كارنااة  امااة وقااد أورد المشاارع أمن ااة 
ذلااك بالعبااارة العامااة " أو أي  ن ااا كحالااة العصاايان أو اوضااطرابا  أو الحاارل أو  اار  سااأ نة، ناا  أردم 

نا بااة أتاار  "، منااا الاااواو والأيضااانا  والبااراك ن والحرا ااق والوب ااة، وأن شرشكاال الساارقة أنناااء الكارنااة حشاان 
 يمكن القوو أن السار  قد انش ا اذا الوضم اوسشننا ر ورشكال جريمشو.

ضا  باأن " مأ او  النا باة يعنار شعارض ولقد حدد  محكمة الانقض الساورية مأ او  النا باة فار قارار ل اا، فق 
مجمو ااة كب اارة ماان المااواطن ن لحااادث   أااش    اان اواشمااا  بحمايااة أمااوال   وو  جااوا الشوساام بح ااث يشااما 

 ". 2الحوادث الأر ية
بالشالر و مجاو ل شوسم بمضامون الانص الاذي أشان   ان ذكار كاوارث  اماة ل اا صاأة الشاموو بأنرااا الباالغ 

 م فيو، وو مجاو لشموو اذا النص   ن الحوادث الأردية ذا  النر المحدود.  ن المجشمم الذي شق
وشطبيقًا لاذلك فامن السارقة المرشكباة أننااء ناورة بركاان أو تاوو فيضاان أو سا وو جارفاة أو إباان انششاار وبااء 

 شعشبر سرقا  مرشكبة إبان نا بة  امة. 
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ث بالشغاو الشااقة المؤقشاة مان ناوث إلان تماس  شارة ولقد حدد المشرع  قوبة السرقة المرشكبة أنناء الكوار 
 سنة.

 ثامنًا: السرقة بشن الغارة:
، الشر  اقبا  بالشاغاو الشااقة المؤقشاة 623ورد النص   ن اذا الارم المشدد فر الأقرة النانية من المادة 

 من نوث إلن تمس  شرة سنة: 
 «.فنهبها أو أتلفهاكل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال ال تخصه » 

وقااد وضاام المشاارع اااذا الششااد د لقماام الغااارا  المشعااارم     ااا منااذ اماان بع ااد فاار بعااض المناااطق السااورية 
وبشكا تاص  ناد البادو. ح اث ششمناا ااذه الحالاة ب جاو  مسا   يقاو  باو مجمو اة أشاتاص   ان ممش كاا  

 ا .جما ة أو فرد، ليًو أو ن ارًا، ف ن بون أو  ش أون ش ك الممش ك
اشاشرك  والموحل فر اذا النص أنو و يششرط ل ششد د ساو  اارم الشعادد مام حماا الساول، فعباارة كاا مان

 مم  ترين،شأ د لاو  الشعدد،أما  بارة شن الغارة فشعنر ال جو  المس  .
 الثالث المطلب

 صور السرقة المخففة
ن ا شباااار ااااذه مااان  677حشااان  671أورد المشااارع أحكاااا  السااارقة المتأأاااة فااار الماااواد  قاااانون العقوباااا . وا 

الصور متأأة مرده و شبارا   د دة ششع ق بضآلة ضارراا اوجشماا ر كون اا شقام   ان أشاياء ق   اة القيماة، 
أو بكون السار  أقا تطورة   ن المجشمم با شبار الشياء الشر  نصل     ا فع او مشروكاة،   ان ال  ال، 

. وباسااشقرا نا لحكااا  اااذه المااواد  شضاا  لنااا أن ااا ششع ااق  1 ا ب ااابغ اار حراسااة ممااا  ااوحر بعااد  اكشااراث صاااحب
بحاااو  يكااون ف  ااا الماااو المساارو  ماان مصاادر ارا اار، واااذه الحاااو  مورونااة  اان العصااور القديمااة الشاار 

 .2كان ف  ا اوقشصاد يقو  بالغالل   ن الارا ة 
 أواًل: سرقة الحيوانات واآلالت والمواد الزراعية :

 كما   ر: 671اذه السرقة فر المادة أورد المشرع 
" كا من يسر  الت اا أو الادوال المعادة ل حماا أو الجار أو الركاول وساا ر المواشار الكب ارة أو الصاغ رة أو 
 و  الارا ة يعاقل بالحبس من سنة إلن نوث سنوا  وبالغراماة مان ألأار إلان  شارة  وم ل ارة، وكاا مان 

البناااء المقطااوع والحجااارة ماان المقااالم أو الساامك ماان الشاابك أو  يساار  مااا أ ااد ل بياام ماان الحطاال أو تشاال
الع ق مان البارك أو الط اور مان القان أو النحاا مان التوياا يعاقال باالحبس مان شا ر إلان سانة وبغراماة مان 

 ألأر إلن  شرة  وم ل رة ".
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 وبشح  ا اذا النص نسشت ص أنو  شناوو نو  ن من السرقا ، لكا نوع  قوبة محددة:
وف  اا يعاقال الأا اا باالحبس مان سانة إلان ناوث سانوا  والغراماة،  رقة الحيوانات أو آالت الزراعة:ـ  س 1

إذا أقااد    اان ساارقة الاادوال والمواشاار سااواء كاناا  فاار حراسااة أحااد أ  و ، وسااواء كاناا  وقاا  ساارقش ا فاار 
كانا . وبالشاالر فامن  مكان مم وك لصاحب ا أ  و، ما ل  يكن اذا المكان مان شاأنو ششاد د  قاال السارقة أيااً 

 سرقش ا من مكان مقأا محاط بالجدران  نطبق   يو وص  السرقة المشددة.
أماا  و  الارا ااة ف ار ششااما أي أداة شساشتد  فاار ارا اة الرض، سااواء ل أوحاة أو ل حصاااد وماا إلاان ذلااك، 

 يكية. دوية كان  أ  ميكانيكية، صغ رة كان  أ  كب رة، كالأ وس والمحاريث  دوية أ  ميكان
وف  ااا يعاقاال الأا ااا بااالحبس ماان شاا ر إلاان ساانة والغرامااة، إذا أقااد    اان  ـسرقة الحيوانــات أو األشــياء: 2

سرقة الحطل المعد ل بيم وتشل البناء المقطاوع والحجاارة مان المقاالم والسامك مان الشابك والع اق مان البارك  
 والط ور من القن والنحا من التويا. 

 لمنفصلة عن األرض:ثانيًا: سرقة المزروعات ا
 كما   ر: 678جاء النص   ن اذه السرقة فر المادة 

كاااا مااان يسااار  ماااا كاااان محصاااودًا أو مق و اااًا مااان المارو اااا  وساااا ر محصاااوو  الرض النافعاااة أو  -8" 
 كدسًا من الحص د يعاقل بالحبس من ش ر إلن سنة وبغرامة ألأر ل رة.

ذا شعاادد السااارقون أو وقعاا  الساارقة نقااوً  -2   اان العربااا  أو الاادوال يكااون الحاابس ماان سااشة أشاا ر إلاان  وا 
 سنش ن والغرامة ألأر ل رة ".

بشح  ااااا اااااذا الاااانص نوحاااال أن محااااا الساااارقة فيااااو  بااااارة  اااان محصااااوو  الرض النافعااااة المحصااااودة أو 
 المق و ة، أي المنأص ة  ن الرض. وقد أشار النص إلن ارفر ششد د ل ذه السرقة.

دة أو المق و ااة فشعناار كااا مااا شنشجااو الرض ش قا يااًا أو بأعااا اإلنسااان، بشاارط أن أمااا المحصااوو  المحصااو  
يكون نافعًا. ونأم اذه المحصوو    ر مق د بمجاو مع ن، فقد يكون المحصوو  ذاًء لإلنساان أو الح اوان، 
ن وقااد يسااشعما فاار صاانا ة أو شجااارة، أمااا إذا كاناا    اار نافعااة كالشااواك وأورا  الشااجر الشاار سااقط    اا

الرض ف نشأااار  ن اااا وصااا  المااااو وو يعاقااال   ااان أتاااذاا. وكاااا ماااا ااااو مط اااول أن شقااام السااارقة   ااان 
المحصاااوو الناااافم فااار حالشاااو الطبيعياااة فااار الحقاااا بعاااد الحصااااد أو الق ااام مباشااارة، أي يشاااشرط انأصاااالو  ااان 

ااذه المحصاوو  الرض. وما إشارة المشرع إلن  باارة " كدساًا مان الحصا د " إو مان قب اا الشأك اد   ان أن 
 جال أن شكااون منأصا ة  اان الرض. وماا يم ااا كاادس الحصا د  اان   رااا ماان المحصاوو  المنأصاا ة  اان 

 .1الرض او أن ا صنأ  أقسامًا وربط  وحدا  كا قس    ن حدة 
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أن ششعاارض اااذه المحصااوو  إلاان الساارقة ماان قبااا  678ويأشاارض لشطب ااق نااص الأقاارة الولاان ماان المااادة 
يعاقل فا   ا بالحبس من ش ر إلن سنة وبالغرامة. أما إذا شعدد فا  ر ااذه السارقة أو  شتص واحد،  ند ذٍ 

اسااشعان السااار  الواحااد بالعربااا  أو الاادوال لنقااا المسااروقا  شصااب  العقوبااة، وفااق الأقاارة النانيااة ماان المااادة 
او العربااا  أو ، الحاابس ماان سااشة أشاا ر إلاان ساانش ن والغرامة.ويأساار اااذا الششااد د بكااون الشعاادد واسااشعم678

الاادوال يأ ااد أن كميااة المحصااوو  المسااروقة كب اارة ممااا اقشضاان اشااشراك أكناار ماان شااتص فاار الساارقة، أو 
اقشضااان اساااشتدا  العرباااا  أو الااادوال لنق  اااا، مماااا  جعاااا ااااذه السااارقة   ااان قااادر مااان التطاااورة  بااارر ششاااد د 

  قاب ا.
 ثالثًا: سرقة المزروعات المتصلة باألرض:

 كما   ر: 672السرقة فر المادة جاء النص   ن اذه 
" إذا كاناا  المارو ااا  وسااا ر محصااوو  الرض الشاار  نشأاام ب ااا لاا  شق اام وساارق  ماان الحقااا بالاناب ااا أو 
الكياااس أو الو يااة الممان ااة أو بنق  ااا   اان العربااا  أو الاادوال أو ساارق  بأعااا  اادة أشااتاص مجشمعااا ن 

 كان  العقوبة الحبس من ش رين إلن سنة ".
 ااا اااذا الاانص نوحاال أن موضااوع الساارقة فيااو اااو محصااوو  الرض النافعااة الشاار لاا  شحصااد أو شق اام، بشح 

 أي المحصوو  الشر ما اال  بالحقا مشص ة بالرض.
ويأشرض النص إليقاع العقوبة   ن السرقة أن شرشكل إما من شتص واحاد بواساطة الاناب اا أو الكيااس أو 

مااااا أن شرشكاااال اااااذه الساااارقة ماااان قبااااا  اااادة أشااااتاص أي شاااارء ممانااااا، أو  نق  ااااا بالعربااااا   أو الاااادوال. وا 
مجشمع ن، سواء اسشتدموا الوسا ا السابقة أ  و. والاذي  جمام با ن الصاورش ن ااو أن كمياة المااو المسارو  
كب رة، مما اضطر السار  وسشتدا  الوساا ا الماذكورة، أو مماا جعاا مجمو اة أشاتاص يقوماون باوساشيوء 

     ا. 
حقق إحد  ااش ن الصورش ن يكون العقال الحبس من ش رين إلن سنة. ب د أن اذه العقوبة شأشرض و ند ش

وقوع السرقة فر مكان و يعشبر بذاشو ارفًا مشددًا ل سرقة. ف و أن الحقا كان محاطًا بسياج أو مسورًا 
دًا جنا يًا، لن بجدار ولو بال مقأا، أو كان م حقًا بمسكن، و شبر  السرقة من دات و مشددة ششد 

 او شداء ف  ا قد ش    ن مكان مقأا مصان بالجدران، أو   ن حرمة المسكن وم حقاشو.
 رابعًا:  سرقة المحاصيل المتصلة باألرض ذات القيمة الزهيدة:

 كما   ر: 677جاء النص   ن اذه الصورة الت رة فر المادة 
ل   شناول اا المالاك ولا   جن اا وكانا  قيمش اا أقاا مان " من سر  ش  ًا من محصوو  الرض أو نماراا الشر 

 ل رة يعاقل بغرامة و ششجاوا اللأر ل رة ".
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بشح  ا اذا النص نوحل أن موضوع السرقة فيو  شمنا بمحصوو  ارا ية شط ال ف  اا المشارع شارط ن: أن 
برشقالااة ماان أرض يم ك ااا المالااك لاا   جن ااا بعااد، وأن قيمش ااا أقااا ماان ل اارة. ف ااو أن شتصااًا قطاا  شأاحااة أو 
   ره، وكان  قيمة النمرة و ششجاوا ال  رة الواحدة لشحقق الجر  الوارد فر اذا النص.

والموحال أن ااذا الجاار  ااو أتا  الساارقا   قاباًا، واار الساارقة الوح ادة الشار شعشباار متالأاة  قاب اا الغرامااة 
مشارع  قوباة ساالبة ل حرياة ناارًا لشأاااة المااو فقط، واو الجر  الوح د من جرا   السرقة الذي ل  يأارض لاو ال

 المسرو .
 المطلب الرابع

 حاالت اإلعفاء أو التخفيف من عقوبة السرقة
رشل المشرع أ ذارًا قانونية يسشأ د من ا السار  فر حاو  مع نة من شتأ   العقوبة أو اإل أااء من اا بشاكا 

لساارية، أو بضااآلة الشاارء المساارو ، أو بم ااادة مااا كامااا. واااذه الحاااو  شعااود و شبااارا  ششع ااق بالرابطااة ا
 سر  فر وق  محدد.

وشجاادر اإلشااارة إلاان أن اااذه ال ااذار ليساا  تاصااة بجريمااة الساارقة وحااداا، بااا ااار شطاااو أيضااًا اوحشياااو 
ساءة او شمان والجرا   الم حقة ب ا جميعًا. واذه ال ذار من   ا ما او محا ومن ا ما او متأ . وا 

 لقربى:أواًل: صلة ا
ساءة او شمان فر المادة   كما   ر: 661جاء النص   ن اذا العذر المششرك ب ن السرقة واوحشياو وا 

إن مرشكبار الجارا   المنصااوص     اا فاار الأصاوو السااابقة يقضان   اا    بالعقوباة المنصااوص     اا فاار » 
أو أاواج ا  أو مان ذوي الووياة القانون متأضا من ا الن نان إذا كان المجنر   ا    مان أصاول   أو فارو    
 «.الشر ية أو الأع ية       ويعأون من العقال إذا أاالوا الضرر الذي أحدنوه

بشح  اا ااذا الانص نوحال أن المشارع را ان مااب ن أفاراد السارة الواحادة مان  ـ الحكمة من منن األعـذار : 1
ا، ش ااك الااروابط الشاار شماق ااا الموحقااة روابااط، وارشااأ  ضاارورة الحأاااو   اان صااو  الااود والمحبااة باا ن أفرادااا

الجاا يااة وماان ناا  العقوبااة أكناار ممااا شماق ااا الساارقة ذاش ااا. لااذلك ا شباار المشاارع الساارقة باا ن الصااوو والأااروع 
والاواج وذوي الوويااة الشاار ية أو الأع يااة  ااذرًا  تأاا  العقوبااة المحااددة ل ساارقة إلاان ن ن ااا. وفاار حالااة إاالااة 

ادة الماو المسرو  أو قيمشو نقدًا  ند اسشحالة رده   نًا، يساشأ د الأا اا مان  اذر الضرر الذي حدث، أي إ 
محا من العقال. وقد ا شبر  محكمة النقض السورية " أن إسقاط القريل لد واه موجبًا لإل أااء مان العقوباة 

 ". 1كما شوجبو إاالة الضرر الذي أحدنو الجر 
 و شامًو لجميم جرا   السرقة الجنحية والجنا ية.وقد وسم المشرع من نطا   ذر القرابة فجع 
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إذا قااا  المجاار ، الااذي اسااشأاد ماان  ااذر محااا أو متأاا ، بشكاارار الساارقة تااوو تمااس  ـ تكــرار الســرقة : 2 
سنوا  من شاري  ارشكابو ل سرقة الولن ف بقن مسشأ دًا من العذر المتأا  إذا أ ااد المااو المسارو  أو قيمشاو 

أ د من ذا  الشتأ   السابق با  تأ   ناو ن اث العقوباة فقاط، ومان الواضا  أناو لاو أ ااد نقدًا، ولكن و يسش
الماااو المساارو  فااو يسااشأ د فاار اااذه الحالااة ماان العااذر المحااا. وقااد قضاا  محكمااة الاانقض السااورية بااأن " 

 ". 1ا شياد اوبن   ن سرقة أمواو أبيو يحرمو من حق اإل أاء من العقوبة
يششرط لوسشأادة من  ذر القرابة أن يكون الماو المسارو  مم وكاًا لمان ششاوافر  وق :ـ ملكية المال المسر  3

ف    صأا  القرابة الشر حدداا الانص. فامذا كانا  م كياة ااذا المااو مشاشركة با ن أحادا  وشاتص  تار مان 
ب ا   اار المااذكورين فاار الاانص فااو يطبااق العااذر.والعبرة بحقيقااة م كيااة الماااو و بمااا  شااوا  السااار    اان ساا

التطأ. فمذا ا شقد الاوج أن المااو الاذي سارقو   ار مم اوك لاوجشاو مانًو نا  شبا ن أناو مم وكاًا ل اا اساشأاد مان 
 العذر.

إن  ااذر القرابااة لااو طااابم شتصاار يقشصاار فقااط   اان ماان ششااوافر فيااو إحااد   ـ المســتفيد مــن األعــذار : 9
سااااام ن فااار الجريماااة شاااركاًء كاااانوا أ  صاااأا  القراباااة المحاااددة باااالنص، فاااو يساااري بالنسااابة لغ ااارا  مااان الم

 مشدت  ن أ  محرض ن.
أماااا الشاااتاص الاااذ ن يساااشأ دون مااان العاااذر ف قاااد حاااددا  الااانص بالصاااوو والأاااروع والاواج وذوي الووياااة 
الشر ية أو الأع ية.وقد ورد ذكر اؤوء الشتاص   ن ساب ا الحصار، بالشاالر فالعاذر و يشاما السارقة با ن 

 ال ما  والعما  أو التواو والتاو . التوة والتوا  أو
ن نالااوا. أمااا الاواج فيشااما الاااوج  ن   ااو وجمياام الأااروع وا  أمااا الصااوو والأااروع فيشااما جمياام الصااوو وا 
والاوجة أنناء قياا  الرابطاة الاوجياة. والطاو  الرجعار و يقطام ااذه الرابطاة حشان شنش ار العادة. أماا الطاو  

رقة أحد الاوج ن لبتار يشام و العاذر إذا شما  السارقة أننااء قياا  رابطاة الاوجياة، البا ن فيقطع ا. بالشالر فس
أو إذا وقعاا  أنناااء  اادة الطااو  الرجعاار. أمااا إذا أصااب  الطااو  با نااًا فااو مجاااو لوسااشأادة ماان العااذر. أمااا 

العصاابر.  ذوي الوويااة الشاار ية فششااما الوويااة والوصاااية فاار حاااو  يااال الااولر الشاار ر واااو الل أو الجااد
 أما الووية الأع ية فمنال ا اوج ال    ن أووداا من اوج سابق إذا كانوا يعيشون شح  ر ا شو .  

شجادر الموحااة أن المشارع   اق حاق الموحقاة فار جان  السارقة با ن القاارل   ان   ـ حق المالحقـة : 8 
ن شاكو  الأرياق المشضارر...الجن  ، بقول اا " و شوحاق إو بنااء   ا668شكو  الأريق المشضرر فر المادة 

و..."، واذا يعنر تروجًا   ن الصا العاا  الاذي يقضار بشتوياا النياباة  661المنصوص     ا فر المواد 
العامااة الساا طة فاار شحريااك اااذه الااد و  بمجاارد   م ااا باااقشرام الجريمااة وشقااد راا مو مااة ذلااك دون انشاااار 

                                                 
 571، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 86/6/8166اري  ش 86قرار  652نقض سوري، جناية  1



319 

 

ن إساقاط المشضارر  شكو . وبمجرد شقدي  الشكو  شسشع د النيابة العامة حريش ا فر شحريك الد و  العاماة. وا 
ذا شأتر اإلسقاط إلن ما بعد الحك  ف و  وق  شنأ ذ العقوبة.  لد واه يسقط د و  الحق العا ، وا 

 ثانيًا:تفاهة المال المسروق أو إعادته :
 كما   ر: 662أورد المشرع اذه الحالة من الشتأ   فر المادة 

لنص  العقوبا  الجنحية المع نة فر المواد الشر شؤلا  الأصاا الوو والناانر والنالاث إذا شتأض إلن ا -8" 
كان الضارر النااشج  ن اا أو النأام الاذي قصاد الأا اا اجشوباو من اا شااف  ن أو إذا كاان الضارر قاد أاياا ك او 

 قبا إحالة الد و  إلن المحكمة.
و  ولكاان قبااا أي حكاا  بالساااس ولااو   اار مباار  أمااا إذا حصااا الاارد أو أايااا الضاارر أنناااء نااار الااد  -2

 ف تأض ربم العقوبة ".
لقااد را اان المشاارع أيضااًا فاار ماان  العااذر المتأاا  الشااواان باا ن الضاارر الااذي ـ الحكمــة مــن مــنن العــذر :  1

أصااال المجناار   يااو فاار الساارقة وباا ن العقااال، معشباارًا أن الضاارر الااذي يصاا ل المجناار   يااو ضاا يًو إذا 
و المسرو  ض   ة. كما أن إ ادة الماو المسرو  فر وقا  محادد يساششبم إاالاة الضارر الاذي كان  قيمة الما

 أحدنشو السرقة، واذا يسششبم بالنش جة شتأ   العقال   ن السار .
بشح  اا ااذا الانص نوحال أن شتأ ا  العقاال الاوارد ف  اا و يقشصار فقاط   ان السارقة باا  ـ نطاق العذر: 2

ساءة او شمان. والشتأ ا  ف  اا قاصار   ان الجان  فقاط. وبالنسابة ل سارقة ف او يشاما يشما أيضًا اوحشياو وا  
الجن  سواء كان  السرقة البسيطة أ  السرقا  المتأأة أ  السارقا  المشاددة ششاد دًا جنحياًا الاواردة فار الماواد 

 . 1، وبذلك يسشبعد الشتأ   فر جنايا  السرقة621و  621
  شناوو حالش ن: 625نص المادة  إن ـ حاالت تخفيف العقوبة : 3

إذا كااان الضاارر الناااشج  اان الجريمااة أو النأاام الااذي قصااد الأا ااا الحصااوو   يااو شاف ااًا، واااذا يعناار  األولــى:
كون الماو المسرو  شافو القيمة. ويعود لقاضر الموضوع شقاد ر ذلاك، وفار ااذه الحالاة شتأاض العقوباة إلان 

 د ال  ن ل عقوبة   ن السواء.النص . والشتأ   يشما الحد الدنن والح
 إذا كان النأم أو الضرر   ر شاف  ن، فنكون أما  اوحشماو  الشالية: الثانية:

 إذا ل  يق  السار  برد المسرو    نًا أو قيمشو نقدًا، فو شتأ   فر اذه الحالة. -
شتأااااض العقوباااة إلاااان  إذا رد الساااار  المااااو المساااارو  أو قيمشاااو نقااادًا قبااااا إحالاااة الااااد و  إلااان المحكماااة -

 النص .
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إذا رد الماااو المساارو  أو قيمشااو نقاادًا أنناااء نااار الاااد و  وقبااا أي حكاا  فاار الساااس، ولااو   اار مبااار ،  -
  تأض ربم العقوبة فقط.

 ولو   ر مبر ، فو شتأ  العقوبة.إذا رد الماو أو قيمشو نقدًا بعد صدور حك  فر الساس،  -
 
 

 الثاني الفصل
 جريمة االحتيال

". إذًا 1يعاارم الأقااو اوحشياااو بأنااو " اوسااشيوء بطريااق الح  ااة أو التااداع   اان ماااو مم ااوك ل غ اار بنيااة شم كااو 
 شمنا اوحشياو ب جوء الأا اا إلان الح  اة والتاداع، شجااه المجنار   ياو، مساشتدمًا إحاد  الطار  الشار حادداا 

 .2سيحقق مص حة من توو اذا الشس ي  المشرع، فيقم المجنر   يو فر الغ ط فيس مو ماًو معشقدًا بأنو
 من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة: 648ونص  المادة 

كا من حما الغ ر   ن شس يمو ماًو منقوًو أو   ر منقوو أو أسنادًا ششضامن شع ادًا أو إباراًء فاساشولن  -8" 
     ا احشياًو:

 إما باسشعماو الدسا س.
 ولو  ن حسن نية. أو بش أ ق أكذوبة أ داا شتص نالث

 أو بارم م د لو المجر  أو ارم اسشأاد منو.
 أو بشصرفو بأمواو منقولة أو   ر منقولة واو يع   أن ليس لو صأة ل شصرم ب ا.

 أو باسشعمالو اسمًا مسشعارًا أو صأة كاذبة.
وو  وقاال بااالحبس ماان نااوث ساان ن إلاان تمااس ساانوا  وبالغرامااة ماان  شاارة  وم إلاان تمساا ن ألاا  ل اارة، 

يسشأ د المحكو    يو من السبال المتأأة الشقد رية أو وقا  الشنأ اذ أو وقا  الحكا  النافاذ إو فار حالاة إاالاة 
 الضرر".

 يطبق العقال نأسو فر محاولة ارشكال اذا الجر  ". -2
 األول المبحث

 محل االحتيال
لجرمار المشمناا بالح  اة والتاداع.  شط ل اوحشياو محًو او ذلك المااو المسا   ل ماد ن   ياو نش جاة نشااطو ا

 ناو بقول اا " مااًو منقاوًو أو   ار منقاوو أو أسانادًا ششضامن شع ادًا  648وقاد  بار  الأقارة الولان مان الماادة 
                                                 

ا د.  875، ص 8111شرل قانون العقوبا  القس  التاص ) جرا   المواو  ، دار الن ضة العربية،القاارة د. أسامة  بد ال و قا د،  1
 .351ا د.  ر  بد القادر الق وجر، مرجم السابق، ص  447رؤوم  ب د، المرجم السابق ، ص 
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أو إبراًء.. ". إذًا فمحا جريمة اوحشياو او الماو. واذا الماو  جل أن يكون ماديًا مم وكاًا ل غ ار ساواء كاان 
 منقوًو أ    ر منقوو.

وبالر   مان أن جميام المحاررا  والساندا  والوناا ق شادتا ضامن مأ او  المااو المنقاوو إو أن المشارع ناص 
 صراحة   ن السناد المشضمنة شع دًا أو إبراًء.

 و سنشعرض بم جاا لبيان محا جريمة اوحشياو :
لحااق الم كيااة.  يشااشرط فاار محااا اوحشياااو أن يكااون ماااًو، والماااو اااو كااا شاارء يصاا   أن يكااون محااوً  -8

واإلنسااان و يمكاان أن يكااون محااًو لجاار  اوحشياااو. فماان  تاادع فشاااة ويحم  ااا   اان شساا ي  نأساا ا و  رشكاال 
جريمااة احشياااو، كمااا و  رشكب ااا ماان  تطاا   تاار بالح  ااة والتااداع. فمحااا اااذه الجاارا   لاايس ماااًو، وبالشااالر 

 أو حرمان الحرية. يوحق مرشكب  ا  ن جرا   أتر  قد شكون او شصال أو التط 
ويشااشرط فاار الماااو أن يكااون ذو طبيعااة ماديااة، أي قااابًو ل حيااااة والشساا ي  والشم ااك، بصاارم النااار  اان  -2

طبيعة مادشو، ص بة أو سا  ة أو  ااية. ف ترج بالشالر من مأ و  الماو الشياء المعنوية، أي   ار المادياة، 
لن ا أشياء معنوية و شدرك بالحس وليس ل اا كياان ماادي كالحقو  والفكار واللحان والمتشر ا  والشعر، 

يمكاان اوسااشيوء   يااو. ب ااد أن اااذه الشااياء ششحااوو إلاان منقااوو  ماديااة صااالحة لشكااون محااًو لوحشياااو إذا 
 أفر   فر و اء مادي، كسند أو كشال أو نوشة موسيقية أو براءة اتشراع وش  اوسشيوء   يو بالتداع. 

