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 شكر وتقدير

 - يلعداكككككك اق تبقاا م ال /أتقدم بجزيل الشككككككتق يالتقدعق يالإقى أ تلذ أاككككككت دك ال   ككككككل الدتتيق

يلم   ،تل ة الحقيق  لت  كككلب  وقبيإل ااشكككقاه علذ ادا القاككك لة ق م مشككك  لة يماككك يل  تب ال  عق  عمعد

 ،يالدك ت أ لتيجعه تب البن ء  ،بدلب مأ جهد تبعق يمت وإة ماككككككككككككتمق  داإل مقاحل تعداد ادا القاكككككككككككك لة

 يماحظ تب الق مة الديق ال بعق ىي تدقاج ادا القا لة وصيقته  الح ل ة.

أ عبد الإ إل، /أ مالدتتيقي  ،عبد هللا دلعل ال قا /بد لص الشكككككتق يالتقدعق تلذ الدتتيق تم  أتقدم

 ة.يا ن ئه  و لماحظ ت الق م ،أع  ء لجنة المن قشة لت  لهم  و لمياىقة علذ من قشة ادا القا لة

 تم  أُقدم شتقك يتقدعقك تلذ أا تدتي ال قام وتل ة الحقيق ىي ج مإة األزاق.

قتز المعزاأ يمتتوة م ،أ أتقدم وشكككككككتقك الجزيل تلذ الإ ملعأ ومتتوة نق وة المح معأيال   يتني أ

يالهعئة الماككككككتقلة لحقيق ااناكككككك أ لم  قدميا لي مأ تاككككككه ات تبعق  للحصككككككيإل علذ  ،لحقيق ااناكككككك أ

 .المقاجع داإل ىتق  تعداد ادا القا لة

 

 

 الباحث

 
 

  



 ج

 

 ملخص الدراسة

 ا ة ىصيإل مأ بعنه  ىصل تمهعدك تطققن  ى ب تلذ أقت أ جقيمة تن يلن  مأ داإل ادا الدقااة 

يب  أ  ،القتل وشتل ع م حعث تن يلن  محل جقيمة القتل ياي اانا أ مأ داإل تب  أ بدء ح  تب يانته ئه 

 م تن يلن  القتأ الم دك لجقيمة القتل وإن صقا ال ا ة الاليك ااجقامي ، محل جقيمة القتل بداىع الشقه

ي تن يإل صيق  يالدك اقتصقن ا ى، و ا  ىة تلذ تن يلن  للقتأ المإنيك للجقيمة، تعجة يعاقة الابب ةيالن

 القصد الجن ئي وإنصقية الإلم يااقاد  نظقًا ل يأ جقيمة القتل بداىع الشقه مأ الجقائم الإمد ة.

طققن  تلذ تتأم  ال صل األيإل ىقد دصصن ا لب  أ م هيم داىع الشقه ىي جقيمة القتل حعث 

إد دلك يو، م ا ة الداىع ااجقامي يق متب الق نين ة يتمععز الداىع عأ وإض المصطلح ت المش بهة

يتب  أ  ،أي حن  المقصيد و لشقه تداىع القت  ب جقيمة القتل مأ داإل تإقيف الشقه لغة ياصطاح ً 

 ديق الإقه يالق  ء ىي تحدعد م هيم الشقه.

لطن  ال يء علذ ميقف الق نيأ يالق  ء مأ جقيمة القتل بداىع أم  ىي ال صل ال  ني ىقد ا

الشقه حعث ااتإق ن  ميقف ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني مأ تلك الجقيمة مأ داإل عقض ميقف 

المطبق ىي  1960لانة 16يالق نيأ ققم ، المطبق ىي قط ع  ز  1936لانة 74ق نيأ الإقيو ت ققم 

 ال  ة الغقب ة قبل يوإد التإدعل.

دلك أي حن  يت،  م بعن  ميقف قيانعأ الإقيو ت المصقك ياألقدني مأ جقيمة القتل بداىع الشقه

 ميقف الشقيإة اااام ة الغقاء مأ تلك الجقيمة.

 ء المصقك يالق ، يمأ  م تطققن  تلذ ميقف الق  ء ال لاطعني ىي قط ع  ز  يال  ة الغقب ة

 .ياألقدني أ  ً  مأ جقيمة القتل بداىع الشقه

 يأدعقًا ىقد ادتتمن  ادا الدقااة ومجميعة مأ النت ئج يالتيص  ت.
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Abstract 

In this study we have discussed three chapters. One of these chapters an 

introductive chapter ،in it we have clarified the items of commit  a murder in general 

and we have discussed how the human is the one who is responsible for commit a 

murder from the beginning of his life until his death and we have clarified the place 

of commit a murder as a motivation of honor ،then we have clarified the physical 

item of commit a murder with it’s three criminal behavior ،the result and the 

reasonable relationship. 

In addition to clarification the meaningful item of a murder and we have 

summarized it by discussing the picture of crimes with it’s two item which are science 

and determination because commit a murder as  a motivation of honor is an intended 

crime. 

In chapter one we have specialized it for clarification the definition of 

motivation of honor in commit a murder and we have clarified to the reasons of 

criminal motivation and it’s canonical value and differtiating the motivation on some 

of the same definitions.After that we have discussed the meaning of honor as a 

motivation for commit a murder crime by defining the honor in language and it’s 

correct meaning and the role of judgeship for determining the definition of honor. 

While in chapter two we have concentrated on the situation of judgeship and 

law from commit a murder as a motivation of honor by showing the situation of 

Palestinian’s punishment law from this crime and the situation of punishment law No 

74 in 1936 in Gaza strip and the law No 16 in1960 in the west bank before and after 

modification.  

Then we have discussed the situation of Egyptian and Jordan punishment law 

as a motivation of honor ،also we have clarified the situation of Islamic Legitimate 

from this crime. 

After that we have discussed the situation of Palestinian judgeship in Gaza 

strip and the west bank and the situation of the Egyptian and Jordan judgeship from 

commit a murder as a motivation of honor too. 

Finally ،we have finished this study with some of results and advices. 
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 : المقدمة

المجتمع الإقبي ياااككككككامي دطقًا اجتم ع ً  عهدد ىي  قتل الناكككككك ء علذ دل  ة الشككككككقهشككككككتل  

قائم ىي يقد انتشكككككككقت ادا الج، الناكككككككعج المجتمإي ىي تلك المجتمإ ت ي صكككككككعوب و لت تك يانإدام األم أ

مجتمإن  ال لاكككككككطعني د صكككككككة وشكككككككتل تبعق حعث زاقت واكككككككبب ادا الظ اق  أقياح بقيئة نتعجة م  ا م 

ئ ت ت كك ىة تلذ دلك ى أ وإض ال ، أاكك اككيتق لعد الميقي ة ديق اجتم ع ة د طئة تلإب ىعه  الإ دات يال

وحعكث  ،االجتمك ع كة تإطي القتككل علذ دل  كة الشككككككككككككككقه وإككدًا دعن كً  ى حلليأ مكك  حقم هللا يام ال  إلميأ 

أصكككككوحت جقيمة القتل بداىع الشكككككقه تشكككككتل ظ اق  دطعق  تاكككككتيجب اليقيه عندا ، ل ينه  ىي ازد  د 

علذ  2004ماككككككككتمق، ىوحاككككككككب ااحصكككككككك ئ ة التي أجقته  الهعئة الماككككككككتقلة لحقيق ااناكككككككك أ، مأ ع م 

، دماككة ح الت، 2004، قد بلغت عدد ح الت القتل علذ دل  ة الشككقه ىي ع م 2014منتصككف ع م 

يقد ا عد علذ انتش ق ادا ح لة،  26تلذ  2013حعأ يصلت ح الت القتل بداىع الشقه ىي ع م ىي 

الظ اق  المو لغة ىي تد عف الإقيو ت وحق المجقمعأ مأ قبل الق كككك ء يعدم التطبعق الاككككل م لنصككككيص 

ادا د أدى يق ،ل ب اقت  ب القتلي ميض م هيم الشككككككقه الدك  إتبق األاكككككك ن الدك عتم بن ء ع، الق نيأ 

تعجة ين، تلذ ق  م المنظم ت المدن ة يالحقيق ة ومم قاكككة  كككغيط ت مأ أجل الق ككك ء علذ تلك الظ اق 

لدلك ق م قئ ن الالطة اليطن ة ال لاطعن ة بتإدعل وإض نصيص الإقيو ت المطوقة ىي ال  ة الغقب ة 

 األاو ب ة متإدد يقط ع  ز  اعتق دًا منب أأ المشتلة ت مأ ىي تلك النصيص ىقط ىي حعأ أأ المشتل

 .تم  اتتإقض لب ادا الدقااة

 : أهمية الدراسة

ت مأ أام ة الدقااككة ىي ااج وة علذ عد  تاكك  الت ت يق وصككدد مي ككيع الدقااككة يمأ أام تلك 

 : التا  الت

 الإقيوة؟ علذ يأ قا الجقيمة علذ الداىع م ا ة -1

 ىقط؟ و لنا ء مقتوطة ص ة اي يال الشقه م هيم اي م  -2
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 محلب؟ ىي ال لاطعن ة اليطن ة الالطة قئ ن مأ الص دق التإدعل ت أ ال -3

 الشقه؟ بداىع القتل جقيمة عتإ مل الق  ء م تعف -4

 : الدراسة أهداف
تاككككل ط ال ككككيء علذ ظ اق  دطعق  ت شككككت ىي مجتمإن  ال لاككككطعني ياي القتل  تلذ الدقااككككة ادا تهده

 : أامه  الما ئل مأ مجميعة يب  أ تي  ح علذ دل  ة الشقه يتدلك

 .الجقيمة علذ يأ قا ااجقامي الداىع م ا ة -1

 .الم هيم ادا تحدعد ىي يالق  ء الإقه يديق الشقه م هيم -2

 .الشقه بداىع القتل جقيمة مأ يالق  ء الق نيأ  مأ تل ميقف -3

 : منهجية الدراسة

نصكككككككككككككيص ق نيأ الإقيو ت  مق قنةيدلك مأ داإل ، المق قأ  عتمدن  ىي ادا الدقااكككككككككككككة المنهجا 

يقكك نيأ ، المطبق ىي قطكك ع  ز  1936لاككككككككككككككنككة  74يالمتم لككة ىي  قكك نيأ الإقيوكك ت ققم ال لاككككككككككككككطعني 

وتل مأ ق نيأ الإقيو ت المصككقك يىقً  ألدق ، المطبق ىي ال كك ة الغقب ة 1960لاككنة16الإقيو ت ققم 

، 126يالمقااككككككك م وقيانعأ أقق م  2010لاكككككككنة  5ي ، م2009لاكككككككنة  71، 124تإد اتب و لقيانعأ أقق م 

، 2005يالمإدإل ىي اكككككككنة   1960لاكككككككنة  16يق نيأ الإقيو ت األقدني ققم ، 2011لاكككككككنة  10، 11

 .م2011

 : خطة الدراسة

 : قامن  ادا الدقااة تلذ  ا ة ىصيإل يدلك علذ النحي اآلتي

 القتل جقيمة أقت أ: التمهيدي الفصل . 

 القتل جقائم ىي الشقه داىع م هيم: األول الفصل. 

 الشقه بداىع القتل جقيمة مأ يالق  ء الق نيأ  ميقف: الثاني الفصل. 

 يالتيص  ت النت ئج علذ يتشتمل: الخاتمة. 
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 الفصل التمهيدي

 (1)أركان جريمة القتل

مأ ق نيأ  212حعث نصت الم د  ، جقم المشقع ال لاطعني يتدلك المصقك ياألقدني القتل

تل مأ  (2)214علذ أنب "مع مقاع   أحت م الم د  المطبق ىي قط ع  ز   1936لانة  74الإقيو ت ققم 

تابب ىي ميت شدص أدق و إل أي تقك  عق مشقيع   إتبق أنب اقت ب جن  ة يتإقه ادا الجن  ة 

مأ دات الق نيأ علذ أنب "تل مأ أدعأ و قت  ب جن  ة القتل 215و لقتل عأ  عق قصد" ينصت الم د  

المطبق ىي  1960لانة  16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  326قصدًا  إ قب و اعدام "بعنم  نصت الم د  

ال  ة الغقب ة علذ أنب "مأ قتل تنا أ قصدًا عيقب و ألشغ إل الش قة دماة عشق انة" ي ق بله  نص 

يالتي نصت علذ أنب "مأ قتل تنا أ قصداً عيقب  1960مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني لانة  326الم د  

لانة  58مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك ققم  330ادا يقد نصت الم د   (3)و ألشغ إل الش قة عشقيأ انة"

علذ أنب "تل مأ  2011لانة  10، 11يالمقاا م وقيانعأ أقق م  2010لانة  5المإدإل و لق نيأ  1937

 .قتل ن اً  مع ابق ااصقاق علذ دلك أي التقصد  إ قب و اعدام"

 : مأ داإل ااتققاء النصيص الا وقة ماحظتعأ أا اعتعأ يام  ويتبين للباحث

                                                 
 اكككك ق نهجال ادا الجقيمة، يعلذ لتإقيف عتإقض نص أك مأ د ل  ً  ج ء الغقب ة ال كككك ة ىي المطبق الإقيو ت ق نيأ  أأ تلذ ااشكككك ق  تجدق )1

  الم د  قىتع حعث  ز  قط ع ىي المطبق الإقيو ت  ق نيأ  ىي دلك عتن علذ الي كككع يل أ ال لاكككطعني الإقيو ت ق نيأ  مشكككقيع ىي المشكككقع
  ق نيأ  مأ5 الم د  نص قاجع-"الق نيأ  وحتم الإق ب  اككككتيجب الدك التقك أي  المح يلة أي ال إل الجقم ل ظة يتإني" وقيله  الجقيمة الد ماككككة
  أليإلا ال لاطعني، الجزء الإقيو ت ق نيأ  ىي الإ مة اليلعد، األحت م شتقك  تبقاا م ا اق قاجع ، يتدلك1936 لانة 74 ققم ال لاطعني الإقيو ت

 86، ص2011نشق،  داق ال  ن ة، بديأ  ، الطوإة( الجزائ ة يالما يل ة الجقيمة)
 1936 لانة 74 ققم الإقيو ت ق نيأ  مأ 214الم د  نص قاجع )2
  ىي ال كككك ة المطبق 1960 لاككككنة  16 ققم الإقيو ت ق نيأ  نصككككيص ن ن اي األقدني الإقيو ت ق نيأ  نصككككيص أأ تلذ الماحظة تجدق )3

  التي النصككيص لذت ااشكك ق  مع تإدعله  قبل األقدني الإقيو ت ق نيأ  ىذ يقدت التي النصككيص ىقط اككنتن يإل ى نن  ت قاق لحديث الغقب ة، يمنإ ً 
 .تإدعله  تم
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 ىي المطبق 1960 لانة 16 ققم الإقيو ت ق نيأ  يتدلك ياألقدني المصقك  الإقيو ت ق نيأ  أأ -1

 علذ يدلك (1)لقتلل تإقي  ً  لي ع ال قب دىع الدك األمق للقتل تإقي  ً    إيا لم الغقب ة ال  ة

 للقتل تإقي  ً  ي ع الدك  ز  قط ع ىي المطبق 1936 لانة 74 ققم الإقيو ت ق نيأ  داه

 المشقع أأ الباحث ويرى ، 214 الم د  ىي القصد يللقتل 212 الم د  ىي يدلك القصد  عق عأ

، قتللل تإقي  ً  ي ع قد أنب ن ح ة مأ الصياب ج نوب قد 1936 لانة 74 ققم الإقيو ت ق نيأ  ىي

 ألأ دلكي ، ياألقدني المصقك  المشقع ىإل تم  لل قب التإقيف ادا ي ع تقك وب األجدق يت أ

 .(2)تشت ل  ت أ ة ع عق ال القتل تإقيف

 قتأيال الم دك القتأ ياي ع مة أقت أ تياىق لق  مه  تتطلب القتل جقيمة أأ أ   ً  ي احظ -2

 .القتل جقيمة محل ياي القتل بجقيمة م تقض قتأ تياىق ج نب تلذ (3)المإنيك 

ى نن  انقيم بتقا م ادا ال صل تلذ  ا ة مو حث نتن يإل ىي الموحث األيإل يبن ء علذ م  تقدم  

موحث بعنم  نتن يإل ىي ال، ينتن يإل ىي الموحث ال  ني القتأ الم دك لجقيمة القتل، محل جقيمة القتل

 ال  لث القتأ المإنيك لجقيمة القتل.

  

                                                 
  الد ص، الداق الإقيو ت، القاككككككككم ع مق، ق نيأ  أبي زتي محمد -"حق يجب ديأ  أدق تناكككككككك أ قيح تزا ق" وأنب القتل الوإض عقه حعث )1

 يدمحم -"يى تب عل ب تتقتب الغعق ح    علذ اعتداء" وأنب الوإض عقىب يقد -225اككككنة، ص يالنشككككق، بعقيت، لبن أ، بديأ  للطو عة الج مإ ة
 255، ص1993الإقب ة، الق اق ،  النه ة الد ص، داق الإقيو ت، القام ق نيأ  شقح ىي حاني، الميجز نجعب

قاجع  -الجدعق و لدتق أأ مشككككقيع ق نيأ الإقيو ت ال لاككككطعني اكككك ق علذ ن ن نهج المشككككقع المصككككقك ياألقدني ىي عدم ي ككككع تإقيف للقتل  (2
 مأ مشقيع ق نيأ الإقيو ت. 238نص الم د  

 ة عدم  ي علذ الاكككليك اآل م صكككعقى ج نب مأ ال قب أنب ال بد مأ دقااكككة القتأ الشكككقعي عند تن يإل أقت أ الجقيمة و عتو قا القتأ الدك   ككك (3
أ قاجع اكل م أ عبد المنإم، النظقية الإ مة لق ني  -المشكقيع ة ي حدد عن صكق ادا الاكليك  يينقلب مأ طيق حق ئق األشك  ء تلذ النميدج الق نيني

نص التأ  م قتنً  ىي أنب مأ الصكككككككككإب اعتو ق -يوحق-، ىي حعأ عقى الوإض323، ص 2000الإقيو ت، داق الج مإة الجدعد ، اااكككككككككتندقية، 
أ قاجع عبد الق دق صكك بق جقاد  مو دق ق ني  -الجقيمة و عتو ق أنب منشككئه  يمصككدق يجيدا  يال عتصككيق اعتو ق المنشككن مجقد عنصككق ى م  أنشككأ

قيانعأ عقب ة يأجنب ة، ي الإقيو ت ال لاطعني دقااة تحلعل ة نقد ة للتشقيإ ت المطوقة ىي قط ع  ز  يال  ة الغقب ة مق قنة مع الشقيإة اااام ة 
 119، ص2011المجلد األيإل: الجقيمة يالمجقم، متتوة آى ق،  ز ، 
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 األول المبحث

 القتل جريمة محل

 محل الإقيو ت قيانعأ ىي القتل لجقيمة المنظمة النصيص ااتققاء داإل مأ للباحث يتضح 

 ت ئأ تلالق جقيمة محل  تيأ  أأ  صح ال يو لت لي، تنا ن ً   تيأ  أأ عجب القتل جقيمة محل أأ الدقااة

 تزا ق تلذ أدى يالدك عل ب االعتداء عي يق حعأ ح  ً  اانا أ ادا  تيأ  أأ ييجب تم ، اانا أ  عق أدق

 القتل إلى  قع أأ  ت ي يال، معت ً  تنا ن ً   تيأ  ألأ  صلح ال القتل جقيمة محل أأ دلك يمإنذ (1)قيحب

 يقع تدا ألنب يدلك، الق تل  عق أدق شدص اي اانا أ ادا  تيأ  أأ أ   ً  علزم بل حي تنا أ علذ

 ى نن  لدلك يتي  ح ً  (2)قتل جقيمة يل ن انتح ق ح لة وصدد نتيأ  ى نن  ن اب علذ شدص مأ االعتداء

 ينتن يإل، ه يانته ئ اانا أ ح    بدء األيإل المطلب ىي نتن يإل مطلبعأ تلذ الموحث ادا بتقا م انقيم

 .الشقه بداىع القتل جقيمة محل ال  ني المطلب ىي

 المطلب األول

 بدء حياة اإلنسان وانتهائها

 العتداءا أىإ إل ت ععف بعأ ال  صل الدط اي تد، و لغة أام ة اانا أ ح    بدا ة لتحدعد تأ 

 ح    بدا ة دتحدع ىي ال قب ادتلف يقد، ااجه ض جقيمة تحقق أي القتل جقيمة تحقق وأنه  الح    علذ

 بيان ص ل أمب جام مأ ح  ً  الميليد دقيج بلحظة تبدأ اانا أ ح    أأ الوإض قأى حعث اانا أ

 ن ءأ  للط ل حم  ة أك  حقق ال أنب اليا حة الإمل ة وا طتب ق م القأك ادا علذ أدد يقد، (3)عنه 

 اعتو ق لذت ال قب ىي القاجح القأك داب يقد بدنب اامة أي ح  تب تمن التي األىإ إل تزاء اليالد  عمل ة

 الح    لبدا ة تقط ش ال القأك لهدا ىيىق ً ، و نته ئه  ال اليالد  عمل ة ببدا ة تبدأ لإلنا أ الإ د ة الح    أأ

                                                 
الطوإة القاوإة، داق ال ق ىة  للنشككككق  محمد اككككإعد نميق، شككككقح ق نيأ الإقيو ت، القاككككم الد ص، الجزء األيإل)الجقائم الياقإة علذ األشككككد ص( )1

 26، ص 2011يالتيزيع، عم أ، األقدأ، 
 .29اإعد نميق، المقجع الا بق، ص محمد  )2
 .14، ص2007علي عبد القادر القهوجي، فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، د. ن.  (3
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 ن ءأ  ىي الميليد حم  ة لتشمل تمتد للقتل المجقمة النصيص أأ ومإنذ (1)أمب عأ الط ل عن صل أأ

 يااتإدادا  جبن و  تم إل أمب ت  أ عأ وت  نب ااتقل قد الجنعأ م دام اليالد  عمل ة تاتغققب الدك اليقت

 المشقع عل ب ا ق م  عتن يعلذ (2)ااتغققب الدك اليقت ت أ يأ  ً  يالدتب تإاقت مهم  للح    للدقيج

 لانة74قمق  ال لاطعني الإقيو ت ق نيأ  حام ىقد اانا أ ح    بدا ة تحدعد عدم ىي ياألقدني المصقك 

 أنب علذ نصت يالتي 220 الم د  ىي يدلك اانا أ ح    بدا ة تحدعد حيإل ال قهي الداه 1936

 أي عتن ن لم أم أتن ن دلك ىي عبق  يال أمب وطأ مأ ح  ً  دلص متذ قتلب  متأ شدص ً  الط ل  إتبق"

 ظرن وجهة ومن"  تأ لم أم مقطيع ً  اقتب حبل ت أ أي ت أ لم أم ى ب ماتقلة الدمي ة الديق  ت نت

 حدد بدء ح    المليليد قد 1936 لانة 74 ققم الإقيو ت ق نيأ  ىي ال لاطعني المشقع أأ الباحث

 ح    يتنتهي داا و ن ص لب عأ امب ان ص إل ت م، يعل ب ى نب لم    ي حم  ة للط ل أ ن ء عمل ة اليالد ،

 يى   لحظة يت عق (3)الق نيأ  وحم  ة جدعقاً   ظل اللحظة تلك يحتذ األدعق ن اب عل ظ حعأ اانا أ

 تقج عه  تأ م مدتل ة آقاء عد  ال قه ة الا حة  ايد حعث الإلمي التقدم ظل ىي حتذ صإيوة اانا أ

 : يام  مإ  قيأ تلذ

ي إتمد ىي تحدعد اليى   علذ تيقف جم ع أجهز  اانا أ عأ الإمل ومإنذ تيقف المخ : معيار تقليدي

 يالقلب عأ النوض يالديق  الدمي ة يالجه ز التن اي.

ندم  تنتهي قد ى قق الح    عىيىقً  للطب الحدعث  إتبق اانا أ : المعيار الحديثأم  المإ  ق ال  ني ىهي 

ح    المخ ياي اللحظة التي عتيقف ىعه  المخ تم مً  عأ تقا إل ااش قات ال هقب ئ ة يعدم ق بلعته  للح    

مخ يتأا اً  علذ دلك ى أ ميت ال، مق  أدقى وإد انقط ع الديق  الدمي ة الح ملة لأل اجعأ ل تق  مإعنة

يقد  ،وب ن و ً  يماتمق ىي عملب عأ طقيق أجهز  اانإ شيلي وقي قل ، إني و ل قيق  ميت ص حوب

اعتبقت وإض التشقيإ ت الميت الدم  ي مإ  قًا لتحدعد اليى   يمنه  ق نيأ الإقيو ت ال قناي الدك 

تلذ ج نب  بيت ميت المخ د يع الشدص ل ا ة  1996/د امبق/2اشتقط يىقً  للمقايم الص دق ىي 

                                                 
 14، صمقجع ا بقعلي عبد الق دق القهيجي، ىتيح عبد هللا الش دلي،  (1
 229محمد زتي أبي ع مق، مقجع ا بق، ص (2
 260محميد نجعب حاني، مقجع ا بق، ص (3
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 (1)مخ تدمعقًا ال  امح لب وأداء يظ ئ ب مق  أدقى يدلك لاعتقاه بيى تبادتو قات ت بت تدمعق دا   ال

 أأ ماألة تحدعد لحظة اليى   متقيتة ألصح ب االدتص ص ىي المج إل الطبي. وفي رأينا

 الثاني المطلب

 الشرف بدافع القتل جريمة محل

 الشقه عبداى القتل جقائم تلذ يو لنظق حي تنا أ علذ  قع أأ عجب القتل جقيمة محل أأ علمن  

 بداىع لقتلا جقيمة محل  تيأ  أأ  صلح ال ان  التا  إل يي  ق، النا ء علذ  قع م    لو ً  القتل أأ نجد

 قجيعال علعن  عجب التا  إل ادا علذ يلإلج وة يالقجل؟ المقأ  دلك ىي  اتيك  أم القجل اي الشقه

 الم د  صتن حعث الدقااة محل الإقيو ت قيانعأ ىي الشقه بداىع القتل بجقيمة المتإلقة للنصيص

 : علي م  علذ ءا تلغ  قبل 1960 لانة 16 ققم الإقيو ت ق نيأ  مأ 340

 أدق شدص مع و لزن  تلواه  ح لة مح قمب تحدى أي زيجتب ى جأ مأ المحل الإدق مأ  ات عد" -1

 ق نيأ  مأ 237 الم د  ينصت، "تحداام  أي تلعهم  تعدائهم  أي جقحهم  أي قتلهم  علذ يأقدم

 عزنذ يمأ يا الح إل ىي يقتله  و لزن  تلواه  ح لة زيجتب ى جأ مأ" أنب علذ المصقك  الإقيو ت

 أم المد ف الإدق مأ  ات عد" المإدإل األقدني الإقيو ت ق نيأ  مأ 340 الم د  يتدلك، ..."به 

 مأ قتل أي الح إل ىي يقتله  الزن  بجقيمة تلواه  ح إل أدياتب أي ىقيعب تحدى أي بزيجتب ىيجن

 الإدق مأ  ات عد" تنص يالتي 340 الم د   مأ ال  ن ة ال قق  يتدلك.." .مإ ً  قتلهم  أي به  عزني

 الزيج ة تأما ىي  مشقيع  عق ىقاش ىي و لزن  تلواب ح إل بزيجه  ىيجئت التي الزيجة داتب

 ق نيأ  مأ 324 الم د  نصت يتدلك، ..".مإ ً  قتلتهم  أي به  عزني مأ قتلت أي الح إل ىي ىقتلتب

 ىقتله  لزن ا بجقيمة تلواه  ح إل أمب أي تبنتب أي زيجتب ومش اد  ىيجن مأ" اام قاتي الإقيو ت

 ( 2)..".مإ ً  قتلهم  أي به  عزني مأ قتل أي الح إل ىي

                                                 
اكككككككك لم أحمد ال قد، ق نيأ الإقيو ت، القاككككككككم الد ص، ال ت ب ال  ني)ىي جقائم االعتداء علذ األشككككككككد ص(، الطوإة ال  ل ة، بديأ داق نشككككككككق،  (1