ون الماو موضوع اوحشياو مم وكًا ل غ ر. بالشاالر و يقام اوحشيااو فار حالاة مان يساشعما ويششرط أن يك -7
التداع وسشرداد مالو من  د سارقو، أو حالة المؤجر الذي  نشاع بالتداع من المسشأجر الشرء الاذي أجاره لاو 

 قبا انش اء مدة العقد، ولو كان المسشأجر قد أد  الجرة  ن المدة بأكم  ا.
شوي أت اارًا أن يكااون محااا اوحشياااو ماااًو منقااوًو أو   اار منقااوو. واااذا مااا يم ااا اوحشياااو  اان الساارقة ااا يساا4

و ان إسااءة او شماان، ال شاان و شقعاا إو   ان مااو منقاوو. ول منقاوو فار جريماة اوحشيااو ذا  المعنان الااذي 
نقااوو، إو أن المشاارع ذكراااا حااددناه فاار جريمااة الساارقة. وبااالر   ماان دتااوو السااناد ضاامن مأ ااو  الماااو الم

صااراحة بعبااارة " السااناد الشاار ششضاامن شع اادًا أو إبااراًء ". والسااناد شعناار الصااكوك أو المحااررا  ذا  القيمااة 
المالية، أي كا ورقة شحما شع دًا أو إبراًء. والمراد بالشع دا  الموجباا    ان اتاشوم موضاو اش ا، ومنال اا 

كااا إن اااء لموجاال أيااًا كااان ساابل اااذا اإلن اااء، ومنالااو سااند المتالصااة، أي سااند الااد ن. أمااا اإلبااراء ف ااراد بااو 
 .1السند الذي  نب  اإلبراء من الد ن

 المبحث الثاني
 االحتيال أركان جريمة 
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بالرجوع ل نموذج القانونر لجريمة اوحشياو  شب ن أن ل ا ركن ن أساس  ن اما الركن المادي القا     ن 
 الس وك الجرمر وشحقق الن شجة الجرمية ، والركن المعنوي المشمنا بالقصد الجرمر. 

 األول طلبالم
 الركن المادي

والعوقاة الساببية. ويشجساد النشااط الجرمار  ل اركن الماادي لوحشيااو نوناة  ناصار: النشااط الجرمار والنش جاة
لوحشيااااو بأعاااا التاااداع المشمناااا بمحاااد  الوساااا ا اوحشيالياااة الشااار ناااص     اااا المشااارع حصااارًا. أماااا النش جاااة 
فششمنااا بشساا ي  المجناار   يااو ماااًو إلاان المحشاااو، و وقااة السااببية شقشضاار أن يكااون الشساا ي  قااد حصااا بساابل 

 التداع.
غ  ر الحقيقاة فار شاأن واقعاة ماا شغ  ارًا  اؤدي إلان وقاوع المجنار   ياو فار   اط  دفعاو إن فعا التداع يعنر ش

إلاان شساا ي  مالااو إلاان المحشاااو.فقوا  التااداع اااو الكااذل المسااش دم إيقاااع شااتص فاار الغ ااط لوسااشيوء   اان 
د  مالااو. ولكاان لاايس كااا كااذل يقااو  بااو النشاااط الجرماار يعااد احشياااًو، بااا و بااد أن  شج اان اااذا الكااذل بمحاا

ش أ اق أكذوباة أ اداا شاتص  -2دس الدسا س.  -8وار:  1 648الوسا ا التمسة الشر حدداا نص المادة 
اسااشعماو اساا  مسااشعار أو  -4ااارم م ااد لااو الأا ااا أو ااارم اسااشأاد منااو.  -7نالااث ولااو  اان حساان نيااة. 

أة ل شصاارم الشصارم باأمواو منقولاة أو   ار منقولاة يع ا  المحشااو أناو لايس ذي صا -5صاأة   ار حقيقياة. 
 ف  ا.

 أواًل: استعمال الدسائع :
لااا  يعااارم المشااارع الساااوري  باااارة اساااشعماو الدساااا س المعشبااارة أكنااار وساااا ا اوحشيااااو اساااشتدامًا مااان قباااا 
المحشال ن. ويبدو أن المقصاود ف  اا ااو اساشعماو أساال ل المكار والح  اة إلضاأاء ما ار الحقيقاة   ان كاذل 

   يو بالغ ط ودفعو إلن شس يمو ماًو.  د يو المحشاو بغاية إيقاع المجنر
إذن فمن اسشعماو الدسا س يأشرض وجود كذل مد   بالمكر والح  اة كماااار تارجياة مساشق ة  ان الكاذل. 
والمناااو   اان ذلااك أن يعاارض المحشاااو   اان المجناار   يااو  نيااة نحاسااية ويبيعااو إيااااا   اان أن ااا  نيااة ذابيااة 

 بما ر تارجر او ما ر اانية البرا .أنرية. ف نا يكذل المحشاو ويد   كذبو 
 نسشت ص من ذلك أن الدسا س شقو    ن  نصرين: الكذل والمااار التارجية الشر شد مو.

ذا كااان فعااا التااداع المشااكا ل نشاااط الجرماار لوحشياااو قوامااو الكااذل، إو أن الكااذل المجاارد و يكأاار لقيااا   وا 
 س أن يكاون مؤيادًا بماااار تارجياة شضاأر   ياو النقاة الدسا س، با يششرط فيو لكر  رقن إلن مرشبة الدساا

 فيصدقو المجنر   يو.
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 .617ابق، قا دة ، موسو ة قانون العقوبا  السوري ، مرجم الس88/88/8131شاري   8176قرار  8184سوري،  جنحة 
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كما لو اد ن مشعوذ قدرشو   ن اسشحضار الروال فأشن بمجمو ة من اإلشاارا  والحركاا  لشأك اد ماا ماو، 
 فنشج  ن ا وقوع المجنر   يو فر الغ ط، فس مو ماًو وسشحضار رول م    ايا   يو.

والكشماان، و يكأياان لشجساي  وسا  ة اساشعماو الدساا س. وشطبيقاًا لاذلك، فالشااجر الاذي لا  أماا الكاذل المجارد، 
 نبااو المشعامااا معااو أنااو مأ ااس، والمااد ن الااذي  ااد ر لدا نااو أنااو ساايأر بالااد ن، فيساا مو الاادا ن سااند الااد ن، 

. ومان  اد ر القادرة فيسشولر   يو، والشال الذي يعد فشاشًا كذبًا بالاواج ب ا، فيحصا من ا   ن بعض المااو
  ان اساشرجاع مساروقا  أو   ان الشع ا ن فاار وايأاة أو الشاأاء مان مارض نا اار مااو  ادفم إلياو. فأار اااذه 
الأرضايا  جميعااًا و شقاو  الدسااا س طالماا اقشصاار الوضام ب ااا   ان مجاارد الكشماان أو الكااذل   ار المااد و  

 بعنصر تارجر  نو.
 شمناا الما ار التاارجر بشارء ماادي أياًا كانا  ماا شاو أو نسشت ص من ذلاك أناو  جال لشاوفر الدساا س أن 

مادشااو، أو بشااتص الأا ااا نأسااو دون سااواه، بااأن  ت ااق حااوو نأسااو نمااط تاااص فاار الحياااة  ااد   بااو كذبااو. 
والمااار التارجية باالمعنن الساابق يصاعل حصاراا وشحد اداا، واار ششناوع بااتشوم الب  اا  والشاتاص، 

 حياة اوجشما ية واوقشصادية.وششطور وششجدد شبعًا لشطور ال
وماان أمن ااة المااااار التارجيااة المشمن ااة بشاارء مااادي: إبااراا المااد ن حافاااة نقااود محشااوة بااأورا    اار نقديااة 
إل  ااا  الاادا ن بأنااو مسااشعد ل وفاااء بمااا   يااو لااو، فيساا مو الاادا ن سااند الااد ن فيماقااو،  أو  اارض أنيااة نحاسااية 

نرية ومن الاذال التاالص، فيصاد  المجنار   ياو ذلاك ويادفم لاو مط ية بالذال   ن شتص وا   امو بأن ا أ
مب غااًا كب اارًا نمنااًا ل ااا، أو النشاار فاار الصااح  لماااا   كاذبااة ششع ااق بالحصااوو   اان شااقق سااكنية، وفااش  بااال 
اوكششال     ا، واسشو  المواو من المكششبا ن، أو اد ااء مالاك المحاا الشجااري أن باو بضاا م كن ارة شسااوي 

يعاارض بيعااو بااو مؤياادًا ا مااو بااأورا    اار مطابقااة ل حقيقااة، أو اشتاااذ المحشاااو ما اار رجااا نااري  الاانمن الااذي
من ح ث المسكن والم بس والشنقا بأ  ن السيارا ، ل وا  الناس بأنو شاجر كب ر، ن  يط ل مان   أماواًو كار 

 يسشنمراا ل   فر شجارشو.
 ثانيًا : تدخل شخص ثالث:
، و بر   ن اا بعباارة " ش أ اق أكذوباة أ اداا 648ا اوحشياو الشر  ددش ا المادة اذه الوس  ة النانية من وسا 

شتص نالث ولو  ن حسن نية ". ششكا اذه الوس  ة نموذجًا تاصًا ل كذل المد   بماااار تارجياة، وااذه 
 المااار ششمنا بشدتا شتص نالث.

، وياااداد ششااككو حاا ن يكااون ماان وو رياال فاار أن اإلنسااان  ششااكك  ااادة بااالماا   الصااادرة  اان شااتص واحااد
شأن شصد ق اذه الماا   شجريده من بعاض مالاو.إو أن شادتا شاتص  تار  ؤياد مااا   المحشااو  جعاا مان 
اااذه اإلد اااءا  أقاارل إلاان الشصااد ق ماان قبااا المجناار   يااو، وساايما إذا كااان اااذا الشااتص  باادو محا اادًا و 
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و لايس لاو مصا حة فار الكاذل، أو كاان  بادو مان مص حة لو من شدت و، أو إذا كاان اااار الحااو  اوحر بأنا
 شدت و الر بة فر الت ر أو فر شحق ق مص حة المجنر   يو   ن وجو التصوص.

وشطبيقًا لذلك إذا أ د شتص  تر فر أنو قاادر   ان اسشحضاار الروال ومتاطباة الجان، وأكاد صاحة مااا   
 شدتا شتص نالث.ااتر فر أنو قادر   ن ذلك، فمن اذا الشأ  د يعشبر من قب ا 

فوبد أن يض   الشتص النالث بشدت و إلن ماا   المحشاو ش  ًا جد دًا  جعا ااذه المااا   أكنار نقاة وأحار  
باالقبوو لااد  المجناار   ياو.أما إذا كااان اااذا الشااتص مجارد رسااوو  ب ااغ المجنار   يااو أكاذ اال المحشاااو دون 

وسا  ة اوحشيالياة لن شدت او لا  يشاكا ساو  شرد ااد أن يضا   إل  اا شا  ًا مان  ناده، فاو ششاوفر بشدت ااو ااذه ال
لكاذ ل الأا ا، ول  يضا  شا  ًا جد ادًا     اا. لكان الوضام  شغ ار وششحقاق ااذه الوسا  ة إذا شجااوا الرساوو 
حاادود م مشااو وأضااام أقااواًو صااادرة  نااو ول ااا ذاش ش ااا المسااشق ة  اان أكاذ اال المحشاااو، ممااا  اااا ود اا  اااذه 

ر فر شصاد ق المجنار   ياو ل اا ووقو او فار حبا اا المحشااو بشسا يمو مااًو بنااًء   ان الكاذ ل وكان ل ا شأن 
 .1اذا الشدتا

 ثالثًا: التمهيد لظرف أو اإلفادة منه :
" أو بظــرف مهـــد لـــه بعباااارة  648اااذه ااار الوسااا  ة النالنااة مااان وسااا ا اوحشياااو الشااار ذكراااا ناااص المااادة 

 واقعة الشر  ربط المحشاو ب ن ا وب ن كذبو لكر  د مو ب ا.. والارم او الالمجرم أو ظرف استفاد منه "
ويمكن القوو أن الارم الذي م د لو المجر  او من صنم المحشاو، ب نما الاارم الاذي اساشأاد مناو المجار  

 او من صنم   ره.
تيااة، وماان أمن ااة اوسااشعانة بااارم  اان طريااق شم  ااد المجاار  لااو، أن يقااي  المحشاااو  ماااادًا لبياام مقشنيااا  شاري

 ويدس ب ن المعروضا  منقوو    ر انرية   ن أن ا أنرية.
ومان أمن ااة الااارم الااذي و  شاادتا فياو المجاار  بااأي نشاااط وششحقااق اساشأادشو منااو بالحالااة الشاار وجااده     ااا، 
وقوم المحشاو   ن مقربة من حأا ت ري وط ل الشبرع   ن نحو  وا  الجم ور بأنو  شولن جمام الشبر اا  

 ة الت رية الشر أقي  الحأاا مان أجاا مساا دش ا، أو وقاوم المحشااو   ان مقرباة مان مكاان ماا  ليس م ا ل ج
فيو المع ا الوح د لعا  ة، والط ل من المشارك ن فر الشش يم معونة لالسرة المنكوبة،   ن نحو  اوام   بأناو 

  شولن جمم ش ك المعونة لسرة المشوفن.
 رابعًا: التصرف بأموال بغير صفة :

" أو ، والشاار  باار  ن ااا بقولااو:648ااار الوساا  ة الرابعااة ماان وسااا ا اوحشياااو الااواردة فاار نااص المااادة اااذه 
 بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليع له صفة للتصرف بها ". 

                                                 
 .453د. رؤوم  ب د، المرجم السابق، ص  1
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وبا شبار أن اوحشياو فر أصا و يعشماد   ان الكاذل فمناو يأشارض فار ااذه الطريقاة أن يكاون الأا اا قاد أقاد  
  ن الشصارم بالمااو وااو  اا   أن لاو صاأة ل شصارم فياو، كمالاك أو كنا ال  ان المالاك. وبنااًء   ان ذلاك 
إذا ا شااارم المشصااارم بالمااااو ل مشصااارم إلياااو بأناااو و يم اااك   ااان الشااارء سااا طة الشصااارم باااو، فااامن ااااذا 

ولن  الشصااارم و يعاااد احشيااااًو حشااان ولاااو اساااشولن المشصااارم   ااان مقاباااا ماااالر لن المشصااارم لااا  يكاااذل،
 المشصرم لو ل   تدع.

إذن يشاااشرط لشاااوافر ااااذه الوسااا  ة اوحشيالياااة شااارط ن: الشصااارم بمااااو منقاااوو أو  قاااار وانشأااااء الصاااأة فااار 
 .  1الشصرم

 
والمساااألة الشااار شناااار اناااا ششع اااق بمالاااك العقاااار الاااذي  بعاااو  ااادة مااارا  قباااا أن يساااجا  قاااد البيااام لي مااان 

 ذه الوس  ة ويشوافر بموجب ا جر  اوحشياو بحقوإالمششرين فر السجا العقاري، ف ا ششوافر ا
إن ااااذا المالاااك و  رشكااال جريماااة اوحشيااااو لن م كياااة العقاااار و شنشقاااا قانوناااًا مااان الباااا م إلااان الشااااري إو 
بالشسااج ا.  شرشاال   اان ذلااك أن البااا م ياااا مالكااًا ل عقااار ولااو حااق الشصاارم فيااو إلاان أن  ااش  شسااج ا  قااد 

عقار قبا الشسج ا لشتص نااٍن فاو شقاو  فار حقاو بالشاالر جريماة اوحشيااو لناو يكاون البيم، فمذا باع ذا  ال
قااد شصاارم فيمااا يم ااك. وشطبيقااًا لااذلك قضاا  محكمااة الاانقض السااورية " أن بياام المالااك  قاااره ماارة نانيااة و 

الوو، يشكا جر  اوحشياو طالما أن العقار مسجا باسمو فر الساجا العقااري ولا   نشقاا إلان اسا  المشاشري 
 ".2والتوم ب ن المشعاقد ن انا او توم مدنر 

 خامسًا: استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة: 
. وو يشااشرط المشاارع لشوافراااا 648اااذه الوساا  ة التامسااة والت اارة ماان وسااا ا اوحشياااو الشاار  ااددش ا المااادة 

أو الصااأة الااذي  ااؤدي إلاان سااو  اسااشتدا  المحشاااو وساا  مسااشعار أو لصااأة كاذبااة، أي أن الكااذل باوساا  
حما الغ ر   ن شس ي  الماو يعشبر كافيًا لقيا  اذه الوسا  ة دون اشاشراط شاد ي  ااذا الكاذل بماااار تارجياة 

3. 
إو أنو يششرط أن يأشر الشتص فعًو إ جابيًا بأن  نشحا اوس  أو الصأة الكاذبة، أما إذا شارك المجنار يعشقاد 

و واالا   ناو، وشمكان باذلك مان الحصاوو   ان مااو الغ ار فامن جريماة تطًأ فر صأة ليسا  لاو، أو كانا  لا

                                                 
 .241د. محمود نج ل حسنر، مرجم السابق، ص  1
، نقض  612، موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، قا دة 21/81/8134شاري   2814قرار  2815نقض سوري، جنحة  2

 .8574، مجمو ة القوا د القانونية، مرجم السابق، قا دة 83/81/2115شاري   211قرار  711سوري، ا  ة  امة، أساس 
، مجمو ة القوا د القانونية الشر أقرش ا ال   ة العامة لمحكمة 85/4/2114شاري   852قرار  782نقض سوري، ا  ة  امة أساس  3

 .8577النقض، مرجم السابق، قا دة 
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اوحشياو و شقو  فر حقو " ويبقن التوم ب نو وب ن المجنر   يو  ند قبض المااو و اد  إنجااا ماا و اد باو 
 ".1أو ش كأ فر إنجااه مدنر الصأة و  نصر جاا ر فيو 
ا  اة أو لقب اا. أماا بالنسابة ل صاأا  فوباد مان الشم  اا فيعشبر مرشكبًا لوحشياو ب ذه الوس  ة من  نشحاا اسا   

 ب ن : 
اااذه الصااأا    د اادة و شقباااا  ـ الصــفات التــي اعتــاد النـــاع علــى عــدم تطلــب دليــل يثبـــت صــحتها: 1

الحصااار، فناااذكر من اااا صاااأة الطب ااال والمحاااامر والم نااادس والضاااابط والمواااا  والشااااجر. فمااان  اااد ر كاااذبًا 
 حما الغ ر   ن شس يمو ماًو  رشكل جريمة اوحشياو.إحد  اذه الصأا  وأمنال ا وي

فمنال ااا صااأة الاادا ن والمالااك وب ااوغ ساان الرشااد. فماان  ـ  الصــفات التــي تتطلــب تقــديم مــا يثبــت صــحتها: 2
 د ر كذبًا أنو دا ن ويط ل الوفاء بما  د ر من د ن، أو  د ر أنو مالك لما يحواه الغ ر واو لايس كاذلك، 
ويط ل شس يمو إليو، أو  اد ر أناو راشاد فار حا ن أناو قاصار ليحماا الغ ار   ان الشعاقاد معاو أو   ان إجاراء 

بموجبو ماًو، فأر اذه الأرضيا  و  رشكل مد ر الصاأة جريماة اوحشيااو إذا صاد  شصرم قانونر يس مو 
الغ ر اد ا او وسا مو مااًو، لناو كاان  جال   ان مان سا مو المااو أن يطالباو بشقادي  الادل ا الاذي  نبا  حم او 
مذا إلحد  اذه الصأا . ف ذه الصاأا  اار مان الناوع الشار ا شااد النااس   ان شط ال دل اا  نبا  صاحش ا، فا

 قصر الشتص فر ذلك فيكون قد قصر فر حق نأسو.
ب د أن اذه اود اءا  قاد شنادرج ضامن وسا  ة اساشعماو الدساا س إذا أ اداا الشاتص بماااار تارجياة. كماا 
لااو وضاام القاصاار لحيااة وشاااربًا مسااشعارًا ل باادو أكباار ساانًا ويسااشطيم بااذلك حمااا الغ اار   اان شساا يمو ماااًو، أو 

دًا ماورًا مطالبًا باسشيأا و، أو أبرا المالك سندًا ماورًا  نبا  م ك شاو ل شارء الاذي أبرا مد ر صأة الدا ن سن
 يطالل بشس يمو لو.

 المطلب الثاني
 المعنوي الركن 

يعشبر اوحشياو جريماة مقصاودة، وو يكأار القصاد وحاده لوقاوع جار  اوحشيااو، باا  جال فضاًو  ان ذلاك أن 
 شم ك الماو. يقو  لد  المحشاو الدافم المشمنا بنية

 أواًل: القصد الجرمي: 
و باد لقياا  ااذا القصاد الجرماار مان شاوافر  نصاري الع ا  واإلرادة. ف جاال أن  نصال   ا  الأا اا   ان كافااة 

 أركان الجريمة، وأن ششجو إرادشو إلن الأعا والنش جة.

                                                 
موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، نقض  663، قا دة 21/81/8118شاري   8117قرار  7813نقض سوري، جنحة  1

،موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق، نقض سوري، جنحة  633قا دة  1/2/8113شاري   255قرار  266سوري، جنحة 
 موسو ة قانون العقوبا  السوري، مرجم السابق.، 618، قا دة 88/2/8113شاري   718قرار  7713



317 

 

وبد أن يكون الأا ا  المًا بأن ما يصدر منو إد اءا  وأكاذ ال، فامذا كاان يعشقاد بصاحش ا فاو  العلم : -1
. فمان يعشقاد بجادو  مشاروع  اد و إلياو ويحصاا مان النااس   ان أماواو ل مسااامة فياو و 1يقو  القصد لديو 

. وكااذلك الشااأن يعااد محشاااًو إذا شعناار المشااروع ولاا   ؤسااس فاار الصااا، أو فشااا بعااد شأسيسااو لسااوء إدارشااو
بالنساابة ل سمسااار أو الوساايط الااذي  شوسااط فاار بياام  قااار، مؤياادًا ماااا   البااا م لم ك شااو ل عقااار المباااع، واااو 
 ج ااا أن الت اار و يم كااو. كمااا وبااد أن يكااون الأا ااا  المااًا بااأن ماان شااأن إد اءاشااو إيقاااع الغ اار فاار   ااط 

 وحم و   ن شس ي  مالو إليو. 
فة لشااوفر الع اا  أن ششجااو إرادة الأا ااا إلاان ارشكااال فعااا الكااذل والتااداع بمحااد  طاار  وبااد إضااا ـ اإلرادة : 2

اوحشياو وأن ششجو اإلرادة بذا  الوق  إلن اوسشيوء   ن ماو الغ ر ، أي حما المجنار   ياو   ان الشت ار 
  ن حيااة الماو والح وو مح و فر اذه الحيااة.

 ثانيًا: الدافع:  
او بنية شم ك الماو المسشولن   يو أو شم يكو ل غ ار مباشارًة. وبمعنان  تار فامن الادافم  شمنا الدافم فر اوحشي

 شمنااا بنيااة الا ااور بما اار المالااك   اان الشاارء المساا   ل محشاااو، ونيااة مباشاارة كافااة ساا طا  المالااك   يااو، 
ا اا المااو بالتاداع و ند شت   اذا الدافم  نشأر اوحشياو. وبناًء   ان ذلاك، و يقاو  ااذا القصاد إذا شسا   الأ

 .  2بقصد اونشأاع بو ن  إ ادشو بعد ذلك لصاحبو
 الثالث المبحث

 عقاب االحتيال
  اان  642ماان قااانون العقوبااا   قوبااة اوحشياااو البساايط، ناا  نااص فاار المااادة  648حاادد المشاارع فاار المااادة 

ذو وصاا  جنحاار.  ااارف ن مشاادد ن  نبناار     مااا مضااا أة  قوبااة اوحشياااو البساايط. والعقااال فاار الحااالش ن
مان قاانون العقوباا    ان  قوباة إضاافية أو فر ياة  655باإلضافة ل ذا العقال فقد نص المشارع فار الماادة 

 ششمنا بنشر الحك  الصادر باإلدانة.
 األول طلبالم

 عقوبة االحتيال البسيطة
الغرامااة.  قوبااة اوحشياااو البساايط وااار الحاابس ماان نونااة ساانوا  إلاان تمااس ساانوا  و  648شضاامن  المااادة 

ووبااد ماان اإلشااارة إلاان أن المشاارع  اقاال   اان الشااروع فاار اوحشياااو صااراحة وماان الممكاان أن نطاارل المناااو 
ااشاار   اان الشااروع فاار اوحشياااو : ذااال أحااد الشااتاص إلاان إحااد  شااركا  الشااأم ن وقااا  بالشااأم ن   اان 

قاااموا بساارقشو ، وقااا  بمحااداث منالااو ماان الساارقة ، بعااد شاا ر اد اان كااذبًا بااأن اناااك لصوصااًا قااد دت ااوا ب شااو و 
                                                 

، د.فواية  بد السشار، مرجم السابق، 278، د. محمد مصطأن الق  ر، مرجم السابق، ص  511د. رؤوم  ب د، مرجم السابق، ص  1
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 نار مصطنعة داتا الب   شدو   ن أن ال صوص ت عوا باال ب شاو وسارقوه ، نا  طالال شاركة الشاأم ن بادفم 
مب ااغ الشااأم ن، إو أن شااركة الشااأم ن   ماا  بالحقيقااة ولاا  شاادفم لااو الماااو . فيعااد اااذا الشااتص مسااؤوًو  اان 

 المشمن ة باسشو  الماو. الشروع فر اوحشياو لعد  شحقق النش جة الجرمية
 الثاني طلبالم

 عقوبة االحتيال المشددة
 من قانون العقوبا    ن ارف ن مشدد ن لوحشياو، بقول ا:  642نص  المادة 

 " شضا   العقوبة إذا ارشكل الجر  فر إحد  الحاو  ااشية:
 بحجة شأم ن وايأة أو  ما فر إدارة  مومية. –   
لعاماااة مااااًو إلصااادار أسااا   أو ساااندا  أو   رااااا مااان الوناااا ق لشاااركة أو بأعاااا شاااتص   اااشمس مااان ا -ل 

 لمشروع ما ".
 أواًل:االحتيال لتأمين وظيفة عامة :

إن   ااة ششاااد د  قاااال ااااذا اوحشيااااو ششمناااا فااار أناااو  تااا بنقاااة الماااواطن ن  اماااة فااار القوا اااد القانونياااة الشااار 
امة، من ح ث شروط الشع ا ن ف  اا ونااااة إجاراءا  بمقشضااا  ش  شغا الواا   العامة أو أ ماو اإلدارة الع

 اذا الشع  ن.
واااذه الحالااة شأشاارض أن يقااو  المحشاااو بتااداع المجناار   يااو با مااو القاادرة   اان شع  نااو فاار وايأااة  امااة أو 
العمااا لااد  إحااد  اإلدارا  العامااة فاار الدولااة، ف ااؤدي تدا ااو إلاان وقااوع المجناار   يااو فاار   ااط  دفعااو إلاان 

 محشاو لقاء قيامو ب ذه الم مة. ويسشوي لقيا  اوحشياو ب ذه الحالة أن ششوافر فار المجنار   ياو شس ي  الماو ل
 شروط الشع  ن فر الوايأة أو العما العا  أو و ششوافر فيو ش ك الشروط.