 .9، ص2008
مأ ق نيأ  237ة، يتدلك نص الم د  المطبق ىي ال ككككككككك ة الغقب  1960لاكككككككككنة  16مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني ققم  340قاجع نص الم د   (2

 مأ ق نيأ الإقيو ت اام قاتي. 324الإقيو ت المصقك، يالم د  
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 قيمةالج ادا محل أأ عت ح الشقه بداىع القتل لجقيمة المنظمة النصيص تلك داإل مأ و 

 لق تلا ى أ النصيص تلك يىق منهم  أك علذ يقع تدا القتل أأ حعث، المقأ  أي القجل  تيأ  أأ  متأ

 .النصيص تلك ىي الياقد الإدق مأ  ات عد

 أأ 1960 لانة 16 ققم الإقيو ت ق نيأ  مأ 340 الم د  نص داإل مأ للباحث يتضح حعث 

 تم ، لالقج مح قم تحدى أي الزيجة علذ تقع أأ بد ال الإق ب مأ الق تل ىعه   إدق التي القتل جقيمة

 عل ب لمجنيا ص ة ى أ يو لت لي، ا الء مأ أك شقيك علذ القتل يقع تدا الإدق دات مأ ال  عل ي ات عد

 ق نيأ  مأ 237 الم د  نص تلذ و لنظق يتدلك، تلعهم  أي القجل أي المقأ   تيأ  قد الجقيمة تلك ىي

 علذ لقتلا يقع اياء الم د  تلك ىي الياقد المد ف الإدق مأ  ات عد الق تل ى أ  المصقك  الإقيو ت

 القتل جقيمة لمح  تيأ  أأ بعأ ا يى  المصقك  المشقع ى أ يعل ب، و لزن  تلواه  ح إل عش قه  أي زيجتب

يتجدق ااش ق  ان  تلذ أأ المشقع األقدني قد تمعز ب   ىة ، الإدق دلك مأ لاات  د  القجل أي المقأ 

يالتي أعطت الإدق المد ف للزيجة التي تقتل زيجه  ح إل تلواب و لزن   340ىقق    ن ة تلذ نص الم د  

ىي منزإل الزيج ة أي تقتل شقيتتب أي تلعهم ، ياي م   إني النص صقاحة علذ أأ محل جقيمة القتل 

قد  مأ تلك القيانعأ أأ محل جقيمة القتل بداىع الشقه وأخيرًا يتبين للباحثجل، بداىع الشقه  تيأ الق 

أ ت أ الغ لب أأ تلك الجقائم تقت ب ع د   د المقأ   . تيأ القجل أي المقأ  يال ىقق ىي دلك، يا 
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 المبحث الثاني

 الركن المادي لجريمة القتل

الجقيمة حعث ال جقيمة ديأ نش ط م دك ملمين القتأ الم دك للجقيمة أي م   إقه ومبدأ م د ة  

يادا األمق ال عدلي مأ عدالة يجديى ، ى لق نيأ الجن ئي ال عهتم ايى و لظ اق الملمين ، متأ تدقا ب

تم  أنب  ،ىمأ الإدإل أال  ح اب األىقاد علذ نيا  ام م  لم تتجاد ىي نش ط د قجي علحق  قق و لغعق

ه  ل ات   ق  ىي داته  بل تأ تجقيمه  قد  شجع األىقاد علذ تج يز مأ  عق المجدك تجقيم النيا   ألن

يالقتأ الم دك  (1)مقحلة الن ة تلذ ااقدام علذ ال إل ط لم  ت نيا ىي الح لتعأ مإق عأ لإق ب الق نيأ 

لجقيمة القتل عتم ل ىي تت  أ اليك أي االمتن ع عأ ىإل عتابب ى زا ق قيح تنا أ حي يمأ ان  نجد 

 ،الم دك  شتمل علذ  ا ة عن صق اي اليك عقد علذ محل جقيمة القتل ياي اانا أ الحي أأ القتأ

 يعاقة ابب ة بعأ ادا الاليك ااجقامي يالنتعجة.، ينتعجة تقتبت علذ ادا الاليك اي اليى  

ليك نتن يإل ىي المطلب األيإل الا، يبن ء عل ب ى نن  انتن يإل تلك الإن صق ىي  ا ة مط لب

 ينتن يإل ىي المطلب ال  لث عاقة الابب ة.، ي ينتن يإل ىي المطلب ال  ني النتعجةااجقام

 المطلب األول

 راميـــــلوك اإلجــــالس

ألنب  م ل الق ام المشتقك بعأ جم ع أنياع ،  إد الاليك ااجقامي مأ أام عن صق القتأ الم دك

ه   قيق  أم تلك التي علزم لق  م، ااجقامي ىقطالجقائم اياء أتلك التي  ت ي ليقيعه  اقت  ب الاليك 

ا ق  م يو لت لي ى، ياياء أ  نت ت مة أم ن قصة، تحقق نتعجة تجقام ة مإعنة تلذ ج نب الاليك ااجقامي

 (2))ال جقيمة وغعق اليك( للقتأ الم دك يال ق  م للجقيمة تدا تدلف ادا الاليك ى لق عد  أنب

                                                 
 .470ال م أ عبد المنإم، النظقية الإ مة لق نيأ الإقيو ت، مقجع ا بق ص   (1
 139عبد الق دق ص بق جقاد ، مقجع ا بق، ص (2
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قد حدد وشتل يا ح يصقيح  نجد أنه 1936لانة  74ققم  يو لقجيع تلذ ق نيأ الإقيو ت 

علذ أنب "تل مأ تابب ىي ميت  212، 214صيقتي الاليك ااجقامي ىي جقيمة القتل حعث نصت م

شدص أدق و إل أي تقك  عق مشقيع... " األمق الدك  إني أأ القتل قد عتم ىي صيق  قتل واليك 

 1960لانة  16بعنم  و لقجيع تلذ ق نيأ الإقيو ت ققم ، )تقك( تعج بي أي ىي صيق  قتل واليك البي

قد نص علذ الاليك ااجقامي ىي جقيمة القتل وصيق  تجم ل ة  نالحظ أنه، المطبق ىي ال  ة الغقب ة

علي أنب "تل مأ  326ديأ أأ  صف دلك و لاليك ااعج بي أي الالبي )التقك( حعث نصت الم د  

ص أنب  اتيعب ت ىة صيق الاليك ااجقامي ىي جقيمة القتل يوأ ة .." ي  هم مأ ادا الن.قتل تنا ن ً 

مأ ق نيأ الإقيو ت  326طقيقة ت نت اياء تعج ب ة أي الب ة ياي م    هم أ  ً  مأ ص   ة الم د 

  .مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك  230يالم د  ، األقدني

اليك تعج بي نتن يإل ىي ال قع األيإل القتل ويبن ء علذ م  تقدم ى نن  انقيم بتقا م ادا المطلب تلذ ىقععأ 

 ينتن يإل ىي ال قع ال  ني القتل واليك البي.

 الفرع األول

 القتل بسلوك إيجابي

ليك يبن ء عل ب ى أ القتل وا ،عتحقق القتل واليك تعج بي وحقتة ع ي ة تقاد ة مأ الج ني 

 : تعج بي  قيم علذ عنصقيأ يام 

  ًلحقتة ى،  إتبق ادا الإنصق اي الدك  معز ال إل ااعج بي عأ االمتن ع :حركة عضوية :أول 

يقد عت يأ ىإل القتل مأ حقتة ياحد  ت ل غط علذ  (1)اي التغععق الدك  طقأ علذ ي ع ق ئم

ادا ي تيأ مصدق الحقتة  (2)زن د الااح أي مأ عد  حقت ت تطإأ المجني عل ب عد  طإن ت

أك ع ي مأ أع  ء اانا أ ىقد  تيأ العد أي الا ق أي القأن أي ال تف أي م  عداا  مأ 

                                                 
 57، ص2000شق، عيض محمد، ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، بديأ داق ن (1
 473ال م أ عبد المنإم، مقجع ا بق، ص (2
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يال  شتقط أأ  صعب الج ني و إلب جام ، ط لم  أدت تلذ تزا ق قيح المجني عل ب (1)األع  ء

ىعتياىق  ،الظقيه لبل  ت ي أأ عهعن ياعلة القتل ييتقته  تحدث أ قا  و إ، المجني عل ب مو شق 

أي  ح ق ىي  (2)الاليك ااجقامي لدى مأ   ع للمجني عل ب ىي طإ مب أي شقاوب م د  ق تلة

 .(3)طقيقب ح ق  حتذ تد مق علعه  يقع ىعه  يم ت

  ًي قصد به  أأ تقاد  الج ني اي التي حقتت ع يًا مأ جامب يدىإتب : الصفة اإلرادية: ثانيا

يو لت لي تإتبق تقاد ة الحقتة الإ ي ة  (4)حقتة ع ي ة أ ً  ت نتتلذ تت  أ ىإل القتل يل ن 

يعلذ دلك  متأ القيإل أأ انإدام ادا ااقاد  تل ً  ىي ، شقطً   قيقيً  لما ءلة ال  عل جن ئ  ً 

أأ االنتق ص  تم  (5)صيق  أيلذ ع دك تلذ انت  ء القتأ الم دك يو لت لي انت  ء الجقيمة ق نين ً 

الصيق   ى ي،   ي ىي صيق    ن ة تلذ تدلف الما يل ة الجن ئ ة لل  علمأ ادا ااقاد   

حقق انإدام ييت، ع دك انإدام ااقاد  تل ً  تلذ انت  ء القتأ الم دك يو لت لي الجقيمة داته : األيلذ

يم  له  أأ  ص ب شدص ب  م ء م  جن ى اقط : القي  الق اق  -1: ااقاد  ىي ح لتعأ يام 

ىم ل ادا الشدص ال تتياىق ىي حقب جقيمة القتل ألأ تقادتب ت نت منإدمة  علذ ط ل ى قتلب

يم  لب أأ  قيم شدص بدىع : اا قاا الم دك -2و إل القي  الق اق  المتم لة ىي اا م ء الم  جن

 ى ل  عل الحق قي لهدا الجقيمة اي مأ ق م بدىع الشدص، شدص أدق ي اقطب ىيق ط ل ى قتلب

 .علذ دلك الط ل

ق  مه  علعه  و لتأ عق ااقاد  مأ االنتق ص ىعتم: ال  ن ة الصيق   أم  ، مإعأ ليكا تت  أ علذ يا 

، يجهته  حدعدت حقية مأ انتق ص اي بل الا وقة الصيق  ىي تم  تم م ً  تنإدم لم الصيق  ادا ىي ى اقاد 

 .أدق دصش وقتل  قم لم تدا و لقتل شدص تهدعد دلك يم  إل، المإنيك  اا قاا ح لة ىي عتحقق م  ياي

                                                 
 .57عيض محمد، مقجع ا بق، ص (1
عقيو ت مصككقك علذ أنب "مأ قتل أحدًا عمدًا بجيااق عتاككبب عنه  الميت ع جًا أم آجًا  إد ق تًا و لاككم أ ً  ت نت ت   ة  233نصككت الم د   (2

 مأ مشقيع ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني. 241ه  نص الم د   ااتإم إل تلك الجيااق ي إ قب و اعدام "ي  ق بل
 3، ص1983محميد محميد مصط ذ، شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الد ص، الطوإة ال  منة، مطوإة ج مإة الق اق ،  (3
 140عبد الق دق ص بق جقاد ، مقجع ا بق، ص (4
 .1936لانة  74( مأ ق نيأ الإقيو ت ققم 11قاجع نص الم د ) (5
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 المإنيك  اا قاا عدتلف ان  يمأ (1)لل  عل الجن ئ ة الما يل ة انت  ء المإنيك  اا قاا علذ ييتقتب 

، ل  ً ت ااقاد   إدم أ اللداأ الم دك ياا قاا الق اق  القي  مأ تل عأ ااقاد  مأ ىحاب عنتقص الدك

 مأ أ قاً  أبلغ الم دك ياا قاا الق اق  القي  بعنم ، الجن ئ ة الما يل ة ميانع مأ م نع مجقد المإنيك  ى ا قاا

 (2)ااقاد  النإدام نظقاً  ابتدءاً  الجقيمة عن   أ أنهم  تد دلك

 الفرع الثاني

 القتل بسلوك سلبي

أ الق نيأ لم  حدد يل ،  إتبق القتل وطب إتب جقيمة تعج ب ة ألنب   تقض ىإل اعتداء علذ الح    

جإل أك ياعلة منه  تاتيك مع  عقا  متذ ت أ مأ شأنه  االعتداء علذ الحق الدك يا ئل القتل بل 

يل أ ال  متأ القيإل وأأ جقيمة القتل  متأ أأ تقع واليك البي تم  تقع واليك ،  حم ب الق نيأ 

تعج بي؟ يتي  حً  لدلك ى نن  انتن يإل ميقف تًا مأ ال قب يقيانعأ الإقيو ت محل الدقااة مأ مدى 

 ة يقيع جقيمة القتل واليك البي)االمتن ع( يبن ء علذ دلك ى نن  انتن يإل أياًل ميقف ال قب مأ تمت ن

 ينتن يإل   ن ً  ميقف قيانعأ الإقيو ت محل الدقااة مأ القتل و المتن ع. ،القتل و المتن ع

 موقف الفقه من القتل بالمتناع.: أولً 

القتل واليك البي أك وطقيق االمتن ع تلذ  ادتلف ال قب حيإل م  تدا ت أ مأ الممتأ أأ عتم 

تن ع وأ ة ق مة تلذ قىض االعتقاه لام -يجقيً  يقاء ال قب ال قناي القد م - ىقد اتجب وإض ال قب، قأععأ

تعج ب ة  ى ل قب ىي ىقنا   ت د عت ق علذ أأ القتل تجقيمة، ق نين ة ىي الما ءلة الجن ئ ة عأ جقيمة القتل

غععق ملمين ىي الإ لم الد قجي ياي "تزا ق قيح تنا أ " يال  متأ مح اوة شدص عتقتب علعه  حتمً  ت

يعلذ ادا ى أ ت اعق نصيص ، علذ اقت  وب دلك تدا ت أ م  صدق عنب اي ميقف البي أي امتن ع

                                                 
 نيأ قاجع مإيض عبد التياب، ق -) شكككككككتقط النإدام الماككككككك يل ة الجن ئ ة أأ  تيأ المتهم ى قدًا الشكككككككإيق أي االدت  ق يقت اقت  ب ال إل...(  (1

يتدلك حتم  221، ص 1997الطوإة ال  ن ة، داق ال تق الإقبي، الق اق   1996الإقيو ت، مإلقً  عل ب وأحت م محتمة النقض المصكككككككككككككقية حتي 
 698، ص 1976، ق 9لنقض المصقية نمحتمة ا

 474، 475ال م أ عبد المنإم، مقجع ا بق، ص (2
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يتج يز  ،القتل علذ نحي ع دك تلذ شميلب ال إل ياالمتن ع ى ب دقيج علذ مبدأ ق نين ة الجقائم يالإقيو ت

  ت الق    ىي الت اعق.لالط

تم  يقعل أ  ً  ىي مإقض تنت ق الما يا  بعأ االمتن ع يال إل االعج بي أأ االمتن ع ال عتصيق  

ىي حعأ داب  (1)أأ تصل بعنب يبعأ النتعجة قاوطة ابب ة ألأ االمتن ع عدم يال عتيلد عأ الإدم تال الإدم

، ياءتن ع مإ قب عل ب ت لقتل و إل تعج بي اياء واتلذ أأ القتل و الم _ يوحق القأك القاجح ىي ال قب_

  عق أأ جمهيق ال قب قد، لت ييأ القتأ الم دك للقتل _ أك ومإنذ صاح ة االمتن ع _تق عد  ع مة

 : ياي المدتيق  علذ النحي الت لي (2)تطلب لدلك تياىق  ا ة شقيط

 متن عا دلك يم  إل، وب الق  م عأ امتنع يل نب تإ قدك أي ق نيني ياجب الممتنع علذ  تيأ  أأ -1

 تلذ االمتن ع ادا أدى ىلي، يلعدا  تق  ع عأ األم يامتن ع ،للاجعأ الطإ م تقد م عأ الاج أ

 يوم هيم، لقت لجقيمة مقت و ً   إد الا وقعأ الم  لعأ ىي الممتنع ى أ اليلعد أي الاجعأ ميت

 صى لشد، جقيمة  شتل ال االمتن ع ى أ تإ قدك أي ق نيني ياجب ان ك  تأ لم تدا المد ل ة

 ال ى نب  ميتي  ىعه  ى اقط تحدعقا عأ ى متنع ح ق  ىي الاقيط يشك علذ  قيقاً  عقى  الدك

 .قتلب ق صداً  ت أ لي حتذ قتل جقيمة عأ  اأإل

 ،ج بيااع ال إل ىي اي تم  االمتن ع ىي الزم شقط ااقاد ة ى لص ة تقاد   االمتن ع  تيأ  أأ -2

 أص ب يل أنب دلك يم  إل ،الممتنع حق ىي الجقيمة انت ت تقاد  ً   تأ لم االمتن ع أأ  بت ى دا

 أإلتا ىا ىم ت م إ دا ىي الدياء المقيض تعط ء يبعأ بعنه  ىح إل م  جن ت م ء الممق ة

 .قتل جقيمة عأ الممق ة

 يجب علذ الشقط ادا أام ة يت مأ( اليى  ) يالنتعجة االمتن ع بعأ المو شق  الابب ة صلة تياىق -3

 المتن عا أأ دلك يم دى، االمتن ع لمشتلة دصو ً  مج الً  تم ل التي القتل جقيمة ىي الدصيص

                                                 
 محمد زتي أبي ع مق، اكككل م أ عبد المنإم، ق نيأ الإقيو ت الد ص، الطوإة ال  ن ة، الم اكككاكككة الج مإ ة للدقااككك ت يالنشكككق يالتيزيع، بعقيت، (1

 .245، ص1999لبن أ، 
، يتدلك علذ عبد الق دق القهيجي، ىتيح عبد هللا الشككك دلي، مقجع اككك بق، 178محمد زتي أبي ع مق، اكككل م أ عبد المنإم، مقجع اككك بق، ص (2

، يتدلك محميد نجعب حاككككني، 35، يتدلك محمد اككككإعد نميق، مقجع اكككك بق، ص480، يتدلك اككككل م أ عبد المنإم، مقجع اكككك بق، ص24ص
 .241بقاا م اليلعد، مقجع ا بق، ص، تدلك ا اق ت264مقجع ا بق، ص
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 ابيق ً م  تيأ  أأ ديأ ( اليى  ) النتعجة تحداث ىي المو شق الابب اي  تيأ  أأ عجب أي عنوغي

 متنعت التي األم دلك يم  إل، الممتنع اقاد  ى ب ددل ال أدق شدص عأ ص دق تعج بي و إل

 .قصداً  القتل جقيمة عأ األم ىتاأإل االمتن ع دلك وابب ى ميت يلعدا  تق  ع عأ

 موقف قوانين العقوبات محل الدراسة من القتل بالمتناع.: ثانياً 

مأ ن ن  214يتدلك الم د  مأ  1936لانة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  212نصت الم د   

علذ ق نيأ الإقيو ت ققم  ومما يالحظ، (1)القتل و المتن ع الق نيأ صقاحة علذ تمت ن ة اقت  ب جقيمة

المطبق ىي قط ع  ز  أنب قد ي ع تإقي ً  للتقك  عق المشقيع حعث عقىب ىي نص  1936لانة  74

أنب  "التقك  عق المشقيع اي التقك الدك عبلغ دقجة ااام إل الجقمي ىي الق  م بياجب و 217الم د  

أ ادا م ويتضح لنابن ة ت ق ع الميت أي ال قق الجام ني أي لم  تأ"  اياء ت أ دلك التقك مققين ً 

  :التإقيف أأ المشقع قد تطلب تياىق شقطعأ ىي التقك حتذ  متأ ما ءلة الشدص جن ئ ً  ياي

 .الق نيأ  عل ب   ق ب ياجب الممتنع علذ  تيأ  أأ -1

 .تقاد  ً  االمتن ع أي التقك  تيأ  أأ -2

ىقد أيقدت نصيص قيانعأ  1936لانة  74الإقيو ت ققم يعلذ داه م  ج ء ىي ق نيأ  

حعث  ،الإقيو ت األقدني يالمصقك تمت ن ة اقت  ب جقيمة القتل و لتقك أي االمتن ع ىي صيق   من ة

ق نيأ الإقيو ت  230ينص الم د  ، (2)ق نيأ الإقيو ت األقدني 326  هم دلك مأ ص   ة نص الم د  

يالتي ج ءت وصيق  ع مة ومإني أأ جقيمة القتل  متأ أأ تقت ب وأ ة صيق  ت نت اياء  (3)المصقك 

ك يلم ت ع أ  ً  قيانعأ الإقيو ت األقدني يالمصقك تإقي ً  للتق ، يوأك ياعلة ت نت، تعج ب ة أم الب ة

عل ب تًا  يادا النهج الدك ا ق، 1936لانة  74تم  ىإل المشقع ىي ق نيأ الإقيو ت ققم ، أي االمتن ع

                                                 
 مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك. 230ق نيأ الإقيو ت األقدني، يتدلك نص الم د   326قاجع نص الم د   (1
 عقوبات أردني )من قتل انسان قصداً عوقب باألشغال الشاقة خمس عشرة سنة(. 326نصت المادة  (2
عقيو ت مصكقك علذ )تل مأ قتل ن اكً  مع اكبق ااصكقاق علذ دلك  230ت الم د  ، حعث نصك286اكل م أ عبد المنإم، مقجع اك بق، ص (3

 أي التقصد  إ قب و اعدام(
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 ،مأ المشقععأ األقدني يالمصقك تم  الحظن  ىي الا بق يدلك بتقك ي ع التإقي  ت لاجته دات ال قه ة

 يد صة تأ لم ت أ ي ع تلك التإقي  ت ع عق أك تشت ل  ت أي صإيو ت.

 المطلب الثاني

 النتيجة

قيإ ة عديانً  التش قصد و لنتعجة األ ق الطب إي المتقتب علذ  الاليك متذ اعتبق مأ اليجهة 

ى لنتعجة تتحقق وتل تغععق  حدث و لإ لم الد قجي تأ ق للنش ط  (1)علذ حق أي مصلحة  حمعه  الق نيأ 

تأ ياي لدلك تإد عنصقًا ىي الق ، ى لنتعجة ىي جقيمة القتل اي تزا ق قيح المجني عل ب (2)ااجقامي

إل ت تحقق النتعجة ىقد تتحقق ىيق تت  أ ىيألام ة يق، يبدينه  ال تتم الجقيمة، الم دك لجقيمة القتل

يقد عتقادذ تحققه  ىتق  مأ الزمأ وإد تت  أ ىإل االعتداء يالتي حددا  المشقع ، االعتداء علذ الح   

يالتي نصت علذ أنب "ال  إتبق الشدص أنب ، 221ىي الم د   1936لانة  74ىي ق نيأ الإقيو ت ققم 

شدص األدق داإل انة ياحد  يييم ياحد مأ حعأ يقيع ابب قتل شدص أدق تدا لم تقع يى   دلك ال

 ،الميت يتحاب ادا المد  اعتو قًا مأ العيم الدك يقع ى ب أدق ىإل  عق مشقيع أى ذ تلذ الميت

دا ت أ الميت مابوً  عأ تقك الق  م بياجب، يتشمل دلك العيم م ىتحاب ادا المد  اعتو قًا مأ العي ، يا 

 يتشمل دلك العيم أ  ً ... " ،الدك تيقف ى ب دلك التقك

لنتعجة تإتبق ا ن ح ة أيلذ)اليى  ( ىي جقيمة القتل مأ عد  نياحي ىمأ  يتظهق أام ة النتعجة 

تياىق  ى دا ت نت ا ئق عن صق الجقيمة م، اي مإ  ق الت ققة بعأ جقيمة القتل الت مة يبعأ الشقيع ىعه 

جة أم  تدا ت نت ا ئق عن صق الجقيمة متياىق  عدا النتع، وم  ىعه  النتعجة ياي اليى   تن  وصدد قتل ت م

 مً  ىي تلإب النتعجة ديقًا ا ن ح ة   ن ةيمأ ، ياذ اليى   تن  وصدد شقيع ىي قتل ال وصدد قتل ت م

ًا تدا ت نت ى لقتل  إتبق مقصيد، تحدعد قصد القتل أك ىي الت ققة بعأ القتل المقصيد يالقتل الدطأ

                                                 
 1936لانة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  212، 214قاجع نص الم دتعأ  (1
، 325بية، القاهرة، د. س. ص، دار النهضة العر5أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات في القسم العام، ط –راجع في النتيجة  (2

 .206، ص1998سمير عالية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
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ا ت أ الج ني ي تيأ القتل دطأ تد، تم ل الغقض الدك اإذ ال  عل و إلب تلذ تحق قبالنتعجة ياي اليى   

أ تقتب علذ ىإلب وابب تام لب أي قعينتب تإتبق  ة أدعق ن ح يمأ ، لم عهده و إلب تلذ تحداث اليى   يا 

 بت تالنتعجة اي المإ  ق ىي تحدعد المجني عل ب تد اي مأ تحققت ى ب النتعجة أك مأ أادقت ح  تب ي 

ي قع عبء ت و ت يى   المجني عل ب علذ ع تق الن  وة الإ مة و عتو ق اليى    (1)اليى   وت ىة طقق اا و ت

دا  بتت يى   المجني عل ب وأك ياعلة أمتأ مح  مة المتهم ، عنصقًا ىي القتأ الم دك لجقيمة القتل يا 

 (2)و قت  ب القتل يلي لم عتم الإ يق علذ ج ة المجني عل ب

 لب الثالثالمط

 عالقة السببية

تإتبق عاقة الابب ة عنصق ىي القتأ الم دك ل ل جقيمة عتطلب نميدجه  الق نيني حديث  

ىعجب حتذ عتياىق القتأ الم دك ىي جقيمة القتل أأ تتحقق عاقة الابب ة بعأ نش ط  (3)نتعجة تجقام ة

دك يى   المجني عل ب تلذ النش ط الأك أأ تناب ، الج ني يبعأ النتعجة ياي تزا ق قيح المجني عل ب

ان دا  لمقت به  لدا ى أ انت  ء الإاقة بعأ ىإل، أت ا الج ني  يلإاقة الابب ة أام ة تبعق  لتياىق الجقيمة يا 

يال  (4)الج ني يبعأ النتعجة ع دك تلذ أأ تقتصق ما يل ة مقت ب ال إل علذ الشقيع ىي القتل الإمد

 ل إل الج ني يبعأ اليى   أ ة صإيوة ىي األحياإل التي تلتصق ىعه  اليى   وت عق قاوطة الابب ة بعأ ىإل 

ال إل اي المصدق اليحعد لليى   تمأ  طلق علذ  أنىي لحظة زمن ة مإعنة تد  صوح يا حً  يملمياً  

دق قأدق ع  قًا ن قيً  ى اقطب قت ًا علذ ال يق يل أ تان د اليى   تلذ ال إل يحدا ال  إقض دائم  بهدا ال

                                                 
 .262محمد زتي أبي ع مق، مقجع ا بق، ص (1
أ  بيت ي عل ب متذ ت أ الحتم قد بعااككككتققت محتمة النقض المصككككقية علذ أنب "ال  قدح ىي  بيت جقيمة القتل عدم الإ يق علذ ج ة المجن (2

 27قاجع نقض -ياقإة القتل  بيتً  ت ى ً  تم  بعأ الظقيه التي يقإت ىعه  ياألدلة التي ااككككككككتدلصككككككككت منه  المحتمة  بيت يقيعه  مأ الط عأ" 
د هللا الشككك دلي، مقجع _مشككك ق تل ب لدى علي عبد الق دق القهيجي، ىتيح عب412، ص85ققم  31، مجميعة حت م النقض، الاكككنة 1980م قن 

 29ا بق، ص
 29علي عبد الق دق القهيجي،  ىتيح عبد هللا الش دلي، المقجع ا بق، ص (3
 42محمد اإعد نميق، مقجع ا بق (4
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مأ الي يح بل أنب قد تتدادل مع ال إل مجميعة مأ الإيامل يالظقيه ىتقع اليى   نتعجة تلك الإيامل 

 . (1)مجتمإة

يلدلك ىقد أ  قت قاوطة الابب ة ااتم م ال قه ء يظهقت نظقي ت عدعد  د صة تدا تدادلت عيامل  

ام أ  يب عج زلك ى نن  انإقض يبن ء علذ د، أدقى  عق نش ط الج ني أدت جم إه  تلذ تحداث اليى  

يتي  حً   ،يتحدعد ميقف قيانعأ الإقيو ت محل الدقااة منه ، تلك النظقي ت التي ظهقت ىي ادا المج إل

لدلك ى نن  انقيم بتقا م ادا المطلب تلذ ىقععأ نتن يإل ىي ال قع األيإل النظقي ت ال قه ة حيإل قاوطة 

 قيانعأ الإقيو ت محل الدقااة مأ قاوطة الابب ة.ينتن يإل ىي ال قع ال  ني ميقف ، الابب ة

 الفرع األول

 النظريات الفقهية حول رابطة السببية

 ظهقت عد  نظقي ت ىي وحث قاوطة الابب ة يمأ أامه  م  علي

 نظرية تعادل األسباب: أولً 

ك عق دليتطب، تققق ادا النظقية الما يا  بعأ جم ع الإيامل التي أاهمت ىي تحداث النتعجة 

علذ جقيمة القتل  قت ي القيإل وأأ عاقة الابب ة تقيم بعأ ىإل الج ني ييى   المجني عل ب تدا  بت أنب 

يش قتت مإب ىي دلك عيامل ت يقب ىي ، ع مل ا ام ىي تحدا ه  يلي ت أ نصعوب مأ الما امة محديداً 

أأ نظقية تإ دإل األاو ب  -1، يقد يجب لهدا النظقية عد  انتق دات ياي: )(2)األام ة علذ نحي ملحيظ

ت دك تلذ ااعتقاه و لمائيل ة الجن ئ ة ىي نط ق يااع، ىتج ىي بدلك الإدالة يتق ي و لإق ب حعث ال 

أأ النظقية تصطدم ينصيص الق نيأ، تد أنه  ال تتاق مع الت ققة بعأ  -2تقت  ب مصلحة المجتمع. 

يالشقيك، ى إل تل منهم  ابب للنتعجة مإ دإل لآلدق مم   قت ي تنت ق تل ت ققة بعنهم .              ال  عل 

أأ النظقية  عق دات ط وع ق نيني، تد أنه  تإتمد علذ المنطق المجقد يتنظق تلذ النتعجة ااجقام ة  -3

                                                 
 .264محمد زتي أبي ع مق، مقجع ا بق ص (1
 271محميد نجعب حاني، مقجع ا بق ص  (2
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ًا م لم إ ة التي ال تنتج أ ق و عتو قا  ظ اق  م د ة يتققق أأ حدي ه   مق  لمجميعة مأ القيانعأ الطب 

 .(1)تتظ ىق علذ دلك مجميعة عدعد  مأ الإيامل(

 نظرية السبب المباشر أو األخير: ثانياً 

عقى أنص ق ادا النظقية أأ الإ مل الدك  تيأ ابوً  للنتعجة اي دلك الإ مل الدك  ابق النتعجة  

، يلقد انتقدت ادا النظقية وأنه  تا عد الإدعد مأ المجقمعأ علذ ااىات مأ الإق ب يدلك (2)مو شق 

 .(3)و ان د النتعجة تلذ آدق ىإل يلي ت أ تأ عقا  ئ اً 

 نظرية السبب المالئم : ثالثاً 

يم دى ادا النظقية أأ اليك الج ني  إتبق ابوً  للنتعجة يلي أاهمت مإب ىي تحداث ادا 

بق يل أ علذ الإتن ال  إت، امل أدقى متذ ت نت عيامل مأليىة مم  تجقك وب تجقبة الح   النتعجة عي 

اليك الج ني ابوً  للنتعجة تدا تددلت مإب عيامل أدقى ش د   عق مأليىة ىتتحمل ادا األدعق  يحدا  

ددل جقاحي تى دا أطلق الج ني الن ق علذ المجني عل ب ىأص وب تص وة  عق ق تلة ااتدعت ، توإة النتعجة

 ،عل ب ظل عنزه الدم ء ديأ الإ يق علذ ىصعلة دمب امت أ نقل الدم تل ب ىم ت انق دا  عق أأ المجني

ىهن   إتبق اليك الج ني ابو ً ألأ ت  قم ح لة المص ب لإدم الإ يق علذ ىصعلة دمب عددل  مأ الإيامل 

ىم ت  وب تص وة نقل علذ أ قا  للماتش ذيل أ تدا أطلق الج ني الن ق علذ المجني عل ب ىأص ، المأليىة

ىعه  ىي أعق ب حقيق اندلع ىجأ  ىي الماتش ذ ىم ل ادا الاليك ال  إد ابو ً لليى   ألأ حقيق الماتش ذ 

أأ النظقية  -1، يلقد انتقدت ادا النظقية وم  علي: )(4) إد ابوً  ش دًا  عق مأليه  قطع صلة الابب ة

لنتعجة يا    إل تأ عقا  التي ا امت وب ىي تحداث النتعجة، يمأ الإاعق تقيم علذ ااتوإ د وإض عيامل ا

ا امت  لىي المنطق ت اعق ادا الدصة، تد تعف  قبل الإقل أأ  اتوإد مأ عداد أاو ب النتعجة عيام

                                                 
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير اإلحترازي، الطبعة  (1

 .292، ص1988السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة 
 249ا اق تبقاا م اليلعد، مقجع ا بق ص  (2
 .155، 154عبد القادر صابر جرادة، مرجع سابق، ص (3
 498، 499ال م أ عبد المنإم، مقجع ا بق، ص (4
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تأ ىتق  اامت ن  ت المي يع ة التي اي  -2ىإًا مأ تحدا ه ، ي بت أنب بدينه  م  ت نت لتتحقق. 

 .(1)ل ات مأ عن صق مشتلة الابب ة بل ال عاقة بعنهم ( جياق النظقية

 الفرع الثاني

 موقف قوانين العقوبات من رابطة السببية

لم تت ق قيانعأ الإقيو ت محل الدقااة حيإل تبني نظقية ياحد  لتحدعد مإ  ق أي قاوطة عاقة  

 :الابب ة يتي  ح دلك علذ النحي الت لي

 1936سنة  74قانون العقوبات رقم : أولً 

المطبق ىي  1936لانة  74عقى وإض ال قب ال لاطعني أأ المشقع ىي ق نيأ الإقيو ت ققم  

مأ  221قط ع  ز  قد أدد بنظقية الابب المو شق أي األدعق يااتدليا علذ دلك مأ داإل نص الم د  

 عهم تد  ت، يقد أدديا علذ تلك النظقية أنه  ت دك تلذ تىات الجن   مأ دائق  الإق ب (2)ق نيأ الإقيو ت

 ى ًا عأ أنب قد ال  تيأ الإ مل، مجقد تيج ب األميق علذ نحي ال عجإل اليتهم اي الاليك األدعق

 .(3)األدعق اي الابب الحق قي ىي تحداث النتعجة و لق م مأ حدي ه  وإدا مو شق 

 متأ القيإل وأنب  1936لانة  74أأ المشقع ىي ق نيأ الإقيو ت ققم  ظر الباحثومن وجهة ن 

يناتدإل  ،و ا  ىة تلذ نظقية تإ دإل األاو ب، يالابب المائم، الابب األدعق يقد أدد وإد  نظقي ت يا

ب مأ ق نيأ الإقيو ت يالتي نصت علذ أنب " إتبق الشدص ، أ/219علذ دلك وم  ج ء ىي نص الم د  

أ ت أ ىإلب أي تقتب ل ن الاب، تابب ىي ميت شدص أدق ىي تل ح لة مأ الح الت الت ل ة وأنب ب يا 

 : الدك أى ذ تلذ الميت المو شق أي اليحعد

                                                 
 .300محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص (1
علذ أنب" ال  إتبق الشكككدص أنب قتل شكككدصكككً  أدق تدا لم تقع يى   دلك الشكككدص األدق داإل اكككنة ياحد  يييم ياحد مأ  221نصكككت الم د   (2

 ، يتحاب ادا المد  اعتو قًا مأ العيم الدك يقع ى ب أدق ىإل  عق مشقيع أى ذ تلذ الميت، يتشمل دلك العيم... "حعأ يقيع ابب الميت
 154، 155عبد الق دق ص بق جقاد ، مقجع ا بق، ص (3
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 طب ة ةمإ لج مإ لجتب أي لب جقاح ة عمل ة تجقاء ااتيجب أدق وشدص جام ن  ً   ققاً  أيقع تدا -أ

 قد امد م  ص ئوة  عق أي ص ئوة المإ لجة ت نت تدا الح لة ادا ىي عبق  يال ميتب تلذ أى ت

 ت نت يالت المإ لجة ىي الن ة اامة تتيىق لم تدا أم ، ع دععأ يحدق يبدبق  ن ة واامة جقت

 اى ع دععأ يحدق دبق  بديأ  المإ لجة أجقيت تدا أي الميت تلذ أى ذ الدك المو شق الابب

 .الميت ىي تابب أنب ال قق أيقع الدك الشدص  إتبق

 أجقى  لي م  ى الميت تلذ    ي أأ شأنب مأ ل ن جام ن  ً   ققاً  أدق وشدص أيقع تدا -ب

 اليكو عتإلق ى م   المقت   االحت  ط ت اتدد أي الازمة الطب ة المإ لجة المت قق الشدص

 .(1)مإ شتب

مم  تقدم أأ المشقع ال لاطعني قد اعتبق اليك الج ني ابوً  للنتعجة يلي أاهمت  ويتضح لنا 

لاطعني يو لإتن ى أ المشقع ال ، مإب ىي تحقعق ادا النتعجة عيامل أدقى وشقط أأ ت يأ عيامل مأليىة

دد أيتدلك نجد أأ المشقع قد ، اعتبق أأ الإيامل الش د  اي التي مأ شأنه  أأ تقطع عاقة الابب ة

"تدا ذ ه يالتي تنص عل/219يناتدإل علذ دلك مأ داإل نص الم د  ، أ  ً  بنظقية تإ دإل األاو ب

ت أ ال إل أي التقك ال    ي تلذ الميت تال تدا اقتقأ و إل أي تقك مأ قبل الشدص المقتيإل أي 

داث تحأشد ص أدقيأ" حعث ققق الش قع ىي دلك النص أأ ما امة عيامل أدقى مع نش ط الج ني ىي 

عق ىتدادل عيامل أجنب ة مع نش ط الج ني ىي تحق، النتعجة ياي الميت ال عن ي عاقة الابب ة بعنهم 

النتعجة الجقم ة ال  قطع عاقة الابب ة مهم  ت أ نصعب ادا الإيامل ىي تحداث النتعجة أ بق أي أشد 

  1936لانة  74قيو ت ققم مأ نش ط الج ني يبن ء علذ ادا الميقف للمشقع ال لاطعني ىي ق نيأ الإ

 .أدد المشقع ال لاطعني ىا  متأ الجزم أك تلك النظقي ت

 موقف المشرع األردني: ثانياً 

حام المشقع األقدني ماألة الابب ة ىي جقائم القتل حعث تقك ما يل ة الج ني ق ئمة حتذ لي  

يل نب يىي ادا الح لة جإل مأ تددل الإيامل ، تددلت عيامل أدقى ماتقلة أدت تلذ حديث النتعجة

                                                 
 1936لانة  74/أ، ب، ج، د، ه مأ ق نيأ الإقيو ت ققم 219قاجع نص الم د   (1
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إيامل ياشتقط المشقع األقدني لدلك أأ ت يأ تلك ال، المدتيق  ابوً  مد  ً  عد ض مأ عقيوة جقيمة القتل

ي اتيك وإدا  أأ ت يأ تلك الإيامل ا وقة لنش ط الج ني أي مإ صق  ، عجهله  ال  عل يماتقلة عأ ىإلب

علذ أنب " تدا ت أ الميت أي ااعداء المقت و أ عأ قصد نتعجة  345  ىقد نصت الم د، أي الحقة لب

 أي الن م م ابب من صل عأ ىإلب تم مً  عيقب، أاو ب متقدمة جهله  ال  عل يت نت ماتقلة عأ ىإلب

ى لمشقع األقدني ال عجإل مأ ، تم   أتي... " ىبيجيد  م ل ادا النص ال  متأ اللجيء تلذ االجته د

يتا ام ىي تحداث النتعجة ابوً  لقطع عاقة الابب ة بعأ ىإل الج ني يالنتعجة حتذ  تتددل الإيامل التي

 .(1)يلي ت نت ادا الإيامل  عق مأليىة أي ش د  ط لم  ت أ عجهله  ال  عل يت نت ماتقلة عأ ىإلب

يت أ  ،يبن ء عل ب ى دا ت أ المجني عل ب مص وً  ومقض د ي ت إف القلب أي مقض الاتق

ييوقذ المتهم  ،الج ني عجهل دلك ىتحقق دلك ال عن ي عاقة الابب ة بعأ نش ط الج ني يالنتعجة المتحققة

، 345   ة م  ىي األمق أأ الما يل ة تد ف عنب علذ نحي م  يقد ىي نص م ، مائياًل عأ نتعجة ىإلب

 .(2)ة عأ نتعجة ىإلبيدلك وإتن م  لي ت أ الج ني ع لمً  بتلك الإيامل ى نب عتحمل ما يل ة ت مل

 موقف المشرع المصري : ثالثاً 

  لب ة  يقد قجح، لم  حدد ق نيأ الإقيو ت المصقك ميق ب بي يح مأ مإ  ق أي قاوطة الابب ة

ياي م  م لت تل ب محتمة النقض المصقية تد  ات  د مأ أحت م ، ال قب المصقك نظقية الابب المائم

تلذ األدد بتلك النظقية ى ي عو ق  ع مة ص  ت محتمة عدعد  لمحتمة النقض أنه  م لت بي يح 

النقض مإ  قاً لإاقة الابب ة مققق  أأ "عاقة الابب ة عاقة م د ة تبدأ و إل المتابب يتقتوط مأ الن ح ة 

يق ت أ  ً  "عجب أأ  (3)المإني ة وم  عجب عل ب أأ عتيقإب مأ النت ئج المأليىة ل إلب تد أت ا عمدًا"

 حمل المتهم الما يل ة عأ تل م  ت أ ىي مقديقا أي م   تيأ مأ ياجوب أأ عتيقع حصيلب مأ النت ئج 

                                                 
 46محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص (1
 293نظ م تيىعق المج لي، شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، متتوة داق ال ق ىة للنشق يالتيزيع، عم أ، األقدأ، بديأ انة، ص (2
أحمد شككككككككككيقي عمق أبي دطي ، شككككككككككقح األحت م الإ مة لق نيأ الإقيو ت، الجزء األيإل، النظقية الإ مة للجقيمة، داق النه ككككككككككة الإقب ة الق اق ،  (3

، 176، ققم  11الاككككنة 1960د اككككمبق 13، 91، ص23، ققم 10_مجميعة أحت م النقض، الاككككنة 1959م عي  27، نقض 235، ص1999
 34_قاجع علي عبد الق دق القهيجي، ىتيح عبد هللا الش دلي، مقجع ا بق، ص904ص
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ى دا ت أ ىإلة المتهم اي الإ مل األيإل ىي تحداث النتعجة التي يقإت يلم ت أ لتقع ليال تلك ال إلة ى نب 

يق ت أ  ً  "تأ المتهم  تيأ مائياًل ، (1) اأإل عنه  يلي ت نت ان ك عيامل أدقى ا عدت علعه "

جن ئ ً  عأ جم ع النت ئج المحتمل حصيله  مأ ااص وة التي أحد ه  يلي ت نت عأ طقيق  عق مو شق 

 ،ت لتقادي ىي الإاج أي ااام إل ى ب ى أ ادا النت ئج مم  عجب أأ عددل ىي تقدعقا يقت اقت  وب ىإلتب

دأ ى دا ت أ المتهم ال عن زع ىي أأ اليى   تاببت عأ النزيف الن شن عأ ااص وة يال عدعي أأ التأدعق  يا 

 .(2)ى نب  تيأ مائياًل جن ئ ً  عأ اليى  "، ىي تاإ ه المجني عل ب ت أ متإمدًا لتجا م ما يلعتب

تال أأ ان ك ج نب مأ ال قب عداب تلذ نقض االتج ا الماتقق لدى محتمة النقض المصقية ىي 

 يينطلق ىي تقدعقا مأ ىتق  ااتط عة التيقع ييجيوب تإنصق تإتمدا محتمة، المائم األدد بنظقية الابب

 إه  ياندا ىي دلك أأ ىتق  ااتط عة التيقع ييجيوب مي ، النقض المصقية ىي بن ء نظقية عاقة الابب ة

يال  ،القتأ المإنيك ىي الجقيمة يد صة و لدطأ تينب جياق القتأ المإنيك ىي الجقيمة  عق المقصيد 

ك تلذ يعل ب عدلص ادا القأ، عجيز وح ب ىي عنصق الابب ة تأحد عن صق القتأ الم دك ىي الجقيمة

أنب تدا طقحت ىتق  ااتط عة التيقع ييجيوب ج نوً  يي إن ا  ىي مي إه  الصح ح ياي القتأ المإنيك 

صقية حتمة النقض المىا عوقي وإد دلك تال أأ تحدد عاقة الابب ة وم هيمه  الم دك يال  تيأ أم م م

 .(3)تال األدد بنظقية تإ دإل األاو ب يىق اجته داته  المتياتق 

  

                                                 
علذ نصكككككككيص  ق نيأ  ق، قاجع محمد قأىت عقل، يجدك شككككككك عق، التإلعق 12لاكككككككنة  136طإأ ققم  2/3/1942نقض مصكككككككقك، جلاكككككككة  (1

، ال ت ب ال  لث، 301حتذ الم د   230الإقيو ت يقيائع المدتقات يالمقاىإ ت مع الدى ع يالدىيع يالقعيد ياأليصككككككككككك ه، المجلد ال  لث مأ الم د  
 .1963، ص2012، داق ش دك للميايع ت الق نين ة، 2012الجن   ت يالجنح التي تحصل آلح د الن ن، طوإة 

 1976ق، قاجع محمد عقل، يجدك ش عق، المقجع الا بق ص 22لانة  22الطإأ ققم  12/1/1942نقض مصقك جلاة  (2
، يأنظق تدلك محميد نجعب حاكككني، عاقة الاكككبب ة ىي ق نيأ الإقيو ت، داق النه كككة الإقب ة، 299نظ م تيىعق المج لي، مقجع اككك بق، ص (3

 308، ص1983الق اق  
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 المبحث الثالث

 الركن المعنوي لجريمة القتل بدافع الشرف

ي بل عجب أأ  تيأ ادا القتأ ا، ال  ت ي ل ي تقع الجقيمة ق نينً  مجقد تياىق قتنه  الم دك 

عنب و لقتأ  يالتي  إبق، مأ عاقة ن ا ة بعأ القتأ الم دك يالج نيىابد ،  مق  لاتج ا ااقادك للج ني

طأ  عق يصيق  الد، ييتدد القتأ المإنيك للجقيمة تحدى صيقتعأ ام  صيق  القصد الجن ئي (1)المإنيك 

ينظقًا ل يأ جقيمة القتل )د صة القتل بداىع الشقه( مأ الجقائم الإمد ة يالتي عتدد قتنه   (2)الإمدك

دليلب يالدك عنصقه م، لدا ى نن  انقتصق دقااتن  علذ القصد الجن ئي، (3)صيق  القصد الجن ئي المإنيك 

لذ النتعجة المتقتوة عل ب مب بهم  مع عل، تلذ اتج ا تقاد  الج ني تلذ النش ط ااجقامي الدك و شقا يا 

تقض اتج ا تقاد  النحي   ى لقصد الجن ئي علذ ادا ، يوت ىة الإن صق التي  شتقطه  الق نيأ لق  م الجقيمة

ييت ح مم  تقدم أأ القصد الجن ئي  (4)مع الإلم بجم ع عن صقا  الق نين ة، الج ني تلذ اقت  ب الجقيمة

ا الموحث يتي  ح ً لدلك ى نن  انقيم بتقا م اد، ىي جقيمة القتل عنطيك علذ عنصقيأ ام  الإلم يااقاد 

 .ينتن يإل ىي المطلب ال  ني ااقاد ، تلذ مطلبعأ نتن يإل ىي المطلب األيإل الإلم

 

                                                 
 .346، ص1996يا ط ىي ق نيأ الإقيو ت، الطوإة الا داة، داق النه ة الإقب ة، الق اق ، أحمد ىتحي اقيق، ال (1
 602، ص2000-1999، داق النه ة الإقب ة، الق اق محمد ععد الغقيب، شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م،  (2
قا لج ني تلذ تحقعق ال إل المتيأ للجقيمة بجم ع عن صككككياي الدك  ت ي لتياىقا اتج ا تقاد  ا قصـــد عامالقصككككد الجن ئي وصكككك ة ع مة نيع أ:  (3

عتطلب ى ككًا عأ دلك اقت  ب ال إل بن ة تحقعق    ة د قجة عأ عن صككق الجقيمة يالتاكك  إل الدك ع  ق ىي  وقصــد خاصتم   حددا  الق نيأ، 
مجميعة  1969أ تيبق  20)ىي نقض ادا الاكك  ق اي ال القصككد الجن ئي ىي القتل قصككد ع م أم قصككد د ص؟ دابت محتمة النقض المصككقية

( تلذ القيإل وأأ القصككككككككد الجن ئي ىي القتل اي قصككككككككد د ص ىتقيإل "تتمعز جقائم القتل الإمد 1102ص 316ققم  20أحت م محتمة النقض ن 
زا ق القيح..." ييقى وإض ال قب_ يوحق_أأ دلك القيإل محل نظق دلك  ة تزا ق القيح" أأ "ن يالشككقيع ى ب ق نينً  بن ة د صككة اي انتياء القتل يا 

 التي تق م علعه  محتمة النقض القصكككككككد الد ص ال تإدي أأ ت يأ ااقاد  المتجهة تلذ تحداث اليى  ، أك تحداث النتعجة التي تإد أحد عن صكككككككق
قاد  النتعجة عنصككككق  قيم وب القصككككد الإ م ياي ال ت  ي تي تجإل منب قصككككدًا د صكككك ً  حاككككني،  د نجعبقاجع محمي  -القتأ الم دك ىي القتل، يا 

، محمد صوحي نجم، الجقائم الياقإة علذ األشد ص، متتوة داق ال ق ىة للنشق يالتيزيع 282الميجز ىي شقح ق نيأ الإقيو ت، مقجع ا بق، ص
، 33، ص 1997جمعل عبد الو قي الصكككككككككككغعق، ق نيأ الإقيو ت "جقائم الدم" داق النه كككككككككككة الإقب ة، الق اق ،   25، ص 1994عم أ، األقدأ، 

 55محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص 
 348أحمد ىتحي اقيق، مقجع ا بق، ص  (4
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 المطلب األول

 العلم

الإلم اي ح لة ن ا ة تقيم ىي داأ الج ني جياقا  اليعي وحق قة األش  ء ياليق ئع المإتبق  

 يومدى صاح ة النش ط الدك اقت وب ألأ    ي تلذ، عن صق ياقإ ة جياقية الزمة ق نينً  لق  م الجقيمة

ت ي ادا الإلم يين، ييتياىق الإلم تدا تط بق م  ىي داأ الج ني مع حق قة الياقع، ق نين ً النتعجة المحظيق  

ى ألصل أأ  ح ط علم الج ني وت ىة الإن صق األا ا ة الازمة لق  م  (1)ىي ح لتعأ ام  الجهل يالغلط

 ل ادا يتتم، يادا الإن صق  حددا  النميدج الق نيني للجقيمة تم  نص عل ب الق نيأ ، جقيمة القتل

ييلحق به  ت ىة الظقيه التي تغعق مأ ، الإن صق األا ا ة ىي عن صق القتأ الم دك لجقيمة القتل

 يصف الجقيمة.

يالإلم بهدا الإن صق األا ا ة  إنذ  قيق  يجيد تياىق أي تط بق بعأ اليق ئع التي  إلمه   

لجقيمة ىهن ك وإض عن صق ا، طلق ً  عق أأ ادا األصل ل ن م، يتلك التي عنص علعه  الق نيأ ، ال  عل

يتي  حً  لم  تقدم ى نن   (2)ي اتيك لق  م جقيمة القتل علم الج ني به  أي جهلب له ، ال عتطلب الإلم به 

انقيم بتقا م ادا المطلب تلذ ىقععأ نتن يإل ىي ال قع األيإل الإن صق التي عتإعأ الإلم به  ىي جقيمة 

 لإن صق التي ال عتإعأ الإلم به  ىي جقيمة القتل.ينتن يإل ىي ال قع ال  ني ا، القتل

 الفرع األول

 العناصر التي يتعين العلم بها في جريمة القتل

عجب لتياىق الإلم تإنصق للقصد الجن ئي يو لت لي ق  م القصد الجن ئي ىي جقيمة القتل أأ  إلم 

 :الج ني وإد  عن صق ياي ت لت لي

                                                 
الجهل  إني ىقاغ داأ الج ني تل ً  مأ أمق أي شكككككككيء لب يجيد ىي الياقع، أم  الغلط ى إني ق  م تصكككككككيق ىي داأ الج ني عد لف حق قة الياقع  (1

 .523قاجع ال م أ عبد المنإم، مقجع ا بق، ص -وصدد أمق أي شيء مإعأ
 617، 618محمد ععد الغقيب، مقجع ا بق، ص (2
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 :عليهالعلم بموضوع الحق المعتدى : أولً 

ي ىإلة النصيص الت، تأ علة التجقيم اي ص  نة حق قدق الش قع جداقتب و لحم  ة الجن ئ ة

ى لقصد الجن ئي ىي جياقا تقاد  االعتداء علذ الحق الدك  حم ب ، تجقم القتل اي حم  ة الحق ىي الح   

يع عنصب ق ديأ مي و عتو قا ىتق  ق نين ة ال عتصي ، يت تقض ادا ااقاد  الإلم بهدا الحق، الق نيأ 

لنتعجة يى ب تتحقق ا، يعل ب  قع ىإل الج ني، يلهدا المي يع ت  أ م دك ىي األعم مأ األحياإل، عل ب

ي  تقض القصد الجن ئي علم الج ني بتياىق ادا المي يع ياات م لب الشقيط التي تجإلب ، ااجقام ة

 (1)إً  لدلكت ذ لد ب القصد الجن ئي توى أ جهل دلك ان، ص لحً  ألأ عتإلق الحق وب يينصب ال إل عل ب

تنا أ  ى دا اعتقد أنب عيجب ىإلب تلذ جاد، ىعتإعأ أأ  إلم الج ني أنب عيجب ىإلب تلذ جاد تنا أ حي

 (2)ى قق الح    ىا عتياىق القصد الجن ئي لد ب

 :العلم بخطورة الفعل: ثانياً 

 دطيقتب أأ مأ شأنب تحداث االعتداءعجقم الش قع ال إل ألنب دطق علذ الحق الدك  حم ب يعلة 

 ،ي تيأ لل إل ادا الشأأ و لنظق تلذ اقتو طب ومجميعة مأ اليق ئع تحدد آ  قا المحتملة، علذ ادا الحق

دا ت أ القصد الجن ئي اي تقاد  مقت ب ال إل االعتداء علذ الحق، يتقام مقداق دطيقتب  أ ادا ى، يا 

تحداث ادا االعتداء ييتطلب دلك علمً  و ليق ئع التي تقتقأ ااقاد  ت تقض علمً  وأأ مأ شأأ ال إل 

لم أك أأ  إ، ىعتإعأ أأ  إلم الج ني بدطيق  ىإلب علذ ح    المجني عل ب (3)و ل إل يتحدد دطيقتب

ىمأ عنظف  ،ى أ  بت جهلب بدلك انت ذ القصد لد ب، الج ني أأ مأ شأأ ىإلب تحداث يى   المجني عل ب

يجيد ع  ق ن قك وب ال  إد ق تًا عمدًا تدا تقتب علذ ىإلب انطاق الإ  ق يميت مأ ااحً  ياي عجهل 

 .(4)أصعب وب

                                                 
 ككة همحميد نجعب حاككني، النظقية الإ مة للقصككد الجن ئي، دقااككة تأصككعل ة مق قنة للقتأ المإنيك ىي الجقائم الإمد ة، الطوإة ال  ل ة، داق الن (1

 55، ص1988الإقب ة، الق اق ، 
 21محمد صوحي نجم، مقجع ا بق، ص (2
 .57محميد نجعب حاني، النظقية الإ مة للقصد الجن ئي، مقجع ا بق، ص (3
 277محميد نجعب حاني، الميجز ىي شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الد ص، مقجع ا بق، ص (4
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 توقع النتيجة اإلجرامية )الوفاة(: ثالثاً 

إلم علذ أك ومإنذ أنب عجب أأ عنصب ال، عتإعأ أأ عتيقع الج ني يى   المجني عل ب تأ ق ل إلب

ع دك  ى دا ت أ الج ني لم عتيقع أأ ىإلب  متأ أأ، ل إل الج نييى   المجني عل ب و عتو قا أ قًا متيقإً  

ىمأ  إطي أدق م د  ا مة ل اتإمله  ىي تو د  ، تلذ يى   المجني عل ب ى أ قصدا الجن ئي عنت ي

عتديق وإ ً  منه  ى ميت ىا  اأإل ادا األدعق عأ  –يداىً  لم  عتيقإب المتهم  –ى دا وب ، الحشقات

 .(1)قتل عمد

يعلي ادا  ،ي ت ي أأ عتيقع الج ني اليى   و عتو قا  ياقإة مجقد  ىل ن وشقط يى   شدص مإعأ 

اىقًا ى أ القصد الجن ئي  إد متي ، تدا تيقع الج ني يى   شدص يل أ تقتب علذ ىإلب يى   شدص أدق

ذ اليى   نيت اعق دلك أأ تحدعد اليى   وشدص المتيىذ ل ن عنصقًا عددلب الق نيأ ىي تحدعد مإ، لد ب

 .(2)ألأ تل الن ن لدى الق نيأ اياء، ىي جقيمة القتل

 الفرع الثاني

 العناصر التي ل يتعين العلم بها في جريمة القتل

 :(3)عدقج مأ نط ق الإن صق التي عتإعأ الإلم به  ىي جقيمة القتل الإن صق الت ل ة

 :عناصر األهلية الجنائية: أولً 

دلك  ،لجقيمة القتل الح لة الشدص ة المتإلقة و ألال ة الجن ئ ة عدقج مأ نط ق الإن صق المتينة

نم  اي شقط الزم اق مة الما يل ة الجن ئ ة، أأ األال ة ل ات مأ متين ت الياقإة ااجقام ة يبن ء  ،يا 

عل ب ىمأ  إتقد يقت مو شقتب الاليك ااجقامي أنب مص ب وإ اة عقل ة أي أنب ديأ الاأ التي  إتبق 

  للما يل ة الجن ئ ة عتياىق ىي حقب القصد الجن ئي.ىعه  أااً 

                                                 
 37علي عبد الق دق القهيجي، ىتيح عبد هللا الش دلي، مقجع ا بق، ص (1
 .21، 22محمد صوحي نجم، مقجع ا بق، ص (2
 .70، يتدلك قاجع محميد نجعب حاني، النظقية الإ مة للقصد الجن ئي، مقجع ا بق، ص619محمد ععد الغقيب، مقجع ا بق، ص (3
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 الشروط الموضوعية للعقاب: ثانياً 

 ،ال عددل ىي نط ق الإلم الشقيط المي يع ة التي عتيقف علذ تياىقا  تمت ن ة تيق ع الإقيوة 

 بيتي  حً  لدلك نشعق تلذ الم د  ال  ل ة مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك التي تإ قب "تل مصقك اقت 

ياي د قج القطق ىإًا  إتبق جن  ة أي جنحب تدا ع د تلذ مصق يت أ ال إل مإ قوً  عل ب ومقت ذ ق نيأ 

: الثاني، قالإيد  تلذ مص: األولالبلد الدك اقت وب ى ب" ىهدا النص  ققق الش قع ى ب شقطعأ للإق ب 

يلي ، قط أالج ني تدا تياىق ادا الشي اأإل ، تيأ ال إل مإ قوً  عل ب طوقً  لق نيأ البلد الدك اقت ب ى ب

 لم  ح ط علمب و ليق ئع التي  قيم أ علعه .