 والشرط الساسر لقياا  ااذا الاارم المشادد ااو اإلد ااء كاذبًا بالقادرة   ان شاأم ن الوايأاة أو العماا. بالشاالر
و  شاوافر اااذا الاارم المشاادد، وو يقااو  اوحشيااو أصااًو، إذا كااان الماد ن   يااو صااادقًا فار إد ا ااو واشج اا  
ن كااان ماان الممكاان أن  شااوافر فاار حقااو جاار  الرشااوة أو جاار  صاارم  ن شااو فعااًو إلاان شااأم ن اااذه الوايأااة. وا 

 النأوذ إذا شوافر  أركان ما.
 اااء المحشاااو منصاابًا   اان شااأم ن وايأااة  امااة أو  مااا فاار ويشااشرط كااذلك لشااوافر اااذا الااارم أن يكااون إد

إحااد  اإلدارا  العامااة أيااًا كاناا  درجااة اااذه الوايأااة أو العمااا، وأيااًا كااان الراشاال، وأيااًا كااان الناااا  القااانونر 
ل ااذه الوايأااة أو ل ااذا العمااا. وينشأاار الااارم المشاادد، شبعااًا لااذلك، إذا انصاال اوحشياااو   اان شااأم ن  ماااا 

 طبيعر أو شركة أو مؤسسة تاصة. تاص لد  شتص
 ثانيًا: االحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات: 
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شأشاارض اااذه الحالااة أن   ااشمس المحشاااو ماااًو ماان العامااة إلصاادار أساا   أو سااندا  أو   راااا ماان الونااا ق 
ة الناااس لشاركة أو لمشااروع مااا. فيشااشرط إذًا لشااوافر اااذا الااارم المشادد أن  شوجااو المحشاااو إلاان  امااة أو كافاا

 دون شتصيص، بالشالر و يكأر الشوجو إلن أشتاص مع ن ن لشوافر اذا الارم.
وشاارط الشوجااو إلاان العامااة يأشاارض أن يسااشتد  المحشاااو وساا  ة ماان وسااا ا العونيااة حشاان يمكاان القااوو بأنااو 
 اان  شوجااو إلاان كااا الناااس. وماان أمن ااة وسااا ا العونيااة الصااح  واإلذا ااة والش أاااا، أو لصااق اإل ونااا   

الجاادران أو شواياام منشااورا  فاار الطريااق العا .وشطبيقااًا لااذلك شنشأاار وساا  ة العونيااة، وينشأاار شبعااًا ل ااا الااارم 
المشاادد، إذا اسااشتد  الأا ااا لوشصاااو بالناااس وسااا ا تاصااة كالمراسااو  أو الايااارا  المناليااة لعاادد محاادود 

 من الناس.
ويشاشرط أت ارًا أن يكااون الغارض مان اوحشياااو شموياا  م يااة إلصادار أسا   أو سااندا  أو أي وناا ق أتاار . 
واإلصدار معناه الد وة إلن اوكششال فر الورا  المالية المطروحاة ل شاداوو ساواء بقصاد إنشااء شاركة جد ادة 

 أو ايادة رأسماو شركة قا مة بالأعا. 
  اإل أاااء أو الشتأ اا  ماان  قوبااة اوحشياااو ورد الاانص     ااا فاار المااواد وشجاادر اإلشااارة أت اارًا إلاان أن حاااو

االاة الضارر  662 -661-668 من قانون العقوبا ، وار ص ة القربن، ، وشأاااة المااو محاا اوحشيااو، وا 
الناااشج  اان الجريمااة، أي إ ااادة الماااو المساا   بااالغر والتديعااة. وأيضااًا وبااد ماان الشااذك ر بالق ااد الااوارد   اان 

ة النيابة العامة فر شحريك د و  اوحشياو ب ن القارل بشقدي  شكو  مان المشضارر. وااذه الحااو  اار حري
ساااءة او شمااان. ولقااد شاا  شاارح ا فاار معاارض الشصاادي لجاار   حاااو  مشااشركة باا ن جاارا   الساارقة واوحشياااو وا 

 لشجنل الشكرار.السرقة، فما  نطبق   ن السرقة ب ذا التصوص  نطبق   ن اوحشياو، فنح ا إل  ا 
 الثالث الفصل

 االئتمان جريمة إساءة
ل  يعرم المشرع السوري إساءة او شمان، ويمكننا شعريأ ا بأن ا اسشيوء شتص   ن ماو منقوو يحاواه بنااًء 

 .1أحد  قود او شمان بشحويا حيااشو من ناقصة إلن شامة
ماان قااانون العقوبااا . أمااا  653و  656لقااد تصااص المشاارع نصاا ن لجريمااة إساااءة او شمااان امااا المادشااان 

" كــل مــن أقــدم قصــدًا علــى كــتم أو اخــتالع أو إتــالف أو تمزيــق ســند فجاااء كمااا   اار:  656نااص المااادة 
و اإلجـارة أو يتضمن تعهدًا أو إبـراًء، أو أي شـيء منقـول آخـر سـلم إليـه علـى وجـه الوديعـة أو الوكالـة أ

ــده أو يقدمــه أو  ــدون أجــرة شــرط أن يعي ــاء أجــرة أو ب ــرهن، أو إلجــراء عمــل لق ــة أو ال ــى ســبيل العاري عل
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يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبع من ستة اشـهر إلـى سـنتين وبغرامـة تتـراوح بـين ربـع قيمـة الـردود 
 والعطل والضرر وبين نصفها على أن ال تنقص عن ألفي ليرة ".

" كــل مــن تصــرف بمبلــن مــن المــال أو بأشــياء أخــرى مــن المثليــات فقااد نصاا    اان أن  653دة أمااا المااا
سلمت إليه لعمـل معـين وهـو يعلـم أو كـان يجـب أن يعلـم أنـه ال يمكنـه إعـادة مثلهـا ولـم يبـرأ ذمتـه رغـم 

 ال تـنقصاإلنذار، يعاقـب بـالحبع حتـى سـنة وبالغرامـة حتـى ربـع قيمـة الـردود والعطـل والضـرر علـى أن 
 الغرامة عن ألفي ليرة ".

 المبحث األول
 محل إساءة االئتمان

إن محاااا إسااااءة او شماااان ااااو المااااو المنقاااوو المسااا   مااان المجنااار   ياااو إلااان الجاااانر بنااااًء   ااان أحاااد  قاااود 
 او شمان.

إلان محاا إسااءة او شماان بأناو ساند  شضامن شع ادًا أو إباراًء  653و  656وبالشالر فقد أشار نصر المادش ن 
أو أي شارء منقااوو  تاار، أو مب ااغ ماان المااو أو أي شاارء  تاار ماان المن يااا . وبالشاالر وبااد ماان شااوفر  اادة 

 شروط فر محا اذه الجريمة: 
الشسا ي  أن يكاون شا  ًا لاو صاأة المااو. والمااو ااو كاا شارء  يششرط فر المحا الذي يقم   يو  أواًل: المال:

يصا   لن يكاون محاًو لحاق الم كياة. ويشاشرط فار المااو محاا الشسا ي  أن يكاون مادياًا، لن الشارء المااادي 
 او الذي يقبا الحيااة والشس ي  واوسشيوء، ويسشوي بعد ذلك أن يكون ص بًا أو سا ًو أو  اايًا. 

محا الجريمة صأة الماو فمنو يص   لن يكاون محاًو ل شسا ي  الاذي شقاو  باو جريماة إسااءة  فعندما ششوفر فر
 او شمان م ما كان  قيمشو ض   ة أو كب رة، مادية أ  معنوية، ماو قيمر أ  ماو من ر.

ذمااة ويقصااد بااالمواو القيميااة المااواو المع نااة بالااذا ، والشاار و يقااو  بعضاا ا مقااا  بعااض فاار الوفاااء وو شباارأ 
المد ن ب ا إو برداا   نًا أو بالذا ، ومنال ا قطعة مجوارا  ذا  صأا  مع ناة، أو حصاان ذو مواصاأا  
مع نااة ممااا يسااشعما فاار السااباقا  الرياضااية. أمااا المااواو المن يااة ف اار المااواو المع نااة بنو  ااا، والشاار يقااو  

أو نو  ااا، ومنال ااا النقااود والحبااول ماان  بعضاا ا مقااا  بعااض  نااد الوفاااء، وشباارأ ذمااة المااد ن ب ااا إذا رد من  ااا
 صن  واحد.

نسشت ص من ذلك أن الشياء المعنوياة، كالفكاار والسارار والمتشر اا ، و شصا   محاًو إلسااءة او شماان، 
 إو إذا أود   فر و اء مادي كسند أو ونيقة أو متطوط. 

و باالمأ و  الجاا ار ااو كاا شارء يمكان نق او يششرط أن يكاون المااو منقاوًو. والمنقاو  ثانيًا : المال المنقول :
من مكانو حشن ولو أد  إلن ش أو. ف دتا ضمن اذا المأ او  المنقاوو بطبيعشاو والعقاار بالشتصايص والعقاار 

 باوشصاو. 
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يشااشرط أن يكااون الماااو مم وكااًا ل غ اار. فع ااة الشجااري  فاار إساااءة او شمااان ااار ثالثــًا: المــال المملــوك للغيــر : 
 او شداء   ن ماو الغ ر، وو يعشبر الشتص كذلك إذا شصرم بمالو. 

 الثاني  المبحث
 أركان الجريمة

اششرط المشرع لقيا  جريمة اساءة او شمان شوفر ركن ن اساس  ن : الركن المادي القا     ن النشاط 
 اإل جابر وشوفر النش جة الجرمية ، والركن المعنوي: القا     ن القصد الجرمر أو   ن التطأ .

 
 األول  طلبالم

 الركن المادي 
 . المس     ن سب ا الحيااة الناقصة شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة باوسشيوء   ن الشرء 

 أواًل : تسليم الشيء : 
و إذا كاان الماااو قاد ساابق شسا يمو ل أا ااا. وااذا الشاارط نصا    يااو صااراحة و شقام جريمااة إسااءة او شمااان إ

بعبارة " س م  إليو". فالشس ي  المسبق ل ماو ضرورة لقياا  ااذه  653بعبارة " س   إليو "، والمادة  656المادة 
قاود او شمانياة الجريمة، إو أن اذا الشسا ي  المسابق ل مااو و يكأار لوحاده باا و باد أن  اش  بنااًء   ان أحاد الع

" علـى وجـه الوديعـة أو الوكالـة أو اإلجـارة شط ب  أن  ش  الشسا ي   656المحددة حصرًا بالنصوص. فالمادة 
فشط با  أن  653أماا الماادة  أو على سبيل العاريـة أو الـرهن أو إلجـراء عمـل لقـاء أجـرة أو بـدون أجـرة ".

 ." لعمل معين " ش  الشس ي  
ي  المعشااد بااو فاار إساااءة او شمااان أربعااة شااروط: أن يكااون ناااقًو ل حيااااة الناقصااة، و بالشااالر يشااشرط فاار الشساا 

وأن يصااادر مااان ذي صاااأة، وأن يكاااون مصاااحوبًا بحرياااة اوتشياااار واإلرادة ، وبنااااًء   ااان أحاااد  قاااود الماناااة 
 المحددة قانونًا . 

 : التسليم الناقل للحيازة الناقصة -8
 شمانيااة المحااددة بااالنص  نقااا ل حااا ا الحيااااة الناقصااة فقااط   اان الماااو إن  الشساا ي  بناااًء   اان أحااد العقااود او

 المس  ، والذي و يمن  المؤشمن سو  بعض الس طا    ن الشرء لحسال المالك.
وبناااًء   اان ذلااك شنشأاار إساااءة او شمااان إذا كااان الماااو قااد ساا     اان سااب ا الحيااااة الشامااة أو ال ااد العارضااة.  

 ش  شس ي  الماو   ان ساب ا الحياااة الشاماة، أي   ان ساب ا نقاا الم كياة إلان المساش  ، فأر البيم أو المقايضة 
 فو شقم الجريمة إذا شصرم المسش   بالماو، لنو شصرم بما يم ك.

أما شس ي  الماو   ن سب ا ال د العارضة فو يعطر ل مساش   أكنار مان اشصااو ماادي بحا    ان المااو، فامذا 
لو شمااان بااا سااارقًا، لن شساا ي  ال ااد العارضااة و  نأاار التااذ فاار الساارقة. ومنالااو شصاارم بااو فااو يعااد مساا  ًا 
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الضا   والتاااد  والحماااو، فامذا اسااشولن أي ماان ااؤوء   اان ماااب ن  دياو ف ااو سااار  ولايس مساارء لو شمااان، 
 ن الحيااة الناقصة ل   شنقا لو.ل
 صدور التسليم من ذي صفة :  -2
أة   ان الماو.وااذه الصاأة شكاون لمان يحاوا المااو حياااة شاماة أو ناقصاة.  جل أن  ش  الشس ي  ممن لو صا 

والصا أن يقم الشس ي  من مالاك المااو، وااذا الشسا ي  و  ناور بشاأنو أي تاوم. وكاذلك يعشبار حاا ا المااو 
حيااة ناقصة ذا صاأة فار الشسا ي . فالمساشأجر ل مااو الاذي أ ااره لشاتص  تار أو أود او لدياو، فشصارم باو 

  ر، فيعشبر اذا الت ر مس  ًا لو شمان.الت
 صدور التسليم عن شخص ذي إرادة حرة:   -3

 جال أن يكاون الشسا ي  فار إسااءة او شماان صاادرًا  ان شاتص ذي صاأة باتشيااره وبمرادشاو الحارة حشان يعشاد 
بشس يمو قانونًا.فمن  شس   ماًو من مجنون أو من شتص مكاره نا   شصارم باو يعشبار ساارقًا لاو ولايس مسا  ًا 

 لو شمان. 
 ـ  التسليم بناًء على أحد العقود المحددة قانونًا: 9

الشساا ي  المعشااد بااو فاار إساااءة او شمااان أن يكااون مصاادره  قاادًا ماان  قااود المانااة الشاار نااص     ااا   جاال فاار
" الوديعااة أو الوكالاة أو اإلجااارة أو العاريااة  656المشارع   اان ساب ا الحصاار . وااار كماا جاااء  فار المااادة 

كااون الشساا ي  المن يااا " فشط باا  أن ي 653أو الااران أو إلجااراء  مااا لقاااء أجاارة أو باادون أجاارة ". أمااا المااادة 
لعمااا معاا ن ". فاامذا لاا  يكاان العقااد الااذي حصااا الشساا ي  بمقشضاااه ماان اااذه العقااود، كعقااد البياام و قااد القاارض 
و قااد الشااركة ماانًو، أو كااان الشساا ي  لاا  يحصااا أصااًو بناااًء   اان  قااد، فاامن الشصاارم بالماااو و يعااد إساااءة 

 ا شمان.
، أو  باارة  656 ماا لقااء أجارة أو بادون أجارة " الاواردة فار الماادة ووبد من اإلشارة إلن أن  بارة " إلجراء 

شش ر إلن أحد العقود الشر  شسا   ب اا الماد ن   ياو المااو ل قياا  بعماا  653"لعما مع ن " الورادة فر المادة 
 انية.مع ن ومن ا المقاولة والنقا و قد التدما  المج

 ثانيًا : االستيالء على الشيء المسلم: 
النشاااط الجرماار فاار إساااءة او شمااان باوسااشيوء   اان الحيااااة الشامااة ل شاارء الااذي ساابق شساا يمو   اان  شجسااد 

ساب ا الحياااة الناقصاة بنااء   ان وجاو مان وجاوه الماناة . وااذا اوساشيوء  شحقاق بأحاد الفعااو الشار نصاا  
و إشوفاو أو شمايقاو وفقاًا وار  كش  الشرء المس     ن سب ا المانة أو اتشوسو أ 653و 656    ا المواد 

. إن ش ك الفعاو شكش   ن شغ  ر حيااة الأا ا ل شارء مان 653، أو الشصرم بو وفقًا ل مادة  656ل مادة 
 حا ا حيااة ناقصة إلن حا ا حيااة شامة.
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 شض  من ذلك أن جوار النشااط الجرمار فار إسااءة او شماان ااو شغ  ار ناوع الحياااة مان ناقصاة إلان شاماة. 
نشأاء اوسشيوء بالمعنن السابق شنشأر إساءة او شمان. وشطبيقًا لذلك و يعد مسا  ًا لو شماان مان  شاأتر و ند ا

فاار رد الشاارء المساا   لااو فااار الوقاا  المحاادد، أو ماان    ااك لدياااو الشاارء نش جااة إاماااو أو ساارقة أو حاااادث 
ر م ك شااو لااو، فااو يسااأو  اان مأاااجئ كااالحريق. فمااا دا  الماا ن و  جحااد حااق م كيااة المالااك ل شاارء، وو  ااد 

 إساءة ا شمان إذا أتا بأي الشاا   تر من الشااما   قد المانة.
مان قاانون  656ويجدر الشنويو انا إلن أن جريمة إساءة او شمان المرشكبة بأحاد الفعااو المحاددة فار الماادة 

ا بالنسااابة لجريماااة إسااااءة العقوباااا  شعاااد مرشكباااة دون شوجياااو أي إناااذار إلااان الحاااا ا ل مااااو حياااااة ناقصاااة. أمااا
مان قاانون العقوباا  فاو شقاو  بمجارد اوساشيوء   ان ااذا المااو  653او شمان المنصوص     ا فار الماادة 

نما يششرط أن  نذر المجنار   ياو الأا اا أوًو بضارورة رد ماا اساش مو، نا  و  والا ور   يو بما ر المالك، وا 
 بعبارة " ول   برغ ذمشو ر   اإلنذار ".  653احة نص المادة  برغ ذمشو بعد اإلنذار. واذا ما اششرطو صر 

 المطلب الثاني
 المعنوي الركن 

 من قانون العقوبات:585أواًل: الركن المعنوي لجريمة إساءة االئتمان وفقًا للمادة 
 بشط ل القصد الجرمر، كما أسا أنا، بقول اا " كاا مان أقاد  قصادًا...". و  ان الار   مان 656صرح  المادة 

أن ا ل  ششر إو إلن القصد ،إو أنو من المس   بو أنو يششرط شوافر الدافم المشمناا فار نياة شم اك المااو محاا 
 .1المانة

 و بد لقيا  القصد العا  من شوفر  نصري الع   واإلرادة:أواًل: القصد : 
ــم:  جاال أن  نصاال الع اا    اان كافااة أركااان الجريمااة. وبناااًء   يااو  جاال أن يع اا  الأا ااا أن الماااو  أ ـ العل

مم وكاًا ل غ ار، وأناو يحاواه حياااة ناقصاة لحسااال مالكاو. وينشأر،شبعاًا لاذلك، القصاد الجرمار ونشأااء الع اا  إذا 
و محاا الماناة. كماا  نشأار كان الماو محا المانة قد اتش ط بماو الم ن فشصرم بو دون أن يع   أنو الماا

إذا ا شقااد الماا ن أنااو يحااوا الماااو حيااااة شامااة، ومنال ااا حالااة الااوارث الااذي  شصاارم بشاارء ماان أشااياء الشركااة 
الشر  لا  إلياو معشقادًا انشقااو م ك شاو لاو، نا   شبا ن أن ااذا الشارء كاان يحاواه الماورث   ان ساب ا العارياة أو 

 الوديعة.

                                                 
موسو ة قانون العقوبا  السورية، مرجم السابق.، نقض  114، قا دة 27/4/8134شاري   426قرار  8167نقض سوري ، جنحة  1

موسو ة قانون العقوبا  السورية، مرجم السابق ، نقض سوري،  316، قا دة 71/81/8112شاري   2171قرار  8845سوري، جنحة 
 ، موسو ة قانون العقوبا  السورية، مرجم السابق.311 ، قا دة4/81/8112شاري   8344قرار 413جنحة 
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رادة إلااان الأعاااا والنش جاااة، أي أن ششجاااو إرادة الأا اااا إلااان إشياااان فعاااا كاااش  أو  جااال أن ششجاااو اإل اإلرادة: -ب
اتااشوس أو إشااوم أو شمايااق السااند المشضاامن الشع ااد أو اإلبااراء أو الشاارء المنقااوو، وأن ششجااو اإلرادة إلاان 

 إنااو الضرر، بمأ ومو العا  كا شداء   ن الم كية، بالمجنر   يو. 
 اااد  احشياطاااو إلااان ااااوك الشااارء الماااؤشمن   ياااو، أو قاااا  المااا ن باساااشعماو  أماااا إذا أد  إامااااو المااا ن أو

 الشرء بصورة منافية لما أ د لو ف  ك دون أن ششجو إرادشو إلن ذلك، فمن القصد  نشأر لديو. 
 ـ الدافع:  2

شصارم  شمنا الدافم فر إساءة او شمان بنياة شم اك المااو محاا الماناة. ونياة الشم اك شعنار الشصارم بالمااو 
 656المالك بشحويا الحيااة من ناقصة إلن شاماة بأحاد الفعااو الكاشاأة ل اذه النياة، الشار ذكرااا ناص الماادة 

مااان كاااش  أو اتاااشوس أو إشاااوم أو شماياااق. فنياااة الشم اااك ششضااامن نكراناااًا لحاااق م كياااة المالاااك ل شااارء محاااا 
نشأر الجريمة ونشأااء الادافم. ومان أمن اة المانة. لذلك إذا كان  د  رد محا المانة   ر مقشرن ب ذه النية فش

ذلك أن  ؤتر المسشع ر أو المسشأجر رد الشارء إلان مالكاو ليط اا مادة انشأا او باو، فااإلرادة مشج اة اناا إلان 
 اإلتوو باولشاا  الشعاقدي وليس إلن شم ك الماو.

 عقوبات:من قانون ال 584ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة إساءة االئتمان وفقًا للمادة 
قااااد  شتااااذ صااااورة القصااااد  653إن الاااركن المعنااااوي لجريمااااة إساااااءة او شمااااان المنصااااوص     ااااا فاااار المااااادة 

" وااو يع ا  أو كاان  جال   ياو أن 653الجرمر، وقد  شتاذ صاورة التطاأ. وااو ماا يساشأاد مان ناص الماادة  
 يع   أنو و يمكنو إ ادة من  ا ".

المااا ن يع ااا  حااا ن  شصااارم بالشااارء  الماااؤشمن   ياااو أناااو و   شاااوافر القصاااد الجرمااار إذا كاااان ـ القصـــد : 1
يسشطيم إ ادة من و وأن ششجو إرادشو إلن ذلاك . و  ان ذلاك  شحقاق الاركن المعناوي فار صاورة القصاد إذا كاان 
الشرء المس   لالم ن نقودًا فشصرم ب ا مم   مو بأنو لن  شمكن من رد مناا ااذا المب اغ. ف ناا  شاوفر الاركن 

شااوفر  بقيااة  ناصااره، أي الع اا  بااأن الماااو مم ااوك ل غ اار وأنااو فاار حيااشااو الناقصااة، وأن ششجااو المعنااوي إذا 
لاان إنااااو الضاارر بااالمجنر   يااو. والمناااو   اان اااذه الصااورة أن  نأااق الوك ااا  إرادشااو إلاان الشصاارم بالماااو وا 

فر لديااو ماااو إليأاااء النقااود الشاار ساا م ا لااو الموكااا ليقااو  لصااالحو بعمااا معاا ن،  المااًا بم ساااره وبأنااو لاان  شااو 
 .1الموكا حقو  ، وأن ششجو إرادشو إلن ذلك

إذا شصرم الوك ا بالنقود واو و يع   بأن شصرفو اذا سا شرشل   ياو  اد  شمكناو مان رد من او،  ـ الخطأ : 2
با حسال أن انااك صاأقة ساشدر   ياو ربحاًا وف ارًا يمكناو مان رد مناا النقاود إو أناو لا   باذو ج ادًا كافياًا فار 

                                                 
 .476د. محمود نج ل حسنر، المرجم السابق، ص  1
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 ر أربال ش ك الصأقة فنشج  ن ذلك  د  قدرشو   ن رد النقود الشر شس م ا من موك و بسابل شقصا ره ااذا شقد
 .1، فمن جريمة إساءة او شمان شقو  فر حقو ويشتذ الركن المعنوي ف  ا صورة التطأ 

 الثاني المبحث
 عقاب إساءة االئتمان

، 653 اان ش ااك الااواردة فاار المااادة  656فاار المااادة  شتش اا  العقوبااة المقااررة لجريمااة إساااءة او شمااان الااواردة
 من قانون العقوبا . 651فضًو  ن ششد د المشرع ل عقوبة المقررة إلساءة او شمان فر المادة 

وبا شبااار أن صااورشا الجريمااة الواردشااان فاار المااادش ن السااابقش ن شجرمااان إساااءة او شمااان البساايطة ب نمااا شجاار  
 طة ن  نشك    ن العقوبة المشددة.المشددة. لذلك سنبحث أوًو فر العقوبة البسي إساءة او شمان 651المادة 

 األول المطلب
 البسيطةعقوبة إساءة االئتمان 

 قوبااة أشااد ماان  قوبااة الصااورة  656لقااد حاادد المشاارع ل صااورة العامااة إلساااءة او شمااان الااواردة فاار المااادة 
 .653التاصة إلساءة او شمان الواردة فر المادة 

و قوبة الصورة العامة اار الحابس مان ساشة اشا ر إلان سانش ن وبغراماة ششاراول با ن ربام قيماة الاردود والعطاا 
والضاارر وباا ن نصااأ ا   اان أن و شاانقص  اان ألأاار ل اارة. أمااا  قوبااة الصااورة التاصااة ف اار الحاابس المشااراول 

و شاانقص  اان ألأاار ل اارة.  با ن العشاارة أيااا  والساانة والغرامااة حشاان رباام قيمااة الااردود والعطااا والضاارر   اان أن
والموحل أن المشرع قد ترج فار شحد اد الغراماة  ان أسا وبو الماألوم فار ااذه العقوباة، وااو ا شمااد الغراماة 
المحددة ب ن حد ن، وا شمد الغراماة النسابية الشار حادداا اساشنادًا إلان مقادار الضارر النااج   ان الأعاا،   ان 

 أن و شقا فر الحالش ن  ن ألأر ل رة. 
 المطلب الثاني
 المشددةعقوبة إساءة االئتمان 

 من قانون العقوبا  ما   ر:  651جاء فر المادة 
إذا ارتكـب  584و 585العقوبات المنصـوص عليـه فـي المـادتين  294تشدد وفقًا لمنطوق المادة  -1" 

 الجرم أحد األشخاص المذكورين أدناه باألموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
 مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها. -آ
 وصي القاصر وفاقد األهلية أو ممثله. -ب
 منفذ الوصية أو عقد الزواج.  -ج

                                                 
 .164د.   ر  بد القادر الق وجر، المرجم السابق، ص  1
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 كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.  -د
 هـ كل مستخدم أو خادم مأجور. 

 راستها. كل شخص مستناب من السلطة إلدارة أموال تخص الدولة أو األفراد أو لح -و
 ويمكن أن يمنع المجرم منعًا باتًا عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم ". -2

من الواض  أن   ة الششد د ششمنا فر أن كًو من الصأا  الشر اسش ام ا المشرع ل اذا الششاد د  نطاوي   ان 
شاأن ااذه النقاة أن شسا ا قدر من النقة و  شاوافر فار الماؤشمن   ان المااو فار مجااو الجريماة العادياة، ومان 

 لصاحب ا إساءة او شمان، وأن شكش  شبعًا ل ذا  ن شدة تطورشو اإلجرامية.
ويشااشرط لششااد د العقوبااة أن شقااو  فاار الصااا جريمااة إساااءة او شمااان بأركان ااا الشاار ساابق شاارح ا، ناا  ششااوافر 

صاار فاار الاانص. كمااا بااذا  الوقاا  فاار مرشكب ااا إحااد  الصااأا  الساا  الشاار أورداااا المشاارع   اان سااب ا الح
يششرط أن يكون الشس ي  المولد ل مركا او شمانر قاد شا  اساشنادًا إلان إحاد  الصاأا  الماذكورة. وشطبيقاًا لاذلك، 
إذا كان الماو قد س  ، منًو، لمحا  بصأشو الشتصية كصد ق أو قريل ولايس بصاأشو كمحااٍ ، فشصارم باو، 

 فالجريمة إساءة ا شمان بسيطة وليس  مشددة .
ماان قااانون  662-668-661ر أت اارًا إلاان حاااو  اإل أاااء والشتأ اا  ماان العقوبااة الااواردة فاار المااواد ونشاا 

 العقوبا  ششما فر نطاق ا جريمة إساءة او شمان، والشر سبق شرح ا مأصًو  ند دراسة أحكا  السرقة. 
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 القسم السادع
 واستعمال المزور التزوير

ذا كان صحيحًا أن قوا د التو  ششتذ من الكذل  الشاوير او شغ  ر الحقيقة ف و فر جواره كذل ، وا 
موقأًا صارمًا فشعشبره  مًو   ر أتوقر إذا سبل ضررًا ل غ ر ولو كان يس رًا فمن قوا د القانون الجاا ر و 

شوفر فيو اذا الوص  جريمة فر القانون شنشط إو إذا كان الكذل جسيمًا ومؤنرًا فشجعا كا شغ  ر ل حقيقة  
. ويكون الكذل جسيمًا إذا كان فر ضوء الاروم الشر اشتذ ف  ا أو اشصا ب ا أو بسبل الوسا ا الشر 
اسشتدم  لشحقيقو يضر بمص حة مادية أو معنوية أو اجشما ية يحم  ا القانون . وقد  رم المشرع 

وبا  بأنو : ) شحري  مأشعا ل حقيقة فر الوقا م والبيانا  من قانون العق 447السوري الشاوير فر المادة 
الشر  راد إنباش ا بصك أو متطوط يحشج ب ما يمكن أن  نج   نو ضرر مادي أو معنوي أو اجشما ر . 