 المطلب الثاني

 اإلرادة

ة ياي ى اقاد  ظ اق  ن ا ، ااقاد  نش ط ن اي اتجب تلذ تحقعق  قض عأ طقيق ياعلة مإعنة

مأ الاليك  نياعياي المحقك أل، قي   اتإعأ به  اانا أ للتأ عق علذ م   ح ط وب مأ أش  ء يأشد ص

 ،ىهي دات طب إة م د ة تحدث ىي الإ لم الد قجي مأ اآل  ق الم د ة م   شوع وب اانا أ ح ج تب المتإدد 

دقاك (1)يااقاد  أ ىت تقض علم ً و لغقض الماتهده يالياعلة التي  اتإ ، نش ط ن اي  صدق عأ يعي يا 

ى لج ني الدك اتجهت تقادتب تلذ ، ي أتي عنصق ااقاد  الحقً  لإنصق الإلم (2)به  لبليغ ادا الغقض

يأأ مأ شأأ األدا  التي ، تزا ق قيح المجني عل ب   تقض أنب  إلم أأ ىإلب ميجب تلذ تنا أ حي

م ى ي الجقائ ، اتددمه  أأ تحدث اليى   يتبقز أام ة ااقاد  ىي التمععز بعأ الجقائم الإمد ة ي عق الإمد ة

لذ النتعجة ك بعنم  ىي الجقائم  عق الإمد ة تتجب ااقاد  تلذ الالي ، الإمد ة تتجب ااقاد  تلذ الاليك يا 

 .(3)ديأ أأ تتجب تلذ تحقعق النتعجة

  
                                                 

1( J.C.Smith, Brian Hogan, Criminal Law, fourth Edition Butte Rworths , London 1978, P47. 
 183بق، صمحميد نجعب حاني، النظقية الإ مة للقصد الجن ئي، مقجع ا  (2
 371ا اق تبقاا م اليلعد، مقجع ا بق، ص (3
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 الفصل األول

 مفهوم دافع الشرف في جرائم القتل

ىع علذ الداتتمعز جقيمة القتل بداىع الشكككككككككككقه عأ  عقا  مأ جقائم القتل الإمد األدقى بيجيد 

يم يلتي ككك ح م هيم داىع الشكككقه ى نن  اكككنق، يالدك  إطعه  تلك الدصكككيصككك ة، اقت  به  أال ياي الشكككقه

ي الموحث ينتن يإل ى، بتقاكككك م ادا ال صككككل تلذ موح عأ نتن يإل ىي الموحث األيإل م ا ة الداىع ااجقامي

 ال  ني المقصيد و لشقه تداىع القت  ب جقائم القتل.

 المبحث األول

 ماهية الدافع اإلجرامي

عتطلب تحدعد المقصيد و لداىع االم م بتإقي ب يتحدعد ق متب الق نين ة د صة يأأ الداىع عدتلف 

حث يتي  حً  لم  تقدم ى نن  انقيم بتقا م ادا المو، عأ وإض المصطلح ت األدقى التي قد تدتلط وب

المطلب  ىي حعأ نإقض ىي، ق نين ة لبتلذ مطلبعأ نإقض ىي المطلب األيإل تإقيف الداىع يالق مة ال

 ال  ني تمععز الداىع عأ وإض المصطلح ت المش بهة.

 المطلب األول

 تعريف الدافع اإلجرامي وقيمته القانونية

تأ تحدعد تإقيف دقعق ييا ككككككككككككككح للداىع يتدلك تحدعد الق مة الق نين ة لب مأ األميق اله مة 

ىي  قدم ى نن  اككنقيم بتقاكك م ادا المطلب تلذ ىقععأ نتن يإليتقتعوً  علذ م  ت، لإلح طة ومي ككيع دقااككتن 

 .ال قع األيإل تإقيف الداىع  م نتن يإل ىي ال قع ال  ني الطب إة الق نين ة لب
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 الفرع األول

 تعريف الدافع 

إل ال ا م  مأ دا، تإددت التإقي  ت التي ي إت مأ أجل اليصيإل تلذ تحدعد مإنذ الداىع 

إل التإقيف يتي  حً  لدلك ى نن  انتن ي ، أيمأ داإل االجته دات ال قه ة، الإقيو تالنص عل ب ىي قيانعأ 

  :الق نيني للداىع أياًل  م نتن يإل   ن ً  التإقيف ال قهي للداىع يدلك علذ النحي الت لي

 التعريف القانوني للدافع: أولً 

مأ ق نيأ  (11/3) حعث نصككككت الم د ، حقصككككت وإض التشككككقيإ ت علذ ي ككككع تإقي ً  للداىع

المطبق ىي قط ع  ز  علذ أنب "ال عبق  للداىع الدك  حمل الشكككككككدص  1936لاكككككككنة  74الإقيو ت ققم 

تال  ،وقدق م  عتإلق دلك و لماككككك يل ة الجزائ ة، علذ اقت  ب ىإل أي تقك أي علذ عقد الن ة علذ اقت  وب

لانة  16الإقيو ت ققم ( مأ ق نيأ 67/1تدا يقد النص صقاحة علذ  عق دلك" ادا يقد نصت الم د )

"الداىع اي الإلة التي تحمل ال  عل علذ ال إل أي الغ  ة  المطبق ىي ال كككككككككككككك ة الغقب ة علذ أأ 1960

 67يالم د  ، ( مأ مشككككقيع ق نيأ الإقيو ت ال لاككككطعني54القصككككيى التي عتيد ا " ي ق بله  نص الم د  )

نة  ، مأ ق نيأ الجزاء الإم ني 83 د  يالم ،2011 ،2005مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني المإدإل لاكككككككككككككك

حعث ج ءت جم إه   (1)مأ ق نيأ الإقيو ت الاكككككككككككككيقك  191عقيو ت لبن ني يالم د   192يتدلك الم د  

يمأ داإل ادا التإقيف يالدك تبنتب تلك القيانعأ ناحظ أأ ان ك دلط يا ككككككككح بعأ ، بن ن الصكككككككك   ة

هم ادعأ المصككطلحعأ تال أنب عيجد ادتاه بعن يو لق م مأ التشكك وب بعأ، مصككطلحعأ ام  الداىع يالغ  ة

يادا م  اكككككككككككنإقىب داإل تن يلن  للمطلب ال  ني عند دقااكككككككككككتن  للتمعز بعأ الداىع يوإض المصكككككككككككطلح ت 

 المش بهة.

  

                                                 
مزاق جإ ق عبعد، شككككككككككككقح ق نيأ الجزاء الإم ني، القاككككككككككككم الد ص، الجقائم الياقإة علذ األىقاد، داق ال ق ىة للنشككككككككككككق يالتيزيع، عم أ األقدأ،  (1

 مأ ق نيأ الجزاء الإم ني. 83عقيو ت ايقك، يالم د   191عقيو ت لبن ني ي 192، يتدلك قاجع نص الم د  64، ص2007
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 التعريف الفقهي للدافع: ثانياً 

لقد أدى عدم يجيد تإقيف دقعق ييا كككككككح للداىع تلذ تددل ىقه ء الق نيأ لي كككككككع تإقيف أ  ق 

 ي يحً  مأ تلك التإقي  ت التي أيقدا  المشقع.

حعث عقه الوإض الداىع وأنب "القي  المحقتة لإلقاد  أي اي الإ مل الن اككككككككككككككي الدك عدعي تلذ 

الت تعق ىي الجقيمككككة" يومإنذ أدق اي الميلككككد للقي  المحقتككككة التي تككككدىع ااقاد  تلذ الإمككككل الجنكككك ئي 

ق  ء الشهي   .(1)ياالات زاز ت لوغ  ء يالمحوة يالش قة يا 

تم   (2)يقد عقىب الوإض وأنب "المصككككككككككلحة أي ااحاكككككككككك ن الدك حقك الج ني القت  ب الجقيمة"

يقد ُعقه أ  كككككككككككككً  وأنب  (3)ُعقه الداىع وأنب "المصكككككككككككككلحة الدات ة التي حدت و لج ني القت  ب الجقيمة "

 .(4)اني للغ  ة"الإ مل الن اي الدك عدىع اانا أ تلذ تشو ع ح جة مإعنة ياي التصيق الد

لاليك أأ الداىع دي طب إة ن ا ة دادل ة ت عق ايتبين  يمأ داإل ااتإقا ن  للتإقي  ت الا وقة

جقيمة يو لت لي ى أ الداىع تلذ ال، لدى ااناككك أ ىي ظقيه مإعنة يتيصكككلب حتذ عنتهي تلذ    ة مإعنة

يأ الداىع حقعقًا يقد  ت، المقض قد عتنيع ىقد  تيأ نب ًا ت لطبعب الدك  قتل مقي كككب لعدلصكككب مأ آالم

تم  أأ الداىع قد عدتلف بعأ الجن   ىي الجقيمة الياحد   (5)تمأ  اككككككككككككككقق لع مأ ح جتب مأ المددقات

يم  اًل علذ دلك الداىع تلذ الاككككققة قد  تيأ ، وحاككككب ظقيىهم يأاككككو ب اقت  بهم للجقيمة تل علذ حد 

اكككققة يقد  تيأ الداىع علذ ال، ألمياإل أي لإب القم قبداىع االنتق م أي بداىع الق وة ىي الحصكككيإل علذ ا

يادا م   معز الداىع  علذ الجقيمة عأ القصكككككككككككككد الدك ال عتنيع يال عدتلف مأ ج أ ، اي ال قق يالح جة

 تلذ أدق ىي الجقيمة الياحد .

                                                 
 .421، ص1983، داق النه ة الإقب ة، الق اق ، 10محميد محميد مصط ذ، شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، ط (1
 206.ص1992محمد زتي أبي ع مق، ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، الداق الج مإ ة للنشق،  (2
 مة للق نيأ الجزائي يىقً  ألحت م ق نيأ الإقيو ت ىي مصكككككككككككق يلبن أ، الطوإة األيلذ، عيض محمد عيض، اكككككككككككل م أ عبد المنإم، النظقية الإ (3

 224، ص1999الم ااة الج مإ ة للدقاا ت يالنشق يالتيزيع، لبن أ، 
 654محمد ععد الغقيب، مقجع ا بق، ص (4
 361ا اق اليلعد، مقجع ا بق، ص (5
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 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للدافع

 ،ع علذ اقت  به  لق  م القصكككككككككككد الجن ئي إتبق األصكككككككككككل ىي الجقائم الإمد ة عدم االعتداد و لداى

ً  أي ي اككككككتيك ىي دلك أأ  تيأ الداىع شككككككقي ، يدلك علذ نحي ال ع  ق ىي الماكككككك يل ة الجن ئ ة لمقت به 

يعلذ دلك ا قت مإظم التشقيإ ت الإق ب ة الحدع ة حعث  (1)يل نب عوقذ ع مًا ىي تقدعق الإقيوة، حقعقاً 

المطبق ىي ال ككك ة الغقب ة علذ أنب "ال  1960لاكككنة  16ت ققم مأ ق نيأ الإقيو  67/2نصكككت الم د  

 ء يتدلك أ  ككككككً  م  ج،  تيأ الداىع عنصككككككق مأ عن صككككككق التجقيم تال ىي األحياإل التي ععنه   الق نيأ"

المطبق ىي قط ع  ز  يالتي يقد ىعه   1936لاككككككككنة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  11/3ىي نص الم د 

.. . حمل الشكككككككككككدص علذ اقت  ب ىإل أي تقك أي علذ عقد الن ة علذ اقت  وبأنب "ال عبق  للداىع الدك 

مأ ق نيأ الإقيو ت اللبن ني  192دلك نصككككت الم د   تال تدا يقد النص صككككقاحة علذ  عق دلك " يعلذ

علذ أأ" الداىع ال  تيأ عنصكككككق مأ عن صكككككق التجقيم تال ىي األحياإل التي ععنه  الق نيأ" أم  و لناكككككوة 

الإقيو ت المصككقك ىلم عتطقق ىي نصككيصككب تلذ ماككألة الداىع علذ اقت  ب الجقيمة حعث اعتبق لق نيأ 

الق كك ء المصككقك أأ الو عث علذ اقت  ب الجقيمة ل ن قتنً  مأ أقت نه  يال عنصككق مأ عن صككقا  ىا 

ذ عليق كذ أ  كً  وأأ الو عث علذ الجقيمة ال  تأ عق لب  (2)ع  ق علذ اكامة الحتم عدم ب  أ الو عث

 ،يق ذ أ  ً " تإمد الج ني تتم ىم يأنف المجني علعه  لمنإه  مأ االاتغ  ة ح إل مياقإتب له  (3)ت  نه 

ييى ته  وق  م الج ني وتتم ن اككككه  تتياىق وب جن  ة ال ككككقب الم  ككككي للميت يال عبق  و لو عث علذ دلك 

 .(4)ىهي ل ن قتأ مأ أقت أ الجقيمة"

                                                 
 65عبعد، مقجع ا بق، ص، يتدلك مزاق جإ ق 361، مقجع ا بق، صا اق اليلعد (1
 206محمد زتي أبي ع مق، ق نيأ الإقيو ت القام الإ م مقجع ا بق، ص (2
، 719قاجع مإيض عبد التياب، ق نيأ الإقيو ت، مقجع اكككك بق ص – 493ص  26الاككككنة  8/6/1975ق جلاككككة  45إل  664الطإأ ققم  (3

يايعة األات د ىي ق  ء النقض الجن ئي  جقيمة القتل عمدًا داإل قاجع ط قق شإو أ دايد، م –ق  ئ ة  64لانة  24855تدلك الطإأ ققم 
 .857، ص 2012( ااصداق األيإل، طوإة 2000\1990 ا ة عشق ع مً  )

 .1969محمد قأىت عقل، يجدك ش عق، مقجع ا بق، ص -ق 47لانة  216الطإأ ققم  5/6/1977مصقك جلاة جن ئي نقض  (4
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 (1)ع التي تحمل علذ اقت  ب ىإل الجقح مهم  ت نت شكككككقي ة"يق كككككت "ال عبق  و لبياعث يالدياى

دا ت نت الق عد  الإ مة اي عدم االعتداد و لداىع ى أ ادا المبدأ ل ن علذ تطاقب حعث أيقد المشككككقع  يا 

قيم القصككككككككككككككد ىا  ، ال لاككككككككككككككطعني ياالقدني وإض الح الت التي  إتد ىعه  و لداىع علذ اقت  ب الجقيمة

مأ ق نيأ  332تياىق الداىع الدك تطلوب الق نيأ يمأ دلك م  ج ء ىي نص الم د  الجن ئي حعنئد تال ب

يالتي تتإلق بجقيمة القتل التي تقت به  األم ليلعدا  مأ الاككككككك  ح عقب  1960لاكككككككنة  16الإقيو ت ققم 

يقد  تيأ  (3)حعث  إتبق الداىع ىي ادا الح لة عدقًا مد   ً  (2)يالدتب تدا ت أ الداىع لدلك اي اتق ء الإ ق

 .(4)الداىع عنصقًا ىي الجقيمة ت ا قاق و لمنشآت يالمص نع بداىع شل الدى ع اليطني

أأ المشقع قد اعتد  1936لانة  74مأ داإل القجيع تلذ ق نيأ الإقيو ت ققم  ويتبين للباحث

 اي نص الحالة األولىيمأ تلكك الحك الت ، وك لكداىع علذ اقت ك ب جقيمكة القتكل الإمكد ىي عكد  حك الت

/د حعث اعتبق أنب تل مأ تاكككبب عند يقيع جقم ىي ميت شكككدص بداىع تأمعأ التملص أي 214 الم د 

النج   مأ الإقيوة المتقتوة علذ دلك الجقم تم  لن اكككب أي ألك شكككدص أدق اشكككتقك مإب ت  عل أصكككلي 

ىهي نص  انيةالحالة الثأم   (5)أي تشككككككككككككقيك ىي اقت  ب دلك الجقم أنب قد اقت ب جن  ة القتل قصككككككككككككدًا 

 : ىقق  ب( يالتي تنص علذ م  علي 216) الم د 

 أدق شككدص قتل أنب الشككدص  إتبق الق نيأ  ادا مأ 214 الم د  مأ المقصككيد  للغ  ة ت   ء" -

  الت تعق  ىعه  اتط ع ت أ ظقيه ىي آن ة اات  ق  ديأ  و قد بدم الشدص دلك قتل متذ: عمداً 

  آن ة   ق اات يديأ  و قد بدم أدق شدص قتل مأ أنب المشقع اعتبق حعث" أعم لب نتعجة يتقدعق

 ،عمداً  تلالق جقيمة اقت ب أنب أعم لب نتعجة يتقدعق الت تعق ىعه   اكككككككككتط ع ت أ ظقيه ىي

  214 م د ال لنص المد ل ة يوم هيم االاكككككت زاز داىع بديأ  تم الح لة ادا ىي القتل أأ ومإنذ

                                                 
 1974محمد قأىت عقل، يجدك ش عق، المقجع الا بق ص -ق 8لانة  959الطإأ ققم  18/3/1938مصقك  جن ئي نقض (1
 .362، مقجع ا بق، صا اق اليلعد (2
 1960لانة  16( مأ ق نيأ الإقيو ت ققم 332قاجع نص الم د ) (3
شقيأ، منشيق ىي مجلة الج مإة اااام ة، المجلد الإ ا اق اليلعد، زااق الاق ، القتل بداىع الشقه ىي التشقيع يالق  ء ال لاطعني، وحث (4

 .231، ص2012الإدد األيإل، عن عق 
 1936لانة  74ىقق  د مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  214قاجع نص الم د   (5
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  علذ أقدم حعأ لد ب ت أ ط لم  عمداً  القتل جقيمة اقت ب قد الشككككدص دلك  إتبق ال( د) ىقق 

 لجقيمةا اقت  ب علذ و لداىع اعتد قد المشككككقع أأ  إنذ يادا ،االاككككت زاز داىع الجقيمة اقت  ب

  ن ءً ب عقيبته  مأ يو لت لي ،عمد  عق قتل تلذ عمد قتل مأ الجقيمة يصككف مأ  عق أنب حعث

 .اقت  به  علذ الداىع علذ

علي أنب مأ  صكككككككككمم علذ الجقيمة يين دا  د ىقق   214ىي نص الم د   وتكمن علة التشــــــديد

وإد أأ ىتق ىعه  ت تعقًا ا دئً  أت ح لب أأ  قدق م  عتقتب علعه  مأ أ ككككقاق يمد طق اككككياء و لناككككوة تل ب 

أي و لناكككككككككوة للمجني عل ب اي أ  ق دطيق  ممأ صكككككككككمم علذ جقيمتب ين دا  تحت تأ عق ان إ الت قي ة 

عل ب  يأظهقت دطيق  تتج يز م  تنطيك ، حعث أدقجتب تلك االن إ الت عأ طب إتب، تقدعقحقمتب ادا ال

 .(1)شدصعتب

 لت لي يو، ادا يتجدق ااشكككككككككك ق  تلذ أأ ق نيأ الإقيو ت اللبن ني قد ققق تغععق يصككككككككككف الجقيمة

لم د  ا عقيبته  بن ء علذ الداىع علذ اقت  به  ىمأ عدطف امقأ  أي ىت   ت يأ جقيمتب جنحة ومقت كككككككككككككذ

 515بعنم  ت يأ جقيمتب جن  ة ومقت كككككككككككذ الم د ، مأ دلك الق نيأ تدا ت أ داىإب اي الزياج منه  514

 .(2)مأ ن ن الق نيأ تدا ت أ داىإب اي مم قاة ال جيق

ناكككتدلص مم  اكككبق أأ المشكككقع ال لاكككطعني تاككك ئق التشكككقيإ ت الحدع ة أقق ق عد  ع مة وأخيرًا 

 لداىع علذ اقت  ب الجقيمة مأ الن ح ة الق نين ة ياي أنب ال عبق  للداىع يال ى م  عتإلق ومدى االعتداد و

إتد ي إد دلك تطبعق لنظ م الإقيو ت المتيازية الدك  ، تأ عق لب تال ىي  الح الت التي عتٌطلبه  الق نيأ 

مققق  لو لدياىع الشككككككككككككككقي ة ي عنظم للجقائم التي تقت ب تحت تأ عق تلك البياعث عقيو ت أدف مأ تلك ا

ي إتبق نظ م الإقيو ت المتيازية نظ مً  ياككككككطً  بعأ المدابعأ الي ككككككإي  (3)للجقائم دات البياعث الشككككككقيق 

يالتقلعدك حعث قأى أنصكك ق المداب الي ككإي أنب تلم  ت أ الو عث اجتم ع ً  ىا محل لق  م الماكك يل ة 

                                                 
 634محميد نجعب  حاني، شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، مقجع ا بق، ص (1
 207محمد زتي أبي ع مق، ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، مقجع ا بق، ص (2
 343، ص1938علي بديك، األحت م الإ مة ىي الق نيأ الجن ئي، الجزء األيإل، الجقيمة، مطوإة نيقك الق اق   (3



34 

 

صكككك ق المداب التقلعدك  ككككقيق  ق  م يعلذ الإتن مأ دلك قأى أن (1)الجزائ ة النت  ء الدطيق  ااجقام ة

ز الدلط بعأ ىا عجي ، الما يل ة الجزائ ة ط لم  اقت بت الجقيمة ىي صيقته  القصد ة أي  عق القصد ة

ة يالقيإل وغعق دلككك ع دك تلذ تنتكك ق يظ  كك، الجقائم التي تبقق بياع هكك  التد عف ياألىإكك إل المشككككككككككككككقيعككة

 (2)الإق ب

 المطلب الثاني

 وبعض المصطلحات المتشابهة التمييز بين الدافع

 ،عدتلف م هيم الككداىع عأ وإض المصككككككككككككككطلحكك ت األدقى التي قككد تدتلط مإككب م ككل الوكك عككث

ذ يتي ك حً  لم  تقدم ى نن  اكنقيم بتقاك م ادا المطلب تل، يتدلك أ  كً  الغ  ة، يالقصكد الجن ئي يالغقض

 ينتن يإل ،ال  ني الداىع يالقصككككككككككككككد الجن ئييىي ال قع ، ال قع األيإل الداىع يالو عث أقبإة ىقيع نتن يإل ىي

 ىي ال قع ال  لث الداىع يالغقض يأدعقًا نتن يإل ىي ىقع قاوع الداىع يالغ  ة.

 الفرع األول

 الدافع والباعث

لذ القيإل ت التجاه األولانقاكككككككككككككم ال قب تلذ اتج اعأ ىي الت ققة بعأ الداىع يالو عث حعث داب 

بيجيد ىقق بعأ المصكككككطلحعأ حعث عقيأ أأ الو عث  قصكككككد وب الح لة الن اككككك ة الصككككك دق  مأ تحاككككك ن 

الج ني يمعيلب الإم  ء التي تقده وب تلذ اككككككككككككككليك طقيق الجقيمة ديأ أدنذ ت تعق حعث عندىع الج ني 

 .(3)يقاء تت  أ التصقه وإن صق اندى ع ع ط  ة ديأ أدنذ تدبق أي عقل

                                                 
م الإ م، مقجع اككككك بق، ا مش ، شكككككقح ق نيأ الإقيو ت، القاككككك189محميد نجعب حاكككككني، النظقية الإ مة للقصكككككد الجن ئي، مقجع اككككك بق، ص (1

 .634ص
 344علي بديك، مقجع ا بق، ص (2
 270ع دإل ع زق، النظقية الإ مة ىي ظقيه الجقيمة، اااتندقية، ص (3
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اىع ىهي عو ق  عأ المقاحل التي تنوع عأ الإقل يالت تعق ىهي ل اككككت يلعد  االندى ع أي بعنم  الد

ومإنذ أأ الج ني حعأ  قدم علذ تت  أ التصككككككككككككككقه ى نب  تيأ قدق ت ىة الظقيه التي ت يد  (1)الغقائز

 ىة تى ل قق بعنهم  علذ حاكككككككب ادا القيإل أأ الداىع  صكككككككدق وإد تقدعق ، ق  مب و لإمل أي االمتن ع عنب

الظقيه وحعث عنتهي تلذ ااقدام أي ااحج م ىهي عتم ل ىي اكككككككبب التصكككككككقه ااجقامي الصككككككك دق عأ 

أم  الو عث ىهي صكككككك دق عأ ااحاكككككك ن المقتوط و لغقائز الاشككككككإيقية يتحقك الشككككككدص وطقيقة ، الإقل

 .(2)عم  ء د ل ة مأ التدبق يالت تعق

أأ الككداىع  إمككل مأ دادككل ال  كك أ يتككدلككك عقى وإض أنصكككككككككككككككك ق الت ققككة بعأ الككداىع يالوكك عككث 

مل أم  الو عث ىهي  إ، ااناكككككك ني لتيج ب الشككككككدص نحي تشككككككو ع الح ج ت المطليوة عندم  ع  ق د قج  ً 

 ق ييقك أنصكك، مأ د قج ال   أ ااناكك ني ياي ميقف م دك أي اجتم عي أي  عقا ع دك تلذ ت  ق  الداىع

ىكك لوكك عككث نيع مأ المنبهكك ت الدكك قج ككة ت عق الككداىع  اككدا االتجكك ا أنككب عجككب أأ ن قق بعأ الككداىع يالوكك عككث

يتق كككككككك ب ىي آأ ياحد تتأ ق ع ط ة الشكككككككك قة عند ااناكككككككك أ لدى ق  ة صككككككككدعق عتإدب مأ آالم مقض 

ث ىق  ة الصكككدعق و ع، ع ككك إل ىع دك دلك تلذ نشككك ط تجقامي اي القتل لتدل صكككب مأ آالم ادا الإداب

شكك ئأ اي ميقف د قجي  طلق  احدى مح قمب ىي ي ككع يتدلك ال قد الدك  شكك اد، (3)أ  ق داىع الشكك قة

عل ب و عث ىهي ال  اكككتط ع اأ ع  ق علذ ال قد م  لم  تأ لد ب داىع  اكككتجعب لب ياي داىع الغعق  الدك 

عنم  ان ك ب، يبن ء علذ ادا الو عث عتحقك الداىع ييتأ ق،  حقتب يييجهب تلذ اقت  ب اككككككككككككككليك مإعأ

 .(4)يل ن لدعهم داىع الغعق  بت ت ً  يال  حقتيأ ا  ن ً نيع ة مأ األىقاد قد ال عتأ قيأ 

                                                 
 اكككككككقيق بأ محمد الإبد اليا ب، الداىع يالو عث علذ الجقيمة يأ قام  ىي الإقيو ت التإزيقية، قاككككككك لة م جاكككككككتعق، ج مإة ن عف الإقب ة للإليم (1

 .11/10/2012ت قيخ الدديإل  www.aleman.com، القاوط االل تقيني40، ص2004ن ة، القي ض، األم
 41ص  2008ص بقيأ ج بق محمد أحمد، الو عث ىي الق نيأ الجن ئي، قا لة دتتيقاا، تل ة الحقيق، ج مإة الق اق ،  (2
، 1981محمد محي الدعأ عيض، الق نيأ الجن ئي، مو دئب األاكككككككككككككك اكككككككككككككك ة ينظقي تب الإ مة، مطوإة ج مإة الق اق  يال ت ب الج مإي، الق اق   (3

 351ص
 41الإبد اليا ب، مقجع ا بق، صبأ محمد اقيق  (4
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يتا ، يوحق تلذ أأ الكككداىع يالوككك عكككث يجهككك أ لإملكككة ياحكككد  (1)التجــاه الثــانيىي حعأ داكككب 

يحجتهم ىي دلك أأ  ككككككككككككككقق ادا ، اليصكككككككككككككك عأ  حل تاام  محل األدق ىي التإبعق عأ دات المإنذ

ة ىي اكت ك ي علذ الو عث  مي كً  يتإقد دقااكتب د صك ألأ ادا الت ققة، الت ققة أ  ق وت عق مأ ن إه 

  مأ يحدا ة ىتق  الو عث يم   تتن ه، مج إل الق نيأ الجن ئي الدك ال عهتم و ألحياإل ال لاكككككككككككككك  ة الوحتة

ىم  دام الداىع يالو عث ع دك تاام  ،  ميض عدعين  تلذ مح يلة ت اككككككعق ال تق  ال تلذ زي د  الغميض

شو ع احت  ج تب ى قدم علذ تت  أ الاليك المجقم ىا داعي تدًا لهدا الت ققةتلذ اندى ع الشدص لتلب ة   ،يا 

 .(2)ي  حذ تاً مأ المصطلحعأ متقادىعأ

 الفرع الثاني

 الدافع والقصد الجنائي

تأ القصد الجن ئي اي جياق ااقاد  أي النش ط الن اي الدك  اتهده تحقعق  قض مإعأ ياي 

ىهي تقاد  اتد د النشككككك ط الجقمي المحقق للجقيمة مع الإلم  (3)الق نيأ الماككككك ن و لمصكككككلحة التي  حمعه  

 .وت ىة اليق ئع التي عتألف منه  قتنه  الم دك

أم  الداىع تم  بعن  اككككككككك وقً  ىهي المصكككككككككلحة أي ااحاككككككككك ن الدك حقك الج ني أي دىإب القت  ب 

مة ال تقيم تال ى لجقي، أ الجن ئييللت ققة بعأ الداىع يالقصكككككككككككككككد الجن ئي أام ة تبعق  ىي الق ني ، الجقيمة

أم  الداىع أي الو عث ىا تأ عق لب علذ ق  م الجقيمة الإمد ة تال ىي األحياإل ، بتياىق القصكككككككككككككككد الجقمي

 التي ععنه  الق نيأ.

يم   معز الداىع عأ القصككككد الجن ئي ىي أأ الداىع عدتلف مأ جقيمة تلذ أدقى يمأ ج أ تلذ 

ىي حعأ أأ القصكككككد الجن ئي ، ظقيه تل جقيمة يتل ج أ علذ حد  أدق ىي الجقيمة الياحد  وحاكككككب

                                                 
، قماكككككك ن بهن م، النظقية الإ مة للق نيأ 205ص، 1993محمد زتي أبي ع مق، ق نيأ الإقيو ت القاككككككم الإ م، الداق الج مإة، بعيت، لبن أ،  (1

 904، ص1997الجن ئي، الطوإة ال  ل ة، منشأ  المإ قه، اااتندقية، 
 44ص بقيأ ج بق محمد أحمد، مقجع ا بق، ص (2
 361ا اق تبقاا م اليلعد، األحت م الإ مة ىي ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني، مقجع ا بق، ص (3
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ال عتنيع يال عدتلف مأ ج أ تلذ أدق ىي الجقيمة الياحد  ى لجقيمة القصككككككككد ة ال تقيم تال تدا تيىق لمأ 

ى لقصككككككككككككككد  (1)ااجقام ة المحدد  وطقيقة ال تدتلف مأ ج أ تلذ أدق عقت به  القصككككككككككككككد الجن ئي أي الن ة

 ب أأ عتياىق ومجقد انصككككقاه ااقاد  تلذ اككككليك  ط بق نميدج الجقيمة المقاككككيم ىي الجن ئي األصككككل ى

 الق نيأ ديأ ا تقاث و لداىع علذ ادا الاليك.

 الفرع الثالث

 الدافع والغرض

 التي، ىهي  إد وم  وة النتعجة ااجقام ة (2) قصد و لغقض الهده الققيب الدك تتجب تل ب ااقاد 

جقيمة مإعنة  عق أأ دلك ل ن و ل ككككقيقك ىقد  تيأ الغقض أمق أدق بداه  حددا  الق نيأ وصككككدد 

النتعجة التي يقإت يادا  تيأ ىي ح لتي الدطأ  عق الإمدك يالشكككككقيع ألأ  قض الج ني ىي الشكككككقيع 

اي النتعجة الت مة التي لم تتحقق  يتدلك لي ت أ الغقض اي داتب النتعجة المتقتوة علذ اكككككككليك الج ني 

يعلذ ادا ى أ الغقض يالنتعجة قد عتط وق أ يدلك ىي ح لة الجقيمة الإمد ة ، قيمة الإمد ةلتياىقت الج

ييدتلف الداىع عأ الغقض مأ حعث  (3)يقد عدتل  أ ىي ح لة الدطأ  عق الإمدك ي الشككككككككككككككقيع، الت مة

تم   ،ى أ الغقض دي طب إة مي ككيع ة  متأ تدقا ه ، ىبعنم  الداىع دي طب إة ن اكك ة، طب إة تل منهم 

ي تمأ االدتاه بعنهم  ىي أأ الداىع اككككككككككككككك بق علذ الغقض ييقى الوإض وإدم يجيد أك عاقة بعأ 

أمك  الكداىع ، يدلكك ألأ بليغ الغقض ال ع دك تلذ تشككككككككككككككوك ع الحك جكة ىهي دطي  نحياك ، الكداىع يالغقض

 (4)ىهدىب اي تشو ع تلك الح جة يالمتم لة ىي الغ  ة

ً  يدصككككككككككككيصكككككككككككك، ذ القيإل بيجيد عاقة بعأ الداىع يالغقضبعنم  عداب ج نب أدق مأ ال قب تل

ل يم  إل علذ دلك مأ  قت، عندم   تيأ لل إل  قض ياحد ياي الهده النه ئي الدك  اككككككككإذ لب الج ني

                                                 
 206أ الإقيو ت، القام الإ م، مقجع ا بق، صمحمد زتي أبي ع مق، ق ني  (1
 43محميد نجعب حاني، النظقية الإ مة للقصد الجن ئي، مقجع ا بق، ص (2
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ق وة ىي تزا ق قيح شككككدص انتق مً  منب ديأ أأ  تيأ لد ب أك     ت أدقى ىهن  عتاكككك يى الغقض مع 

 . (1)الغ  ة ييقتوط أ و لداىع علذ الاليك

 الفرع الرابع

 الدافع والغاية

ي اي أ، الغ  ة اي الهده النه ئي الدك  اككككككككككككككإذ الج ني تلذ تحق قب مأ يقاء اقت  ب الجقيمة

 (2)الهده األوإد مأ النتعجة يالدك  اإذ الج ني و إلب لليصيإل تل ب

الوإض  دىعى لغ  ة اي الياككككككعلة اشككككككو ع الداىع مم  ، يالإاقة بعأ الداىع يالغ  ة عاقة يطعد 

 للدلط بعأ الداىع يالغ  ة تم  قأعن  ا وقً  عند تإقيف الداىع.

يق م يجيد تلككك الإاقككة القي ككة بعأ الككداىع يالغكك  ككة تال أأ انكك ك أيجككب ادتاه بعنهمكك  حعككث 

ى لداىع دي طب إة ن اكك ة أي اي عو ق  عأ تصككيق ، عدتلف الداىع عأ الغ  ة مأ حعث طب إة تل منهم 

 أ تم  عدتل  أ زمن ً  ىبعنم   ابق الداىع الاليك ى، م  الغ  ة ىهي دات طب إة مي يع ةأ، داني للغ  ة

يأدعقًا ى دا ت أ الداىع  إبق عأ ق وة ى أ الغ  ة تإبق عأ تشو ع ، الغ  ة ت يأ الحقة علذ دلك الاليك

 (3)تلك الق وة

  

                                                 
 48ص بقيأ ج بق محمد أحمد، مقجع ا بق، ص (1
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 المبحث الثاني

 المقصود بالشرف كدافع لرتكاب جرائم القتل

الشقه تم هيم ع م مأ أام م   متأ أأ  مل ب اانا أ تق مة مإني ة تتقبع ىي أعلذ الم  إتبق 

، الشه مة ،ى لشقه تلمة نبعلة تحمل دالالت متإدد  ىهي قد تإني ال قامة، الق م االجتم ع ة ياانا ن ة

 حب اليطأ الشج عة... تلخ

يم الشقه ييتم ل م ه،   الوإضيو لت لي ىهي منظيمة مت  ملة مأ المإ ني المت  ىق  مع وإ ه

مأ داإل  يالدك انقيم و لتصدك لب، الدك نحأ وصددا ىي الم هيم الدك  اتددم تداىع ىي جقائم القتل

 ،،يتب  أ الديق الدك علإوب الإقه يالق  ء ىي تحدعد دلك الم هيم، التإقه عل ب ىي اللغة ياالصطاح

يإل لتإقيف نتإقض ىي المطلب األ، الموحث تلذ مطلبعأيتقتعوً  علذ م  تقدم ى نن  انقيم بتقا م ادا 

 الشقه لغة ياصطاحً  ينتإقض ىي المطلب ال  ني لديق الإقه يالق  ء ىي تحدعد م هيم الشقه.

 المطلب األول

 تعريف الشرف لغة واصطالحاً 
 

 تأ تن يإل الشقه ومإن ا اللغيك ياالصطاحي  م ل نقطة البدا ة التي عجب أأ ننطلق منه  ىي

،  قع أيإليعل ب ى نن  انتن يإل تإقيف الشقه ىي اللغة ت، تحدعد م هيم الشقه تداىع القت  ب جقائم القتل

  م نتن يإل تإقيف الشقه ىي االصطاح ت قع   ني يدلك علذ النحي الت لي
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 الفرع األول

 تعريف الشرف في اللغة

، و آلو ء الحاب: يالشقه، الإ لييالشقيف القجل ، الشقه ىي اللغة عدإل علذ الإلي ياالقت  ع

يأصل االاتشقاه أأ ت ع عدك علذ ح جوك يتنظق ت لدك  اتظل مأ الشمن حتذ  اتبعأ الشيء 

أمقن  : يمأ دلك م  ج ء مأ حدعث تبأ عو ن (1)تأنب عنظق تل ب مأ مي ع مقت ع ى تيأ أ  ق ادقا ب

لشقه و لققيأ يقد ااتإمل الشقه ىي أأ نبني المدائأ شقىً  يالما جد جمً  أك ال شقه له  شوب ا

أشقه أ ة ىي الققآأ أ ة ال قاي يااتإمل ىي : يصف وإض آ  ت الققآأ ال قيم حعث ق إل أبي تاح ق

علي  يج ء ىي حدعث، يصف وإض أع  ء اانا أ يالحعياأ ىقعل أشقاه اانا أ أدن ا يأن ب يععنب

أ أك نتأمل اامته  م، ناتشقه الإعأ ياألدأأمقن  ىي األ  حي أأ : بأ أبي ط لب ق ي هللا عنب

 (2)يااتإمل ىي يصف الطعق ىقعل األشقه مأ الطعق الد  ش ألأ ألدن ب حجمً  ظ اقاً ، آىة ت يأ بهم 

لقجل تدا يا، يتدلك  إقه الشقه ىي اللغة أ  ً  ومإني الإلي ي ق إل "دا الشقه أك دا الإاء يالقىإة

لذ الشقه  تيأ م هيمً  ىي اللغة و عتو قا ما اً  وأك ص ة ىي علت منزلتب ىهي شقيف ياالعتداء ع

يقد عجقك  ،يمأ مإ ني الشقه أ   ً ص  نة الإقض ياحتقام ال لمة، ال قد له  اعتو ق ىي قىع قدقا يق متب

تدا  تم  أأ تلمة الشقه، عند الما ن و لإقض يالشقه ىي الجم ع ت البدي ة يالقي  ة تلي تقاقة الدم ء

أ يعميمً  ى أ الشقه ىي اللغة  إبق ع، يال عو ح التحلل منه ، ت نت أقيى مأ الإقد يال ت وة م  أعطعت

يأدعقًا  إقه الشقه ىي اللغة أ  ً  و لإا ىي  ( 3)مجميعة دص إل ت يأ ام ت أي اعئة القجل الشقيف

 .(4)الدعأ يالدن   يالمجد يعلي الحاب

                                                 
أبذ ال  كككككل جم إل الدعأ محمد بأ متقم ابأ منديق، لاككككك أ اللاككككك أ، تهدعب لاككككك أ الإقب، الجزء األيإل، الطوإة األيلي، داق ال تب الإلم ة،  (1

يتدلك مجمع اللغة الإقب ة، مإجم اليجعز، الهعئة الإ مة لشككككك يأ المط وع األمعقية، جمهيقية مصكككككق الإقب ة،  666، ص 1993لبن أ، بعقيت، 
 .341، ص 1990

 667أبي ال  ل جم إل بأ متقم ابأ منظيق، مقجع ا بق، ص  (2
، يتدلك 32، ص 2002، داق النه كككككككة الإقب ة، الق اق ، محمد عبد اللطعف عبد الإ إل، م هيم الشكككككككقه ياالعتو ق ىي جقائم القده يالاكككككككب (3

 3، ص2011 – 2010، 16-15قاجع أحمد بأ محمد بأ تدقين، جقائم الشقه، التققيق ال قهي، مقتز ابأ تدقين الحلي، الإدد
 283، ص1973، مطوإة داق الشقق، بعقيت، 21لي ن مإليه، ىقن قد تيتل، المنجد ىي اللغة يااعام، ط (4
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 الفرع الثاني

 تعريف الشرف اصطالحاً 

صعلة م  ياي تاتمد مأ ح، و لشقه المت نة االجتم ع ة التي عنإم به  ال قد ىي المجتمع قصد 

لب علذ  ييتحدد، يمأ عاق تب وغعقا مأ أبن ء المجتمع، تجمع لد ب مأ الص  ت الميقي ة يالمتتاوة

ي أ  يئه  مقتز اجتم عي مإعأ تتإدد عن صقا وقدق عدد المجتمإ ت التي عقت دا  اياء ت نت جغقاى ة

حدد التي ت، ي إقه الشقه وأنب مجميعة الص  ت األدب ة م ل األم نة يااداص، يظ   ة أي  عقا 

  (1)مدى تقدعق ال قد ىي البعئة التي  إ ش ىعه 

أأ   لب ة ال ت و ت التي تصدت لم هيم الشقه لم ت ع تإقي ً  يا حً  يمحددًا والجدير بالذكر 

نم  قتزت علذ ي ع تإقي ً  لجقائم الشقه، جقائم القتل يمت قً  عل ب للشقه تداىع القت  ب يمأ تلك  ،يا 

التإقي  ت أأ جقائم الشقه اي تلك األىإ إل ياألعم إل اياء ت نت و ل إل أي و لتقك  د المقأ  يالتي 

 (2) قيم به  أحد أىقاد األاق  التي تنتمي تلعه  وابب عاقة ومم قاة أداق ة أي أعم إل تمن شقه األاق 

ىي حعأ أأ  ،د علذ ادا التإقيف أياًل أنب قصق ص ة المجني عل ب ىي جقائم الشقه ىي المقأ  ىقطيي د

المجني عل ب ىي تلك الجقائم قد  تيأ القجل يالمقأ  تمأ  قتل زيجتب يعش قه  ى ي ادا الح لة  تيأ 

، قيم وقتلبالزيج ة يت أي ىي ح لة ا تش ه الزيجة د  نة زيجه  ىي ىقاش، المجني عل ب المقأ  يالقجل مإ ً 

تم  ع دد علذ ادا التإقيف أ  ً  الص   ة اليااإة يال     ة لإو ق  "وابب عاقة ومم قاة أداق ة 

دصً  ىم ًا لي أأ ش، أي أعم إل تمن شقه األاق " األمق الدك   تح المج إل يااإً  القت  ب جقائم القتل

عجيز   من وشقىب ىطوقً  للتإقيف الا بق ى نب اعتقد أأ مجقد مش اد  أدتب تت لم مع شدص  قيب أمق

                                                 
 33د عبد اللطعف عبد الإ إل، مقجع ا بق، صمحم (1
م مأ اككككككككل م أ الحدعدك، ا ني حن ، ديق الطب الشككككككككقعي ىي حم  ة المجتمع، جقائم قتل الشككككككككقه حق ئق يأقق م، وحث مقدم تلذ ندي  جقائم  (2

، الككككمككككيقككككع الكككك ككككتككككقينككككي، 2، عككككمككككككك أ، األقدأ، ص1998مككككككك قن  26 -25الشكككككككككككككككككقه الككككتككككي نككككظككككمككككهككككككك  اتككككحككككككك د الككككمككككقأ  األقدنكككك كككككككة مككككأ 
www.genderclearinghouse.org 17/2/2013، ت قيخ الدديإل 

http://www.genderclearinghouse.org/
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لم  حدد دقجة الققاوة و لناوة لمأ  قيم بتلك األىإ إل أي األعم إل  د  يأدعقًا ى أ ادا التإقيف، لب قتله 

 المقأ .

لمقأ  التي عقت به  أحد أىقاد أاق  ا، يقد عقه الوإض جقائم الشقه وأنه  الجقائم المنظمة يالمدطط له 

يمم  ع دد علذ ادا التإقيف أنب اعتبق جقائم  (1)لدقجة األيلذ بدقيإة الدى ع عأ الشقهمأ أق قب ا

ىي حعأ أأ جقائم القتل بداىع الشقه تقت ب   لوً  بديأ ، الشقه مأ الجقائم المنظمة يالمدطط له 

 تدط ط يتنظ م مابق.

يقد انتقد  (2)لشقهيقد عقىت تدلك وأنه  تو حة قتل النا ء ديات الققبذ وشبهة الدى ع عأ ا

ققأ ادا بل  شإق مأ  ، الوإض ادا التإقيف وأنب قد أع دن  تلذ عصق الج ال ة األيلذ أ  م يأد البن ت

يأعدا ياجوً  البد مأ الق  م وب اتج ا تل امقأ   شتوب وأنه  قد ، التإقيف وأأ المجتمع قد أحل دلك األمق

  عقه الوإض جقائم الشقه وأنه  دلك النيع مأ تم (3)أا ءت تلذ عقض القبعلة يامإته  بعأ الن ن

اه يالق م يال تحبدا  ال ق ىة ياألعق ، الجقائم التي عندقج  مأ ط ئ ة الجقائم التي تنتقا  أداق المجتمع

أ ت أ م هيمه  ال عق عيحذ ى، يجقائم الشقه متنيعة يعدعد ، االجتم ع ة المتياق ة ىي المجتمع قط  يا 

 يمع دلك ى أ جقائم الشقه اي جقائم مقتوطة و لوإد، الزن  أي الد  نة الزيج ةو قتص قا  علذ اقت  ب 

يعل ب ى أ جقائم  ت ال تص ب أي اتك الإقض أي الدع ق  أي الحض علذ ال جيق ، األداقي للمجتمع

يم  ع دد علذ ادا التإقيف أنب عدلط   (4)أي األىإ إل المن ى ة لألداق تددل تحت مامذ جقائم الشقه

م هيم جقائم الشقه مع  عقا مأ الم  ا م األدقى المقتوطة وب يالماتددمة ىي نصيص القيانعأ م ل 

                                                 
 :http، الميقع االل تقيني 2المنتككككدك التنييقك ال قكككك ىي ال لاككككككككككككككطعني، ق  ككككة اجتمكككك ع ككككة ي قكككك ى ككككة لا تصككككككككككككككككك ب ىي قطكككك ع  ز ، ص  (1

//www.tanwer.org/tanwer/news/168.html   15/10/2013ت قيخ الدديإل 
ت قيخ الدديإل   /http://www.omanlover.org/vb/om9718، الميقع االل تقيني 1جقائم الشككقه، صوحث وإنياأ: تي ق اككإد الدعأ،  (2

17/10/2013. 
ه بعأ الشكككقيإة يالق نيأ، مجلة الحقيق، ج مإة ال ييت، الإدد ال  ني، الاكككنة الاككك وإة ى اد عبد اللطعف الاكككقط يك، جقيمة القتل واكككبب الشكككق  (3

 146، ص2003يالإشقيأ، عينعي 
حلمي ماككك قك، جقائم الشكككقه ىي المجتمع األقدني، تحلعل اجتم عي، وحث مقدم تلذ ندي  جقائم الشكككقه التي نظمه  اتح د المقأ  األقدن ة ىي  (4

 17/2/2013، ت قيخ الدديإل www.genderclearinghouse.org، 2، عم أ، األقدأ، ص1998 م قن 26 – 25ال تق  مأ 

http://www.omanlover.org/vb/om9718/
http://www.genderclearinghouse.org/
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ق م يالزن  أي الد  نة الزيج ة و ل، يجقائم اتك الإقض ياال تص ب، الجقائم المدلة و لشقه ياالعتو ق

 مأ يجيد ىقيق بعنه .

 المطلب الثاني

 العرف والقضاء في تحديد مفهوم الشرف دور

لقد قأعن  ا وقً  أأ مإظم التإقي  ت التي تم تن يله  ىي ال قع ال  ني مأ المطلب األيإل لم تتن يإل 

نم  انصبت التإقي  ت علذ تإقيف جقائم الشقه  أ حقك بن  أأ يلدلك ت، م هيم الشقه وص ة ماتقلة يا 

ي يتدلك ديق الق  ء ى، يالتق لعد الا ئد  ىي المجتمع نتإقه علذ م هيم الشقه مأ داإل األعقاه

يلدلك انقيم بتقا م ادا المطلب تلذ ىقععأ نتن يإل ىي ال قع األيإل ديق الإقه ىي ، تحدعد ادا الم هيم

  م نتن يإل ىي ال قع ال  ني ديق الق  ء ىي تحدعد م هيم الشقه.، تحدعد م هيم الشقه

 الفرع األول

 مفهوم الشرفدور العرف في تحديد 

يت أ  حمل ادا ،  إتبق الشقه مند قد م الزم أ مأ أام م   مل ب اانا أ تق مة مإني ة

تال أأ الي ع االجتم عي ، يالإقض... تلخ، يالصدق، يالقجيلة، المصطلح دالالت متإدد  ت ل قامة

ه  ىي اتج ا م إيال ق ىي قد قاخ مجميعة مأ الميقي  ت يالق م التي تحمل ىي ط  ته  مإ ني تنحصق ج

 ،ياحد لتحدعد م هيم الشقه حعث قبط ادا الم هيم و لمقأ  يعدقيته  يال ا م  ىي المجتمإ ت الشقق ة

يمم  ال شك ى ب أأ تلك المجتمإ ت الشقق ة يالتي تهمن  ان  ال تايدا   ق ىة ياحد  حعث أأ ل ل مجتمع 

تال أنب ت  د تت ق  ،ة التي عتياق ه  جعل وإد جعليميق  تب ال ق ى ة ياالجتم ع ، يع داتب يتق لعدا،  ق ىتب

يقد  ،المجتمإ ت الشقق ة علذ قبط م هيم الشقه الدك  إتبق داىع القت  ب جقائم القتل واليك المقأ 

تقاخ ادا الم هيم ىي مجتمإ تن  مند القدم حعث أأ نظق  المجتمع الج الي ال تزاإل تإشش ىي أدا أ 

 ت بن ت ديىً  مأ تلييث شقه القبعلة يو لت لي ى أ المقأ  الشقي ة ىي المجتمإيالمتم لة ىي يأد ال، ال  عق
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الشقق ة يمنه  المجتمع ال لاطعني اي التي تح ىظ علذ عدقيته  حتذ ميعد زياجه  يو لت لي ى أ أك 

يل نب عتقدد ت عقًا تدا ت نت المقأ  تإقه قجل قبلب حتذ لي ، ش ب ممتأ أأ عتزيج مأ ت دوة أي ا ققة

الج ال ة  يالتي نشأت ىي المجتمإ ت، يالإلة ت مأ ىي ال ق ىة الدتيقية، يجدت لدعه  تل ال   ئل األدقى 

لناي  يأأ الما ن وإ ة يشقه ا الء ا، حعث أأ القجل  صوح م لك لجاد النا ء ىي ع ئلتب، تم  أال ن 

إل م هيم د نا ءا  يتجادا ال ق ىة يالتي تقصق شقه الإ ئلة ىي أجا ، اي ما ن وشقه الإ ئلة تتل

الشقه يالإ ة ق صق علذ  ش ء الوت ق  تإطي للقجل الحقية ىي أأ   إل م   ش ء ى لقجل يىقً  لهدا 

ومإنذ أنب  اتط ع أأ   إل م   حلي لب ألنب ال عيجد م  ع بت ق  مب و قت  ب ، الم هيم ال  إعوب شيء

وب تلذ أأ عتو اذ القجل أم م أصح وب و قت   بل قد  صل، يال ديه مأ الحمل، ىا  ش ء وت ق ، ال  حشة

 للزن .