. وقد جاء 1من قانون العقوبا   447وقد  رف  بذا  الطريقة محكمة النقض السورية الشاوير وفقًا ل مادة 
من قانون العقوبا  قد  رف  الشاوير بأنو  447اجش اد لمحكمة النقض : ) إن المادة شعري  الماور فر 

شحري  مأشعا ل حقيقة ومؤد  ذلك أن و يكون فا ًو لجريمة الشاوير إو ذلك الشتص الذي ابرا إلن 
من  288ح ا الوجود العناصر الشر شؤل  الجريمة أو ساا  مباشرة فر شنأ ذاا كما أشار  إلن ذلك المادة 

 وبالشالر فمننا سندرس محا جريمة الشاوير قبا الشعرم   ن أركان ا ومؤيداا الجاا ر.  . 2اذا القانون 
 األول الفصل

 محل الجريمة
إن محا جريمة الشاوير او ) الوقا م والبيانا  الشر  راد إنباش ا بصك أو بمتطوط يحشج ب ما  . ولذلك 

 وبد من دراسة اذه العناصر الشر  شكون من ا محا جريمة الشاوير . 

                                                 
، ص  1و3، العددان  2111، مج ة المحامون لعا   87/4/2115شاري   738قرار  415نقض سوري ،  رفة اإلحالة ، اساس  1

8857  
  326، اسشنبولر ص 21/2/8163شاري   711، قرار  817نقض سوري ، جنحة ، اساس  2



328 

 

 
 األول المبحث

 الوقائع والبيانات 
واء من كشابا  أو أرقا  أو يقصد بالوقا م والبيانا  جميم ما يمكن أن شرد ضمن الصك أو المتطوط س

حسابا  أو متططا  أو حسابا  أو رموا أو شواقيم أو صور. وبالشالر وبد أن يكون ل ذه الوقا م 
والبيانا  معنًن محددًا ، فمذا كان  دون أي معنن كأن شكون رسو  أو نقور ل اترفة فقط فو يمكن أن 

رد كشابا  أو أرقا  و شدتا ضمن الوقا م والبيانا  شكون محًو لجريمة الشاوير، كذلك المر إذا كان  مج
المراد إنباش ا. ومناو ذلك أن  ش  إنشاء  قد بيم   ن ورقة متصصة لحد المحام ن شحما فر أ واا اس  

و يعد محًو  المحامر ورق  ااشأو وبالشالر فمن شغ  ر اذا الرق  و يعد من ضمن البيانا  والوقا م وبالشالر
 اوير . لجريمة الش

 الثاني بحثالم
 قابلية إثبات البيانات أو الوقائع

اششرط المشرع السوري أن يكون الشحري  قد حصا فر وقا م أو بيانا  قاب ة لإلنبا  ، واذا الشرط واض  
من قانون العقوبا  : ) الوقا م أو البيانا  الشر  راد إنباش ا . واذا الشرط مسشمد من  447من نص المادة 

ي  فعا الشاوير ، ش ك الحكمة الشر شم ر نأس ا   ن المشرع ، فالقانون و يحمر الكشابة فر حكمة شجر 
نما يحمر النقة الشر يمكن أن  ذاش ا ، ف ر  وما  و قيمة ل ا ، كما أنو و يحمر شكا المحرر ، وا 

نما شوضم فر المحرر . فالشاوير أساسو الكذل ، وليس كا كذل يص   لن يكون شاويرًا معاقب ًا   يو ، وا 
الكذل الذي يعاقل   يو القانون فر الشاوير او اإلتوو بالنقة العامة الشر ار من مسش اما  الدل ا 
الكشابر الذي أصب  رول الشعاما ب ن الناس . ولذلك نجد أن جريمة الشاوير ورد  فر البال التامس من 

 امة . قانون العقوبا  شح   نوان : ) الجرا   المت ة بالنقة الع
 الثالث بحثالم

 الصك أو المخطوط
ل ؤكد   ن أن الوقا م أو البيانا  و بد أن شكون قاب ة لإلنبا  ضمن صك أو  447جاء نص المادة 

متطوط . وبالشالر فوبد أن شكون ش ك البيانا  أو الوقا م قاب ة ل شحرير ضمن اذا الصك أو المتطوط . 
 و أي المحرر . فقد يكون ويقصد بالصك أو المتطوط الو اء الذي يمكن شأريغ اذه البيانا  والوقا م بدات

ونيقة أو دفشر أو  قد بيم أو  جار أو ابة أو شيك أو سند أمانة أو سند د ن أو ضبط أو فاشورة أو بيان 
أو بطاقة أو حكما قضا يًا أو ش ادة طبية أو دفشرًا شجاريًا أو رتصة بناء أو إجااة سو  أو ش ادة جامعية 
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. وبالشالر فمذا وقم شغ  ر الحقيقة بقوو أو بأعا فو  وجد أو مسشند رسمر أو  رفر أو أي محرر  تر 
ن جاا أن يكون فر ذلك جريمة أتر  كاوحشياو أو ش ادة الاور .   جريمة شاوير ، وا 

وينور الشساؤو حوو ضرورة وجود اذا الصك أو المتطوط  ند القيا  بالشحري  إ فر الواقم بالعودة ل نص 
فنجد  بارة: ) الوقا م والبيانا  الشر  راد إنباش ا بصك أو متطوط . القانونر لشعري  جريمة الشاوير 

وبالشالر فمن مصط   ) الشر  راد إنباش ا   دو صراحة بأنو ليس من الضروري وجود الصك أو المتطوط 
 ند القيا  بالشاوير بمعنن أن الشاوير يمكن أن  ش    ن بيانا  أو وقا م ليس  موجودة مباشرة   ن الصك 

المتطوط. ومن الممكن طرل المناو ااشر : فر حاو ش  شحري  المع وما  الموجودة ضمن أحد أو 
الحواس ل قبا إفرا  ا ضمن المحرر الكشابر أو يعد ذلك شاويرًا أليس  اذه البيانا  والوقا م الشر  راد 

 إنباش ا بصك أو متطوط إ 
و متطوط   ر موجود سابقًا  شضمن اذه وبالشالر من الممكن أن  ش  الشاوير  ن طريق إنشاء صك أ

البيانا  أو الوقا م، ويمكن أن يقم الشاوير   ن بيانا  أو وقا م موجودة ضمن صك أو متطوط موجود 
 سابقًا . 

إو أن محكمة النقض قض  بأنو : ) و يمكن إنبا  جريمة الشاوير إو بالعنور   ن السجا المد ن 
الجريمة بالدلة التر  لما فر طبيعة الشاوير من أمور مادية بحشة ،  شاويره ، وأنو و يمكن إنبا  اذه

  .  1فمذا شعذر معرفة الصا الشحري  الواقم   يو فو سب ا إلنبا  الشاوير
فر الواقم  ؤكد اذا اوجش اد   ن ضرورة وجود الصك أو المتطوط، إو أن القراءة المشأنية ل ذا اوجش اد 

يأشر : إن العبارة الشر اسشتدمش ا محكمة النقض ار : ) و يمكن إنبا  جريمة  يقودنا إلن اسشنشاج ما
الشاوير   . ومن المع و  أن إنبا  الجريمة أمر ووجود الجريمة أمر  تر . فمن الممكن أن  رشكل شتص 

اذا شحريأًا   ن البيانا  والوقا م دون أن  شمكن من إفرا و   ن صك أو متطوط أو أن  شمكن من إشوم 
الصك أو المتطوط قبا العنور   يو فيعد الجانر مرشكبًا لجريمة الشاوير ولكن اناك صعوبة فر إنبا  

 ارشكاب ا.  
 الرابع بحثالم

 قابلية االحتجاج بالصك أو المخطوط
اششرط المشرع أن يكون الصك أو المتطوط قابا لوحشجاج بو أي يص   أن  شتذ سندًا فر اكشسال  

و إنباشو أو فر شرش ل أي حق أو الشاا  . وشبعًا لذلك حكم  محكمة النقض بأن : ) البطاقة الحق أو نق و أ
الماورة وار البطاقة الصحية إنما ار مصدقة شعطن ل عاما من مد رية الشؤون الصحية فر أمانة 

                                                 
منشور فر  1/3/8165شاري   588قرار  377، نقض سوري ، جناية أساس  1/3/8165شاري   588نقض سوري ، جناية قرار  1

 .  414، أ.ياس ن دركالر ، ص  الجاء الوو 8111إلن  8141المجمو ة الجاا ية لقرارا  محكمة النقض السورية من  ا  
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ولة العاصمة لشصاد    ن حسن صحة العاما وسومشو من المراض السارية الشر شمنعو قانونًا من ماا
 . وحكم  أيضًا بأنو : ) لما كان الكشال الذي 1العما وارشكال الشاوير ف  ا  نطبق   ن جريمة الشاوير

يحم و المد ن   يو و  ترج  ن كونو بيانًا أ طشو شعبة الشجن د لشس  ا م مشو بدتوو الأحص وا شباره 
 . 2سشأادة فر  ما مع نمعأن من تدمة العما واو ب ذا المعنن يعد مصدقة يعط  ا موا   ا  لو

وبالشالر فمن البطاقة الصحية أو البيان ار صكوك أو متطوطا  من الممكن اوحشجاج ب ا لن ا شرشل 
 حقو  لصحاب ا. 

 الثاني الفصل
 أركان الجريمة

ا الركن المادي والركن إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة  وض  أن ا شقو    ن ركن ن أساس  ن وام
 معنوي .ال

 األول بحثالم
 الركن المادي

 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بالشحري  المأشعا ل حقيقة مما قد  نشج ضررًا ماديًا أو معنويًا أو 
 اجشما يًا. 

 أواًل : التحريف المفتعل للحقيقة : 
بمبداو الحقيقة بما يقصد بالشحري  شغ  ر الحقيقة واو جوار الشاوير ، فو  شصور ارشكال الشاوير إو 

 تالأ ا . فمذا كان الصك أو المتطوط و يششما   ن أي شغ  ر فر الحقيقة فو  وجد أي شاوير . وشبعًا 
لذلك حكم  محكمة النقض بأنو : ) إذا كان  العبارة المضافة إلن السند شسشأاد من نصو وو شايد   يو 

  . 3ش  ًا فمن جر  الشاوير  نشأر
ششرط المشرع أن يقم الشحري  فر كاما المحرر با يكأر أن يقم فر أحد بياناشو أو فر الواقم ، ل  ي

وقا عو، وبناء   ن ذلك حكم  محكمة النقض : ) لما كان الدفشر المعطن إلن المك   فر تدمة الع   
ر يعد من الدفاشر الرسمية فمن اسشبداو المك   اس  والده بصورة محو اوس  الحقيقر ووضم اوس  اات

  . 4مكانو او من قب ا الشاوير

                                                 
 ، موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية  81/8/8166شاري   44نقض سوري ، جنحة قرار  1
 ، موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية1/4/8163شاري   124نقض سوري ، جنحة قرار  2
اوجش اد القضا ر فر ربم قرن ، أ.  اة الضاحر، ص  ، منشور فر 27/6/8161شاري   68نقض سوري ، الغرفة الجاا ية ، قرار  3

246  
 ، موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية1/5/8155شاري   186نقض سوري ، جنحة قرار  4
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كما حكم  بأن : ) ال غة العربية ار ال غة الرسمية فر البود و  ن المحكمة أن شط ل شرجمة كا ونيقة 
محررة ب غة أجنبية وشكون اذه الشرجمة ار السند المعشمد فر الد و  ، و  يو  دور البحث والمناقشة ولذلك 

 . وايضًا : ) إن اتشو  الرقا  فر مشن الشيك توفًا 1 ا الشاويرفمن كا شحري  يقم ف  ا يعشبر من قب
  . 2ل واقم يشكا  نصر الشاوير المادي

وشبعًا لذلك فو  ش  الشاوير إو بشحري  الحقيقة أما إذا اقشصر المر   ن شصحي  التطأ ف يس اناك 
اوير واو العنصر الوو فيو واو شاوير ، وبناء   ن ذلك قرر  محكمة النقض بأنو : ) إذا كان جوار الش

براا وجوداا فو  بقن اناك حقيقة مغ رة وو  الشحري  ل  يقصد بو شغ  ر الحقيقة وطمس ا با شصحيح ا وا 
  . 3 بقن فر المر شاوير

 ثانيًا : الضرر : 
   ند الشحدث  ن الضرر فر جريمة الشاوير وبد من القوو أن المشرع اسشتد   بارة : ) يمكن أن  نج

 نو ضرر مادي أو معنوي أو اجشما ر . وبالشالر فمن المشرع ل  يششرط حدوث الضرر فعًو با يكأر 
 احشماو حدوث اذا الضرر. 

 ـ حدوث الضرر أو احتمال حدوثه : 1
نما  جل أن  نشأ  ن اذا الشغ  ر حدوث  و يكأر لوجود جريمة الشاوير أن يقم الشغ  ر فر الحقيقة وا 

شرشبو. وفر ذلك حكم  محكمة النقض بأن : ) وبد فر جريمة الشاوير من اجشماع الضرر أو احشماو 
 . كما حكم  : ) حصوو 4 ناصره المكونة لو وار شغ  ر الحقيقة ووقوع الضرر أو احشماو وقو و

الضرر أو احشماو حصولو شرط فر كا نوع من أنواع الشاوير فمذا انشأن اذا العنصر فو وجود ل جريمة 
 . وشبعًا لذلك فو يمكن شصور الشاوير دون حصوو الضرر أو احشماو حدونو وبذلك  5ل ل أا اوو  قا

حكم  محكمة النقض : ) إن الط ل من شتص برسالة ماورة أن يحضر اما  دا رة رسمية ليس فيو 
 شوافدون  ضرر وو يحشما فيو وقوع منا ذلك، فبما أن الدوا ر الرسمية مأشوحة البوال أما  المواطن ن واو

ن  ن اء مشاك    وو ضرر من مراجعش   ، وا  إل  ا من ش قاء أنأس   أو بناء   ن الط ل لقضاء أ مال   وا 
                                                 

، أ. ياس ن دركالر ، المجمو ة الجاا ية لقرارا  محكمة القنض السورية من  ا   2/1/8165شاري   582نقض سوري ، جناية ، قرار  1
  416، الجاء الوو ، ص  8111لعا   8141

  615، ص  81و  5العددان  8112، مج ة المحامون ، لعا   78/1/8112شاري   8673قرار  521نقض سوري ، جنحة اساس  2
 ، موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية 8168/ 82/  3شاري   8211نقض سوري ، جنحة ، قرار  3
. كما حكم  محكمة النقض : ) إن شكاما  ناصر الشاوير فر  21/3/8116شاري   175قرار  8877نقض سوري، جناية ، اساس  4

 218قرار  215 ن وجود اذا الضرر . نقض سوري ، جناية اساس  الأعا أو نأيو  شوق    ن لحو  ضرر مما  نبغر الشحق ق أووً 
من قانون العقوبا  و شششرط وقوع الضرر المادي حشمًا إنما نص   447. كما حكم  ذا  المحكمة : ) إن المادة  83/5/8158شاري  

  21/81/8151شاري   521  ن إمكانية حصوو ضرر مادي أو معنوي أو اجشما ر من الشاوير ، نقض سوري ، جناية قرار 
 ، موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية4/6/8161شاري   8237نقض سوري ، جنحة ، قرار  5
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الطا ن فر رسالشو الماورة يط ل من  تاطبو أن يحضر إلن إحد  الدوا ر الرسمية فسواء أكان ذلك 
  .1وبانشأاء ذلك شنشأر الجريمة  حقيقة أ  شاويرًا فو ضرر من اذا الحضور وو يحشما منو وقوع الضرر

وو يعشبر الضرر محققًا إو إذا أنشج الشاوير أنره الضار فر الحاو أي حقق الأا دة الشر يسعن إل  ا الماور 
. واذا الضرر مشصور  ندما  شعاصر اوسشعماو مم الشاوير .   ر أن الغالل فر الضرر أن يكون 

فر النار إلن احشماو وقوع الضرر ار بوق  شغ  ر الحقيقة أو فر الضرر محشمًو  ند الشاوير . والعبرة 
لحاة ارشكال الشاوير . فمذا شب ن أن الضرر وق  اقشرام الشاوير محشما الوقوع ، ول  يكن مسشح ا 
الشصور كان فعا الشاوير مسشحق العقال م ما طرأ من السبال الوحقة الشر شحوو دون حصوو الضرر 

ما أنر لن ا إما أن شكون ا سبال تارجة  ن إرادة الجانر فو يمكن أن يكون ل ا انر فر محو جريمشو ، وا 
كون الجانر او نأسو الذي اراد أن  شوفن المر ويحوو دون وقوع الضرر . ومن المشأق   يو أن فعا 
د الجانر الوحق و يمكن محو جرمو السابق . وبناء   ن ذلك  ذا   ر الجانر شاري  اوسشحقا  بسن

الد ن فمنو و يسشطيم أن  دفم جريمشو  بدفعو الد ن قبا شقدي  القضية ل محكمة فقد حصا الشسد د بعد 
ارشكال الشاوير ، وكذلك و يمحو الشاوير إ ون الجانر  د  شمسكو بالورقة الماورة فر الد و  بعد إبراااا 

رجوع المطعون ضده  ن اوحشجاج  . وفر ذلك قرر  محكمة النقض : ) الواقعة الجرمية و شاوو بمجرد
بالسند موضوع الشاوير فر  تر صأحة من صأحا  الد و  لنو كان أ  ن شمسكو بو لن  ناصر الجر  
ششحقق بمجرد وقوع فعا الشاوير ومطالبة الأا ا بالحك  بمضمون العبارة الواقم     ا الأعا ، وو  برة 

  . 2ل شناوو الحاصا بعد ذلك بامن
 لضرر : ـ ضابط ا 2

ليس فر قانون العقوبا  ضابط لشحد د وقوع الضرر أو احشماو حدونو ، ف ذه المسأةو موضو ية مشروكة 
لشقد ر القاضر . وبالشالر فمسألة إمكان الضرر أو  د  إمكان ذلك ار من الحواو مسألة مشع قة بالواق م 

ر محرر رسمر أو فر محرر  رفر . وشقد راا موكوو إلن محكمة الموضوع سواء أكان الشاوير وقاقعًا ف
 ومن الممكن القوو أنو  راد بالضرر كا مساس بحق أو مص حة يحم  ا القانون . 

 ـ صور الضرر:  3

                                                 
، وفر قضية اتر  قرر  محكمة )موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية   3/8167/ 8شاري   7781نقض سوري ، جنحة ، قرار  1

مة وار أن المطعون ضده قد أضام إلن جواا سأره اس  ألمانيا ن  محا اذه الك مة من ش قاء النقض بأن : ) الوقا م الشر أتذ  ب ا المحك
نأسو دون أن  نج   ن  م و ضرر مادي أو معنوي أو اجشما ر  ذ أنو ل   با اذا الجواا إلن  أس س طة رسمية قبا محو اذه الك مة 

)موسو ة  81/7/8163شاري   563نقض سوري ، جنحة ، قرار  بًا   يو ول  يحاوو السأر إلن ألمانيا مط قًا مما جعا  م و   ر معاق
 حمورابر القانونية اولكشرونية 

 )موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية 81/88/8167، شاري   4711نقض سوري ، جنحة ، قرار  2
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صور ضرر جريمة الشاوير وار : الضرر المادي والضرر المعنوي والضرر  447 دد  المادة 
الضرر المادي ما يمس اإلنسان فر اوجشما ر . وقد جاء فر اجش اد لمحكمة النقض السورية بأن : ) 

  . 1أموالو والمعنوي ما يمسو بكرامشو وشرفو أما اوجشما ر ف و ما يضر بال   ة اوجشما ية
أ ا الضرر المادي : واو ما يص ل المجنر   يو فر ذمشو المالية وذلك  ن طريق إسقاط حق لو فر ذمة 

و ًا . ومن أمن شو شاوير سند د ن أو متالصة منو. وو  تر أو بشحم  و بالشاا  . واو أكنر أنواع الضرر وق
يششرط فيو أن يكون   ن درجة مع نة من الجسامة فأي قدر منو يكأر واو كان ض يًو . وقد حكم  
محكمة النقض بانشأاء الشاوير المادي : ) إن شمرير الق   فو  ك مة مدرجة اصًو فر ونيقة شنب شًا ل ا و 

 . وفر قرار  تر لذ  المحكمة : ) إن 2 ا وو يعشبر شاويرًا ونشأاء أحد  ناصر الجر يغ ر ش  ًا من حقيقش
قانون الشجارة قد ا شبر المدن ن فر سند المر والسأشجة مشكاف  ن شجاه الدا ن فر مب غ وقاء الد ن . وكان  

حد المدن ن بالشاا  ل  يكن ايادة ك مة الشكافا والشضامن فر سند المر و يغ ر ش  ًا من حقيقشو وو شنقا أ
واجبًا   يو لن اذا اولشاا  منامة بحك  القانون ولذلك فمن ذكراا أو إامال ا   ن حد سواء وو يمكن أن 

  .3شحدث ضررًا ما يكن موجودًا من قبا
ل ا الضرر المعنوي : واو ما يص ل المجنر   يو فر  رضو و شرفو وكرامشو، ومن أمن شو شاوير 

اج  رفر   ن س دة بأن ا قب   اواجو ، أو نسبة طأا لقيط فر دفشر الموال د إلن فشاة شتص  قد او 
  ذراء.  

ج ا الضرر اوجشما ر :  واو ما يمس المص حة العامة وو يص ل شتصًا بع نو. ومن الممكن أن يكون 
إيصاو  ضرر اجشما ر مادي أو ضرر اجشما ر معنوي . ومن أمن ة الضرر اوجشما ر المادي شاوير

بسداد رسو  مسشحقة ل دولة ، ومن أمن ة الضرر اوجشما ر المعنوي شحري  ورقة شؤدي إلن شأج ا الب  
 فر إحد  القضايا مما يحقق اإلضرار بالمص حة العامة . 

وشبعًا لذلك حكمش  محكمة النقض بوجود ضرر اجشما ر : ) إن وقا م الد و  شش ر إلن أن الطا ن أقد  
دة شأدية التدمة العسكرية الشر يحم  ا فيما  شع ق بدرجة أتوقو أنناء شأدية التدمة بقصد   ن شحري  ش ا

الشمكن من دتوو س ك الشرطة بأن أااو الشحطا  النوث الشر شدو   ن سوء الس وك والتو  ووضم 
الذي كان سرء  مح  ا ك مة ج د جدًا . فأما و ريل فيو أن اناك ضررًا اجشما يًا ب يغًا من شمكن الطا ن

الس وك أنناء شأدية التدمة العسكرية من دتوو س ك الشرطة ، وبالشالر فمن الشحري  المبحوث  نو  نج  
  .  4ضرر اجشما ر

                                                 
 ونية )موسو ة حمورابر القانونية اولكشر  8161/ 4/6شاري   8237نقض سوري ، جنحة قرار  1
  324، أد ل اسشنولر ، مرجم سابق ، ص  27/7/8136شاري   351قرار  718نقض سوري ، جنحة أساس  2
  348، أد ل سشنبولر ، مرجم سابق ، ص  83/81/8153شاري   576، قرار  481نقض سوري ، جنحة اساس  3
 لكشرونية )موسو ة حمورابر القانونية او4/6/8163شاري   8653نقض سوري ، جنحة قرار  4
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فر ح ن حكم  محكمة النقض بعد  وجود ضرر اجشما ر  ندما قرر  : ) إضافة  بارة "أ  د إليو 
إ ادة او شبار واجبة فر ذلك الوق  ، فالحك  بعد  ا شباره" فر السجا العدلر ليس فيو شاوير إذا كان 

إ ادة او شبار يصب  معدومًا وكأنو ل  يكن ، ولذلك فمن شطل الك ما  الواردة فر السجا العدلر أو 
بقا  ا والشر شأ د أن صاحل السجا قد حك  بجر  السرقة وأ  د لو ا شباره و يغ ر ش  ًا من حقيقة المر وو 

جود لو فر صحيأة الأا ا ويكون شطب ا أو بقا  ا   ن حد سواء وو يمكن أن  نشأ  نو يض   حكمًا و و 
  . 1ضرر ما 

 ثالثًا : وسائل التزوير :
 قس  المشرع السوري وسا ا الشاوير إلن وسا ا شاوير مادية ووسا ا شاوير معنوية . 

 ـ وسائل التزوير المادي :  1
من قانون العقوبا    ن اذه الوسا ا وحدداا بأن ا  445نص المشرع فر الأقرة الولن والنالنة من المادة 

 : 
جماًو بشوقيعو إمضاء ماورًا و ما بصنم  8)  ا إما باساءشو اسشعماو إمضاء أو تاش  أو بصمة أصبم وا 

ما بما  رشكبو من حذم أو إضافة أو شغ  ر فر مضمون   صك أو متطوطصك أو متطوط. وا 
 ا شطبق أحكا  اذه المادة فر حاو إشوم السند إشوفًا جا يًا أو ك يًا .  7

 وشبعًا لذلك فمن ا شعد من وسا ا الشاوير المادية : 
 ـ إساءة استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة أصبع: 1

ماو اذا ويقصد بذلك أن  نسل إمضاءً  أو تاشمًا أو بصمة أصبم لغ ر الشتص الحقيقر أي اسشع
 اإلمضاء أو التاش  أو بصمة الصبم بشكا متال  ل حقيقة .  

وو فر  ب ن أن يكون اإلمضاء الماور لشتص موجود ومع ن فعًو أ  لشتص تيالر   ر موجود فعًو . 
فمذا كان اإلمضاء منسوبًا لشتص مع ن فو   ا  أن يكون شق  دًا مطابقًا لإلمضاء الصحي  . واذا معناه 

كاة الشوقيم ليس  شرطًا فر شاويره فيكأر أن  وقم الشتص   ن محرر بممضاء لشتص  تر ولو أن محا
 كان رسمة الشوقيم متالأة لشوقيم الشتص المأشرض أنو يقو  بالشوقيم. 

 ـ صنع صك أو مخطوط:  2
أن  شوتن  يقم الشاوير ايضًا بمنشاء محرر برمشو ونسبشو اورًا إلن شتص ل  يكبو وو   ا  لوقوع الشاوير

الجانر شق  د تط إنسان مع ن ، ومناو ذلك اصطناع حك  ونسبشو   ن محكمة مع نة أو اصطناع ش ادة 
د اء صدرواا من إحد  الجامعا  أو اصطناع ش ادة بوفاة شتص  ونسبة صدوراا إلن المتشار.    مية وا 

 ـ الحذف أو اإلضافة أو التغيير في صك أو مخطوط:  3

                                                 
 )موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية  4/6/8161، شاري   8237نقض سوري ، جنحة ، قرار  1
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الجانر بشغ  ر الحقيقة فر محرر موجود  ن طريق القيا  بشغ  ر بعض الوقا م  ويقصد بذلك أن يقو 
 . 1والبيانا  الموجودة   ن اذا المحرر 

 ـ إتالف السند جزئيًا أو كليًا :  9
ويقصد بذلك أن يقو  الجانر بمشوم المحرر  ن طريق شمايقو أو حرقو أو جع و   ر مقروءًا بأية وس  ة 

لك أن يكون اإلشوم جا يًا أو ك يًا . فمذا كان جا يًا فوبد أن يكون لإلشوم شأن ر كان  . ويسشوي فر ذ
   ن شغ  ر الحقيقة أما إذا ل  يكن لذلك اي انر   ن الحقيقة فو  وجد شاوير. 

 ـ وسائل التزوير المعنوي :  2
إما بمساءشو اسشعماو  من قانون العقوبا  وار : ) 446حدد المشرع وسا ا الشاوير المعنوي فر المادة 

إمضاء   ن بياض أوشمن   يو. أو بشدوينو مقاو  أو أقواًو   ر الشر صدر   ن المشعاقد ن أو الشر 
أم واا ، أو بمنباشو وقا م كاذبة   ن أن ا صحيحة أو وقا م   ر معشرم ب ا   ن أن ا معشرم ب ا ، أو 

 ن وجو   ر صحي  . بشحريأو أية واقعة أتر  بم أالو أمرًا أو إ راده   
 ووفقًا لذلك فمن وسا ا الشاوير المعنوي ار : 

 ـ إساءة استعمال إمضاء على بياض أوتمن عليه :  1
ششحقق اذه الحالة  ندما يحصا الجانر   ن الورقة الممضاة   ن بياض ليقو  باوحشأاو ب ا فيقو  الجانر 

مع ن لقاء اسشومو منو بضا ة مع نة واو فر بم   ا ببيانا  شدو   ن أن صاحب ا مد ن ل جانر بمب غ 
 الحقيقة و وجود لمنا اذه العوقة الشجارية . 