يمأ ان  ت  د ت يأ جم ع ح الت القتل بداىع الشقه ىي المجتمع ال لاطعني قد يقإت  د   

ىه  تنه ق ى ألاق  التي تص ب ىي شق ، تن ث بدعيى ق  مهأ وأىإ إل  عق أداق ة تليث يتايء تلذ الإ ئلة

أ الما ن وب  ابب له  عزلة اجتم ع ة وابب اعت  د المجتمإ ت يأل، و ل  مل ألأ الشقه اي قيامه 

شمل اادي  لت، الشقق ة يمنه  المجتمع ال لاطعني تيا ع دائق  االته م لألاق  المطإينة ىي شقىه 

بل  ،ياألديات ياألب ياألم يحتذ األق قب  يلهدا  ا قع الوإض تلذ التدلص مأ ادا الإ ق و لقتل

الجقيمة و لقبيإل يالق   مأ المجتمع حعث أأ اقت  ب ادا الجقيمة  غطي علذ ي حظذ مقت ب ادا 

يىي المق بل عنجي الدتيق مأ القتل  (1)التقصعق الح صل مأ األاق ىي التنشئة االجتم ع ة يتدلك التقب ة

 .(2)اياء ت أ ج ن ً  أي مجن ً  عل ب، أي حتذ ال قب تدا م  اقت ب أحدام جقيمة اللياط

ان  أأ ناتإقض لوإض التحل ات يالت اعقات للشقه تداىع القت  ب القتل مأ  يمأ الم عد

ىقد أعتبق )قيبقت معقتيأ( ياي ع لم اجتم ع أمقيتي أأ البن ء االجتم عي  (3)ن ح ة المنظيق ال ق ىي

                                                 
قيخ . ت www.alshia.orgالميقع االل تقيني  -جقائم الشقه يمح     ق م الج ال ة نظق  ىي الق يتعأ  الدعن ة يالق نين ة يالميقث االجتم عي (1

 11/12/2013الدديإل 
 233ا اق اليلعد، زااق الاق ، القتل بداىع الشقه ىي التشقيع يالق  ء ال لاطعني، مقجع ا بق، ص (2
 قصكككككككد و لمنظيق ال ق ىي ان  م  تقبذ يتإيد عميم الن ن عل ب مأ ق ى ىي الح    التي تاكككككككند تلذ الق م المشكككككككتقتة يأنم ط الاكككككككليك المقبيلة  (3

 =عمديالم ل الإل   الم  كككلة يالمإتقدات وصكككحة صكككياب ي ياب م    إلينب مجتمإ ً  يدعن ً ، يو دتصككك ق ى أ المنظيق ال ق ىي  إتبق أأ ان ك م  ع
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ع لمجتمى ق ىة أك مجتمع تت مأ     ت تددم ااتمقاق ادا ا، للمجتمع ي ق ىتب ع  قا ي  اقا اليك أىقادا

لغ   ت أان يتإتبق ادا ا، ياي تب ه  لدى األىقاد و اتددام يا ئل التنشئة يال وط االجتم عي، ينميا

ا ا ة ى لق  ة األ، لوق ء ادا المجتمع يأاداه يتطلإ ت  اإذ األىقاد تلذ تحق قه  تأاداه شدص ة

ب ال ق ىي الشققي وط وإ لمعقتيأ يالمتإلقة و تق  األاداه ياليا ئل  متأ مأ داله  القيإل أأ المجتمع

غقاه  ىي ي ، الدك نإقىب عجإل الحقص علذ شقه الإ ئلة أحد األاداه ال ق ى ة التي  ققا  المجتمع

 ،يمع أأ شقه الإ ئلة تهده اجتم عي ي ق ىي مقايأ واإي تل أىقاد الإ ئلة تلذ تحق قب،  ق ىة أىقادا

ىلقد  ،اعلة األا ا ة ىي تحق قب مأ ن ح ة   ن ةيتإد الي ، ى أ المقأ  تإد مقتز شقه الإ ئلة مأ ن ح ة

قه الإ ئلة ىي حعث ااتقق ش، تإلق شقه الإ ئلة و لمقأ  يتإلقت يا ئل تحق قب بدصيص ة تصقى ته 

يي إت المقأ  ى ب مي ع المقتز أي المحيق يحملت المقأ  و تد د اليا ئل المقبيلة ،  ق ىتن  تهده  ق ىي

القجل مأ ن ح ة   ن ة و ل أق لهدا الشقه مأ المقأ  داته  عند مد ل ته  تم  تحمل ، لتحقعق ادا الهده

 .لتلك اليا ئل

يتم ادتزاإل شقه المقأ  ىي تقص ء ن اه  وإعد  عأ ، ىلقد تم ادتزاإل شقه الإ ئلة ىي المقأ 

ىي  ةالإاقة  عق المقبيلة ي عق المشقيعة تال ىي تط ق عاقة الزياج المإقيىة تياعلة اجتم ع ة مقبيل

علذ ادا األا ن ى أ الميقيث ال ق ىي ىي المجتمإ ت الشقق ة ى م  عتإلق وشقه الإ ئلة  حققب ، المجتمع

صب أي شغل من، القجل عأ طقيق ال قاء أي و لإمل ىي يظ  ة أي مهنة دات ق مة اقتص د ة ياجتم ع ة

  .(1)أم  شقه الإ ئلة ىتحققب المقأ  و الاتققاق ىي البعت يوإدم مد لطة القج إل، ا  اي

ىي حعأ داب الإ لم)  يق اتعل العأ( تلذ القيإل وأأ تنشئة ال قد تتم مأ داإل الق م ال ق ى ة 

لمجتمع يلم  ت أ ا، ييدتلف محتيى يم ميأ ادا المإ ععق مأ  ق ىة تلذ أدقى ، المحدد  للاليك الايك 

                                                 

 ماليت  ت المجقم و عتو قا  تغععق عم  عجب ىإلب تأى ل الحليإل المإبق  عأ ق م يم ل يمإتقدات المجتمع يل ن و عتو ق ادا الاليت  ت جقائ=
مقىي كككة ياكككليت  ت منحقىة ممأ  قيم به ، ىمقت ب الاكككليك ااجقامي حاكككب المنظيق ال ق ىي ل ن شكككدص مدتل التقتعب الجاكككم ني أي لد ب 

أ ت أ ادا المإنذ متطقه أي ق صق أي محديد عداىع عنب أي علتزم وب و قت  وب ادا الاليك دلل ىاعيلي  محميد عبد  -جي وقدق م  لد ب مإنذ يا 
، 2011القشككككعد، زيأ الإ بدعأ مدليه، نشككككق  ال تقين ة  عق ديقية، تصككككدقا  لج أ الدى ع عأ الحقي ت يالد مققاط ة يحقيق ااناكككك أ، اككككيقي ، 

 6، 7ص
 10-8د حيإل النظقية قاجع محميد عبد القشعد، زيأ الإ بدعأ مدليه، المقجع الا بق، صللمزي (1
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ة يالجم عة دات القي  االجتم ع ، يأ مأ جم ع ت متو عنة ال ق ى ت ىا بد مأ صقاع  ق ىي بعنه عت 

عيجد  يتم  اي الح إل ىي ال ق ىة الإقب ة حعث، يالا  ا ة اي التي تتمتأ مأ ىقض مإ ععقا  ال ق ى ة

إلمعأ ي عق المتيبعأ ق م ، ان ك صقاع ح د ىي الق م بعأ األج  إل المدتل ة يبعأ ال ق ى ت ال قع ة

ى لتغعق ال ق ىي الاقيع الح دث ىي المجتمإ ت الشقق ة أملذ علذ ال ت  ت الدقيج ياالدتاط ، المتإلمعأ

ىي اليقت  ،يالمش قتة ىي الح    االجتم ع ة ومدتلف صيقا ، يالتإ مل مع القج إل أ ن ء التإل م يالإمل

يأال تتصقه  ،  و عتو قا  عيق  عنوغي أأ تاتتقالدك م  زاإل ى ب ىقيق تبعق مأ القج إل عنظق تلذ المقأ 

قأ  مم  عجإل الوإض منهم عيجب صيق متو عنة مأ الإنف للم، وطقق تإتبق تداإل وشقىه  يشقه ع ئلته 

دك قد يمأ ن ح ة   ن ة ى أ الصقاع ال ق ىي ال ،،قد تصل تلذ القتل ظنً  أنب بدلك  ص أ الإقض ي ح ظ

ق يجميد ي ق ىة ال و ق وم  تتام وب مأ انغا، ام وب مأ ان ت ح يتجدعد حدث بعأ  ق ىة الشو ب وم  تت

داالً و لشقه  مم  عجإل ان ك ت  يت ً م  بعأ م   إدا الشو ب تحققاً يتجدعداً يبعأ م   إدا ال و ق انحقاى  يا 

تهم قىع ا م يي، ى إمديأ تلذ الدى ع عأ شقىهم يشقه ع ئاتهم مإتقدعأ أأ تصقىهم ادا  غال الإ ق

يمأ  م ى نهم ال عنظقيأ تلذ أىإ لهم وأنه  مجقمة بل عو ايأ به  ييتإ طف مإهم الإدعد ، بعأ الإ ئات

 (1)مأ األىقاد المنتابعأ تلذ تلك ال ق ى ت الج مد 

يى م  عتإلق بديق الإقه ىي تحدعد م هيم الشقه أنب يو لق م مأ ات  ق ونستخلص مما سبق 

علذ حصق م هيم الشقه تداىع القت  ب جقائم القتل ىي اليك المقأ  تال أأ   لب ة المجتمإ ت الشقق ة 

 ييقجع دلك تلذ أأ م هيم الشقه ىي الإقه مقتوط و لقأك، ان ك ادتاه ىي تحدعد طب إة دلك الاليك

الا ئد ىي الديلة يم   متأ أأ عتأ ق وب مأ القياعد األداق ة ياالجتم ع ة يالدعن ة الماتقق  ىي م هيم 

 ة يو لت لي ى أ الشقه ماألة ناب، الجم عة ىهي تدأ م  عتإ قه عل ب الن ن يااتققت أميقام وشأنب

ى ي  ،يال نو لغ تدا قلن  مأ مدعنة تلذ أدقى ، تدتلف مأ ديلة تلذ أدقى بل مأ مجتمع تلذ مجتمع أدق

قه ل ة لم هيم الشوإض المدأ ان ك تق لعد يع دات تإتبق ىي المدأ األدقى دادل الديلة الياحد  مد 

تدلك قد عددل الزمأ ي غعق مأ م هيم الشقه ىم   تيأ م اً  و لشقه ىي زمأ مأ األزم أ ، لدعهم

                                                 
 12، 11محميد عبد القشعد، د. زيأ الدعأ مدليه، مقجع ا بق، ص (1
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ىإمل المقأ  ت أ  إتبق مأ الإعب ىي المجتمع ال لاطعني مند ىتق  مأ الزمأ ، عتغعق ىي األزمنة الاحقة

إض  قيق  عمل المقأ  بل ي إتبقا الو يل أ تغعقت تلك النظق  مع تغععق اليقت يأصوح المجتمع عتقبل

 لمياجهة الظقيه الصإوة التي  مق به  شإبن .

يعل ب ىنقى أدعقًا أأ الإقه ال  متأ أأ   ع مإ  ق أي   وط محدد لم هيم الشقه الدك 

لق  ء يلدلك ت أ ال بد مأ اللجيء تلذ ا،  إتبق داىع القت  ب جقائم القتل يىقً  لألاو ب التي دتقن ا 

 عد ادا الم هيم يادا م  انتن يلب ىي ال قع ال  ني مأ ادا المطلب.لتحد

 الفرع الثاني

 دور القضاء في تحديد مفهوم الشرف

تأ عدم يجيد مإ  ق محدد لم هيم الشقه تداىع القت  ب جقائم القتل ىي التشقيإ ت التي تإتد 

عدم الإق ب تياع ىي دائق  ااع  ء ي بدلك الداىع يتقتب عل ب ااع  ء مأ الإق ب أي التد عف ع دك تلذ ال

ىي ادا ي ، يو لت لي ت أ ال بد للق  ء مأ التددل ل وط دلك الم هيم، ياي أمق مج ىذ لقياعد الإدالة

الا  ق ااتققت أحت م الق  ء ال لاطعني علذ حصق م هيم الشقه ىي جقائم القتل علذ اقت  ب ال ت   

ً  لدلك ق ت محتمة الجن   ت ال بقى وغز  وقيله  "يحعث أنب يتطب ق (1)الزن  أي المياقإة  عق المشقيعة

ياليك المغديق  التي  بت أنه  م قات الزن  يلمد  طييلة ىي منزإل ، نظقًا لصغق اأ المداأ يعدم اياوقب

يىي حتم أدق ق ت وقيله  "يحعث  (2)يأصقت علذ ااتمقاق عاقته  وشقيته  ىي جقيمة الزن "، الزيج ة

                                                 
 م تال تنب يال بد مأ ااشككككككك ق  أأ ان ك حتم ن دق للق ككككككك ء ىي قط ع  ز  اعتبق أأ ق  -234اككككككك اق اليلعد، زااق الاكككككككق ، مقجع اككككككك بق، ص (1

الشكككككدص و كككككقب مأ  إ  ن ققيبتب مأ قبعل الجقائم بداىع الشكككككقه حعث ق كككككت محتمة االاكككككتئن ه الإل   وقيله  " يدتق أأ الماكككككتأن عأ طلوة 
ج مإععأ ياأ اكككككبب الح دث اي أأ المجني عل ب ع  ن أدتهم ىي الشككككك قع مم  أ  ق ح  ظتهم يدىإهم تلي االعتداء عل ب يحعث أأ الن  وة ق لت 

أ ت نت ااصككك و ت التي دتقت ىي تأ حتم ال ماكككتأنف اكككل م و لنظق تلي التق قيق الطب ة يطلب قىض االاكككتئن ه يحعث أأ ادا المحتمة تقك يا 
ن ه ئالتققيق الطبي ن ىد  يبل غة تال أأ الو عث عندم   تيأ شككقي ً   إتبق مأ الظقيه المد  ة األمق الدك  اككتيجب التد عف يمأ  م ت أ االاككت

األاككو ب يو اككم الشككإب ال لاككطعني حتمت المحتمة وقبيإل االاككتئن ه شككتًا يىي المي ككيع لتإدعل الإقيوة المق ككي به  لتصككوح  ىي محلب ىلهدا
نقًا عأ ميقع  -جزاء93/99قاجع حتم محتمة االاكككتئن ه الإل   وغز  الق ككك ة ققم   –الحون اكككتة أشكككهق مع ت ق ه التن عد لمد   اث اكككنيات" 

 2/1/2014ت قيخ الدديإل   www.mugtefi.comالمقت ي االل تقيني 
ا اق اليلعد، زااق الاق ، مقجع ا بق،  -26/11/1996جن   ت الص دق بت قيخ  42/96حتم محتمة الجن   ت ال بقى وغز  ىي الق  ة ققم  (2

 234ص

http://www.mugtefi.com/
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 يلم ت لح مإه  نص حة يال، م  تقدم أأ المغديق  م قات جقيمة الزن  لانيات عدعد تبعأ مأ داصة 

يىي دات  (1)ى أ المحتمة قأت أددا و لقأىة"، يحعث أأ ال ايابق للمداأ، يازع مأ دلق أي  معق

 االتج ا ق ت وقيله " يحعث أنب نظقًا لإدم ايابق المداأ يلاليك المغديق  التي لم   لح مإه  نصح أي

حعث  صت مل  ت الشقطة بجقائمه  ىي ، يأنه  أصقت علذ تحدك أاله  ىي مم قاة الزن ، تقش د

ى أ  ،ينظقًا لتن زإل أيل  ء الدم، دييه نزإل ياقيبه  المت قق مأ م، مم قاة الزن  تم  يقد ىي البعن ت

 المحتمة قأت أدد المداأ و لقأىة".

هللا وأأ "تأ الماتأنف ت أ ىي ح لة  يىي ال  ة الغقب ة ق ت محتمة االاتئن ه ىي قام

قتله  ت أ  يأأ، ااتعقية شدعد  وإد أأ اعتقىت لب المغديق  قبل أأ  قتله  ومم قاة الجنن مع أدقيأ

ادا اليق ئع تدإل علذ أأ الماتأنف قد أقدم علذ اقت  ب جقيمتب تحت ايق    ب شدعد ، بداىع الشقه

علذ ج نب مأ الدطيق  تاتدعي تطبعق أحت م الم د  ي ، ن تج عأ عمل  عق محق أتتب المجني علعه 

تدلك ق ت" تأ ق  م الج ني وقتل ابنتب وإد علمب بدقيجه  مع  (2)1960لانة  16عقيو ت ققم  98

 ،يعق ه  علذ الطبعب الدك أى د وأأ وت قته  قد ى ت نتعجة اتص إل جناي حدعث، شدص  قيب

 (3)"1960لانة   16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  98 شتل الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

يدلك اقدام ال  عل علذ ، 98يق ت أ  ً  "تتياىق عن صق الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

دتقت لب  ،قتل شق قتب ياي تحت تأ عق الغ ب وإد أأ اعتقىت لب و قت  به  الزن  مع أشد ص أدقيأ

يىي حتم أدق  (4) م وطإنه  عد  طإن ت أدت تلذ يى ته "أام ئهم مم  أىقدا صياوب ىتن يإل الاتعأ يق

 16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  98ق ت وقيله  " ات عد مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

                                                 
اككككك اق اليلعد، زااق الاكككككق ، المقجع الاككككك بق، -24/11/1996الصككككك دق بت قيخ  44/96حتم محتمة الجن   ت ال بقى وغز ، ىي الق ككككك ة ققم  (1

 234ص
الميقع االل تقيني المقت ي ىي – 23/6/1994، االاككككككتئن ه الصكككككك دق بت قيخ 94/261حتم محتمة االاككككككتئن ه ىي قام هللا ىي الق كككككك ة ققم  (2

 Http: //www.muqtife.birzet.eduج مإة بعقزيت. -منظيمة التشقيع ي الق  ء ال لاطعني
الميقع االل تقيني المقت ي – 18/11/1997الصكك دق بت قيخ  1997اككنة  115 8حتم محتمة االاككتئن ه ىي قام هللا ىي الدعيى الجزائ ة ققم (3

 2/2/2014ت قيخ الدديإل  .birzet.eduHttp: //www.muqtifeىي منظيمة التشقيع يالق  ء ال لاطعني، ج مإة بعقزيت
 Http: //www.muqtife.birzet.edu.25/1/1996، الص دق بت قيخ 1995/ 1635حتم محتمة االاتئن ه ىي قام هللا ىي الق  ة ققم  (4

 ،2/2/2014ت قيخ الدديإل 

http://www.muqtife.birzet.edu/
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م  دام أنب أقدم علذ قتل شق قتب بدات اللعلة التي علم ىعه  ومم قاته  الجنن وطقيقة  عق  1960لانة 

ياي مم قاة الجنن وشتل  عق مشقيع  شتل اعتداء  عق محق علذ  ألأ م  أقدمت عل ب، مشقيعة

يتدلك ق ت " يالدك نقاا ىي  يء م  ج ء ىي ااى د   (1)يعلذ ج نب مأ الدطيق "، شقه الماتأنف

دص يمم قاته  الجنن مع ش، ومجميعه  أأ الج ني أقدم علذ قتل شق قتب عندم  تحقق مأ ايء اليته 

عقيو ت  98أنب  ات عد مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د   يعل ب نقى ، أدق  عق زيجه 

 . (2)"1960لانة

مأ داإل ااتإقاض وإض مأ األحت م الص دق  عأ الق  ء ال لاطعني ىي  ز   يتضح لنا

يال  ة الغقب ة أنب قد حصق م هيم الشقه تداىع القت  ب جقيمة القتل ىي مم قاة الجنن أك اقت  ب 

 .إة  عق المشقيعةالزن  أي المياق

 ،أم  و لناوة للق  ء المصقك ىلم عتإقض ىي أحت مب تلذ تإقيف الشقه تداىع القت  ب القتل

يالابب ىي دلك أأ الق  ء المصقك ال  إتد و لداىع علذ اقت  ب جقيمة القتل حعث ق ت محتمة 

تم دح ىي اامة الحيمأ  م ال  ق، النقض المصقية" وأأ الو عث علذ الجقيمة ل ن قتنً  مأ أقت نه 

 .(3)الدطأ ى ب أي ابتن  ا علذ الظأ أي ت   لب جملة"

يعل ب ى أ التإقض لداىع الشقه مأ قبل الق  ء المصقك ال  تيأ لب أك ق مة دصيصً  يأأ 

ق نيأ الإقيو ت المصقك قد حدد الح لة التي  ات عد منه  القجل ىي دى عب عأ شقىب ىي صيق  ال لون 

علذ أنب "مأ ى جأ زيجتب ح إل تلواه  و لزن   237حعث نصت الم د  ، ح لة التلون و لزن  ىعه  ياذ

ي  234يقتله  ىي الح إل اي يمأ عزني به   إ قب و لحون بداًل مأ الإقيو ت المققق  ىي الم دتعأ 

236"(4).  

                                                 
 :Httpالميقع االل تقيني  - 1999/، 29/9، الصككككككككك دق بت قيخ 1999اكككككككككنة  474حتم محتمة االاكككككككككتئن ه ىي قام هللا ىي الق ككككككككك ة ققم  (1

//www.muqtife.birzet.edu   2/2/2014ت قيخ الدديإل. 
 :Httpالميقع االل تقيني  -1990/ 13/12الصكككككككككككككككك دق بتكك قيخ  853/1999 حتم محتمككة االاككككككككككككككتئنكك ه ىي قام هللا ىي الق كككككككككككككك ككة ققم (2

//www.muqtife.birzet.edu   2/2/2014ت قيخ الدديإل 
 .719مإيض عبد التياب، مقجع ا بق، ص – 480، ص29/1/1979ق ىي جلاة  48، 1648الطإأ ققم  (3
 .189مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك يىقً  ألحدث التإد ات، مقجع ا بق، ص 723قاجع الم د   (4

http://www.muqtife.birzet.edu/
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http://www.muqtife.birzet.edu/
http://www.muqtife.birzet.edu/
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 الثاني الفصل

 الشرف بدافع القتل جريمة من والقضاء القانون  موقف

ادا ال صل تلذ موح عأ نتن يإل ىي الموحث األيإل ميقف ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني انقيم بتقا م 

 م  ،يتدلك ميقف القيانعأ المق قنة يالشقيإة اااام ة مأ ادا الجقيمة، مأ جقيمة القتل بداىع الشقه

 .نتن يإل ىي الموحث ال  ني ميقف الق  ء ال لاطعني يالمق قأ مأ ادا الجقيمة

 األول المبحث

 الشرف بدافع القتل جريمة من القانون  فموق

للتإقه علذ ميقف الق نيأ مأ جقيمة القتل بداىع الشقه انقيم بتقا م ادا الموحث تلذ مطلبعأ 

ي نتإقه  م ىي مطلب   ن، نتن يإل ىي المطلب األيإل ميقف ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني مأ ادا الجقيمة

 اااام ة الغقاء مأ ادا الجقيمة علذ ميقف قيانعأ الإقيو ت المق قنة يالشقيإة

 األول المطلب

 الشرف بدافع القتل جريمة من الفلسطيني العقوبات قانون  موقف

حعث  ،مأ المإليم أأ ان ك ق نينعأ عق بععأ مطوق أ ىي المن طق الد  إة للالطة ال لاطعن ة

أم  ىي ال  ة الغقب ة ، الدك ي إب االنتداب البقيط ني1936لانة  74 طبق ىي قط ع  ز  الق نيأ ققم 

تم  أنب قد تم تإدعل وإض المياد التي تتإلق ومي يع ، 1960لانة  16ى طبق الق نيأ األقدني ققم 

يعلذ م  ابق ى نن  انقيم بتقا م ادا المطلب تلذ ىقععأ ، الدقااة ىي تا الق نينعأ ومقايم قئ اي

المطبق ىي قط ع  ز  قبل يوإد  1936 لانة 74نتن يإل ىي ال قع األيإل ميقف ق نيأ الإقيو ت ققم 

ك يدل، المطبق ىي ال  ة قبل يوإد التإدعل 1960لانة  16يىي ىقع   ني ميقف الق نيأ ققم ، التإدعل

 :علذ النحي الت لي
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 الفرع األول

المطبق في قطاع غزة من جريمة القتل  1936لسنة  74موقف قانون العقوبات رقم 

 بدافع الشرف

اي عدم االعتداد  1936لانة 74أأ الق عد  الإ مة ىي ق نيأ الإقيو ت ققمتم  دتقن  ا وقً  

يو لقجيع لنصيص ادا الق نيأ نجدا  (1)و لداىع علذ اقت  ب الجقيمة تال تدا يقد نص صقاحة علذ دلك

يتدلك أ  ً  ال تيجد نصيص ىي دلك الق نيأ ، د ل ً  مأ أك نص عتإلق وح لة القتل بداىع الشقه

قً  لق نيأ يعل ب ى أ الق تل يى، محلب أي مد  ة  ات عد منه  مقت ب القتل بداىع الشقه تإطي أعداقاً 

يوغض النظق عأ الداىع القت  وب الجقيمة عنطبق عل ب تحدى النصعأ  1936لانة  74الإقيو ت ققم

م  نص الم، يالدك  ققق الحون  الم بد تدا تم القتل بديأ ابق تصقاق (2)213يام  نص الم د   د   يا 

الدك  ققق عقيوة ااعدام تدا اقتقأ القتل و اصقاق يالتصم م علذ اقت  ب ادا الجقيمة ديأ  (3)215

دا أمإن  النظق ىي جقيمة القتل بدا، اات  ق  آن ة ياات زاز لشدص الج ني مأ قبل المجني عل ب ىع يا 

، ب إتب ة تدقجب عأ طالشقه نجد أأ الشدص الدك عقت به    لوً  م   تيأ تحت تأ عق ان إ الت قي 

يومإنذ أدق ى أ الج ني ىي ادا الجقيمة  قع تحت تأ عق االات زاز يحعأ عتحقق ادا االات زاز ى أ 

م يدلك وم هي ، ياي ااعدام ألأ القتل تم ىي صيقتب الوا طة 215الق تل ال تطبق عل ب أحت م الم د  

تحت تأ عق االات زاز مأ نط ق تطبعق  يالتي تدقج القتل الدك عتم (4)ب\216المد ل ة لنص الم د  

أال ياي القتل ىي صيقتب  212، 213تلذ نط ق تطبعق أحت م الم د   (5)214، 215أحت م الم د  

أأ نتطقق تلذ نص  1936لانة  74يمأ األام ة ومت أ عند تن يلن  لق نيأ الإقيو ت ققم ، الوا طة

                                                 
 1936لانة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  3ىقق   11قاجع الم د   (1
" تل مأ أدعأ و قت  ب جن  ة القتل عأ  عق قصكككد  إ قب و لحون  1936لاكككنة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ال لاكككطعني ققم  213نصكككت الم د   (2

 الم بد "
علي " تل مأ أدعأ و قت  ب القتل قصككدًا  إ قب و اعدام ي شككتقط ىي دلك انب  1936لاككنة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  215نصككت الم د   (3

 تدا  بت للمحتمة ببعنة مقنإة أأ امقأ  أدعنت و قت  ب القتل قصدًا ىهي حبلب ى حتم علي تلك المقأ  و لحون الم بد"
 .80، ص1936لانة  74  ب مأ ق نيأ الإقيو ت ققم ىقق  216قاجع نص الم د   (4
 .80، 79ص ، 1936لانة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم214، 215قاجع أحت م الم د  (5
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جيد ىي اقت  ب ىإل أي تقك  إتبق تت  نب جقمً  ليال ي يالتي تنص علذ أنب "عجيز قبيإل المإدق   18الم د  

تدا ت أ ىي ياع الشدص المتهم أأ ع بت وأنب اقت ب دلك ال إل أي التقك دقئ  لنت ئج لم ، تلك المإدق 

يالتي لي حصلت أللحقت أدى أي  ققًا بل غً  وب أي وشقىب أي م لب ،  تأ ىي الياع اجتن به  وغعق دلك

ط ىي ي شتق : ص أدقيعأ ممأ اي ملزم وحم عتهم أي وم إل مي يع ىي عهدتبأي بن ن أي شقه أشد 

دلك أأ ال  تيأ قد ىإل أ ن ء اقت  وب ال إل أي التقك تال م  اي  قيقك  مأ دائق  المإقيإل لتحقعق 

 يأأ  تيأ ال قق الن جم عأ ىإلب أي تقتب متن اوً  مع ال قق الدك تجنوب"، تلك الغ  ة

يالدك ق ذ بتإدعل تلك الم د  يدلك  (1)15/5/2011قئ اي بت قيخ  حعث أنب قد صدق مقايم

ياي "يال  شمل دلك جقائم قتل النا ء علذ دل  ة شقه الإ ئلة"  18ب   ىة عو ق  ىي أدق نص الم د  

التا  إل ي ، يج ءت تلك اا  ىة علذ أا ن أأ ادا الم د  ت نت تب ح جقائم القتل علذ دل  ة الشقه

 ىي محلب أم ال؟ 18ت أ التإدعل الدك أ عف لنص الم د   الدك ع  ق ان  ال

يالجدعق و لدتق أنب يقبل ااج وة علذ ادا التا  إل عجب أأ نشعق تلذ الداه ال قهي الدك   ق  

بداء يجهة النظق ىي دلك، قبل تإدعله  18بدصيص تحلعل م  يقد ىي نص الم د   ل قب ا انقامحعث ، يا 

األيإل اتجب تلي القيإل وأأ ادا الم د  تن يلت ح لة ال قيق  و عتو قا  ابب  القأك، ال لاطعني تلذ قأععأ

 ،مأ أاو ب ااو حة بعنم  عقى ال قيق األدق أأ تلك الم د  تتإلق و ل قيق  تم نع مأ ميانع الما يل ة

 : يلقد ا ق تل ىقيق األدلة التي ت يد ميق ب يت صعل دلك علذ النحي الت لي

الدى ع الشقعي  18أصح ب ادا القأك أأ المشقع ال لاطعني قد ع لج ىي الم د  عقى : (2)الرأي األول

دلك أأ الدى ع الشقعي   تقض التهدعد بدطق  م دىإب عأ طقيق ىإل  من ، و عتو قا نيعً  مأ ال قيق 

لانة  74يبدلك  تيأ ق نيأ الإقيو ت ققم ، حق الغعق يأأ ح لة ال قيق  تقيم علذ ادا االىتقاض

                                                 
علذ أ ق  كغيط شكإب ة يحقيق ة د صكة وإد مقتل ىت   ىي بلد  صكيقيف علذ عد عمه  علذ دل  ة  15/5/2011صكدق ادا المقاكيم بت قيخ  (1

  ق ح  ظة القأك الإ م يالدك ط لب بتإدعل ق نيأ الإقيو ت.ادع ء الشقه يالدك أ 
 180-176ا اق تبقاا م اليلعد، األحت م الإ مة ىي ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني، مقجع ا بق، ص (2
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يأددل  مأ ال قيق  التي تب ح ال إل الدى ع ، اعتبق ح لة ال قيق  مأ أاو ب ااو حة قد 1936

 الشقعي.

، عقيو ت 18يبن ء علذ م  تقدم ى أ تو حة ىإل الدى ع الشقعي  اتند تلذ م  نصت عل ب الم د  

  ق ت  ىة لح الت ال قي ، يالتي ج ءت وص   ة  متأ أأ تاتيعب ىي نط قه  ح الت الدى ع الشقعي

نم   شمل الطب إة يالحعياأ يقد  ،وم هيمه  ال عق تدا ت أ مصدق الدطق ال  قتصق علذ اانا أ يا 

 : الت ل ةعلذ األا نعد  (1)ااتند أصح ب ادا القأك

نصت صقاحة علذ أ ق ال قيق  يالتي  1936لانة  74( مأ ق نيأ الإقيو ت ققم18أأ الم د  ) -1

 ال إل وقيله  "عجيز قبيإل المإدق  ىي اقت  ب ىإل أي يالمتم ل ىي تو حة، تشمل الدى ع الشقعي

قيإل  إتبق تت  نب جقمً  ليال يجيد تلك المإدق ... " ىمأ ادا النص عت ح أأ ادا المإدق  ت دك 

 يأنب ليال يجيد ادا المإدق  لوقي ال إل ىي دائق  التجقيم.، تلذ جإل ال إل يالتقك مو ح ً 

قاوع مأ الو ب األيإل تحت عنياأ قياعد ع مة وشأأ  مأ ال صل ال 18أأ يقيد نص الم د   -2

الما يل ة الجزائ ة ال  إني أأ ال قيق  يالتي  إد منه  الدى ع الشقعي ابب المتن ع الما يل ة 

 تيأ علذ أا ن المو دق المتوإة  1936لانة  74دلك ألأ ت اعق ق نيأ الإقيو ت ققم، الجزائ ة

ت للداللة األل  ظ يالإو قات الماتإملة ى ب وأنه  ااتإمل يتإتبق، ىي ت اعق القيانعأ ىي انجلتقا

دق م  يت اق و الاتن د تلذ تلك الشقائع وق، علذ المإنذ المقصيد منه  ىي الشقائع االنجلعزية

يو لقجيع تلذ الق نيأ االنجلعزك نجدا عدلط بعأ أاو ب ااو حة ، عت ق دلك مع ا  ق الإو ق 

يأأ ادا الق نيأ علذ داه النظ م ، حد مإه  ىي منع الإق بيبعأ  عقا  مأ األاو ب التي تت

الاتعني الدك عتزعمب الق نيأ ال قناي الدك  إ لج ااو حة ت ات ن ء مأ  مأ ادا االات ن ءات 

حعث أأ الق نيأ االنجلعزك عدمج ىتق  ااو حة ىي مجميعة ، التي تقد علذ الما يل ة الجزائ ة

 يبهدا  اتيك ىي نظق الق نيأ ابب ااو حة و لابب الم نع، الإ مةمأ األاو ب  امينه  و لدىيع 

دق الق نيني الإ ي اتإمل الق نيأ االنجلعزك للتإبعق عأ ااو حة وإض األل  ظ م ل، مأ الإق ب

                                                 
 .296عبد القادر صابر جرادة، مرجع سابق، ص (1
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عت ح الدلط الدك عجاد النظ م  1936لانة  74يو لقجيع تلذ ق نيأ الإقيو ت ققم ، أي المإدق 

لمشقع ىي ال صل الا وع تحت عنياأ الما يل ة الجزائ ة ح الت االنجلياتايني حعث نظم ا

ه  يتحت تم  نظم تلذ ج نب، تمتنع ىعه  الما يل ة الجزائ ة ت لاتق  عق االدت  قك يع اة الإقل

دات الإنياأ ح الت تب ح ال إل و لق م مأ أأ المشقع عبق عنه  وقيلب " ال  إتبق اانا أ مائيال 

تت  أ  يمأ دلك، قيً  و متن ع الما يل ة مع أأ الحق قة أنه  أاو ب تو حةجزائ ً " مم    عد ظ ا

ط عة ألمق مشقيع صدق مأ مقجع دك ادتص ص إل مأ ان  ال  متأ القي ، ىإل تن عداً للق نيأ يا 

نم   ،أأ تت  أ ىإل تن عدًا للق نيأ عقتب امتن ع الما يل ة علذ أا ن الت اعق الحقىي للنص يا 

ق  ي تيأ ياجب التن عد  قع ىي دائ، لمنطق  ق ي وأأ م   أمق وب الق نيأ عقتب ااو حة ألأ ا

 المشقيع ة.

يالتي ق ت  28/6/1950جلاة  50\29حتم محتمة االاتئن ه الإل   جزاء ىي الق  ة ققم -3

 اشتقت مأ الق نيأ االنجلعزك الدك  ققق ااو حة ىي الدى ع الشقعي. 18وأأ الم د  

يط التي عتطلبه  ال قب او حة ال إل ىي الدى ع الشقعي يالتي منه  ( ت منت الشق 18أأ الم د  ) -4

قط أأ ى  م  عتإلق و إل االعتداء  شت، يمنه  م  عتإلق و إل الدى ع، م  عتإلق و إل االعتداء

أم  ، (18عنطيك ادا ال إل علذ دطق ح إل  عق مشقيع يادا م   متأ ااتداصب مأ الم د  )

 ى شتقط او حة ال إل ىي الدى ع لزيم ىإل الدى ع لدقء الدطق يالتن ابى م  عتإلق و إل الدى ع 

 (.18ياداأ الشقط أ أ  ً   متأ ااتداصهم  مأ الم د )، بعأ ىإل الدى ع يجا مة الدطق

ع لجت ح لة ال قيق  و عتو قا  م نع مأ ميانع  18عقى أصح ب ادا القأك أأ الم د  : (1)الرأي الثاني

 : تند أصح ب ادا القأك تلذ المبققات الت ل ةيقد اا، الما يل ة

 إتبق أأ ح لة ال قيق  مأ أاو ب انت  ء الما يل ة التي تقىع الما يل ة  18أأ نص الم د   -1

يدلك ألأ نص الم د   ققق أنب عجيز قبيإل المإدق  بعنم   اتإمل ، عأ الاليك ديأ أأ تب حب

 .. عندم  عنص علذ ااو حة..ق نيأ علذالمشقع تإبعقا ال جقيمة أي ال تاقك أحت م ادا ال

                                                 
 .575، ص296ا بق، صالمقجع العبد الق دق ص بق جقاد ،  (1
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أ الاند حعث أ، أأ الت اعق الق  ئي الدك ااتند تل ب أصح ب القأك األيإل قد ج نوب الصياب -2

يل نب  شمل الدى ع ، د ص وح لة ال قيق  18ينص الم د  ، الق نيني للدى ع الشقعي اي الإقه

ع الما يل ة يأ قا ىي من، ماتقلة بداته المشقيع و عتو قا صيق  مأ صيق ال قيق  يل ن تح لة 

ال  حت ج تلذ نص صقيح  قققا ألأ المداىع  تيأ ىي ح لة  قيق  تلجئب تلذ االعتداء علذ 

 مأ  إتدك عل ب للدى ع عأ ن اب.

تلذ يجهة نظق ال قيق ال  ني يالدك  إتبق ال قيق  م نع مأ ميانع الما يل ة  ويميل الباحث

 :  حة يدلك لألاو ب الت ل ةيل ن ابب مأ  أاو ب ااو

أأ أاو ب ااو حة دات طب إة مي يع ة ى دا تياىق ابب ااو حة ص ق ال إل مشقيعً  ياات  د  -1

يال ىقق ىي األصل بعأ ى عل يشقيك يدصيصً  تدا ت أ ابب ، مأ دلك تل مأ ا ام ى ب

يمأ ،  حةأ ااوىمأ عداىع عأ ن اب أي م لب  ات عد م، ااو حة لب أ ق مطلق ت لدى ع الشقعي

ألأ ال إل المشقيع ال  صلح محًا للما ئلة ىي الما امة ، عداىع عأ  عقا  ات عد منه  تدلك

نجد أأ الشدص ال  18يو لقجيع تلذ نص الم د  ، الجن ئ ة اياء ت أ الما ام ى عل أي شقيك

لب أي شقىب أي تال تدا داىع عأ ن اب أي م  18 ات عد مأ ااع  ء مأ الإق ب الياقد ىي الم د  

عأ ن ن أي شقه أي م إل أشد ص ملزم وحم عتهم يمإنذ دلك أأ ادا الشدص تدا ق م و لدى ع 

يادا  ،عأ ن ن الغعق أي حتذ ق م وما عد  الغعق يالدعأ ال  تيأ ملزم وحم عتهم ى نب  إ قب

  عالدى قعد عندم  المشقع أأ نظرنا وجهة ومن، ااو حة ألاو ب المي يع ة للطب إةمد لف 

 دصالش ألأ الما يل ة ميانع مأ م نع الدى ع ادا اعتو ق دلك مأ القصد ت أ محددعأ وأشد ص

 يى ع  ق مإنيك  ت قاا ح لة ىي  تيأ  وحم عتهم ملزم اي مأ عأ أي ن اب عأ عداىع عندم 

 تلذ  لييو لت، المإنيك  للقتأ ن ى  ً  لب حدث م  ت أ الجقيمة اقت ب تدا ى نب يو لت لي، ااقاد 

 عتحقق اى وحم عتب ملزم  تيأ  ال يالدك  عقا عأ الشدص ادا عداىع عندم  أم ، الما يل ة انت  ء

 .االدت  ق حقية مأ الازم و لقدق عتمتع ال إل ىمقت ب الشدص ادا تقاد  علذ التأ عق
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 يأأ شقيعم  عق  تيأ  أأ لإلو حة ابب  إتبق الدك الشقعي الدى ع ح لة ىي الدطق ىي  شتقط -2

 عدم 1936 لانة 74 ققم الإقيو ت ق نيأ  مأ 18 الم د  تشتقط يلم، اانا أ مصدقا  تيأ 

  عق أم مشقيع ً  الدطق ادا ت أ ياياء الدطق مصدق ت أ ىأ  ً ، مصدقا أي الدطق مشقيع ب

 .ال قيق  لح لة ااتن داً  مياجهتب للشدص عجيز مشقيع

  متأ  لت لييو، جا م ً   تيأ  أأ الشقعي الدى ع ح لة ىي الدى ع عب ح الدك الدطق ىي  شتقط ال -3

أ الشقعي و لدى ع االحتج ج   تيأ  أأ ى شتقط ال قيق  ح لة ىي أم ، جا م ً  الدطق  تأ لم يا 

 الشقعي الدى ع ىي بعنم ، بقكء علذ تقع قد ال قيق  جقيمة أأ ىي دلك ييبقق جا م ً  الدطق

 .(1)مإتد علذ تقع

تشتقط ىي الدطق أأ  تيأ جا مً  حعث تنص علذ "...دقئً  أنه   18ييت ح مأ نص الم د   

لنت ئج لم  تأ ىي الياع اجتن به  يالتي لي حصلت أللحقت أدى أي  ققًا بل غً ... " يقد عقىت الم د  

يمأ دلك  (2)الد ماة "األدى البل غ الدك عبلغ دقجة األدى الدطق ياي الدك  إقض الح    للدطق"

 ،يالتي تإتبق م نإً  مأ ميانع الما يل ة، اي ح لة ال قيق  18مأ نص الم د  ناتنتج وأأ قصد الش قع 

يالتي  متأ تدقاج الدى ع المشقيع تحت صيقا  و عتو قا م نإً  مأ ميانع الما يل ة يل ن ابب مأ 

 أاو ب ااو حة.

يدتقن  يجهة نظقن  يالتي تمعل  18يوإد أأ بعن  الداه ال قهي الدك حدث حيإل ت اعق الم د  

لق  م  18تلذ اعتو ق ح لة ال قيق  م نع مأ ميانع الما يل ة نقيم ب عقاد الشقيط التي تطلبته  الم د  

 ح لة ال قيق  ياي شقيط متإلقة و لدطق يشقيط متإلقة و إل ال قيق .

  

                                                 
 .500، ص1983مصط ذ، شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الإ م، الطوإة الإ شق ، داق النه ة للنشق،  محميد محميد (1
 1936لانة  74قاجع نص الم د  الد ماة مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  (2
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 الشروط المتعلقة بالخطر: أولً 

  به اجتن الياع ىي  تأ لم لنت ئج دقئ ً " وقيله  18 الم د  عنب عبقت م  يادا، ح إل دطق يجيد -1

 الماتقبلي قالدط  صلح ىا يعل ب، وإد تحصل لم النت ئج ادا أأ ومإنذ أك" حصلت لي يالتي

 لم يل أ بدأ  تيأ  أأ أي  اليقيع يش ك الدطق  تيأ  أأ ىعجب (1)الم  ي ىي انتهذ الدك أي

 . عنتب

 اجتن به  عاليا ىي  تأ لم لنت ئج دقئ ً " المشقع قيإل مأ  ات  د م  يادا، جا م ً  الدطق  تيأ  أأ -2

 شقه أي ن نب أي وم لب أي وشقىب أي وب بل غ ً   ققاً  أي أدى أللحقت حصلت لي يالتي دلك وغعق

 الم د  ي حت يقد (2)عهدتب ىي مي يع وم إل أي وحم عتهم ملزم اي ممأ أدقيأ أشد ص

 تال بو تقيم ال الدطق جا مة يشقط، البل غ ياألدى و لدطق المقصيد الق نيأ  ادا مأ الد ماة

 أم ، نيك المإ القتأ علذ يو لت لي، ااقاد  ىي ع  ق الدك اي الجا م الدطق ألأ، ال قيق  ح لة

  مته ق مأ ييجقدا  حقيته   محي الدك النحي علذ ااقاد  علذ لب تأ عق ىا ال اعق الدطق

 .الق نين ة

 لي يالتي"18 الم د  عل ب نصت م  يادا، للم إل أي للشقه أي للن ن مهدداً  الدطق  تيأ  أأ -3

 لزمم أشد ص شقه أي بن ن أي وم لب أي وشقىب أي وب بل غ  قق أي أدى أللحقت حصلت

 "وحم عتهم

 الشروط الواجب توافرها في فعل الضرورة: ثانياً 

 :الدطق مأ للتدلص اليحعد  الياعلة اي ال إل  تيأ  أأ  -1

وقيله  "أأ ع بت وأنب اقت ب دلك ال إل أي التقك دقئً  لنت ئج لم  18يادا م  عبقت عنب الم د   

 تأ و لياع اجتن به  وغعق دلك" يادا  إني أأ الشدص تدا ت أ و اتط عتب أأ عتجنب الدطق وأك ياعلة 

                                                 
 580عبد الق دق جقاد ، مقجع ا بق، ص (1
 233بق، صا اق تبقاا م اليلعد، األحت م الإ مة ىي ق نيأ الإقيو ت الإ م، مقجع ا  (2
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ي يومإنذ أدق عجب أأ  تيأ ىإل ال قيق  ا،   ات عد مأ ال قيق أدقى يلجأ تلذ اقت  ب الجقيمة ىا

 الحل اليحعد لت  دك الدطق.

 :أأ  تيأ ىإل ال قيق  الزم ً  -2

وقيله  "أال  تيأ قد ىإل أ ن ء اقت  وب ال إل أي التقك تال م  اي  18يادا م  عبقت عنب الم د   

 إني أأ  تيأ ىإل ال قيق  الزم ي قيقك يادا ،  قيقك  مأ دائق  المإقيإل لتحقعق تلك الغ  ة"

 ء يم  إل دلك تدا اشتإلت الن ق ىي بن، لدقء الدطق ى دا انت ذ ادا الشقط ىا محل لق  م ح لة ال قيق 

يق م أحد المهددعأ و لحقيق وقتل الشدص الدك أشإله  ىا تقيم ح لة ال قيق  ان  ألنب ل ن مأ شأأ 

  (1) ً ىإل القتل النج   مأ دطق الميت حقق

 :ال قيق  يىإل الدطق بعأ التن اب-3

يادا الشقط  ات  د مأ قيإل المشقع "أأ  تيأ ال قق الن جم عأ ىإلب أي تقتب متن اوً  مع  

يعل ب  (2)ال قق الدك تجنوب" ي قصد و لتن اب ان  أأ عدت ق ال  عل أقل اليا ئل الق دق  علذ دىع الدطق

ي  يومإنذ أدق عدم زي د  الق،  عجيز لب التدقع و لقتلىمأ  تيأ ب مت نب دىع الدطق و ل قب ىا

يالتن اب ماألة مي يع ة تتقك لق  ي المي يع ، الماتددمة لدقء الدطق يادت  ق أقل األىإ إل  ققاً 

 يالمإ  ق اي القجل المإت د.

نإيد لإلج وة علذ ، لق  م ح لة ال قيق  18يوإد أأ قمن  ب عقاد الشقيط التي تطلبته  الم د  

 ىي محلب؟  18التا  إل الدك تم ت  قتب ىي ادا المطلب أال ياي ال ت أ تإدعل الم د  

                                                 
 572مقجع ا بق، صالقام الإ م، محميد نجعب حاني، شقح ق نيأ الإقيو ت،  (1
 234ا اق تبقاا م اليلعد، شقح ق نيأ الإقيو ت، مقجع ا بق، ص (2
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ب   ىة عو ق " يال  شمل دلك قتل النا ء علذ دل  ة  18أأ تإدعل نص الم د   يرى الباحث

يدلك ، ي محلبقد ج نوب الصياب يلم  تأ ى 2011شقه الإ ئلة" يىقً  لم  ج ء ىي المقايم وق نيأ لانة 

 :لألاو ب الت ل ة

 تياىقت متذ تطبق يالتي، ال قيق  ح لة 18 الم د  نص ىي صقاحة ع لج قد المشقع أأ -1

 م  ى أ يبدلك، النص دلك ىي مت أ لب ل ن الدك الشقه بداىع القتل مي يع يل ن شقيطه 

 .الإق بي النص شيا قد و ا  ىة ج ء

 اي التإدعل يا إي نظق يجهة مأ 18 الم د  نص ىي الياقد " وشقىب" وإو ق  المقصيد أأ -2

 الجتم ع ةا المت نة اي" وشقىب" وإو ق  المقصيد وأأ نرى  أننا غير، الإ ئلة شقه علذ االعتداء

 الدك النحي علذ  إ مل أأ ىي حق مأ عنه  عت قع يم ، المجتمع ىي شدص تل  حتله  التي

 يتقتهأ  ع ةاالجتم مت نتب تقت عهم  اللدعأ ياالحتقام ال قة  إطي أأ أك، المت نة ادا مع عت ق

 ص ة تل  ليتم ،المت نة ادا لشغل ت الب التي اامت ن  ت تحدد الص  ت مأ وإدعد المت نة تلك

  بعل المجني أداء أال ة تحدد أنه  الص  ت تلك بعأ يالج مع ،الشقه عن صق مأ عنصقاً 

 أي   تالص ادا تحدى عل ب المتهم أنتق تدا وشقىب الما ن ييتحقق ،المجتمع ىي ييظ  تب

: جميعت أم الص  ت يتلك ،االجتم ع ة يظ  تب ألداء صاحعتب بدلك عل ب ىأنتق منه  أنقص

 المجني ب حتل الدك و لمقتز تقتوط مكتسبة وصفات ،اانا أ تقامة عأ تنوع فطرية صفات

 لياجو تا ألداء و لصاح ة ىتتصل عدعد  األدعق  يادا ،المجتمع أىقاد مع عاق تب ىي عل ب

 إن صقال ادا ىي ياألصل ،للمياطأ الإ مة و لياجو ت الق  م أي المهن ة االلتزام ت أي الإ ئل ة

 (1)الق نين ة الق مة ىي متإ دلة أنه 

ىش ء األاقاق: يمأ أم لة جقائم االعتداء علذ الشقه   يقد م وما يرجح رأينا، الاب يالقده يا 

يالتي نصت علذ أأ" تل مأ عقد  1936لانة  74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم /أ( 52) ىي نص الم د 

..  إتبق .الن ة علذ تحقعق أك    ة مأ الغ   ت المدتيق  يمنه  تجقيد جالة الملك مأ ص تب أي شقىب

                                                 
 .513-511محميد نجعب حاني، الميجز ىي شقح ق نيأ الإقيو ت، القام الد ص، مقجع ا بق، ص (1
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أنب اقت ب جن  ة  إ قب و لحون الم بد... " ىإو ق  شقىب ج ءت يا حة الداللة علذ المت نة االجتم ع ة 

ال  إتبق المياقإة التي تتم بق  ء  1936لانة  74ت  ىة تلذ أأ ق نيأ الإقيو ت ققم،  حتله  الملكالتي 

بن ًء علذ م  تقدم ، ي الطقىعأ جقيمة وميجب نصيصب يو لت لي ال  إتبق اقت  ب دلك ال إل مشعنً  للإ ئلة

 18م د  ئلة( ىي نص العقى الو حث أأ ت  ىة عو ق  )يال  شمل دلك قتل النا ء علذ دل  ة شقه الإ 

 .ال محل يال مت أ لتلك اا  ىة

 الفرع الثاني

 1960لسنة  16موقف قانون العقوبات رقم 

يدلك داىً  ، بداىع الشقه ىي أ  ق مأ مي ع 1960لانة  16اعتد المشقع ىي الق نيأ ققم 

ج ء ىي الم د  يمأ تلك الميا ع م  ، 1936لانة  74لم  ا ق عل ب المشقع ىي ق نيأ الإقيو ت ققم

يتدلك  ،التي قققت اات  د  المقأ  مأ الإدق المد ف تدا ق مت ب جه ض ن اه  ح  ظً  علذ شقىه  324

 ات عد الشدص مأ الإدق داتب تدا تابب عأ قصد ب جه ض امقأ  اياء بق  ا  أي بديأ ق  ا  

ليا ئل ال  ل ة حتذ لي أدت تلك اللمح ىظة علذ شقىه  تدا ت نت تحدى ىقيعب أي ققيو تب تلذ حد الدقجة 

مأ ن ن الق نيأ يالتي قققت مإ قوة المقأ  اليالد   332يتدلك أ  ً  م  قققتب الم د  ، (1)تلذ ميت المقأ 

التي تتابب و إل أي تقك مقصيد ىي ميت يلعدا  مأ الا  ح عقب يالدتب اتق ء للإ ق مد  ال تنقص 

 (2)قتل قصداً انيات بداًل مأ الإقيوة المققق  لل 5عأ 

حعث قققت اات  د  الج ني ، مأ ادا الق نيأ  340يم   إنعن  ىي ادا المق م اي م  ج ء ىي نص الم د  

 15/11/2011يالتي صدق بت قيخ ، مأ الإدق المحل أي الإدق المد ف تدا اقت ب الجقيمة بداىع الشقه
                                                 

دا  -2أقدم وأ ة ياعلة  ت نت علذ تجه ض امقأ  بق  ا ، عيقب و لحون مأ انة تلذ  اث انيات. مأ -1علذ "322ىقد نصت الم د   (1 يا 
أى ككذ ااجه ض أي الياكك ئل التي ااككتإملت ىي اككبعلب تلذ ميت المقأ  عيقب ال  عل و ألشككغ إل الشكك قة الم قتة مد  ال تقل عأ دمن اككنيات". 