كما ششحقق اذه الحالة  ند اإلتوو بالنقة الشر منح ا صاحل اإلمضاء حد الشتاص بأن أ طاه الورقة 
بأن شريكو مشنااو لو إلمو  ا فر صأقة مع نة فيقو  بممو  ا بأمر متال  لما اشأقا   يو كان  ذكر ف  ا 

  ن حصشو فر بضا ة مع نة أو أنو مد ن لو بمب غ مع ن من النقود. 
واذه الوس  ة شسشعما  البًا فر المحررا  العرفية إذ ليس من طبيعة المحرر الرسمر ما يسم  بشوقيع ا 

   ن بياض وشس يم ا   ن اذا النحو لشتص  تر. 
 درت عن المتعاقدين أو التي أملوها : ـ تدوين مقاالت أو أقوااًل غير التي ص 2

يقم الشاوير ب ذه الطريقة بأن يقو  كاشل المحرر بشغ  ر البيانا  أو الوقا م الشر صدر   ن المشعاقد ن 
ذوي الشأن ، أي أن  بدو الكاشل حقيقة ما ط ل صاحل الشأن إنباشو بالكشابة . وقد يقم الشغ  ر   ن كا 

لبيانا  فقط . ومناو ذلك أن يع د شتص إلن  تر بكشابة  قد  جار ب ن القواو بأكم  ا أو   ن بعض ا
المسشأجر والمؤجر ف نا   قد بيم ل مأجور ف نا يعشبر الشغ  ر قد وقم   ن موضوع العقد بأكم و وقد 
                                                 

حكم  محكمة النقض السورية : ) إن إضافة الدا ن لعبارة جد دة   ن ط بو فر قضية شنأ ذية و يشكا جرمًا وو  ؤنر   ن اذه النش جة  1
، منشور فر  1/7/8135شاري   251افة ل ط ل المرفوع إليو  نقض سوري ، جناية ، قرار  د  فصا ر يس الشنأ ذ فر اذا الط ل إض

 241اوجش اد القضا ر فر ربم قرن ، أ. اة الضاحر، مرجم سابق ،ص 
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يحصا أن يكون الشغ  ر واردًا   ن شرط من الشروط الساسية ل عقد كما لو قا  موا  الب دية بشناي   قد 
 ولكنو ااد أو أنقص فر مقدار بدو اإل جار .  جار

 ـ إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة :  3
شعشبر اذه الطريقة من أا  طر  الشاوير المعنوي وأكنراا وقو ًا إذ  دتا ف  ا كا حاو  اإلنبا  لواقعة 
فر محرر توفًا لحقيقش ا ، ومناو ذلك أن يقو  الموا  المتشص بشدوين بيانا  العقد ولكنو يضم لو 

بالذا  فر ح ن أنو ل شتص شاريتًا   ر شاريتو الحقيقر، أو أن  ذكر المحضر بأنو س   ورقة الشب يغ 
 س مو لاوجشو. 

 ـ إثبات وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها:  9
واذه الطريقة شعنر أن  نب  كاشل المحرر ا شرام شتص ما بواقعة مع نة فر ح ن أنو ل  يعشرم ب ا ، 

 نب  الموا   ومناو ذلك أن  نب  المحقق أن المش   ا شرم أمامو بالش مة المنسوبة إليو ، أو أن
 المتشص بأن البا م أقر أمامو قد شس   النمن والحقيقة أنو ل  يقر بذلك. 

ويكاد  جمم الأقو الجاا ر   ن أن اذه الصورة و شعدو أن شكون صورة تاصة من الطريقة السابقة أي أن ا 
حصا حقيقًة صورة من الشاوير الذي  نب  واقعة كاذبة   ن أن ا صحيحة ذلك أن او شرام الذي ل  ي

نبا  حدوث ذلك او شرام توفًا ل واقم معناه إ طاء اذه الواقعة الماورة صورة  يعشبر واقعة ماورة وا 
 الواقعة الصحيحة. 

 ـ تحريف أي واقعة بإغفال أمر أو إيراده على وجه غير صحين:  8
الر   من وجود الشاا  ويقصد بذلك أن يقو  الجانر بم أاو أمر محدد اي  د  كشابشو   ن اإلطو    ن 

بوجوده أو كشابة اذا المر لكن بشكا   ر صحي  أي بعكس اولشاا  الواجل بكشابشو بشكا صحي  . 
ومناو ذلك إ أاو كشابة اس  أحد الورنة فر حصر اإلرث ر بة فر حرمانو من الم راث وفر ذلك حكم  

و إ راده   ن شكا   ر صحي  ، وبالشالر محكمة النقض فر أحد قراراش ا بأن : ) الشاوير او إ أاو أمر أ
ن كان  ونيقة حصر اإلرث قد ورن  المد  ن فر الد و  الجاا ية اس مًا فر الشركة  و أنو  بقن  وا 
ل ؤوء الحق باود اء جاا يًا بشاوير حصر الرث وذلك إلمكانية اتشوم الحصص الرنية ب ن لجنة 

  .  1ماء بعض الورنةحصر الرث واإلرث الحقيقر وكذلك إ أاو أس
 الثاني بحثالم

 الركن المعنوي 
 أواًل : القصد الجرمي :

                                                 
ص  1و 1و 3، ال داد  2113، مج ة المحامون لعا   71/81/2116شاري   478أساس  545نقض سوري ، ال   ة العامة اساس  1

8176  . 
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إن جريمة الشاوير ار من الجرا   المقصودة الشر وبد ف  ا من شوفر القصد الجرمر المشمنا فر  نصري 
ص . فمذا كان الشت2. ف جل أن يع   الجانر بأنو يحرم الحقيقة وأن ششجو إرادشو لذلك 1الع   واإلرادة

. فالموا  3 ج ا شحريره لما  تال  الواقم فو يمكن القوو بوجود جريمة الشاوير ونشأاء الركن المعنوي 
الذي  نب  ما يم  و   يو صاحل الشأن من وقا م كاذبة واو  ج ا حقيقش ا و  رشكل جريمة الشاوير. 

م  محكمة النقض بأن : ) وبالشالر فو يمكن أن شرشكل جريمة الشاوير  ن طريق التطأ ، وفر ذلك حك
لجر  الشاوير اركانًا وبد من شوفراا وأول ا النية الجرمية الشر يمكن اسشتوص ا من الحقا ق الموضو ية ، 
ووبد لقيا  النية من قصد المش   شغ  ر الحقيقة ، وأن  نب  ذلك بالأعا ، وا اماو كاشل العدو شحرير الونيقة 

  .4بو اذا الركن  م ما كان  درجة اإلاماو و  شحقق
 ثانيًا : الدافع : 

شط ل المشرع إضافة لشوفر القصد الجرمر شوفر دافم محدد لد  الجانر  ندما  رشكل جر  الشاوير.  شمنا 
اذا الدافم بنية إحداث الضرر المادي أو المعنوي أو اوجشما ر . فمذا كان الجانر  ند قيامو بشحري  

م ارشو فر شاوير إحد  الونا ق دون وجود أي دافم إليقاع أي ضرر من الحقيقة إنما   دم إلن إبراا 
توو اذه الونيقة فشنشأر جريمة الشاوير ونشأاء نية اإلتوو بالنقة العامة الشر أراد المشرع حما ش ا من 

 . 5توو شجريمو ل شاوير
 المبحث الثالث
 أنواع التزوير 

                                                 
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) بيان الكذل و يكأر فر جريمة الشاوير با وبد من إنبا  القصد الجرمر بأدلة مسشق ة  . نقض  1

إلن  8141المجمو ة الجاا ية لقرارا  محكمة النقض السورية من  ا   81/2/8166شاري   223قرار  583سوري ، جنحة اساس 
. وحكم  فر حك   تر بأن : ) القصد الجرمر ركن من اركان الجريمة الجنا ية الوص  413، ص  الجاء الوو ، مرجم سابق 8111

منشور فر مج ة المحامون  81/5/2115شاري   378قرار  756والذي  شوجل البحث فيو بشكا واض  . نقض سوري ، جنا ية ، اساس 
 .  881ص  4و  7، العددان  2116السورية لعا  

السورية بأن : ) شقد ر وجود النية يعود لقضاة الموضوع ، وو  دتا ضمن مراقبة محكمة النقض  . ال   ة العامة  حكم  محكمة النقض 2
إلن  8141، المجمو ة الجاا ية لقرارا  محكمة النقض السورية من  ا   5/6/8152شاري   8711قرار  168لمحكمة النقض أساس 

 . 416الجاء الوو ، مرجم سابق ، ص  8111
حكم  محكمة النقض السورية بأنو : )   ن المحكمة أن شسشا ر القصد الجرمر لد  المش   حشن  ش  إ طاء الوص  القانونر الس ي    3

 .  8617ص  82و 88العددان  2111، مج ة المحامون لعا   88/82/2116شاري   7158قرار  8626. نقض سوري ، جناية اساس 
  817أ. محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص ،  71/82/8167نقض مصري ، شاري   4
حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) و  برة ل دافم فر مسا ا الشاوير سواء أحصا نش جة رشوة أو نش جة العط  أو بحسن نية ،  5

نما العبرة ل قصد أي نية ارشكال الشاوير  . نقض سوري ، جناية أساس  ، أ.محمد   ر ف نو ،  87/5/8131شاري   347، قرار  417وا 
أ نا أن ما ذكر فر القرار السابق لمحكمة النقض من دوافم كما ذكر  اذه المحكمة ار بوا ث وليس  . وبر  816مرجم سابق ، ص 

 دوافم .  
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من  441إلن  445 ية الوص  المنصوص     ا من المادة فر  المشرع السوري ب ن جريمة الشاوير الجنا
قانون العقوبا  وب ن باقر أنواع الشاوير الجنحية الوص  كشاوير السجو  والببيانا  الرسمية والمصدقا  

من ذا   468إلن  451ادة الكاذبة وانشحاو ال وية وشاوير الورا  التاصة المنصوص       من الم
 .القانون 

 المطلب األول
 التزوير الجنائي

من قانون العقوبا  بعقوبة الشغاو  443و  446و  445 اقل المشرع   ن الشاوير الجنا ر فر المواد 
الشاقة المؤقشة من تمس سنوا  إلن تمس  شرة سنة . وشدد العقوبة المنصوص     ا فر اذه المواد 

الماور من السندا  الشر يعما ب ا لشصب  الشغاو الشاقة المؤقشة من سبم إلن تمس  شرة سنة إذا كان 
 إلن أن  د ن شاويراا ومن اذه السندا  محاضر الشحق ق اوبشدا ر والمحاكمة . 

 ولكن السؤاو المطرول مشن يعد الشاوير جنا يًاإ 
فر الواقم ا شمد المشرع فر شحد د الشاوير الجنا ر أحد معيارين : الوو صأة الجانر ، أما النانر ف و 

 محا الجريمة . 
 أواًل : صفة الجاني : 

اششرط المشرع فر الشاوير الجنا ر أن يكون الأا ا مواأًا  رشكل الشاوير أنناء قيامو بالوايأة وفقًا لمادة 
، أو  ناو منالة المواأ ن العام ن بأن  446وفقًا ل مادة  1ندًا من اتشصاصو، أو مواأًا  نا  س 445

 .  443فوض إليو المصادقة   ن صحة سند أو إمضاء أو تاش  وفقًا ل مادة 
وفر ذلك اإلطار حكم  محكمة النقض : ) لما كان  قسا   ال اش  الماورة موضوع اذه القضية قد انب  

اتشصاص   وس طش   ومن   الطا نة ، والشاوير وقم ف  ا وار و شااو  ما ف  ا من وقا م مواأون ضمن
 جع و بالغ النر فر ضرره  واذا ك و  وجل ا شباره جنا ر الوص  وشنطبق  ضمن م كية اذه الدا رة ، مما

  . وفر حك   تر : ) إن إيصاو الحوالة البريدية او ورقة 2من قانون العقوبا   445  يو أحكا  المادة 
من قانون الب نا  لن ما أنب  فيو قد ش   5رسمية وسشيأا و الشروط الواردة فر الأقرة الولن من المادة 

  .3  ن  دي موا  متشص وفر حدود س طشو مما  جعا الشاوير فيو جنا ر الوص  

                                                 
حكم  محكمة النقض : ) إن د و  شاوير صك شوك ا مونق لد  الكاشل بالعدو شقا  ضد الكاشل بالعدو نقسو ، وو  جوا أن شوجو  1

شاري   741معو فشقا    ن اونن ن معًا . نقض سوري ، الغرفة الجاا ية ، جنحة ، قرار  لغ ره من أصحال العوقة ما ل  يكن مشواط اً 
  237، ص  5و 4العددان  8131، مج ة المحامون ، لعا   23/8/8131

  344، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، ص  81/2/8161شاري   864قرار  871نقض سوري ، جناية اساس  2
  512، أ. ياس ن دركالر ، مرجم سابق ، ص  1/5/8161شاري   717قرار  474نقض سوري ، جناية أساس  3
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الشاوير جنا يًا وقوع الشاوير من قبا موا  أو  ناو منالة الموا   وبالشالر فقد أوجل المشرع لكر يكون 
العا  وأن  دتا الأعا الذي يقو  بو ضمن اتشصاصو الوايأر . وبالشالر فمذا ارشكل الموا  شاويرًا 
تارج إطار وايأشو وفر أمر ليس لو  وقة بو فو يعشبر الشاوير جنا يًا إو إذا كان ما يقو  بشاويره او 

 رسمية.  ورقة
 ثانيًا : محل الجريمة :

ا شمد المشرع فر ا شبار الشاوير جنا ر الوص    ن معيار نانر واو محا الجريمة ، ح ث يعشبر 
، كما  د المشرع كالورا   441الشاوير جنا يًا إذا كان محا الجريمة  بارة  ن ورقة رسمية وفقًا ل مادة 

ة الشر أج ا إصداراا قانونًا فر سورية أو فر دولة أتر  وكا الرسمية السندا  ل حاما أو السندا  السمي
.  وقد حكم   441السندا  المالية سواء أكان  ل حاما أو كان  شحوو بواسطة الشا  ر وفقًا ل مادة 

من قانون العقوبا  قد نص    ن أن السندا  ل حاما شعد  441محكمة النقض بأن : ) وكان  المادة 
نسبة لج ة الشاوير ، ومؤد  ذلك أن بطاقا  يانص ل المعرض شعشبر سندًا رسميًا وو كالورا  الرسمية بال

يمكن ا شباراا أوراقًا تاصة إذ و مجاو لوجش اد بعد ذلك. وكان  ما المحكو    يو بشحريأو رق  البطاقة 
لرب  المع ن ل رق  واسشعمالو ل ا إنما  نطبق   ن فعا الشاوير وقد ش  ذلك بسند رسمر بقصد اوسشأادة من ا

  .1من قانون العقوبا   441الماور ولذلك فمن جرمو يعد من نوع الجناية وفقًا ل مادة 
ووبد من اإلشارة فر اذا الصدد إلن أن الشاوير فر الورا  الرسمية المذكورة أ وه يعشبر جنا يًا سواء 

وبذلك حكم  محكمة  ارشكل من شتص  ادي أو موا  متشص وايأيًا أو من موا    ر متشص .
النقض بأن : ) و شؤنر   ن الوص  الجنا ر لشاوير الونيقة الرسمية سواء أكان الماور مواأًا قا  بو 

  . 2أنناء ممارسشو وايأشو أ  شتصًا  ادياً 
واناك العد د من الشطبيقا  القضا ية فر اذا اإلطار لمحكمة النقض . فقد حكم  بأن : ) المحضر 

ل جنة المتشصة بأحص السيارا  شم  دًا ل حصوو   ن رتصة س ر السيارة يعشبر من المنا  من قبا ا
 . كما حكم  بأن : ) الشاوير فر دفشر تدمة 3السناد الرسمية والشاوير الواقم   يو يعشبر جنا ر الوص 

                                                 
،  81/5/8164شاري   751قرار  717، نقض سوري جناية أساس  26/8/8167شاري   67قرار  53نقض سوري ، جناية أساس  1

ر دفشر البريد شاويرًا بأورا  رسمية . فر المقابا حكم  محكمة النقض السورية بأنو : ) و يكأر ا شبار شاوي 348أد ل اسشنبولر ص 
من قانون العقوبا  . نقض سوري ،  441دون بيان المسشند وو سيما أن الورا  الرسمية قد ورد    ن سب ا الحصر كما  رفش ا المادة 

 . 8888، ص  82و  88، العددان  2114، مج ة المحامون لعا   7/2/2117شاري   72قرار  871 سكرية ، اساس 
 344، أد ل اسشنبولر ، ص  81/2/8161شاري   864قرار  871سوري ، جناية اساس  نقض2
. كما حكم  محكمة  344، أد ل اسشنبولر، مرجم سابق ،  ص  27/2/8163شاري   814قرار  867نقض سوري ، جناية اساس  3

 441لجرا   الجنا ية المعاقل     ا بموجل المادة النقض بأن : ) شاوير ش ادا  جمركية وكذلك اسشعماو اذه الورا  الماورة شعشبر من ا
، أ.ياس ن دركالر ، مرجم  81/4/8111شاري   251قرار  81من قانون العقوبا  . نقض سوري ، جناية ، اساس  444بدولة المادة 
ورا  الرسمية و  يو . فر ح ن ا شبر  محكمة النقض بأن : ) رتصة قيادة الدراجة شعشبر من المصدقا  و من ال 517سابق ، ص 
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وير فر شوقيم  . وأيضًا : ) إن المد ن   يو قد اسند إليو جر  الشا  1الع   يعشبر شاويرًا لالورا  الرسمية
أم ن الصندو  فر جامعة دمشق وفر الحاشية الشر شدو   ن دفم القساط الجامعية فشكون الجريمة من 

  . 2من قانون العقوبا  441نوع الشاوير الجنا ر وفقًا ل مادة 
 المطلب الثاني

 تزوير السجالت الرسمية 
دة ، فقد شرشبط اذه المع وما  بوقا م شقو  الدولة  ن طريق مواأ  ا بشدوين مع وما  ذا  طبيعة مشعد

شتصية  ن مواطن  ا أو مالية أو  قارية أو اجشما ية . وشعد اذه السجو  الشر شدون ف  ا اذه 
المع وما  م مة جدًا ، ح ث  ش  العودة إل  ا ك ما ششط ل المر ذلك. إن ذلك دفم المشرع السوري إلن 

من قانون العقوبا    ن معاقبة من يقو   451فر المادة وضم حماية جاا ية تاصة ل ذه السجو  فنص 
بشاويراا : ) من وجل   يو قانونًا أن يمسك سجو  تاضعة لمراقبة الس طة فدون ف  ا أمورًا كاذبةً  أو 
أ أا شدوين أمور صحيحة ف  ا  وقل بالحبس من ش ر إلن سنة وبالغرامة ألأر ل رة سورية   ن القا إذا 

 نو إيقاع الس طة فر الغ ط . كان الأعا من شأ
 وبالشالر فمننا سندرس محا اذه الجريمة قبا الشعرم   ن أركان ا ومؤيداا الجاا ر . 

 أواًل : محل الجريمة : 
من قانون العقوبا  او السجو  التاضعة  451إن محا اذه الجريمة المنصوص     ا فر المادة 

الشر يقو  الصيادلة بشسج ا الدوية الشر  ش   نًو السجو لمراقبة الس طة . وششنوع اذه السجو  فنجد م
صرف ا ل مرضن الشر شحشوي   ن نسبة من المتدرا ، أو السجو  الشر  شوجل   ن مكاشل الصرافة 

 . 3كشابة ما  ش  شحوي و من أمواو ب ن الشتاص
 ثانيًا : أركان الجريمة : 

بالعودة ل نموذج القانونر ل ذه الجريمة  شب ن لنا أن ل ا نونة أركان أساسية : الركن المأشرض والركن ن 
 المادي والمعنوي . 

                                                                                                                                               

شاري   641قرار  628من قانون العقوبا    . نقض سوري ، اساس  441و جناية وفقًا ل مادة  452فيعشبر شاويراا جنحة وفقًا ل مادة 
 .  252، أ. اة ضاحر ، اوجن اد القضا ر فر ربم قرن ، ص  1/1/8155
  347أد ل اسشنبولر، مرجم سابق ،  ص  32/81/8131شاري   8117قرار  8186نقض سوري ، جنحة  سكرية ، اساس  1
 . 347، أد ل  اسشنبولر، مرجم سابق ،  ص  81/5/8164شاري   743قرار  761نقض سوري، جناية اساس  2
حكم  محكمة النقض السورية بأن : " دفشر تدمة الع   او   ر السجو  الواجل مسك ا لد  شعبة ومناطق الشجن د   ن ا شبار أن  3
جو  شبقن لد  دا رة الشجن د أما دفشر تدمة الع   يس   إلن الشتص المط ول شجن ده ، وبالشالر فمن دفشر تدمة الع   ليس مقصودًا الس

نما اذه العبارة المقصود ب ا بالسجو  ، ومن انا فمن دفاشر تدمة الع   شعشبر من الورا  الرسمية سواء كان   بعبارة الواجل مسك ا وا 
تص العادي أو شح  دا رة الشجن د والشاوير فر الحالش ن يعشبر شاويرًا فر دفشر رسمر" . نقض سوري ، ال   ة العامة ، أساس شح   د الش

 .   42ص  2111لعا   2و  8، مج ة المحامون ، العدد  81/6/2113شاري   214قرار  347
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من قانون العقوبا  لأعا اذه الجريمة صأة مع نة فوبد أن  451أوجب  المادة  ـ الركن المفترض : 1
التاضعة لمراقبة الس طة. وبالشالر ف شوجل أن يكون يكون الجانر او من يقم   يو قانونًا مسك السجو  

اناك واجل قانونر صري  شأرضو الس طة المتشصة   ن أحد الشتاص لمسك سجو  محددة . وشبعًا 
لذلك وبد أن يكون الجانر مك   ومؤشمن   ن اذه السجو  ويتضم شسج ا البيانا  ف  ا لس طشو 

 واتشصاصو. 
الس وك الجرمر الذي يشكا أحد  ناصر الركن المادي ل ذه الجريمة إما  شمنا  ـ الركن المادي : 2 

 بنشاط إ جابر واو شدوين أمور كاذبة أو بموق  س بر واو إ أاو شدوين أمور صحيحة. 
يقو  الجانر فر اذه الصورة بكشابة بيانا  أو وقا م   ر صحيحة   ن السجو   أ ـ تدوين أمور كاذبة :
بشسج ا صرم أدوية شحشوي   ن نسبة من المتدرا   الص دلرو ذلك أن يقو  الشر أؤشمن     ا ومنا

 .  ولكن دون صرف ا ل مرضن
يمشنم الجانر فر اذه الصورة  ن كشابة بيانا  أو وقا م صحيحة فر  ب ـ إغفال تدوين أمور صحيحة :

الجانر  ن شسج ا السجو  المعدة لذلك والشر يقم شسج  ا شح  س طشو واتشصاصو ومناو ذلك أن يمشنم 
 .  سجا شركة الصرافةفر  الشحويو  الماليةإحد  

 ـ الركن المعنوي :  3
شعد جريمة شاوير السجو  الرسمية من الجرا   المقصودة . فوبد أن  شوفر القصد الجرمر لد  الجانر 
المشمنا بالع   واإلرادة ، أي أن يع   الجانر بأنو يقو  بذكر أمور   ر صحيحة أو يمشنم  ن شسج ا أمور 

نر الدافم المشمنا بنية إيقاع . إضافة لذلك وبد أن  شوفر لد  الجا1صحيحة وأن ششجو إرادشو إلن ذلك 
الس طة فر الغ ط ، أي وبد أن ششوفر لد  الجانر نية جعا الس طة شقم فر أتطاء مما   حق ضررًا 

 بالمص حة العامة . 
 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 

 اقل المشرع السوري   ن ارشكال اذه الجريمة بعقوبة جنحية الوص  وار الحبس من ش ر إلن سنة 
مة من ألأر إلن  شرة  وم ل رة سورية . ول  يعاقل المشرع   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة والغرا

فر صورش ا اإل جابية أي  ندما شركل بنشاط إ جابر أما فر صورش ا الس بية أي  ندما شرشكل  ن طري  
 اومشناع فو يمكن شصور الشروع فر الساس. 

 الثالثالمطلب 
 الرسميةتزوير البيانات 

                                                 
و يحرم الحقيقة وينوي اسشعماو النص المحرم ان ار ركن الشاوير حكم  محكمة النقض السورية : ) إذا ل  يكن المد ن   يو  المًا بأن 1

، منشور فر اوجش اد القا ر فر ربم قرن ، أ. اة الضاحر ، ص  85/88/8131، شاري   8512المعنوي  . نقض سوري ، قرار رق  
257  
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شعد الرسو  والضرا ل الشر شأرض ا الدولة بموجل القانون أحد أا  مصادر اذه الدولة فر الحصوو   ن 
إ رادا  لشقو  بشقدي  التدما  العامة ل مواطن ن وشس  ر الموافق العامة . وشبعًا لذلك فمن  جا الدولة أو 

ا  الضرر بالمص حة العامة . ويعود أحد  د  قدرش ا   ن شحص ا كاما إ راداش ا المالية  ؤدي إلن إلح
أسبال  د  شحص ا الدولة ل ذه المسشحقا  المالية إلن الشاوير الذي يقو  بو المك أون بدفم اذه اإل رادا  

من قانون العقوبا  : ) من أبرا واو  ال   458. ولذلك  اقل المشرع   ن اذا الأعا بموجل المادة 
منامة   ن وجو  تال  الحقيقة ومعدة لن شكون أساسًا إما لحسال  بالمر ونيقة مق دة أو محرفة أو

ما ل مراقبة  الضرا ل أو الرسو  أو   ر ذلك من العوا د المشوجبة ل دولة أو إلحد  اإلدارا  العامة وا 
 القانونية   ن أ ماو المجر  المشع قة بم نشو . 

ن  بيان أركان ا قبا الشعرم   ن مؤيداا  ووفقًا ل ذا النموذج القانونر سنب ن محا اذه الجريمة ومن
 الجاا ر . 

 أواًل : محل الجريمة : 
  شمنا محا اذه الجريمة فر الونيقة الماورة ويششرط المشرع شرط ن أساس  ن فر اذا المحا : 

ا الونيقة الماورة : وبقصد بذلك أي محرر أو مسشند كشابر ماور، فوبد أن شكون اذه الونيقة مق دة أو  8
 حرفة أي منامة   ن وجو  تال  الحقيقة . م
ا  الغرض من الونيقة : اششرط المشرع أن شكون اذه الونيقة معدة لحسال الضرا ل أو الرسو  أو   ر  2

ذلك من اإل رادا  المشوجبة ل دولة أو شكون أساسًا ل مراقبة القانونية   ن أ ماو الجانر المشع قة بم نشو . 
  ن ااذ ن الغرض ن : ف نا وبد من الشم  ا ب

فمن ج ة أولن من الممكن أن يكون الغرض من الونيقة  رضًا ماليًا لحسال ما  شع ق   ن المك   اشجاه 
الدولة من إ رادا  كحسال ما  شرشل   ن أحد الشتاص من مبالغ مالية لقاء بيعو  قاره وشنب   اذا البيم 

 ن ضرا ل واجبة ل دولة نش جة شجارشو . فر السجا العقاري، أو ما  شرشل   ن أحد الشجار م
ومن ج ة نانية من الممكن أن يكون الغرض من الونيقة  رضًا رقابيًا لششبم أ ماو أصحال الم ن  . 
ف ؤوء الشتاص  وجل       القانون بعض الواجبا  بشقدي  بيانا  شرشبط بالم نة الشر يمارسون ا ، وذلك 

ق رقابة دا مة   ن حسن ممارسش   لم نش  . ومناو ذلك ما يأرضو لكر ششمكن الس طة المتشصة من شحق 
قانون المتدرا    ن الصيادلة من شسج ا جميم الوصأا  الطبية الشر شحشوي   ن نسبة محددة من 

 المتدرا  لعرض ا   ن الس طة المتشصة  ند ط ل اذا السجا. 
 ثانيًا : أركان الجريمة :

 أساس  ن اما الركن المادي والركن المعنوي.  شقو  اذه الجريمة   ن شوفر ركن ن
 ـ الركن المادي : 1
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 شمنا الس وك الجرمر المكون لحد  ناصر الركن المادي ل ذه الجريمة من شقدي  الونيقة الماورة إلن 
الس طة المتشصة . وبالشالر فمن اذه الجريمة شقو    ن النشاط اإل جابر لجانر وو يمكن أن شرشكل  ن 

مشناع . فوبد أن يقو  الجانر بشقدي  اذه الونيقة مما يأرض أن  شتذ س وكًا قا     ن اإلشيان طريق او
بأعا شقدي  الونيقة . ويعد مجرد اذا الشقدي  كافيًا لوقوع الجر  ف   يششرط المشرع حدوث الضرر أو إمكانية 

 حدونو. 
 ـ الركن المعنوي :  2

المقصودة الشر ششط ل قصدًا جرميًا  شمنا بالع   واإلرادة ، ف شوجل شعد جريمة شاوير البيانا  من الجرا   
أن يكون الجانر  المًا بأنو يقد  ونيقة ماورة ل س طة المتشصة ، وأن ششجو إرادشو ل قيا  ب ذا الأعا . 

مالية إضافة لذلك وبد أن  شوفر لد  الجانر الدافم المشمنا بنية الجانر حرمان الدولة من أحد إ راداش ا ال
 أو منع ا من شأدية واجب ا وحق ا فر مراقبة أ ماو الم نة الشر يمارس ا الجانر. 

 
 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 

من  458 اقل المشرع الجانر الذي  رشكل جريمة شاوير البيانا  الرسمية المنصوص     ا فر المادة 
  رة إلن  شرة  وم ل رة سورية. قانون العقوبا  بالحبس من ش ر إلن سنة وبالغرامة من ألأر ل
 المطلب الثالث

 جريمة الحصول على وثيقة بهوية كاذبة
نص قانون العقوبا    ن جريمة الحصوو   ن ونيقة ب وية كاذبة أو اسشعماو اذه الونيقة فر المادة 

452  : 
ا يعاقل بالحبس من ش ر إلن سنش ن من حصا بذكر اوية كاذبة   ن جواا سأر ، ومن حصا  8) 

بانشحالو اسمًا   ن رتصة ص د أو حما سول أو شذكرة مرور أو شذكرة ناتل أو ونيقة نقا أو نستة  ن 
 السجا العدلر تاصة بالغ ر . 

مذكورة  نأًا أ ط   باس    ر اسمو أو ب وية ا يعاقل بالعقوبة نأس ا من اسشعما ونيقة من الونا ق ال 2
   ر اويشو . 

إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة يسشوجل أوًو شحد د محا اذه الجريمة ومن ن  بيان أركان ا 
 ومؤيداا الجاا ر. 

 أواًل : محل الجريمة : 
 ن سب ا المناو فذكر أن محا اذه الجريمة   ن سب ا الحصر وليس   452حدد المشرع فر مشن المادة 

 اذا المحا  شمنا بالونا ق ااشية : 
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جواا السأر أو ورقة الطريق أو شذكرة المرور أو رتصة الص د أو رتصة حما سول أو شذكرة اوية أو 
شذكرة ناتل أو ونيقة نقا أو نستة  ن السجا العدلر تاصة بالغ ر . واحشرامًا لمبدأ شر ية الجرا   فو 

 شطبق اذه المادة إذا قا  الجانر بالحصوو   ن   ر اذه الونا ق . 
 أركان الجريمة :  ثانيًا :

ششمنا أركان اذه الجريمة بالركن ن المادي القا     ن الس وك الجرمر و  ن الركن المعنوي المشمنا بالقصد 
 الجرمر. 

 ـ الركن المادي : 1
بأحد الأع  ن ااش  ن الحصوو أو  452 شمنا الركن المادي ل جريمة المنصوص     ا فر المادة 

 اوسشعماو: 
 أ ـ الحصول :

: ) من حصا بذكر اوية كاذبة   أو ) من حصا بانشحالو 452ورد اذا الس وك الجرمر فر مشن المادة 
 اسمًا  . 

ويشط ل الحصوو   ن أحد الونا ق المحددة  شقدي  ط ل ل س طة المتشصة وأن  ش  إما بذكر اوية كاذبة 
 أو بانشحاو اس  :

 : سأر  ن طريق ذكر اوية كاذبة أي  شوجل أن  ش  الحصوو   ن جواا ال ذكر هوية كاذبة
اوية   ر صحيحة وو يششرط أن شكون كا المع وما  الواردة كاذبة با يكأر أن شكون إحد  ش ك 
المع وما  كاذبة لشقو  الجريمة كأن  ذكر المشقد    ن الونيقة بأنو محامر أحد الشتاص فر 

 ح ن أنو ليس محاميًا . 
 : لمشقد  ل حصوو   ن الونيقة باسشتدا  اس  مسشعار بأن  نشحا فر اذه الحالة يقو  ا انتحال اسم

اسمًا مع نًا بدًو من اسمو الحقيقر. وفر الواقم فمنو يششرط أن يكون اذا وس  المسشعار اسمًا 
حقيقًا لشتص  تر واو الشتص صاحل الونيقة الحقيقر. ويمكن اسشتوص ذلك من نص 

عبارة ) تاصة بالغ ر  . ح ث أنو من المنطقر أن اذه  ندما انش   الأقرة الولن ب 452المادة 
 الونا ق و شس   إو لصاحل العوقة شتصيًا أو إلن وك  و القانونر. 

وبذلك  تش   ذكر اوية الكاذبة  ن انشحاو اس  فالوس  ة الولن ل حصوو   ن الونيقة شكون باسشتدا  
 وس  ة النانية فشكون باسشتدا  اس  شتص  تر اوية   ر حقيقة ك وية المحامر منًو ، أما بالنسبة ل
 حقيقر واو اس  صاحل الونيقة نأسو وليس وامر.  

 ب ـ االستعمال : 
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إضافة ل أعا الجرمر الوو المشمنا بالحصوو   ن ونيقة  ن طريق اوية كاذبة أو اس  مسشعار فقد نص 
الس وك الجرمر النانر المشمنا باسشعماو من قانون العقوبا    ن  452المشرع فر الأقرة النانية من المادة 

 ونيقة من الونا ق اانأة الذكر والشر أ ط    ن طريق اس  مسشعار أو ب وية كاذبة.  
ويقصد باوسشعماو اسشتدا  إحد  الونا ق الشر ش  الحصوو     ا . وو فر  أن شكون اذه الونيقة قد 
اسشعم   من ذا  الشتص الذي حصا     ا أو من قبا شتص  تر . فالم   أن يسشعما ونيقة أ ط   

 لو أو لغ ره باس    ر اسمو أو ب وية   ر اويشو. 
 ـ الركن المعنوي :  2

ريمة من الجرا   المقصودة الشر ششط ل قصدًا جرميًا  شمنا فر الع   واإلرادة . ف شوجل أن شعد اذه الج
من قانون  452يكون الجانر  المًا بأنو يحصا   ن إحد  الونا ق التاصة بالغ ر المعددة فر المادة 

ش ك الونيقة  العقوبا   ن طريق ذكر اوية كاذبة أو  ن طريق انشحاو اس  وأن ششجو إرادشو ل حصوو   ن
 . 

وفر حاو اسشعماو اذه الونيقة فوبد أن يع   المسشعما أن اذه الونيقة قد ش  الحصوو     ا  ن طريق 
ذكر اوية كاذبة أو بانشحاو اس  وأن ششجو إرادشو وسشعمال ا، أما إذا ل  يكن  المًا بذلك فو يعد مرشكبًا 

بشوك ا صديقو وكالة تاصة ل حصوو لو   ن  لجريمة اوسشعماو ومناو ذلك أن يقو  أحد الشتاص
رتصة ص د ، إو أن اذا الصد ق ل  يسشتد  الوكالة با انشحا اس  صديقو أما  الج ا  المتشصة 
وحصا   ن اذه الرتصة وأ طااا لو فو يعد اذا الشتص مرشكبًا لجريمة اسشعماو رتصة الص د لعد  

   مو بأن صديقو قد حصا     ا بانشحالو اسمو. 
 ثالثًا : المؤيد الجزائي :

من قانون  452 اقل المشرع   ن ارشكال جريمة الحصوو   ن إحد  الونا ق المعددة فر المادة 
العقوبا  بنأس  قوبة اسشعماو اذه الونيقة وار  قوبة جنحية الوص  الحبس من ش ر إلن سنش ن. ول  

 يعاقل المشرع   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة . 
 الرابع المطلب

 جريمة تسليم وثيقة 
 457نص المشرع   ن جريمة شس ي  ونيقة إلن شتص مسشتدمًا اوية كاذبة أو اسمًا مسشعارًا فر المادة 

من قانون العقوبا  : ) يعاقل الموا  الذي يس   إحد  ش ك الونا ق   ن   مو بانشحاو اوس  أو ال وية 
 بالحبس من سنة إلن نوث سنوا  . 

 ذه الجريمة يسششبم الشعرم   ن أركان ا قبا الشعرم   ن مؤيداا الجاا ر . إن دراسة ا
 أواًل : أركان الجريمة : 
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بالعودة ل نموذج القانونر ل ذه الجريمة نوحل أن المشرع ششط ل صأة مع نة فر الجانر بأن يكون مواأًا 
 . مما يعنر وجود ركن مأشرض إضافة ل ركن ن الشق  د  ن المادي والمعنوي 

 ـ الركن المفترض :  1
ششط ل المشرع فر مرشكل اذه الجريمة صأة مع نة وار أن يكون مواأًا . ف شوجل أن اذا الموا  

وار : جواا السأر أو ورقة  452متشصًا وفقًا ل قوان ن والنامة بمن  اذه الونا ق المعددة فر المادة 
ة ناتل أو ونيقة الطريق أو شذكرة المرور أو رتصة الص د أو رتصة حما سول أو شذكرة اوية أو شذكر 

 نقا أو نستة  ن السجا العدلر تاصة بالغ ر. 
وشبعًا لذلك وبد أن يكون من  اذه الونا ق داتًو فر اتشصاص الموا  ، أما إذا ل  يكن متشصًا قانونيًا 
با اقشصر دوره   ن مسا دة الجانر ل حصوو   ن اذه الونيقة فمنو يعشبر مشدتًو فر ارشكال الجريمة 

 من قانون العقوبا .  452    ا فر الأقرة الولن من المادة المنصوص 
 ـ الركن المادي :  2

 شمنا الس وك الجرمر ل ذه الجريمة بنشاط إ جابر واو أن يقو  الموا  بشس ي  إحد  الونا ق السالأة 
  ر  الذكر لحد الشتاص. ول  يششرط المشرع أن يكون الشس ي  بشكا مباشر فمن الممكن أن  ش  بشكا

 مباشر اي  ن طريق أحد الشتاص. 
 ـ الركن المعنوي :  3

من قانون العقوبا  جريمة مقصودة ششط ل شوفر  457شعد اذه الجريمة المنصوص     ا فر المادة 
القصد الجرمر أي الع   واإلرادة، ف شوجل أن يكون الموا   المًا بأنو يس   إحد  ش ك الونا ق لشتص 

  نشحا اسمًا   ر اسمو وأن ششجو إرادشو ل قيا  بالشس ي .  يسشتد  اوية كاذبة أو
 ثانيًا : المؤيد الجزائي : 

 اقل المشرع   ن جريمة شس ي  الونيقة بعقوبة جنحية الوص  وار الحبس من سنة إلن نوث سنوا  
   مًا أن القانون ل  يعاقل   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة . 

 المطلب الخامع
 دقاتتزوير المص

  ن جريمة شاوير المصدقا  : ) من ارشكل الشاوير باوتشو  أو  454نص قانون العقوبا  فر المادة 
  وقل بالحبس من ش رين إلن سنش ن .  452الشحري  فر إحد  الورا  المشار إل  ا فر المادة 

إن دراسة اذه الجريمة شسششبم أوًو شحد د محا اذه الجريمة ، وشح  ا أركان اذه الجريمة وبعد ذلك شحد د 
 المؤيد الجاا ر . 

 أواًل : محل الجريمة : 
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من قانون العقوبا   452حدد المشرع السوري محا اذه الجريمة بالمصدقا  المنصوص     ا فر المادة 
طريق أو شذكرة المرور أو رتصة الص د أو حما السول أو شذكرة اوية أو وار : جواا السأر أو ورقة ال

شذكرة ناتل أو ونيقة نقا أو نستة  ن السجا العدلر . كما ألحق ب ذه المصدقا  وا شبراا أن ا شناو 
وسا ر  1: أورا  الشب يغ الشر يحرراا المحضرون  453منالة المصدقة لشطب ق القانون الجاا ر وفقًا ل مادة 

  ماو الدولة واإلدارا  العامة وكذلك المحاضر والشقارير الشر يحرراا رجاو الضابطة العدلية .  
ومن الموحل أن المشرع حدد محا الجريمة   ن سب ا الحصر وبالشالر و  جوا القياس   ن اذه 

اذه المادة  المصدقا  ، وا شبار المصدقا  الشر قد شكون شب  ة ب ا محًو ل جريمة المنصوص     ا فر
لن ذلك يعشبر ترقًا لمبدأ الشر ية . إو أن محكمة النقض السورية تالأ  اذا المبدأ فر العد د من 

: ) لما كان   452قراراش ا وأضاف    ن المصدقا  المذكورة ونا ق أتر  ل   رد ذكراا فر نص المادة 
مصدقا  المذكورة جواا السأر وورقة الموضو ة شح   نوان المصدقا  الكاذبة ا شبر  من ال 452المادة 

الطريق وشذكرة المرور ورتصة الص د وحما السول وشذكرة ال وية وونيقة النقا ونستة  ن السجا 
العدلر. وكان  إجااة سو  السيارة شعطن من المرجم المتشص ل ناج  فر الأحص الجاري أما  ال جنة 

  اإلجااة ب ذا المعنن الواقعر و شترج  ن منيوش ا الأنية فر صوحو لحسن شس  ر قيادة السيارة . وكان
من المصدقا  السابقة الذكر لجامم الع ة ، وكان وجود اذا الشمانا الك ر واونطبا  الشا   وجل أن و 
شتش   العقوبة من أجا شاوير اذه الونيقة  ن العقوبة المحددة لشاوير منيوش ا . وكان من القوا د شأس ر 

ة المد ن   يو ما دا  النص القانونر قابًو ل ذا الشأس ر ، وكان من الواض   ند وجود القانون لمص ح
نص ن قانون  ن أحداما أت  فر العقوبة أكنر انطباقًا من ااتر الشد  ؤتذ بالنص الت  ، وو يعشبر 

لما كان    .وفر قرار ممانا : )2اذا التذ من قب ا التذ بالقياس كما جنح  إليو محكمة الموضوع
الشحري  واقعًا   ن صورة شمسية لش ادة الدراسة اوبشدا ية المعطن أص  ا من واارة المعارم إلن المش   
المذكور وذلك بعد جع  ا ش ادة دراسة نانوية بشصديق ا من الواارة المشار إل  ا بطريقة اإل أاو ، ولما 

ح ث النش جة  ن المصدقا  المنصوص  كان  صورة الش ادة المذكورة  بارة  ن مصدقة و شتش   من
 . 3من قانون العقوبا  لجامم الع ة كان الأعا  نطبق   ن أحكا  المادة المذكورة  452 ن ا فر المادة 

                                                 
، شاري   317قرار  252جنحة ، اساس  حكم  محكمة النقض بأن : ) أورا  الشب يغ شعشبر مصدقة وشاويراا جنحر  ، نقض سوري ، 1

 . 241، أ. اة ضاحر ، مرجم سابق ، ص  22/7/8138
  8155، اسشنبولر ، قا دة رق   5/6/8156شاري   731قرار  7نقض سوري ، جناية أساس  2
حكم  محكمة  ، وفر قرار ممانا 8168، اسشنبولر قا دة رق   71/82/8156شاري   138قرار  161نقض سوري ، جناية ، أساس  3

شاري   488اساس  524النقض بأن : ) الش ادة النانوية شعشبر من قب ا المصدقا  وشاويراا جنحوي الوص  . نقض سوري ، أساس 
. وفر حك   تر قرر  محكمة النقض : ) إن سجو  الواردة والصادرة  771، أ. محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص  2/1/8151

سجو   ادية والشاوير ف  ا جنحر   . وقد      محكمة النقض اذا الحك  الت ر بأن : ) وكان سجا ودتوو السيارا  وتروج ا 
السيارا  الذي شذكر فيو أوقا  سأراا  بارة  ن سجا إحصا ر شنامو دا رة الجمارك شس يًو ل بحث  ن ش ك السيارا  ومعرفة رحوش ا 
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وفر حك  ممانا قرر  محكمة النقض : ) إن رتصة البناء المعطاة من الب دية شعشبر مصدقة يعط  ا 
ن الشاوير الواقم ف  ا يعشبر جنحيًا ومعاقبًا   يو بالمادة موا   ا  مك   ل قيا  بعما مع ن ، لذلك فم

 . كما قرر  : ) إن شاوير الكشل الصادرة  ن المواصو  بأك الحجا  ن السيارا  لدفم 1 452
 .وفر حك  2الغراما  المشوجبة او شاوير فر سجا الواردة وبالشالر و  ترج  ن منيوشو من المصدقا 

ادر  ن شعبة الشجن د يش ر إلن اإل أاء من التدمة شنطبق   يو أحكا  المادة  تر : ) إن شاوير كشال ص
  . 3من قانون العقوبا  452

فر المقابا نجد أن محكمة النقض حكم  فر العد د من قراراش ا  ن وجول الشق د بالشعداد الحصري 
  ششما كا شاوير من قانون العقوبا 454: ) إن المادة  452ل مصدقا  المنصوص     ا فر المادة 

                                                                                                                                               

نما او بيان لما او فر ش ك المنطقة من السيارا  واو لذلك و  ترج  ن منيوشو من المصدقا  والونا ق  واو و ؤيد حقًا وو يمنعو وا 
 من قانون العقوبا   452الواردة فر المادة 

 )موسو ة حمورابر القانونية اولكشرونية  23/2/8163شاري   218قرار  22نقض سوري ، جناية ، أساس  1
،  1/5/8161شاري   432قرار  244، نقض سوري ، جناية اساس  26/1/8115شاري   567قرار  768نقض سوري ، جناية اساس  2

. شش ر وقا م اذه الد و  إلن أن الطا ن مسشتد  فر دا رة المواصو  ، وكان  فر بعض الحيان شرد إليو  8154اسشنبولر قا دة رق  
ا وما رين اسشعدادا  لدفم الغراما   ن ا ويكون ضبوط لحجا السيارا  لوجود متالأا      ا، ويراجم أصحاب ا طالب ن فك الحجا  ن 

الوق  فر  تر سا ا  العما وو يكأر ما  بقن منو لدفم الغرامة فر صندو  التاينة فيعمد المسشتد  إلن اسشيأاء الغرامة ويسطر كشبًا 
 رس  ا لأك الجا وفر سجا الواردة .  لأك الحجا ويسدد المبالغ إلن المالية بعد ذلك ، وكان يحرم أرقا  السيارا  فر الكشل الشر كان

ولما كان  الورا  الرسمية الشر يعشبر القانون شاويراا من نوع الجناية ار الشر  نام ا الموا  ضمن حدود س طشو واتشصاصو ل نب  
لغ النر و اي  النر لن ا من قانون العقوبا  لما فر ذلك من با 446و 445ف  ا ما ش    ن  ده أو ش قاه من ذوي العوقة وفقًا ل مادش ن 

حجة   ن الناس كافة ، وكان  الكشل الشر أرس  ا الطا ن لأك الحجا و شترج  ن كون ا بيانًا يش ر إلن دفم الغرامة ن كما وأن سجا 
شناي  الق ود ف و و  ؤيد  الواردة  بارة  ن سجا شدون فيو المعامو  الواردة إلن الدوا ر شس يًو ل بحث  ن ا ح ن الحاجة إل  ا والأا دة منو

نما او بيان إحصا ر لما ورد من معامو  ف و ب ذا المعنن و  ترج  ن منيوشو من المصدقا  والونا ق لوحدة الع ة  حقًا وو يمنعو ، وا 
 والشمانا الك ر واونطبا  الشا  فيما ب ن ما. 

. كما صدر العد د  514ا س ن دركالر ، مرجم سابق ، ص ، أ.ي 1/4/8163شاري   124، قرار  423نقض سوري ، جنحة ، أساس  3
من القرارا  فر  ذا اإلطار يمكن أن نذكر من ا ااشر : ) إن شاوير ونيقة صادرة  ن شعبة الشجن د شأ د السمال بالسأر تارج البود او 

شاري   88551قرار  614أساس من قانون العقوبا    يو . نقض سوري ن جنحة ،  452من نوع الجنحة وشنطبق أحكا  المادة 
. ) إن شاوير كشال صادر  ن الم ن العا  لواارة الشربية يش ر إلن نجال  514، أ. ياس ن دركالر ، مرجم سابق ، ص  21/4/8163

،  من قانون العقوبا  . نقض سوري ،  سكرية 452شتص فر الش ادة النانوية العامة او من نوع الجنحة وشنطبق   يو أحكا  المادة 
. ) إن شاوير رتصة الاواج المعطاة من  515، أ.ياس ن دركالر ، مرجم سابق ، ص  7/81/8131شاري   124، قرار  116أساس 

من قانون العقوبا  لن رتصة الاواج و شترج  ن منيوش ا من  452شعبة الشجن د ار جريمة جنحية الوص  شنطبق     ا المادة 
. ) إن شاوير ونيقة نقا  251، أ. اة ضاحر ، مرجم سابق ، ص  25/5/8151شاري   446قرار  المصدقا  . نقض سوري ، جاا ية ،

 674قرار  641من قانون العقوبا   . نقض سوري ، جناية ، أساس  455و  452الم   من الفعاو المنطبقة   ن أحكا  المادش ن 
ير أمر الم مة التاص بالسيارة الذي يسم  لصاحب ا بالشجوو . ) إن شاو 582، أ.ياس ن دركالر ، مرجم سابق ، ص  3/1/8155شاري  

شاري   8165قرار  8235من قانون العقوبا   . نقض سوري ، جناية اساس  452بالسيارة المذكورة  نطبق   يو نص المادة 
  582، أ.ياس ن دركالر ، مرجم سابق ، ص  81/88/8116
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ن من جم ة ش ك الورا   452باوتشو  أو الشحري  فر إحد  الورا  المشار إل  ا فر المادة  منو ، وا 
اانأة  454من القانون المشار إليو مق دًا بالمادة  446شذاكر ال وية وبذلك يكون اإلطو  الوارد فر المادة 

  . 1الذكر
محكمة النقض السورية نوحل  د  قدرة محكمة النقض   ن وضم من توو اسشقراء القرارا  السابقة ل

معيار حاس  ل أار  ب ن الشاوير الجنا ر والشاوير الجنحر. فمن الواض  أن محكمة النقض تالأ  فر 
الكن ر من قراراش ا مبدأ الشر ية  ندما ترق  مبدأ حار القياس فر النصوص الجاا ية وتاصة  ندما 

 452و شترج  ن منيوش ا من المصدقا  والونا ق المشار إل  ا فر المادة  ذكر  بأن بعض المصدقا 
وأن اذا يعشبر من قب ا الشأس ر ليس القياس . فر الواقم إن اذا الشسب ل متال  ل قوا د العامة لقانون 

حدد  محا جريمة شاوير المصدقا    ن سب ا الحصر وليس   ن سب ا  454العقوبا  . إن المادة 
، وبالشالر فمن شوسيم اذا المحا يعد متالأًا لمبدأ الشر ية لنو من قب ا القياس المحاور فر المناو 

القانون الجاا ر. أما ا شبار محكمة النقض أن اذا من قب ا الشأس ر وليس القياس فذلك ت ط ب ن الشأس ر 
رد النص القانونر والقياس ، فالشأس ر او أن نحاوو شأس ر بعض المصط حا  القانونية  ندما و  و 

شوضيحًا ل ا ومناو ذلك  ندما نأسر بأن جريمة السرقة ششط ل دافعًا واو نية الشم ك حشن ولو  نص 
القانون   ن ذلك لكن طبيعة جريمة السرقة ششط ل ذلك لشم  ااا  ن جريمة إشوم ماو الغ ر ، فر المقابا 

بح ث  دتا ضمن ا ما ل   نص   يو القانون  فمن القياس فر القانون الجاا ر ف و شوسم فر محا الجريمة
واذا متال  لمبدأ الشر ية. فالقياس يكون  ند اشحاد الع ة فقط كأن نقيس بأن المنو  مغناطيسيًا او 
كالمجنون يسشأ د من مانم  قال لأقده الو ر . أما فر حالة وجود النص فو  جوا القياس فالشاوير فر 

من قانون العقوبا  ،  441إلن  445الوص  وفقًا لما حددشو المواد من  الورا  الرسمية او شاوير جنا ر
ولكن المشرع السوري أراد اسشنناء بعض الحاو  من الشاوير الجنا ر وجع  ا جنحية الوص  واو ما 

فالصا أن شاوير الورا  الرسمية او جنا ر واوسشنناء أنو جنحر  461إلن  451نص    يو المواد من 
لقياس   ن اذا اوسشنناء . أما الدل ا ااتر الذي  ؤكد  د  صحة ما ذاب  إليو محكمة وو  جوا ا

من قانون العقوبا  او أنو  454النقض السورية فر شوسيم محا الجريمة المنصوص     ا فر المادة 
  ن  من قانون العقوبا  456بعض الورا  المعددة فر المادة  452ألحق بالمصدقا  المعددة فر المادة 

لكان قد أورداا  452سب ا الحصر ف و أراد المشرع إدراج بعض الورا  التر    ر المعددة فر المادة 
 . 2من قانون العقوبا  456فر المادة 

                                                 
.  1/2/8166شاري   818قرار  743، نقض سوري ، جناية أساس  21/6/8155شاري   515قرار  583نقض سوري ، جناية أساس  1

فر المقابا نجد فر قرار متال  لذلك لمحكمة النقض السورية : ) إن شحري  أورا  ال وية بشغ  ر شاري  الوودة وشكب ر السن من قبا 
  25/6/8157شاري   411قرار  551  نقض سورية جناية  446الموا  صاحل اوتشصاص يقم شح  شموو المادة 

2 
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ولذلك حاوو اوجش اد القضا ر وضم معيار ل شم  ا ب ن المصدقا  الشر يعشبر شاويراا جنحوي والورا  
الشر يعشبر شاويراا جنا يًا واو : ) أن الت رة ل ا حجة   ن الناس كافة أما الونا ق التر  ف ر الشر و 

حكمة النقض أن شاوير شاري  إتراج شترج  ن كون ا بيانا  شعطن لذوي العوقة   ، وشبعًا لذلك ا شبر  م
الق د المدنر يعشبر شاوير بالمصدقا  والجر  فيو جنحوي الوص  أما بالنسبة ل وكالة أما  الكاشل بالعدو 

 .  1ف و جنا ر الوص 
 ثانيًا : أركان الجريمة : 

   ن شوفر ركن ن أساس  ن.  454شقو  جريمة شاوير المصدقا  المنصوص     ا فر المادة 
من قانون  447 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بأعا الشاوير . وقد  رف  المادة  ـ الركن المادي : 1

 العقوبا  فعا الشاوير بأنو : )شحري  مأشعا ل حقيقة  . 
من قانون العقوبا  الوس  ش ن ال ش ن يمكن أن  ش  ب ما الشاوير واما : اوتشو  أو  454حدد  المادة 
 الشحري  . 

مشاب ة  452اوتشو  : ويقصد بذلك صنم مصدقة من المصدقا  المنصوص     ا فر المادة أ ا 
 ل مصدقة الصحيحة ، وبالشالر فمن اوتشو  او إ جاد مصدقة   ر موجودة سابقًا. 

ل ا الشحري  : ويقصد بو إدتاو مع وما    ر صحيحة   ن المصدقة الصحيحة دون صنم مصدقة 
و شغ  ر أو إضافة أو حذم مع ومة واحدة فقط وو  شط ل القانون شحري   دة جد دة . ويكأر إدتاو أ

 مع وما  . 
ووبد من اإلشارة إلن أن المشرع ل  يعاقل   ن الشروع فر ارشكال اذه الجريمة كون ا جنحية الوص  

 ولعقال الشروع فر الجن  وبد من نص تاص . 
الوقا م المطابقة لشذكرة ال وية شوض  أن شذكرة ال وية وفر اذا الصدد قرر  محكمة النقض : ) لما كان  

تالية من إموء اس  صاحب ا واويشو و  ر ذلك من المور المقشضن إموؤاا ف  ا مما  جعا الشاوير 
من قانون العقوبا  ، وكان أصا الجر   211الواقم     ا باقيًا فر درجة الشروع الشا  المنطبق   ن المادة 

منو و يعاقل الشروع  218منو من الجرا   الجنحية وبمقشضن المادة  454  ن المادة  المذكور المنطبق
فيو إو فر الحاو  الشر  نص     ا القانون     ا بصراحة ، والقانون ل   نص   ن  قال اذا الشروع 

او  . فر المقابا حكم  محكمة النقض أن : ) مجرد إبراا بطاقة المرور الماورة لرج2المبحوث  نو
  . 3الحدود  جعا الجر  شامًا وليس شرو ًا فيو

                                                 
ص  1و  3العددان  2116، مج ة المحامون ، لعا   1/88/2114شاري   2248قرار  2817نقض سوري ،  رفة اإلحالة ، أساس  1

865  
  8131، أد ل اسشنبولر ، القا دة رق   21/6/8155شاري   515قرار  583نقض سوري ، جناية أساس  2
 8131، أد ل اسشنبولر ، القا دة رق   2/7/8166اري  ش 423قرار  513نقض سوري ، جنحة  3
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ا الركن المعنوي : شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة فوبد أن يكون الجانر  المًا بأنو  اور إحد   2
وأن ششجو  456أو الورا  المنصوص     ا فر المادة  452المصدقا  المنصوص     ا فر المادة 

ل شوفر الدافم إلن ارشكال اذه الجريمة واو نية اسشعماو اذه المصدقة أو نية إرادشو إلن ذلك ، كما  شوج
 إ طا  ا لشتص  تر وسشعمال ا أي نية اإلتوو بالنقة العامة. 

 ثالثًا: المؤيد الجزائي : 
 اقل المشرع   ن ارشكال اذه الجريمة بعقوبة جنحية الوص  وار الحبس البسيط من ش رين إلن 

 سنش ن. 
 السادعالمطلب 

 جريمة إعطاء مصدقة كاذبة
  ن جريمة إ طاء مصدقة كاذبة فر فقرش ا الولن : ) من أقد  حاو ممارسشو وايأة  455نص  المادة 

صحية   ن إ طاء مصدقة كاذبة معدة لكر شقد  إلن الس طة   امة أو تدمة  امة أو م نة طبية أو
و ة أو أن شت ق الضرر بمصال  أحد الناس العامة أو من شأن ا أن شجر   ن الغ ر منأعة   ر مشر 

  وقل بالحبس من ش ر إلن سنش ن . 
إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة يسششبم أوًو شحد د محا اذه الجريمة ومن ن  بيان أركان ا ومؤيداا 

 الجاا ر . 
 أواًل : محل الجريمة : 

حدد المشرع السوري محا اذه الجريمة بالمصدقة الكاذبة المعدة لكر شقد  إلن الس طة العامة أو من شأن ا 
أن شجر   ن الغ ر منأعة   ر مشرو ة أو أن شت ق الضرر بمصال  أحد الناس . ومن الموحل فر اذه 

من قانون  452فر المادة  الجريمة أن المشرع ل  يحدد المصدقا  الشر شعد محًو ل ذه الجريمة كما فعا
العقوبا  . فر المقابا فالمشرع حدد الج ة الشر  جل أن شقد  ل ا اذه المصدقة أو ال دم من الحصوو 

     ا. 
ولذلك و يكأر لشحد د محا اذه الجريمة أن نذكر بأنو مصدقة كاذبة با وبد من شوفر شروط أتر  
لشصب  اذه المصدقة محًو ل جريمة . فقد حدد المشرع بأن اذه المصدقة وبد أن شكون معدة كر شقد  إلن 

ضرر بمصال  أحد الس طة العامة أو من شأن ا أن شجر   ن الغ ر منأعة   ر مشرو ة أو أن شت ق ال
 الناس: 

ا المصدقة المعدة كر شقد  إلن الس طة العامة : ومناو ذلك أن يحصا الشااد   ن مصدقة كاذبة من  8
 أحد الطباء ليحصا   ن معذرة من الحضور لداء الش ادة أما  القضاء بسبل المرض. 



352 

 

او ذلك أن يحصا المك   ا المصدقة الشر من شأن ا أن شجر   ن الغ ر منأعة   ر مشرو ة : ومن 2
بالضريبة   ن مصدقة كاذبة من أحد المواأ ن شنب  أن  م و مشوق  ل ش  إ أاؤه من الضرا ل مما يمنحو 

 منأعة   ر مشرو ة. 
ا المصدقة الشر من شأن ا أن شت ق الضرر بمصال  أحد الناس : ومناو ذلك أن يحصا أحد الشتاص  7

مواأر السجا العقاري شنب  م ك شو لحد العقارا  ضمانًا ل قرض  الطالب ن لقرض لمصدقة كاذبة من أحد
 مما  ت ق الضرر بالمالك الحقيقر ل عقار . 

 ثانيًا : أركان الجريمة : 
 إن دراسة اذه الجريمة  ب ن أن ل ا نونة أركان : الركن المأشرض والركن المادي والركن المعنوي . 

مع نة فر الجانر ، ح ث  شوجل أن يكون ممن يمارس وايأة شط ل المشرع صأة  ـ الركن المفترض : 1
 امة أو تدمة  امة أو م نة طبية أو صحية، ووبد أن يكون اذا الجانر متشصًا بم طاء اذه 

 المصدقا .  
أ ا القا   بالوايأة العامة أو بالتدمة العامة : ويقصد بذلك الموا  العا  فر إحد  الواارا  أو ال   ا  

ء بصورة دا مة أو مؤقشة . فر ح ن يقصد بالقا   بالتدمة العامة الشتص الذي  ؤدي تدمة العامة سوا
 ل مواطن ن دون أن يكون لو صأة الموا  كالمتشار . 

ل ا القا   بم نة طبية أو صحية : ويقصد بذلك صاحل الم نة الطبية أو الصحية سواء أكان طب بًا أو 
 م ن الطبية أو الصحية. ص دليًا أو ممرضًا إلن   ر ذلك من ال

 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بأعا ) إ طاء مصدقة كاذبة  ويقصد بذلك شقدي  ـ الركن المادي :  2
المصدقة الكاذبة لحد الشتاص . ووبد من شحقق النش جة الجرمية المشمن ة بوصوو اذه المصدقة 

 صال ا ل ذا الشتص. ل شتص الذي ق  بط ب ا أو لحد الشتاص الذي سيقو  بمي
أما الشروع فر ارشكال اذه الجريمة ف و   ر معاقل   يو ، ومناو ذلك أن يط ل أحد الشتاص من أحد 
الطباء إ طاؤه مصدقة كاذبة شأ د بأنو يعانر من أحد المراض فوافق الطب ل   ن ذلك وقاو لو أن يأشر 

 ل المصدقة إو أنو ل   شمكن من إ طا  ا لمن فر ال و  الشالر لكر يعطيو المصدقة ، وفعًو ج ا الطب
لن النش جة  455ط ب ا بسبل سأره المأاجئ فو يعد الطب ل مرشكبًا ل جر  المنصوص   يو فر المادة 

 الجرمية ل  شحصا. 
شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر ششط ل شوفر القصد الجرمر المؤل  من  ـ الركن المعنوي : 3

.  1إلرادة . ف شوجل أن يكون الجانر  المًا بأنو يعطر مصدقة كاذبة وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذلكالع   وا
                                                 

حكم  محكمة النقض السورية : ) ومن ح ث أن المحكمة أورد  فر ح نيا  حكم ا بأن المد ن   يو قد ا شرم بأنو ب غ سند الشب يغ  1
تطأ منو. ومن ح ث أن المحكمة قد ل س دة  دون أن  شحقق أو يسأو المذكورة ما إذا كان  اوجة المط ول شب يغو أ  و وأن ذلك وقم ل

 ة ا شبر  بأن ذلك إقرارًا من المد ن   يو ، وذاب  إلن القوو بأن اإلقرار س د الدلة . وح ث أن اإلقرار من الممكن الرجوع  نو باي مرح
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إضافة لذلك وبد من شوفر الدافم المشمنا بنية الجانر إ طاء اذه المصدقة لكر شقد  ل س طة العامة أو أن 
 د الناس . يكون من شأن ا أن شجر ل غ ر منأعة   ر مشرو ة أو ش حق الضرر بمصال  أح

نالنًا: المؤيد الجاا ر :  اقل المشرع مرشكل اذه الجريمة بعقوبة جنحية الوص  وار الحبس البسيط من 
من قانون العقوبا  إذا كان  اذه  455ش ر إلن سنش ن . وششدد اذه العقوبة وفقًا ل أقرة النانية من المادة 

ء من التدمة العامة . ومناو ذلك أن يعد الطب ل المصدقة قد أ د  لكر شبرا أما  القضاء أو شبرر اإل أا
الشر ر مصدقة طبية كاذبة شأ د أن اإلصابة الشر لحق  بو من جراء ضرل أحد الشتاص لو قد سبب  
شعطيًو  ن العما لمدة سشة أش ر ل حصوو   ن شعويض كب ر من الجانر فر ح ن أن ا إصابة بسيطة، 

طبية كاذبة لحد المك أ ن بالتدمة اإلجبارية شأ د بأنو مصال  أو أن يقو  أحد الطباء بم طاء مصدقة
 بمرض   نر يسبل لو ضعأًا كب رًا فر حاسة البصر لكر يعأن من التدمة .  

 المطلب السابع
 جريمة اختالق أو تزوير مصدقة

 ق   ن جريمة أتر  ششمنا باتشو  أو شاوير مصدقة : ) ومن اتش 455شنص الأقرة الولن من المادة 
بانشحالو اس  أحد الشتاص المذكورين أو اور بواسطة الشحري  منا اذه المصدقة  وقل بالحبس من 

 ش ر إلن سنش ن  . 
إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة  وجل دراسة محا اذه الجريمة قبا الشحدث  ن أركان ا ومؤيداا 

 الجاا ر. 
 أواًل : محل الجريمة : 
وار المصدقا  المعدة  455الجريمة بالمصدقا  المنصوص     ا فر المادة  حدد المشرع محا اذه

لشقد  إلن الس طة العامة أو من شأن ا أن شجر   ن الغ ر منأعة   ر مشرو ة أو أن ش حق الضرر 
 بمصال  أحد الناس . 

من قانون  456دة كذلك يعد محوً  ل ذه الجريمة أورا  الشب يغ والمحاضر والشقارير المشار إل  ا فر الما
 العقوبا . 

وشبعًا لذلك حكم  محكمة النقض بأن : ) البطاقة الماورة موضوع اذه الد و  إنما ار مصدقة شعطن 
ل عاما من مد رية الشؤون الصحية فر أمانة العاصمة لشصاد    ن حسن صحة العما وسومشو من 

                                                                                                                                               

نو و  جوا الركون إليو وحده ما ل  شق  أدلة أتر  شؤيد ذلك اذا من ج ة ومن ج ة نانية فمن المحكمة ق د حم   أقواو المد ن   يو وا 
ن   ن المحكمة أن ششحر  القصد الجرمر تاصة وأن الشاوير  أكنر مما  شحما ف و يعشرم بأنو ارشكل اذا الأعا  ن تطأ   ر مقصود وا 

المحكمة ل   او من الجرا   القصدية والشر وبد من قيا  القصد الجرمر والنية الجرمية لد  المد ن   يو ليصار إلن الشجري . ولما كان 
، مج ة  81/6/2113، شاري   2411، قرار  1816شسر   ن اذا الن ج فكان قرارااا فر   ر مح و  . نقض سوري ، جنحة ، أساس 

  8411ص  81و 1، العددان  2111المحامون ، لعا  
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 455ال الشاوير ف  ا  نطبق   ن أحكا  المادة المراض السارية الشر شمنعو قانونًا من مااولة العما وارشك
 . وحكم  ذا  المحكمة فر قضية أتر  : ) لما كان الشرل المذ ا فر اوسشد اء 1من قانون العقوبا 

المد ن بوقوع الشاوير فيو أ طاه موا   ا  حاو ممارسشو شؤون وايأشو لكر يقد  إلن دا رة المالية 
من قانون  455يو ، ف و يعشبر من قب ا الونا ق الواردة فر المادة لوسشأادة من المع وما  الواردة ف

العقوبا  ، ويكون الشاوير منطبقًا   ن أحكا  اذه المادة ، وو  جوا أن يعشبر ورقة تاصة وو شنطبق 
من ذلك القانون لن الجوال المذكور ف  ا صادر  ن موا  مسؤوو ول  يكن  461    ا أحكا  المادة 

  . 2ور تاصة ب ن شتص ن  اد  نمشع قًا بأم
 ثانيًا : أركان الجريمة : 

 لقيا  اذه الجريمة وبد من شوفر ركن ن أساس  ن : الركن المادي والركن المعنوي.
 ـ الركن المادي :  1

 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بنشاط إ جابر  شمنا بأعا الشاوير . وقد  رضنا سابقًا ما او المقصود 
 بالشاوير . وقد حدد المشرع الوسا ا الشر  رشكل ب ا شاوير اذه المصدقة وار : اوتشو  أو الشحري  . 

أ ا اوتشو  : يقصد باوتشو  أن يقو  الجانر بانشحاو اس  موا  أو قا   بالتدمة العامة أو اس  
شتص صاحل م نة طبية أو صحية ، ومن ن  يحرر اذه المصدقة ، أي يقو  بصنم مصدقة   ر 

 موجودة فر الساس . 
قا م   ن إحد  المصدقا  ل ا الشحري  : يقصد بالشحري  ان يقو  الجانر بمدتاو شغ  ر أو إضافة و 

الصحيحة المحررة سابقًا من ذوي اوتشصاص . ومناو ذلك أن يقو  الجانر بمضافة ك مة ) و     ن 
إحد  المصدقا  الشر حصا     ا من أحد الطباء لكر شصب  ) و يص   ل تدمة العسكرية   أو 

 لمجرء إلن المحكمة . إضافة ك مة)   ر    ن إحد  المصدقا  لكر شصب  )   ر قادر   ن ا
شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة الشر ششط ل القصد الجرمر المشمنا بعنصري  ـ الركن المعنوي : 2

الع   واإلرادة . فوبد أن يكون الجانر  المًا بأنو  اور اذه المصدقة إما باوتشو  أو بالشحري  ، وأن 
بد من شوفر الدافم المشمنا بنية الجانر إ طاء اذه المصدقة ششجو إرادشو ل قيا  بالشاوير. إضافة لذلك و

لكر شقد  ل س طة العامة أو أن يكون من شأن ا أن شجر ل غ ر منأعة   ر مشرو ة أو ش حق الضرر 
 بمصال  أحد الناس . 

 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 

                                                 
  341، أد ل اسشنبولر، مرجم سابق، القا دة رق   81/8/8166شاري   44قرار  73نقض سوري، جنحة  1
  8165،أد ل اسشنبولر، مرجم سابق، القا دة رق   82/4/8161شاري   248قرار  8523نقض سوري ، جنحة  2
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ن ش ر إلن سنش ن . وقد  اقل المشرع   ن ارشكال اذه الجريمة بعقوبة جنحية الوص  وار الحبس م
     محكمة النقض السورية اتشيار المشرع السوري ل ذه العقوبة الجنحية بدًو من العقوبة الجنا ية بأن : 
) شاوير المصدقة الطبية من الموا  أنناء ممارسشو الوايأة يعشبر من الجرا   المعاقل     ا فر المادة 

  الجنحية وليس  من الجرا   الجنا ية لن حكمة المشرع من قانون العقوبا  الشر ار من الجرا  455
أراد  أن شجعا ل جرا   المذكورة  قوبة أت  ششناسل مم ما ل ا من الامية المقدرة الشر شقا  ن أامية 

  . 1شاوير الورا  الرسمية 
من قانون العقوبا   455ووبد من اإلشارة أن المشرع السوري شدد اذه العقوبة وفقًا ل أقرة النانية من المادة 

 إذا كان  اذه المصدقة قد أ د  لكر شبرا أما  القضاء أو شبرر اإل أاء من التدمة العامة. 
 المطلب الثامن

 تزوير مصدقة حسن سلوك أو فقر حال
 من قانون العقوبا    ن اذه الجريمة :  453نص  المادة 

ش ادة فقر  وقل بالحبس حشن سشة  ا من وضم شح  اس  مسشعار أو اور مصدقة حسن س وك او 8) 
 أش ر. 

ا وشكون العقوبة من ش ر إلن سنة إذا وضع  الش ادة شح  اس  موا  أو شناوو الشاوير مصدقة  2
 صادرة  ن موا  . 

 إن دراسة اذه الجريمة يسششبم أوًو شحد د محا اذه الجريمة ، وبعد ذلك شرل أركان ا ومؤيداا الجاا ر. 
 ة : أواًل : محل الجريم

 حدد المشرع محا اذه الجريمة بأمرين : مصدقة حسن الس وك أو ش ادة الأقر. 
ا مصدقة حسن الس وك : وار  بارة  ن كشال تطر يمن  لحد الشتاص إلنبا  أنو ج د الس وك .  8

ويش  من  اذه الونيقة من قبا أشتاص تول   القانون اذه الصوحية فقد شعطن من قبا المتشار منًو 
د الشتاص إلبراااا أما  الس طة العامة أو من قبا مد ر السجن ل محكو    يو لوسشأادة من وق  لح

 الحك  النافذ. 
ا ش ادة الأقر: وار  بارة  ن بيان تطر يمن  لحد الشتاص  نب  فيو بأنو فق ر الحاو وو  وجد لديو  2

اإل أاءا  الضريبية أو المالية أو ل حصوو من الماو ما يكأيو ل عير . ويعطن اذا البيان لوسشأادة من 
   ن المعونا  أو المسا دا  المقدمة من الدولة أو بعض المناما  . 

 نانيًا : أركان الجريمة : 
 إن لجريمة شاوير مصدقة حسن س وك أو ش ادة فقر ركن ن أساس  ن : الركن المادي والركن المعنوي . 

                                                 
 8166، اسشنبولر قا دة رق   21/6/8155شاري   514قرار  581نقض سوري ، جناية  1
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 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بأحد الأع  ن ااش  ن : كشابة مصدقة شح  اس   ـ الركن المادي : 1
 مسشعار أو شاوير المصدقة . 

أ ا كشابة المصدقة شح  اس  مسشعار : ويقصد بذلك أن يقو  الجانر بوضم المصدقة شح  اس  مسشعار 
 أي   ر حقيقر. 

ششضمن ا مصدقة حسن الس وك أو ش ادة الأقر  ل ا شاوير المصدقة : ويقصد بو شحري  المع وما  الشر
سواء بالوسا ا المادية أو بالوسا ا المعنوية. ومناو ذلك أن يقو  الجانر بشطل ك ية )   ر  فر  بارة ) 
  ر حسن الس وك  فشصب  ) حسن الس وك  . وفر اذا الصدد حكم  محكمة النقض السورية : ) إن 

د    ن شحري  ش ادة شأدية التدمة العسكرية الشر يحم  ا المك   وقا م الد و  شش ر إلن أن الطا ن أق
بدرجة أتوقو أنناء شأدية التدمية بقصد الشمكن من دتوو س ك الشرطة بأن أااو الشحطا  النوث الشر 
شدو   ن سوء الس وك والتو  ووضم مح  ا ك مشر ج د جدًا . فمما و ريل فيو أن انالك ضررًا 

من شمكن الطا ن الذي كان سرء الس وك أنناء شأدية التدمة العسكرية من دتوو س ك  اجشما يًا ب يغاً 
الشرطة ، وبالشالر فمن الشحري  المبحوث  نو  نج   نو ضرر اجشما ر . ولما كان الشاوير ل   شطر  

نما اقشصر   ن ناحية ف ر ية وار إلن الناحية الساسية المقصودة من اذه الونيقة وار شأدية تدمة الع   وا 
المشع قة بس وك الطا ن ودرجة أتوقو فقط ، فمن ما أقد    يو ليكون من قب ا شاوير مصدقة حسن س وك 

من قانون العقوبا  فر فقرش ا  453صادرة  ن موا   ا  ويشكا الجر  المنصوص   يو فر المادة 
 النانية .  

 ـ الركن المعنوي :  2
الشر ششط ل شوفر القصد الجرمر القا     ن الع   واإلرادة. فوبد أن شعد اذه الجريمة من الجرا   المقصودة 

يكون الجانر  المًا بأنو يضم شح  اس  مسشعار مصدقة حسن س وك أو ش ادة فقر ، وأن ششجو إرادشو إلن 
ذلك. إضافة لذلك وبد من شوفر الدافم لد  الجانر المشمنا بنية اسشتدا  اذه المصدقة أو الش ادة مما 

 ا إتوًو بالنقة العامة . يشك
 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 

من قانون العقوبا  بعقوبة  453 اقل المشرع السوري   ن ارشكال الجريمة المنصوص     ا فر المادة 
 جنحية الوص  وار الحبس من  شر ايا  حشن سشة أش ر. 

وقد شدد المشرع اذه العقوبة لشكون الحبس من ش ر إلن سنة إذا وضع  الش ادة شح  اس  موا  أو 
 شناوو الشاوير مصدقة صادرة  ن الموا : 

ا وضم المصدقة شح  اس  موا  : ويقصد بذلك أن  ش  وضم المصدقة مد ومة باس  موا  مما  8
 عامة واذا يسشوجل ششد د العقوبة .  جع  ا أكنر مصداقية مما   حق ضررًا أكبر بالنقة ال
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ا شناوو الشاوير مصدقة صادرة  ن موا  : أراد المشرع أن يشدد العقوبة  ندما يكون الشاوير منصبًا  2
   ن المصدقة الصادرة  ن الموا . 

 
 

 المطلب التاسع
 جريمة انتحال الهوية

 من قانون العقوبا    ن جريمة انشحاو ال وية :  451شنص المادة 
) من شقد  إلن س طة  امة ب وية كاذبة قصد ج ل المنأعة لنأسو أو لغ ره أو نية اإلضرار بحقو  أحد 
الناس  وقل بالحبس من ش رين إلن سنش ن فضًو  ما  شعرض لو من العقوبا  الجنا ية فر حاو شواط و 

 مم موا   ا  . 
بة نأس ا   ن كا شتص يعرم  ن من قانون العقوبا    ن أن : ) شأرض العقو  451كما شنص المادة 

     منو فر الحواو المذكورة  نأًا اوية أحد الناس الكاذبة أما  الس طا  العامة . 
إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة يسشوجل أوًو دراسة أركان اذه الجريمة ومن ن  شحد د مؤيداا 

 الجاا ر. 
 أواًل : أركان الجريمة : 

 ال وية ركن ن أساس  ن اما الركن المادي والركن المعنوي. إن لجريمة انشحاو 
 ـ الركن المادي :  1

  شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بالشقد  إلن س طة  امة ب وية كاذبة أو الشعري  ب وية   ر الكاذبة
او ال وية بأحد  شمنا الركن المادي لجريمة انشح أ ـ التقدم بهوية كاذبة أو التعريف بهوية الغير الكاذبة :

 فع  ن : الشقد  ب وية كاذبة أو الشعري  ب وية الغ ر الكاذبة . 
   الشقد  بال وية الكاذبة : فوبد أن يقو  الجانر بنشاط إ جابر  شمنا بالشقد  إلن إحد  الس طا

العامة معرفًا   ن نأسو باس    ر حقيقر متال  وسمو الحقيقر . وبالشالر و يعد مقشرفًا ل ذه 
لجريمة الشتص الذي  شقد  إلن س طة  امة ويعرم  ن نأسو باسمو الحقيقر ولكن  ذكر بأنو ا

  شقد  بالط ل لمص حة شتص  تر. ف نا ل   شقد  بأية اوية كاذبة با ذكر اسمو الصحي . 
وفر اذا اإلطار حكم  محكمة النقض السورية بأن : ) المعاقبة   ن الشقد  ب وية كاذبة و شقشصر   ن 

نما ششما كا فعا من شأنو أن  وحر ل س طة العامة بأن الأا ا او الشتص شق دي  بطاقة ال وية وا 
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ن الدتوو لقا ة اومشحانا  واسشو  أورا  الأحص وكشابة اإلجابا      ا او  المقصود بانشحاو ال وية ، وا 
  . 1شجاوا مرح ة الشروع ويعشبر جر  انشحاو ال وية شاماً 

ووبد من اإلشارة إلن أن اذه الجريمة جنحية الوص  وبالشالر و  قال   ن الشروع ف  ا لعد  وجود نص 
تاص . وفر اذا اإلطار حكم  محكمة النقض السورية بأنو : ) إذا بق   ال وية تالية من اس  صاحب ا 

وبا  و يعاقل   ن من قانون العق 218واويشو ، فمن الأعا  بقن فر درجة الشروع وبمقشضن المادة 
  . 2الشروع فر الجن  إو فر الحاو  الشر  نص     ا القانون 

وفر اذا اإلطار فرق  محكمة النقض السورية ب ن فع ر الشقد  والشعري  فقرر  بأن : ) الشعري  الكاذل 
  . 3ب وية الغ ر أما  الكاشل بالعدو و يشكا جريمة انشحاو ال وية 

المحكمة : ) إن الشعري  الكاذل ب وية الغ ر بقصد الشسج ا فر جداوو  وفر قرار  تر حكم  ذا 
 اونشتابا  و يشكا جريمة انشحاو ال وية الكاذبة  . 

ذ كنا نشاطر الرأي مم محكمة النقض بأن فعا الشقد  ب وية كاذبة  تش    ن فعا الشعري  ب وية كاذبة  وا 
فر أن الشقد  يكون من قبا الشتص نأسو الذي  نشحا شتصية كاذبة فر ح ن أن الشعري  يكون من قبا 

الشعري  و يشكا شتص يعرم  ن   ره ب وية كاذبة، إو إننا و نشأق مم محكمة النقض فر أن فعا 
من  451جريمة انشحاو ال وية وذلك لسبب ن: الوو أن المشرع نص   ن جريمة انشحاو ال وية فر المادة 

من قانون العقوبا  الشر  شمنا  451قانون العقوبا  الشر  شمنا ركن ا المادي بأعا الشقد  ، وفر المادة 
يقو  بالشعري  من الممكن  ده مشدتًو فر جريمة  ركن ا المادي بأعا الشعري  . والسبل النانر او أن من
 انشحاو ال وية الشر  رشكب ا من  شقد  بال وية الكاذبة . 

  من قانون العقوبا  فعًو  ترًا من  451الشعري  ب وية أحد الناس الكاذبة : شضمن  المادة
. وبذلك حكم  الممكن أن يشكا جريمة انشحاو ال وية واو الشعري  ب وية أحد الناس الكاذبة 

محكمة النقض السورية بأن الشعري  كذبًا   ن اوية الاوجة المنشح ة شتصية الغ ر  ؤل  الجر  
 من قانون العقوبا  451المنصوص   يو فر المادة 

وبد أن  شقد  الجانر ب وية كاذبة إلن س طة  امة ، وبالشالر من  شقد   ب ـ التقدم إلى سلطة عامة :
 بحقو .  451ة   ر  امة كمحد  الج ا  التاصة فو يمكن شطب ق المادة ب وية كاذبة إلن ج 

 ا الركن المعنوي :  2
شعد جريمة انشحاو ال وية من الجرا   المقصودة الشر ششط ل قصدًا جرميًا. ف شوجل أن يع   الجانر بأنو 

رادشو ل قيا  بذلك. إضافة  شقد  ب وية كاذبة إلن س طة  امة، أو يعرم ب وية الغ ر الكاذبة  ، وأن ششجو إ
                                                 

  156، اسشنبولر القا دة رق   82/8134/ 78شاري   8118قرار رق   8771نقض سوري ،  سكرية ، اساس  1
  615، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ،القا دة رق   71/81/8162شاري   8687قرار  2378نقض سوري ، جنحة ، أساس  2
  615، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، القا دة رق   1/81/8153شاري   61قرار  783نقض سوري ، ا  ة  امة ، أساس  3
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لذلك وبد من شوفر الدافم المشمنا بنية ج ل المنأعة لنأسو أو لغ ره أو بنية اإلضرار بحقو  أحد الناس . 
ف شوجل أن ششجو نية الجانر إلن شحق ق ادم محدد من شقدي  اذه ال وية الكاذبة ، فمنًو إذا أ  ن  إحد  

جمو ة من الشتاص من ذوي الدتا المحدود ، ف شقد  أحد الج ا  الحكومية  ن مسا دا  مالية لم
الشتاص ب وية كاذبة إلن اذه الج ة وار اوية أحد الشتاص الموجودة اسمو فر الجدوو بغية 

 الحصوو   ن اذه المسا دا  المالية .  
 ثالثًا: المؤيد الجزائي : 

الوص  وار الحبس البسيط من ش رين  اقل المشرع السوري مرشكل جريمة انشحاو ال وية بعقوبة جنحية 
إلن سنش ن . وقد نص المشرع   ن إمكانية فرض  قوبة جنا ية بحق منشحا ال وية فر حاو شب ن أنو كان 
مشواط ًا مم الموا  العا  الذي يعما فر الس طة العامة المقدمة لو اذه ال وية . وبالعودة ل جرا   الواقعة 

را   المت ة بالوايأة نجد أن من  شقد  ب وية كاذبة إلن أحد المواأ ن بغية   ن اإلدارة العامة وشحد دًا الج
الحصوو   ن منأعة شتصية مم قبوو الموا  منأعة لو أيضًا فسنكون أما  جريمة الرشوة الجنا ية 

 من قانون العقوبا  .  742الوص  المنصوص     ا فر المادة 
العقوبا  قد فرض  العقوبة الجنحية ذاش ا   ن أي شتص  من قانون  451ووبد من اإلشارة إلن أن المادة 

 يعرم  ن قصد ب وية أحد الناس الكاذبة أما  الس طا  العامة .   
 المطلب العاشر

 تزوير األوراق الخاصة
   ن اذه الجريمة :  461شنص المادة 

 وقل بالحبس  446و  445) من ارشكل الشاوير فر أورا  تاصة بمحد  الوسا ا المحددة فر المادش ن 
 من سنة إلن نوث سنوا  وبغرامة اق  ا الأر ل رة  . 

 إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة  شط ل شحد د مح  ا قبا الشعرم   ن أركان ا ومؤيداا الجاا ر. 
 أواًل: محل الجريمة :

ه الورا  إو أنو من  شمنا محا اذه الجريمة بالورا  التاصة . ول  يضم المشرع السوري شعريأًا ل ذ
الممكن شعريأ ا بأن ا : الورقة الشر  نام ا أشتاص  اد  ن فيما ب ن   ، وبالشالر ل  شصدر  ن اي 

 موا  رسمر ضمن اتشصاصو ، وليس ل ا شكا اي ورقة رسمية . 
وقد صدر  العد د من القرارا  القضا ية لمحكمة النقض السورية ششضمن ما يعد أوراقًا تاصة . فقد 
حكم  اذه المحكمة بأن : ) الشيك او من السندا  الشجارية الشر شكشسل قوش ا من شوقيم صاحب ا 

ل قوش ا من قانون من قانون العقوبا  الشر شكشس 441وليس  من السناد المالية المشار إل  ا فر المادة 
العادية التاصة ، والشاوير يقم ف  ا شح  طا  ة أحكا   الورا إصداراا ، و  يو فمن الشيك يعشبر من 
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 . وفر قرار  تر ا شبر 1من قانون العقوبا  واو جنحوي الوص  وو حاجة فيو إلن اوش ا  461المادة 
دا  لالمر ار جميع ا شعشبر من الورا  ل أو السنحأن : ) السناد الشجارية كالسأشجة أو سند الس

من قانون العقوبا  واو جر  من نوع الجنحة وو  461التاصة الشر  نطبق جر  الشاوير ف  ا   ن المادة 
حالشو لمحكمة الجنايا    .  2حاجة ف  ا إلن اوش ا  وا 

 ثانيًا : أركان الجريمة : 
 المادي والركن المعنوي . إن جريمة شاوير الورا  التاصة ل ا ركن ن : الركن 

من قانون  447 شمنا الركن المادي ل ذه الجريمة بأعا الشاوير المعرم وفقًا ل مادة  ـ الركن المادي : 1
العقوبا  بأنو: ) شحري  مأشعا ل حقيقة فر الوقا م والبيانا  الشر  راد إنباش ا بصك أو متطوط يحشج ب ما 

  ن أن اذا الشاوير  461أو اجشما ر  . وقد حدد  المادة يمكن أن  نج   نو ضرر مادي أو معنوي 
من قانون العقوبا  الشر  446و  445يمكن أن  ش  بمحد  الوسا ا المنصوص     ا فر المادش ن 

شرحنااا سابقًا . ومن الممكن أن نطرل بعض المن ة   ن الشاوير فر الورا  التاصة : كأن  ايد البا م 
فر العقد الموقم ب نو وب ن الشاري بغية مطالبشو ب ذا النمن   ر الحقيقر أما    ن نمن المبيم المحدد 

 القضاء ، أو أن يحرم الشاري فر  دد المشار المبا ة لو فر  قد البيم  ن طريق ايادش ا. 
شعد جريمة شاوير الورا  التاصة من الجرا   المقصودة ، ف شوجل أن يكون الجانر  ـ الركن المعنوي : 2
مًا بأنو يحرم فر الورقة التاصة وأن ششجو إرادشو ل قيا  بذلك . إضافة لذلك وبد من شوفر الدافم  ال

 المشمنا بنية إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجشما ر . 
                                                 

، نقض سوري ،  8132، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، القا دة رق   81/7/8161شاري   834قرار  867نقض سوري، جناية أساس  1
 . 8113، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، القا دة رق   84/2/8114شاري   37، قرار  16جناية اساس 

 .  8138أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، القا دة رق   ، 78/7/8164شاري   271قرار  255نقض سوري ، جناية ، أساس  2
 441وضع  محكمة النقض السورية معيارًا ل شأريق ب ن السناد المالية الشر يعشبر شاويراا كشاوير الورا  الرسمية وشنطبق     ا المادة 

شبر شاويراا كشاوير الورا  التاصة وشنطبق     ا من قانون العقوبا  ، وبالشالر فالشاوير جنا ر الوص  ، وب ن السناد المالية الشر يع
من قانون العقوبا  شنص   ن أنو شعد كالورا  الرسمية لشطب ق المادة السابقة  441من قانون العقوبا  : ) إن المادة  461المادة 

أو كان  شحوو بواسطة الشا  ر .  السندا  ل حاما أو السندا  اوسمية الشر أج ا إصداراا وكا السندا  المالية سواء أكان  ل حاما
وما بعداا  ن اذه السناد ووصأ ا بأن ا قاب ة ل شداوو وشصدر بالجم ة وشتوو الحق يقي  مشساوية  531وبحث قانون الشجارة فر المادة 

الشر أج ا إصداراا بصورة وشكون اسمية أو لحام  ا أو لالمر. ومؤد  ذلك أن اذه السناد المعشبرة كالورا  الرسمية فر بال الشاوير ار 
 امة وسم  بشداول ا ب ن المواطن ن وفقًا لقانون إصداراا أو قانون الشجارة، وسواء أكان شداول ا لمص حة  امة كسندا  القروض الوطنية 

كون اسميًا وشحما الشر شصدراا الدولة أو لمص حة المؤسسا  المالية كما او الحاو فر أسناد الشركا  التر  ، واذه السناد من ا ما ي
 ش ا اس  صاحب ا المسج ة لو وشكون أحيانًا لالمر وشنشقا بطريقة الشا  ر كسا ر السناد الشجارية ، وشكون أحيانًا باس  حام  ا وشنشقا م ك

ن اذه السناد ار المقصودة فر المادة  وو  دتا ف  ا  من قانون العقوبا  441ل حا ا     ا بمجرد وول ا إليو ودون معامو  أتر  . وا 
  بقية السناد الشجارية الشر أنش   بعقد تاص ول  شسشند إلن قانون إصداراا لذلك فمن اذه السناد الت رة شبقن دات ة فر مأ و  الورا

شاري   631قرار  336من قانون العقوبا  .  نقض سوري ، جناية اساس  461التاصة ويكون منطبقًا     ا أحكا  المادة 
 8131، أد ل اسشبنولر ، مرجم سابق ، القا دة رق   21/88/8162
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 ثالثًا: المؤيد الجزائي : 
 اقل المشرع السوري   ن ارشكال اذه الجريمة بعقوبة جنحية الوص  وار الحبس البسيط من سنة إلن 
نوث سنوا  وبالغرامة ألأر ل رة سورية . وانا وبد من اإلشارة إلن أن القانون أ طن الجانر فرصة 

 ليسشأ د من  ذر محا أو  ذر متأ  شريطة شوفر مجمو ة من الشروط. 
من قانون العقوبا  فر فقرش ا الولن بأنو : )  468أادة من العذر المحا : نص  المادة ا شروط اوسش 8

إذا أقر المجر  بالأعا الجرمر قبا اوسشعماو أو الموحقة أ أر من العقال  . وبالشالر فقد من  المشرع 
 الجانر  ذرًا محًو بشرط شوفر ما   ر : 

إذا كان محا الشاوير   ر ذلك فو يمكن ل جانر أن يسشأ د  أ ا أن يكون محا الشاوير ورقة تاصة ، أما
من قانون العقوبا  يقشصر   ن  468من  ذر محا . وبذلك حكم  محكمة النقض بأن : ) حك  المادة 

ن اذا العذر التاص  إ أاء ماوري الورا  التاصة إذا أقروا بالأعا الجرمر قبا اوسشعماو والموحقة ، وا 
  . 1لجرا   ، وو  جوا ششم ا حكم ا جميم جرا   الشاوير بشكا  ا ب ذه الطا أة من ا

ل ا أن يعشرم الماور بأعا الشاوير قبا اسشعمالو ل ورقة التاصة الماورة ، أما إذا اسشعما المجر  اذه 
 الورقة وبعد ذلك أقر بأع و فو يسشأ د من اذا العذر المحا . 

ج ا أن يعشرم الجانر بأعا الشاوير قبا الموحقة ، واذا يعنر أنو   ن الجانر أن يقر بأع و قبا شحريك 
د و  الحق العا  بحقو، اي وبد أن  ش  او شرام فر مرح ة الشحق ق الولر أو  ند وصوو الورا  إلن 

بة العامة بشحريك اذه الد و  أما  النيابة العامة ولكن قبا شحريك د و  الحق العا  ، أما إذا قام  النيا
قاضر الشحق ق أو أما  محكمة بداية الجااء فو يسشأ د الجانر من العذر المحا ولو ا شرم فر مرح شر 

 الشحق ق اوبشدا ر أو الن ا ر. 
من قانون العقوبا  فر فقرش ا النانية   ن اذا  462ا شروط اوسشأادة من العذر المتأ : نص  المادة  2
ر : ) إذا حصا اإلقرار من المجر  بعد اسشعماو الماور وقبا الشكو  أو الموحقة فشتأض العقوبة العذ

 . وبالشالر فقد من  المشرع السوري  ذرًا متأأًا لمرشكل اذه الجريمة  248  ن نحو ما جاء فر المادة 
 من قانون العقوبا  شريطة شوفر الشروط ااشية :  248وفقًا ل مادة 
ون محا الشاوير ورقة تاصة . وفر اذا اإلطار حكم  محكمة النقض بأن : ) و يكون الشاوير أ ا أن يك

فر سند جنا ر الوص  إو بعد اكشماو الصأة الرسمية ل سند فمن ل  شكشما بقر شاويرًا جنحيًا واو شرام 
  .2482قبا الموحقة  تأض العقوبة وفق المادة 

 قة التاصة الماورة . ل ا أن يكون الجانر قد اسشعما الور 

                                                 
  8111، أد ل اسشنبولر ، مرجم سابق ، القا دة رق   8155لعا   615قرار  571نقض سوري ، ا  ة  امة ، جناية أساس  1
  771، أ. محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص  3/81/8131شاري   5181قرار  2732نقض سوري ، اساس  2
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ج ا أن يعشرم الجانر بأع و قبا الشكو  أو الموحقة : ويقصد بذلك أن يقر الجانر بجرمو قبا شقدي  
شكو  من المجنر   يو ، وفر حاو  د  وجود شكو  فيششرط المشرع أن  ش  اإلقرار قبا الموحقة أي قبا 

نقض بأن : ) الشراجم  ن اسشعماو الماور بعد شحريك د و  الحق العا  .  وشبعًا لذلك حكم  محكمة ال
  . 1صدور الحك  البدا ر و شأن ر لو   ن الد و  وو يشكا سببًا متأأاً 
 المطلب الحادي عشر
 جريمة استعمال المزور

 من قانون العقوبا    ن جريمة اسشعماو الماور :  444شنص المادة 
لماور واو  ال  بأمره  . انطوقًا من اذا النص ) يعاقل بعقوبة مرشكل الشاوير نأس ا من اسشعما ا

 القانونر من الممكن شحد د محا اذه الجريمة وأركان ا ومؤيداا الجاا ر . 
 أواًل : محل الجريمة : 

إن محا جريمة اسشعماو الماور او الصك أو المتطوط الذي يحشوي   ن البيانا  أو الوقا م المحرفة. 
 و ورقة رسمية أو سجا رسمر أو مصدقة كاذبة أو ورقة تاصة .  وبالشالر قد يكون اذا المحا ا

 ثانيًا : أركان الجريمة : 
إن دراسة النموذج القانونر ل ذه الجريمة  ب ن أن ل ا ركن ن : الركن المادي القا     ن النشاط اإل جابر 

 والركن المعنوي المشمنا بالقصد الجرمر . 
 ـ الركن المادي :  1

مادي ل ذه الجريمة بنشاط إ جابر يأشيو الجانر باسشعماو الصك أو المتطوط المحشوي   ن  شمنا الركن ال
الشحري . ويقصد باوسشعماو طرل اذا الصك أو المتطوط ل شداوو ب ن الناس واوحشجاج بو بقصد إنبا  

 واقعة مع نة مما   حق ضررًا ماديًا أو معنويًا أو اجشما يًا.
 الشروع فر جر  اسشعماو ماور . فر الواقم انا وبد من الشم  ا ب ن حالش ن :  وينور فر اذا الصدد مسألة

إذا كان الشاوير جنا ر الوص  فمن اسشعماو الماور جريمة جنا ية الوص  وبالشالر يعاقل   ن الشروع 
ة إلن أحد فر اسشعماو ماور شبعًا ل قوا د العامة .  وبالشالر فمنو إذا قا  أحد الشتاص بمرساو ورقة رسمي

الشتاص  ن طريق البريد إو أن اذه الورقة ل  شصا إلن المرسا إليو بسبل ارم تارج  ن إرادشو فمنو 
 يعشبر مسؤوًو  ن جر  الشروع فر اسشعماو ماور . 

أما إذا كان الشاوير جنحر الوص  فمن اسشعماو الماور   ر معاقل   يو لن المشرع ل  يأِ  بنص 
 ع وفقًا ل قوا د العامة . تاص  جر  اذا الشرو 

                                                 
، أ. ياس ن الدركالر ، المجمو ة الجاا ية لقرارا  محكمة القنض  24/6/8131شاري   8854قرار  8782نقض سوري ، جنحة أساس  1

  583، الجاء الوو ، ص  8111حشن  8141السورية من  ا  
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 ـ الركن المعنوي :  2
 شمنا الركن المعنوي ل ذه الجريمة بالقصد الجرمر، فمن اسشعما صكًا ماورًا وبد أن يع   بأنو ماور وأن 
ششجو إرادشو وسشعماو الماور. وبناء   يو قض  محكمة النقض بأن : ) الع   بكون الونيقة ماورة شرط 

  . 1  اسشعماو الماورأساسر ل معاقبة بجر 
وقد      محكمة النقض حكم ا اذا بأنو : ) لما كان  المحكمة مصدرة القرار قد نأ   ن الطا ن قيامو 
بالشاوير إو أن ا أدانشو بجناية اسشعماو الماور بدا ر أنو ل   داو  فر الاار المدة الكافية لشأا  و 

ورة ، وأفاد بأنو حصا   ن ل حصوو   ن الش ادة . ولما كان الطا ن قد أنكر   مو بكون الش ادة ما 
الش ادة و    ا الشواقيم والتشا  الوامة من مواأر جامعة الاار وأنو ل  يقد  اذه الش ادة إلن أي مرجم 
رسمر وأنو و يسشأ د من ا. ولما كان الع   بكون الونيقة ماورة او شرط أساسر ل شجري  . ولما كان  

   الطا ن بكون الش ادة ماورة، وما ذكرشو المحكمة كدل ا   ن المحكمة ل  شقد  الدل ا الكافر إلنبا   
الع   و يكأر إلنبا  الع   ، بحسبان أن الدوا  ليس شرطًا ل حصوو   ن الش ادة لن الدراسة شش  أحيانًا 
 ن طريق المراس ة . ولما كان القرار الطع ن ل   ناقر اذه المور مناقشة شسشند إلن ما او مشوفر فر 

 لد و  مما  جع و سابقًا لوانو ويشع ن نقضو . م   ا
 ثالثًا : المؤيد الجزائي : 

. وبالشالر فمن العقوبة 2 اقل المشرع مرشكل جريمة اسشعماو الماور بالعقوبة المقررة لمرشكل جر  الشاوير
ة من الممكن أن شكون جنا ية الوص  إذا كان الماور صك رسمر أو جنحية الوص  إذا  كان ورقة تاص

 . 
وقد حكم  محكمة النقض بأن : ) الشاوير واسشعماو الماور جريمشان مسشق شان ولكا من ما  قوبة تاصة 

  . 3و  ن المحكمة أن شحدد  قوبة لكا من ما 
 رابعًا : القواعد اإلجرائية : 

الد و  فر القوا د اإلجرا ية ل ذه الجريمة يطرل موضوع ارشباط جر  الشاوير باسشعماو الماور وشقاد  
 العامة.

:  ا شبر  محكمة النقض أن جر  اسشعماو الماور او جريمة مسشمرة ، و فر ـ تقادم الدعوى العامة  1
اذا الصدد نذكر ما ذاب  إليو محكمة النقض : ) الشاوير اسشعماو الماور جرمان  تش أان  ن بعض ما 

أن جريمة الشاوير  نية شش  بمجرد شغ  ر اتشوفًا ب نًا ولكا من ما  ناصره المكونة لو. وشرشل   ن ذلك 
                                                 

 .  411، ص  6و  5 ، العددان 2114، مج ة المحامون لعا   84/4/2112شاري   633قرار  8123نقض سوري ، جناية ، اساس  1
حكم  محكمة النقض السوري بأنو : ) وبد من معرفة الأا ا بجر  الشاوير واسشعماو الماور لن العقوبة شتصية  . نقض سوري ،  2

  368، ص  6و 5، مج ة المحامون ، العددان  3/7/2116شاري    528، قرار  8871جنحة ، أساس 
  886، أ.محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص  71/81/8152شاري   2216قرار  2813نقض سوري ، جنحة أساس  3
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الحقيقة فر الورقة إذا شوافر  باقر أركان ا ومن اذا الوق  شبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفم الد و  
العامة ب ا ، أما جريمة اسشعماو السند الماور ف بشدغ العما الجرمر ف  ا من شاري  اوسشعماو ويسشمر 

  .  1يصدر فيو حك  قطعر حشن  نقطم العما بالسند أو
 ـ استقالل  جرم التزوير عن جرم استعمال المزور :  2

. ولذلك  2يسشقا جر  الشاوير  ن جر  اسشعماو الماور ف كا جر   ناصره ووقا عو المسشق ة  ن التر  
اود اء  حكم  محكمة النقض بأن : ) حك  البراءة من جريمة الشاوير و يق د النيابة العامة وو يمنع ا من

  ن من برغ من جريمة الشاوير بجريمة اسشعماو السند الماور أو الشدتا ب ا . وو يمكن ا شبار ااش ن 
الجريمش ن بمنابة الجريمة الواحدة ذلك لن ما كا من يقد    ن ارشكال جريمة الشاوير مضطرًا وسشعماو 

ل جريمة اسشعماو السند الماور أو  شدتا الماور بنأسو ل جنر نمرة الشاوير، وما كا من يقد    ن ارشكا
باسشعمالو ابشغاء اونشأاع واإلضرار بالغ ر و  شمكن من ارشكال اذه الجريمة ما ل  يق  بنأسو بارشكال 

  . 3جريمة الشاوير
 ـ ارتباط جرم التزوير بجرم استعمال المزور :  3

ن أنو إذا اد ن أحد التصم ن أنناء من قانون أصوو المحاكما  الجاا ية    718و 711شنص المادش ن 
 الشحق ق أو المحاكمة فر الد و  أن الورقة المبراة ماورة س ا تصمو اا فر ن شو اسشعمال ا : 

فمذا أجال التص  أنو و  رو  اسشعماو الورقة المد ن شاويراا أو سك   ن الجوال نمانية أيا  فو  ؤتذ 
 ب ا فر الد و  . 

 أما إذا أجال باإل جال فيصار إلن رؤية د و  الشاوير الطار ة من ضمن الد و  الص ية. 
إن الشأس ر الغا ر ل اش ن المادش ن  دو   ن أن المشرع رمن إلن الحؤوو دون إقامة د و  الشاوير فيما إذا 

 أ  ن من أبرا الورقة أنو   ر مشمسك ب ا .
) ل مد ن   يو بالشاوير إن اء إجراءا  : من قانون الب نا   41وما  دو   ن ذلك ما نص    يو المادة 

 اود اء فر أية حالة كان      ا بشناالو  ن الشمسك بالورقة أو السند المطعون فيو . 
                                                 

. فر المقابا  885، أ.محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص  8/6/8133شاري   8778قرار  8125نقض سوري ، جنحة،  أساس  1
قض سوري ، جنحة أساس حكم  محكمة النقض فر قرار  تر : ) إن جرمر الشاوير واسشعماو السند الماور من الجرا   اانية  . ن

 .  243، أ. اة ضاحر ، مرجم سابق ، ص  28/88/8155، شاري   8121، قرار  8162
  885، أ.محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص  6/8161/ 8شاري   8221قرار  8176نقض سوري ، جنحة اساس  2
. وفر حك   تر  886، مرجم سابق ، ص  ، أ.محمد   ر ف نو 21/81/8151شاري   521قرار  743نقض سوري ، جناية أساس  3

لمحكمة النقض : ) إن الشاوير واسشعماو الماور اما جرمان وو يسشأاد أحداما من ااتر لن لكا من ما  ناصره المكونة ولذلك فمن 
شاوير با وبد من إقامة إقامة الد و  بجر  الشاوير و شكأر ل حك  بجر  اسشعماو السند الماور فيما لو انش   الد و  بالبراءة من ال

،  4/6/8161شاري   8237قرار  882الد و  بالجر  النانر بمد اء جد د إذ و يمكن ا شباراما جرمًا واحدًا . نقض سوري جنحة أساس 
  885أ. محمد   ر ف نو ، مرجم سابق ، ص 
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ومن توو ذلك نر  اذا اورشباط ما ب ن الشاوير واسشعماو الماور وشبعًا لذلك حكم  محكمة النقض: ) 
العامة فر طعن ا من أن د و  الشاوير شبقن قا مة بصرم النار  ن د و   إن ما ذاب  إليو النيابة

اسشعماو الماور لن كًو من الجريمش ن منأصا  ن التر  و سند لو فر القانون لن مبدأ انأصاو 
جريمة اوسشعماو  ن جريمة الشاوير يغدو   ر قا   ما دا  أن الماور او الذي اسشعما الورقة الشر اوراا 

الذي شنااو  ن اذا اوسشعماو وأ  ن  د  شمسكو بالورقة المذكورة ، والشاوير انا  ندمج باوسشعماو  واو
وو يمكن النار إليو كجريمة مسشق ة لن الأا ا إنما اور الورقة ل نشأم ب ا باسشعمالو إيااا فيكون ذلك ششمة 

  . 1لشاويراا وو يكون الأعون إو شنأ ذًا لقصد جرمر واحد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
إلن  8141حكمة النقض السورية من  ا  ، المجمو ة الجاا ية لقرارا  م 3/5/8166شاري   8163قرار  718نقض سوري ، أساس  1

  415، أ. ياس ن دركالر ، مرجم سابق ، ص  8111
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 855 : الشعدي   ن حراسة القاصر  المبحث الثاني
 856 : تط  القاصر ممن لو   يو حق الووية  المطلب األول
 851 :  د  اومشناو لمر القاضر بمحضار القاصر  المطلب الثاني

 861 : إاماو الولد أو العاجا  الثالثالمبحث 
 864 القسم الثالث : الجنايات التي تشكل خطرًا شامالً 

 864 الفصل األول : الحريق
 866 : محا جريمة الحريق المقصود  المبحث األول
 863 : أركان جريمة الحريق المقصود  المبحث الثاني
 838 : المؤيد الجاا ر لجريمة الحريق المقصود  المبحث الثالث
 837 : الحريق   ر المقصود المبحث الرابع 

 836 : الجرا   المشع قة بآلة إطأاء الحريق  المبحث الخامع
 833                  الصناعية الفصل الثاني: االعتداء على سالمة طرق النقل والمواصالت واألعمال 

 831 : جريمة شتريل الطر  العامة أو المنشآ  العامة  المبحث األول
 811 : جريمة شعط ا س ر القطار الحد دي  المبحث الثاني
 812 : جريمة شحطي   و  اإلشارة التاصة بالسأن والمركبا  ال وا ية المبحث الثالث
 817 : جريمة او شداء   ن المواصو المبحث الرابع

 815 : الجرا   المشع قة بال ماو الصنا ية المبحث الخامع
 813 الفصل الثالث: التسبب في نشر األمراض

 811 : الشسبل فر انششار مرض سار من أمراض اإلنسان  المبحث األول
 811 : الشسبل فر انششار الجراني  ب ن الدواجن أو المارو ا   المبحث الثاني
 818 :  د  مرا اة النامة التاصة بمكافحة الوب ة المبحث الثالث
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 817 الجرا   الواقعة   ن الشتاص                                             :الرابعالقسم 
 817 القشا المقصود                                                            األول: الفصل
 814 القشا البسيط                                                           األول: المبحث

 814 محا جريمة القشا                                                      األول: طلبالم
 813 جريمة القشا                                                     أركان الثاني: المطلب
 284 المؤيد الجاا ر                                                       الثالث: المطلب

 
 القشا المقصود المشدد الثاني: المبحث
 الاروم المشددة لعقوبة القشا إلن الشغاو الشاقة المؤبدة               األول: المطلب

284 
285 

 228 الاروم المشددة لعقوبة القشا إلن اإل دا                              الثاني: طلبالم
 225 القشا المقصود المتأ                                                 الفصل الثالث:

 226 قشا الول د اشقاء ل عار                                                  األول: طلبالم
 221 القشا إشأاقًا                                                            الثاني: طلبالم
 271 الحما أو المسا دة   ن اونشحار                                     الثالث: طلبالم
 274        القشا أو اإل ذاء الواقم أنناء مشاجرة                             الرابع: طلبالم
 276 القشا دفا ًا  ن الشرم                                                   الخامع: طلبالم
 248 دفم الدتوو إلن المناو ن ارًا                                        السادع: طلبالم

 اإل ذاء المقصود                                                      الثاني: الفصل
 جريمة اإل ذاء المقصود                                                األول: المبحث

247 
247 

 247 أركان الجريمة                                                       األول : المطلب
 245 الشروع فر اإل ذاء                                                   الثاني : المطلب
 243 صور اإل ذاء المقصود                                                 الثاني: المبحث

 243  صور اإل ذاء المقصود الجنحر                                        المبحث األول:
 241 صور اإل ذاء المقصود الجنا ر                                        المبحث الثاني:

 255 القشا واإل ذاء  ن   ر قصد                                          الثالث: الفصل
 255 أركان الجريمة                                                       األول: المبحث
 256 : التطأ                                                             األول المطلب
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 268 النش جة الجرمية                                                    الثاني: طلبالم
 268 العوقة السببية ب ن التطأ والوفاة أو اإل ذاء                         لثالث:ا طلبالم

 262  قوبا  القشا واإل ذاء  ن   ر قصد                                الثاني: المبحث
 262  قوبة القشا   ر المقصود                                          األول: مطلبال
 267  قوبا  اإل ذاء   ر المقصود                                                           الثاني: طلبالم

 264 الجرا   الواقعة   ن حرية اإلنسان وشرفو الفصل الرابع:
 حجا الحرية  المبحث األول:

 الذ  والقدل والشحق ر  المبحث الثاني :
264 
266 

 231 الجرا   الواقعة   ن المواو :الخامع القسم
 231 السرقة األول: الفصل
 238 محا السرقة األول : المبحث

 
 جريمة السرقة  نأركا الثاني : المبحث

 الركن المادي األول : مطلبال
231 
231 

 217 الركن المعنوي  الثاني: طلبالم
 215  قوبة جريمة السرقة الثالث: المبحث

 215 السرقة البسيطة األول: طلبالم
 215 السرقة المشددة الثاني: طلبالم
 

 714 ةصور السرقة المتأأ :المطلب الثالث
 

 713 حاو  اإل أاء أو الشتأ   من  قوبة السرقة :المطلب الرابع
 781 جريمة اوحشياو الثاني: الفصل
 781 محا اوحشياو األول : المبحث
 788 أركان جريمة اوحشياو الثاني: المبحث

 788 الركن المادي األول: مطلبال
 786 الركن المعنوي  الثاني:طلب الم
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 783  قال اوحشياو الثالث: مبحثال
 783  قوبة اوحشياو البسيطة األول : طلبالم
 783  قوبة اوحشياو المشددة  الثاني : مطلبال

 781 جريمة إساءة او شمان الثالث: الفصل
 

 721 او شمان إساءةمحا  األول: المبحث
 

 721 أركان الجريمة  الثاني : مبحثال
 728 : الركن المادياألول طلبالم
 727 الركن المعنوي  الثاني: طلبالم

 724  قال إساءة او شمان الفصل الثاني:
 725  قوبة إساءة او شمان البسيطة المبحث األول:
 725  قوبة إساءة او شمان المشددة المبحث الثاني:
 723 الشاوير واسشعماو الماور القسم السادع:
 723 محا الجريمة  الفصل األول :
 721 أركان الجريمة الفصل الثاني :
 771 الركن المادي المبحث األول :
 776 الركن المعنوي  المبحث الثاني :
 773 أنواع الشاوير  المبحث الثالث :
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