 -2جه ض امقأ  ديأ ق  ا ، عيقب و ألشغ إل الش قة مد  ال تزيد علذ عشق انيات. مأ تابب عأ قصد ب  -1نصت علذ"  323أم  الم د  
قد نصكككت علذ أأ" تاكككت عد  324يال تنقص الإقيوة عأ عشكككق اكككنيات تدا أى كككذ ااجه ض أي الياككك ئل الماكككتإملة تلذ ميت المقأ ". أم  الم د  

تدلك مأ الإدق ن اككب مأ اقت ب تحدى الجقائم المنصككيص علعه  ىي مأ عدق مد ف المقأ  التي تجهض ن اككه  مح ىظة علذ شككقىه ، ي اككت عد 
 ( للمح ىظة علذ شقه تحدى ىقيعب أي ققيو تب حتذ الدقجة ال  ل ة".323-322الم دتعأ )

 1960لانة  16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  326، 327، 328، 332قاجع نص الم د   (2
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وشيء مأ  340  ج ءت وب الم د  يبن ًء عل ب ى نب عجب ااش ق  تلذ م، مقايم قئ اي  ق ي ب لغ ئه 

 التي  ح لب  أ مدى صحة تلغ ئه  مأ عدمب؟ 

 : علذ م  علي 340حعث نصت الم د  

 شدص مع و لزن  تلون ح لة مح قمب تحدى أي زيجتب ى جأ مأ (1)المحل الإدق مأ  ات عد"  -1

 ".أحداام  أي تلعهم  تعدائهم  أي جقحهم  أي قتلهم  علذ يأقدم أدق

 أصيلب تحدى أي زيجب ى جأ تدا (2)المد ف الإدق مأ ااعداء أي الجقح أي القتل مقت ب  ات عد" -2

 ".مشقيع  عق ىقاش علذ أدق مع أدياتب أي ىقيعب أي

 : ( عت ح لن  الماحظ ت الت ل ة1، 340/2يو لنظق لنص الم د  )

ىا تإ ي الج ني مأ الإق ب أم  ال قق  ال  ن ة ، تإ ي الج ني مأ الإق ب 1ىقق   340أأ الم د  : أولً 

نم  تد  ب.  يا 

( تشتقط ل ي  ات عد الج ني مأ الإدق المحل ىي جقيمة القتل ت  ىة لألقت أ 340/1أأ الم د  ): ثانياً 

 : الإ مة لجقيمة القتل م  علي

 : صفة الجاني -أ

 يو لمجن تقبطب دتق أدق شدص أك أي الزيج اي المحل الإدق مأ  ات عد الدك الشدص أأ

 يالإمة يالجد  ياألدت ياألم البنت) القجل مح قم مأ ي إد، مح قمب مأ تجإله  ققاوة صلة علعه 

                                                 
عق ب  عق أنب ال  منع مأ اتد د تدابعق احتقازية وحق المجقم ت ل   لة االحت  ط ة م ًا الإدق المحل اي الإدق الدك  إ ي المجقم مأ تل  (1

لإق ب ايتجدق ااشكك ق  تلذ أأ األعداق المحلة تقيم علذ اعتو قات تتإلق و لاكك  اككة الجزائ ة، يتقجع تلذ تقدعق المشككقع أأ المصككلحة التي  حققه  
، 1960لاككنة  16عقيو ت مأ الق نيأ ققم  96قاجع نص الم د  -تتحقق تدا لم   قض الإق ب ىي ح الت مإعنة تقل أام ة عأ المصككلحة التي 

يمشككككككقيع ق نيأ  1960لاككككككنة  16يأنظق تدلك   ندك قبإي، اكككككك  اككككككة التجقيم يالإق ب ىي ىلاككككككطعأ، مط لإة حقيق ة ىي ق نيأ الإقيو ت ققم 
 .213، ص81الإقيو ت، الالة تق قيق ق نين ة الإدد 

مد ف اي اككككككككككبب ق نيني لتد عف الإق ب ييلتزم الق  ككككككككككي عند تياىقا أأ عهوط و لإق ب ديأ الحد األدنذ الدك  قققا الق نيأ للجقيمة الإدق ال (2
 1960لانة  16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  97قاجع نص الم د   –ع د  
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 الص ة ادا ت تان ى دا، القتل اقت  ب يقت الزيج ص ة ى ب تتياىق أأ ىعجب للزيج يو لناوة، (1)(يالد لة

 طوق ً  ةالزيج  ص ة يتحدد، المقصيد القتل جن  ة عأ ي اأإل المحل الإدق مأ  ات عد ال الج ني ى أ

 منهم  أك ط و تدا المحل الإدق مأ الدلعل أي الدطعب  ات عد ىا ادا يعلذ الشدص ة األحياإل لقيانعأ

 ت يأ  أأي  حتم ً  أي ىإاً  ق ئمة الزيج ة الإاقة ت يأ  أأ عجب أنب حعث أدق مع و لزن  متلواة ىت تب

 .(2)شقع ً  صح حة

 ان    إلالتا يي  ق، ىقط المحقم أي الزيج ايى  منب  ات عد ال شدصي ظقه اي المحل يالإدق 

  لتعأح بعأ ن قق  الا اإل ادا عأ لإلج وة المحل؟ الإدق مأ الجقيمة ادا ىي الشقيك اات  د  مدى عأ

  : ام 

 ش طبن اقتصق قد الزيج ي تيأ  المحقم أي الزيج  عق شدص األصلي ال  عل  تيأ  أأ: األولى الحالة

 ألأ، لمحلا الإدق مأ األصلي ال  عل  ات عد ال ىهن ، الجقيمة اقت  ب ىي الغعق مع االشتقاك حد تلذ

 .(3)الشقيك ديأ  األصلي ال  عل اقتقىب لم  يىق ً  عتحدد الجقيمة يت ععف لب ص ة ال األصلي ال  عل

نم  األصلي ال  عل اي  تأ لم تدا المحقم أي للزيج و لناوة أم   دح علذ نش طب اقتصق يا 

 ال  عل مأ تجقامب  اتإعق الشقيك ألأ يدلك، المحل الإدق مأ  ات عد ال وأنب (4)الوإض ىعقى  االشتقاك

 جقيمةال ىي شقيك  تيأ  عندم  المحقم أي الزيج أأ م  دا  ش د  نتعجة تلذ القأك ادا يي دك، األصلي

 . إ قب ال األصلي ال  عل اي  تيأ  يعندم ،  إ قب

لك ألأ يد، ى نب  ات عد مأ الإدق المحل  ً أأ الزيج أي المحقم عندم   تيأ شقيت ويرى الباحث

دا ت أ ، اي م نع عق ب 1ىقق   340الظقه الشدصي الد ص و لزيج أي المحقم الياقد ىي الم د   يا 

                                                 
 94محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص، يتدلك 182أنظق زتقي  البقك، األحياإل الشدص ة للمالمعأ، داق النه ة الإقب ة، ص (1
عدلي أمعق د لد، الماكككككتحدث ىي جقائم االعتداء علذ األشكككككد ص ىي  كككككيء الماكككككتحدث مأ القيانعأ يأحت م النقض يالداكككككتيقية الإل  ، داق  (2

 142، ص213ال تق الج مإي، ص
 .98، ص2011ل  ن ة، داق النه ة الإقب ة، ط قق اقيق، ق نيأ الإقيو ت القام الد ص جقائم االعتداء علذ األشد ص، الطوإة ا (3
 89، يتدلك محمد صوحي نجم، مقجع ا بق، ص95محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص (4
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الظقه الشدصي و لما امة اي م نع عق ب أي م نع ما يل ة ى أ الشقيك ديأ ال  عل األصلي  ات عد 

 .(1)ىق ادا الابب شقيطة أأ عتياىق ى ب الابب الشدصيمأ تيا

)متددل أي محقض( ىعقى  تدا ت أ ال  عل األصلي اي الزيج أي المحقم يت أ لب شقيك: الحالة الثانية

 ،يدلك ألأ ال  عل األصلي  ات عد مأ الإدق المحل، أأ الشقيك  ات عد مأ الإدق المحل (2)الوإض

ق يو لت لي ى نب  ات عد مأ دلك الإد،  اتإعق تجقامب مأ ال  عل األصلييالق عد  الإ مة أأ الشقيك 

 لمً  أ  ً  وصلة يع، وشقط أأ  تيأ الشقيك ع لمً  وأنب  ش قك ىي قتل المجني علعه  ح إل تلواه  و لزن 

 الققاوة بعنه  يبعأ ال  عل األصلي. 

أ يدلك تأا اً  علذ أ، حلأأ الشقيك ال  ات عد ىي ادا الح لة مأ الإدق الم ويرى الباحث 

 ،الإدق المإ ي  قتصق أ قا علذ مأ تياىق ى ب ابوب ىا  ات عد منب ا ئق الما امعأ مإب ىي الجقيمة

يدلك  ،ى دا تياىق الإدق المإ ي لدى ال  عل األصلي ىا عيقع عل ب الإق ب ييجب تيق إب علذ الشقيك

ق ب لجن ئ ة تجإل مصلحة المجتمع ىي عدم تيق ع الإألأ ميانع الإق ب تاتند تلذ اعتو قات مأ الا  اة ا

 .يو لت لي اي ح لة د صة لمأ تياىقت ى ب ىقط، (3)  لوة علذ المصلحة ىي تيق إب

 : صفة المجني عليه -ب

  ات عدي  الج ني مح قم تحدى أي الزيجة علذ الجقيمة تقع أأ البد، الإق ب مأ الق تل  إ ذ حتذ

 تتحددي ، تحدااأ مع و لزن  تلواب ح إل ا الء مأ أك شقيك علذ القتل يقع تدا المحل الإدق مأ الج ني

 ل ظة دامو اتد الصياب ج نوب قد المشقع أأ وباعتقادنا، الشدص ة األحياإل لق نيأ  يىق ً  القجل مح قم

 ق  عةال أي الناب جهة مأ تم  صيق  اث له  اااام ة للشقيإة يىق ً  القجل مح قم ألأ، القجل مح قم

 جقائم  باقت  زي د  تلذ ع دك مم  النا ء مأ تبعق عدد  شمل المصطلح ادا ى أ يو لت لي، المص اق  أي

                                                 
 .353ا اق تبقاا م اليلعد. األحت م الإ مة ىي ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني، مقجع ا بق، ص (1
 .96محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص (2
 .148، ص2011حت م الإ مة ىي ق نيأ الإقيو ت ال لاطعني، الجزء ال  ني، الجزاء الجن ئي، الطوإة األيلذ ا اق تبقاا م اليلعد، األ (3



64 

 

ىات الشقه وحجة الناي  ا الء علذ القتل  الدك لج نيا اات  د  المإقيإل  عق ىمأ، الإق ب مأ الجن   يا 

 .مح قمب مأ تإتبق أنه  تال بعنهم صلة ال أنب حعث المحل الإدق مأ الق  عة مأ أدتب  قتل

 (1):بالزنا والتلبس المفاجأة عنصر -ج

 : ام  أمقيأ 1 ىقق  340 الم د  نص  شتقط

يي  ق التا  إل ان  ال  شتقط أأ  ش اد ، و لزن  (2) وط الزيجة أي تحدى المح قم وح لة تلون: أولً 

 26علعه  ىي الم د  الزيج زيجتب أي تحدى مح قمب بجقيمة الزن  ىي تحدى ح الت التلون المنصيص 

 ال قق  أ مأ ق نيأ ااجقاءات الجزائ ة ال لاطعني؟

نم   ت، أنب ال  شتقط و ل قيق  أأ تتم مش اد  الزن  ىي تلك الح الت ويرى الباحث  ي ىي ادا يا 

المق م أأ  ش اد زيجتب أي تحدى مح قمب يشقيته  ىي ظقيه ال تتقك أك مج إل للشك عقًا وأأ الزن  

دلك ألأ ح لة االات زاز تتحقق ىي ادا الح لة أ  ً  تم  لي ش اد الزيج قجًا متد  ً  تحت ، يقع و ل إل

أي ش اد  ،الاقيق يد لإً  حدائب يت نت زيجتب م طقبة عند قديمب يال شيء  اتقا   عق قم ص النيم

لذ  عق ع شقيك زيجتب منهمتً  ىي لون البنطليأ ىي ا عة متأدق  مأ اللعل عند عيد  الزيج مأ ا ق

يتدلك أ  ً  لي  وط الزيج زيجتب أي تحدى مح قمب وماون دادل ة مع شقيته  ىي ، تيقع مأ الزيجة

يىي ا عة متأدق  مأ اللعل يقد ت نت المجني علعه  قد ااتأدنتب ىي المبعت عند ، حجق  ياحد  ىي ىندق

 .(3)أدته  ىأدأ له 

                                                 
قاجع محمد اككإعد نميق،  –الزن  اي اتصكك إل شككدص )قجل أي امقأ ( اتصكك إل جناككي وغعق زيجب يبق كك ا، أي اي اليطء ىي  عق ملك أي حل  (1

 .264-263مقجع ا بق، ص
مأ ق نيأ أصكككيإل المح  م ت الجزائ ة  28ت أ   اكككق علذ أاككك ن م  تق كككي وب الم د   340أأ التلون المقصكككيد و لم د   تجدق ااشككك ق  تلذ (2

حعث ت نت تنص "الجقم المشهيد الجقم الدك  ش اد ح إل اقت  وب أي وإد االنته ء مأ اقت  وب"  عق أنب يوإد صديق  1961لانة  9األقدني ققم 
ىقق  ا مأ ادا  35أصكككككككوحت ح الت التلون اي التي يقدت ىي نص الم د   2001لاكككككككنة  3ل لاكككككككطعني الميحد ققم ق نيأ ااجقاءات الجزائ ة ا

أ( ح إل اقت  ب الجقيمة أي وإد اقت  به  ببقاة يجعز .)ب( تدا توع المجني عل ب مقت ب الجقيمة، أي ( الق نيأ يالتي تنص علذ  ا ة ح الت اي"
قيعه ، )ج( تدا يجد المتهم و قت  ب الجقيمة وإد يقيعه  بيقت ققيب ح مل آالت أي أاككككلحة أي أمتإة أي توإتب الإ مة وصككككدب أي صكككك  ح أ ق ي 

 أيقاق أي أش  ء أدقى  اتدإل منه  علذ أنب ال  عل أي شقيك ىعه  تدا يجدت وب ىي دلك اليقت أ  ق أي عام ت ت عد  دلك".
، يتدلك ط قق اقيق، ق نيأ الإقيو ت. القام الد ص، 237ص، مقجع ا بق، صمحميد محميد مصط ذ، شقح ق نيأ الإقيو ت القام الد  (3

 279-278، يتدلك أ  ً  محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص101-100مقجع ا بق، ص
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تقيم ح لة  تد ال  ت ي أأ، مجني علعه  متلواة و لزن  شتقط أ  ً  أأ    جن الج ني ومش اد  ال: ثانياً 

نم  عجب أأ    جأ ال  عل بهدا الياقإة ألأ عنصق الم  جأ  اي الدك تتحقق وب علة ااع  ء  التلون يا 

يتإني الم  جأ  ادتاه بعأ م  ت أ الزيج  إتقدا ىي ، مأ الإقيوة يعل ب  قيم الإدق المحل ىي القتل

أ ى لم  جأ  ادتاه بع، يم  تحقق حعنم  ش ادا  متلواة و لزن ، دى مح قمبشأأ اليك زيجتب أي تح

أم  لي حدث الإتن يت أ الج ني  إلم بزن  الزيجة أي تحدى مح قمب  م قآا  متلواة  (1)الإقعد  يالياقع

م د  ىي ال ىو لت لي ال  ات عد مأ الإدق المنصيص عل ب، و لزن  ىقتله  ىا  إتبق عنصق الم  جأ  قد حدث

أم  تدا ت أ المتهم  شك ىي اليك المجني علعه   م ش ادا  متلواة و لزن  ىأقدم علذ قتله  ، 1ىقق   340

 تم  تدا تقامت تلذ الزيج تش ع ت عأ صلة، ألأ الشك قد تحيإل تلذ  قعأ، ىهن  عتحقق عنصق الم  جأ 

جتب يقآا تدا ح ق عشعق زي زيجتب مع قجل أدق ىتظ اق و لدا ب تلذ الايق يل نب تمأ ىي بعتب حتذ 

 .(2)متلواً  ىي جقم الزن  ىأقدم علذ قتلب ى نب  ات عد مأ الإدق المحل

 : القتل في الحال -د

( أنب عجب ل ي  ات عد الج ني مأ الإدق المحل  340/1 ات  د  منً  مم  يقد ىي نص الم د  )

دى ت  ق  ح لة االات زاز ياله  ج ل يدلك ألأ علة ااع  ء مأ الإق ب ت مأ ىي، أأ  قع القتل ىي الح إل

األمق الدك  صإب مإب أأ  ا طق ، الج ني عند م  جأ  زيجتب أي تحدى مح قمب وح لة تلون و لزن 

يو لت لي ى نب تدا اقت ب القتل وإد مقيق ىتق  مأ الزمأ علذ م  جأ  الج ني وح لة ، الج ني علذ ن اب

زاز   ال  صوح مإب محل للقيإل وأأ الج ني ت أ ىي ح لة اات التلون و لزن  ى أ ح لة االات زاز تنتهي مم

 عق أنب ال  حيإل ديأ تياىق الإدق ، (3) ات عد الج ني مأ الإدق المحل يو لت لي ىا، يا  ج ي  ب

ىعوقذ شقط القتل ىي الح إل ق ئمً  يلي م ت ىتق  مأ ، المحل أأ ال عتم القتل ىي ن ن لحظة الم  جأ 

 تأأ عداب الزيج أي المحقم للوحث عأ، يالقتل ط لم  وقعت ح لة االات زاز ميجيد الزمأ بعأ الم  جأ  

ألأ القيإل و قيق  القتل ىي الح إل أك ىي ن ن لحظة مش اد  الزيجة ، ااح أي أدا   اتإمله  ىي القتل

                                                 
 .99محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص (1
 .145، ص1995يزيع، بعقيت، لبن أ، علي محمد جإ ق، ق نيأ الإقيو ت، الطوإة األيلذ، الم ااة الج مإ ة للدقاا ت يالنشق يالت (2
 .399محميد نجعب حاني، شقح ق نيأ الإقيو ت القام الد ص، مقجع ا بق، ص (3
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أي تحدى المح قم متلواة و لزن    عق مأ نط ق الإدق علذ نحي  عق مقبيإل يي دك تلذ ن ي الإدق 

يقد أعدت محتمة التمععز األقدن ة دلك القأك تد ق ت وأنب "ل ن مأ ال قيقك ، (1) لق م مأ تياىق علتبو

نم   شتقط ىقط أأ  قع القتل قبل أأ عنق، أأ عقت ب القتل ىي اللحظة التي جقت ىعه  الم  جأ   ي يا 

مأ ال  ىي يتقدعق الز  زمأ ت ىي لزياإل الداشة يالغ ب الن تجعأ عأ ااا نة اآلن ة التي لحقت وشقىب

 .(2)لتهدئة   ئق  القتل ماألة عتقك تقدعقا  للمح  م"

 : تشتقط ل ي  ات عد الج ني مأ الإدق المد ف م  علي 340/2أأ الم د   - ثالثاً 

 يو لمجن تقبطب مأ أي الزيج ىي تتم ل الج ني ص ة أأ: 2/ 340 الم د  مأ عت ح: الجاني صفة -أ

 م ت، أدياتب أي ىقيعب تحدى أي الج ني أصيإل تحدى ت يأ  تأأ حصقاً  محدد  ققاوة ص ة علعه 

 تدا"  لقيإلو النص ىي يقد مم   اتنتج الدك األمق الزيجة ىي الج ني ص ة أ   ً  تتم ل أأ  متأ

 مأ يالزيجة الزيج بعأ التاي ة أقاد( 340/2) الم د  نص أأ القيإل مإب  متنن  حعث" زيجب ى جأ

 ييالت، الم د  ن ن مأ األيلذ ال قق  ىي يقد م  داه علذ يدلك المد ف الإدق مأ االات  د 

، (3)زيجتب ى جأ مأ عو ق  ااتددم حعث المحقم أي الزيج علذ المحل الإدق مأ االات  د  قصقت

 الجقيمة يصف مأ تغعق التي ال  عل وظقيه الشقيك تأ ق ق عد  اقي أ تلذ اإلشارة يجب يأدعقاً 

 متلواة زيجتب ى جأ زيج القتل ى عل أأ الشقيك علم ى دا يعل ب، المد  ة الق نين ة األعداق علذ

 علذ أقل القتل مأ الصيق  ادا اعتبق قد الش قع أأ دلك، التد عف ابب مأ بديقا  ات عد ى نب و لزن 

   إليت  ال  عل نش ط دطيق  مأ ماتمد  الشقيك ىإل يدطيق ، األدقى  صيق  مأ دطقاً  المجتمع

 ت أ لدلكي ، المحقم أي الزيج  يق  تلذ تقد ن ا ة و عتو قات مقتوط القتل مأ الصيق  ادا دطيق 

 ت أ تدا أم  ،يأاو به  ال يق  ادا وإيامل علمب علذ التد عف مأ الشقيك اات  د  تإلق أأ منطق  ً 

 لب ص ة ال األصلي ال  عل ألأ يدلك، الإدق دلك مأ  ات عد ال ى نب الشقيك اي المحقم أي الزيج

                                                 
 .100محمد اإعد نميق، مقجع ا بق، ص (1
مشكككككككككك ق تل ب لدى محمد اككككككككككإعد نميق، مقجع اكككككككككك بق، -1053، مجميعة المو دق الق نين ة ص1953اككككككككككنة  44/53تمععز جزاء أقدني ققم  (2

 .151ص
عقك الوإض أأ تلمة زيج ال تشككككككككككككككمل الزيجة ألنه  تحمل مإني التدتعق ديأ التأنعث يو لت لي ى أ الزيجة التي ت  جن زيجه  مع أدق علذ  (3

 81ىقاش  عق مشقيع ال تات عد مأ الإدق المد ف، أنظق ىي ادا المإني محمد صوحي نجم، مقجع ا بق ص 
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أ، األصلي ال  عل مأ تجقامب  اتإعق يالشقيك  قيىبظ مأ الشقيك اات  د  عدم ق عد  ت نت يا 

، لمشدد ا وظقيىب الشقيك تأ ق عدم ق عد  مأ شديد أ  ق ل ات ىهي شديد علذ تنطيك  المد  ة

 لدى م ً د د الاققة ىي الشقيك ت أ أي ،الإق ب  شدد ىا طبعو ً  ااجه ض ىي الشقيك ت أ ى دا

داي  ،الشقت ء أي ال  علعأ مأ أك علذ الإق ب  شدد ىا تدلك ال  عل  تأ يلم عل ب المجني  ت أ ا 

 عق ب د فع ىا عنه  أجنب  ً  ال  عل يت أ ،و لزن  متلواة زيجتب ى جأ زيج ً  القتل ىي الشقيك

 ياي ،الجن ئ ة الما امة علعه  تقيم التي األا ا ة ال تق  مأ ماتدلصة الق عد  يادا ،أحدام 

 الش قع عقى  لم م  التطبعق ياجوة نت ئجه  وتل ال تق  يادا ،ال  عل نش ط مأ تجقامب الشقيك ااتإ ق 

 .(1)النت ئج ادا تحدى ااتوإ د

 ابعل علذ 340 الم د  مأ ال  ن ة ال قق  ىي عل ب المجني ص ة المشقع حدد: عليه المجني صفة -ب

  أت تدا الزيجة أي، الزيجة اي القتل مقت ب ت أ تدا الزيج تم  عل ب المجني  تيأ  حعث الحصق

م ، الزيج اي القتل مقت ب  دىتح أي الجد  أي ت ألم الج ني أصيإل تحدى علعه  المجني ت يأ  أأ يا 

 ط قن بت ععق محميداً  مال ب ت أ المشقع أأ هنا ونرى ، أدياتب أي ح عدتب أي ت ألدت ىقيعب

 علعه  لقن ع التي مح قمب تحدى ل ظ  اتددم يلم، الحصق ابعل علذ بتحدعدا  عل ب المجني ص ة

 .األيلذ ال قق  تن يإل عند

 أصيلب تحدى أي بزيجب القتل مقت ب عت  جأ أأ المشقع تطلب: الحال في والقتل المفاجأة عنصر -ج

 ال  نيالج ى أ الم  جأ  عنصق انت ذ تدا يو لت لي، مشقيع  عق ىقاش علذ أدياتب أي ىقيعب أي

 ادا مأ أليلذا ال قق  ىي الم  جأ  عنصق تن يلن  عند ا وق ً  أي حن  تم  المد ف الإدق مأ  ات عد

 . الم د 

 ،أأ المشقع قد ج نوب الصياب و اتددام عو ق  علذ ىقاش  عق مشقيع ومن وجهة نظر الباحث 

اات  د  مأ الإدق األيلذ ل يالتي جإله  أا ن للت ققة بعأ ال قق  األيلذ يال  ن ة حعث تتطلب ىي ال قق 

ىي حعأ تتطلب ىي ال قق  ال  ن ة لاات  د  مأ الإدق المد ف التياجد علذ ، المحل ح لة التلون و لزن 

                                                 
. يقاجع ىي دات 425، ص1992لتشكككككقيإ ت الإقب ة، الطوإة ال  ن ة، داق النه كككككة الإقب ة، محميد نجعب حاكككككني، الماككككك امة الجن ئ ة ىي ا (1

 .95المإنذ محمد اإعد نميق، مقجع ا بق،، ص
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ىقاش  عق مشقيع حعث أأ ان ك تدادل تبعق بعأ المصطلحعأ ىمأ الصإب التمععز بعأ م  اي تلون 

ع أ  ً  لاات  د  مأ الإدق المد ف أأ  قع القتل ييتطلب المشق ، (1)و لزن  يم  اي ال قاش  عق المشقيع

أ لم عقد ادا الشقط صقاحًة ىي النص تال أنب  ات  د  منً  تم  ابق يقمن  بتي  ح دلك  ىي الح إل يا 

 .340ىي ال قق  األيلذ للم د  

 مو ققتعه  يشقيطه  لاات  د  مأ الإدق المققق ىعه  ى نن  انقي  340يوإد أأ تن يلن  شقح الم د  

بب  أ مدى صحة تلغ ء الم د  مأ عدمب؟ يدلك مأ داإل دتق األاو ب التي دعت تلذ صديق ادا 

 .يمأ  م تبداء قأعن  ىي ادا االغ ء، المقايم

 : 340األسباب التي استند إليها المرسوم الرئاسي الذي قضي بإلغاء المادة 

 عبداى يااعداء يالجقح القتل جقائم ىي مد ف يأدق محل عدق مأ قققتب وم  340 الم د  أأ -1

 .و لإقيوة ن طق حتم القجل يتجإل، الإ ئلي الإنف مم قاة علذ تشجع الشقه

 .لب   وط يجيد يعدم الشقه م هيم  ميض -2

 تقح المحل الإدق مأ االات  د  جإلت حعث يالمقأ  القجل بعأ التمععز تجاد 340 الم د  أأ -3

، ال لاطعني األا اي الق نيأ  مأ 9 الم د  عل ب نصت م  عد لف م  ياي المقأ  ديأ  القجل علذ

 أي الإقق  ببوا بعنهم تمععز ال اياء يالق  ء الق نيأ  أم م ال لاطعنعيأ " أأ علذ نصت يالتي

 (2)"ااع قة أي الا  اي القأك أي الليأ  أي الدعأ أي الجنن

أأ أام األاو ب التي دعت تلذ صديق ادا المقايم اي ال غط الدك م قاتب  وباعتقادنا

  ق مقتله  ميجة يالتي أ، المنظم ت الحقيق ة يالشإب ة وإد مقتل ىت   مأ بلد  صيقيف ىي ال  ة الغقب ة

   ب ع قمة ىي األيا ط ال لاطعن ة.

                                                 
عقى الوإض وأأ المقصكككككيد و ل قاش  عق المشكككككقيع تل مت أ عجمع بعأ ا نعأ ي متأ مإب مزايلة الإمل الجناكككككي مأ  عق األمتنة التي اعت د  (1

 160أنظق ت مل الاإعد، مقجع ا بق، ص-م جإً  أي مت نً  للنيم الن ن اتد دا 
 .242-241ا اق تبقاا م اليلعد، زااق الاق ، مقجع ا بق، ص (2
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وق نيأ ص دق مأ قئ ن  وميجب الققاق 340مأ تلغ ء الم د   برأي الباحثأم  ى م  عتإلق  

تحتيك  340ىبدا ة نقيإل أنب مم  ال شك ى ب أأ الم د   15/5/2001الالطة اليطن ة ال لاطعن ة بت قيخ 

علذ تشت ل  ت عدعد  يمأ أامه  مد ل ة الق نيأ األا اي ال لاطعني بتمععزا  بعأ القجل يالمقأ  مأ 

ق يتدلك ااتددام أل  ظ  ع، علذ القجل ىقطيدلك  وقصقا ، االات  د  مأ الإدق المحل المققق ىعه 

حعث تم  دتقن  ا وق ً ىمح قم القجل يىق ً للشقيإة اااام ة له   اث صيق ، محدد  تل ظ تحدى مح قمب

يو لت لي ى أ ادا المصطلح  شتمل علذ عدد تبعق مأ ، تم  مأ جهة الناب أي الق  عة أي المص اق 

ألمق الدك ع دك تلذ ىتح المج إل يااإً  اىات الجن   مأ الإق ب النا ء التي تإتبق مأ مح قم القجل ا

 تدا يقع القتل علذ أك مأ ا الء الناي  وحجة الشقه. 

تم  ي احظ علذ النص ااتددامب لمصطلح ت تتدادل يتتش وك ىي م هيمه  مم   صإب 

ل قق  ال  ن ة حعث مشقيع ىي االتمععز بعنه  تإو ق  التلون و لزن  ىي ال قق  األيلذ يعو ق  ال قاش  عق ال

 .(1)قتب  ل ل منهم  ي ع ق نيني عدتلف عأ األدق

ت أ مأ األى ل ياألققب  340أنب علذ الق م مأ يجيد تلك الإعيب ىي نص الم د   ولكننا نرى 

مأ الإدق  " ات عد: تلذ المنطق يالإدالة اي تإدعل تلك الم د  يل ن تلغ  ا  لتصوح علذ النحي اآلتي

مأ ىيجن بزيجب أي تحدى أصيلب أي ىقيعب أي أدياتب وح لة التلون و لزن  مع شدص أدق المد ف 

يال عجيز االحتج ج و لدى ع ، يأقدم علذ قتلهم  أي جقحهم  أي تعدا ام  ىي الح إل تلعهم  أي تحداام 

ت ادا بالشقعي ىي مياجهة مأ  ات عد مأ ادا الإدق "يبهدا التإدعل نتيأ قد تاىعن  الإعيب التي ش 

النص تم  أأ ادا التإدعل تم  دتقن  اي األققب تلذ تحقعق الإدالة ىمأ  عق الج ئز الما يا  ىي الإق ب 

يبعأ  ،بعأ الشدص الدك  تيأ عند اقت  وب للجقيمة ىي ح لة ن ا ة  صإب مإه  الا طق  علذ ن اب

نم أ لد ب معيإل تجقام ة تحعث أأ ادا األدعق ت ي ، الشدص الدك عقت ب الجقيمة ديأ أك م  قات عل ب

 عأ دطيقتب ىمأ  عق المنطق الما يا  بعنهم  ىي الإق ب.

                                                 
حعث اككككك يى بعأ ح لة التلون و لزن  يال قاش  عق المشكككككقيع تم   340الجدعق و لدتق أأ المشكككككقع األقدني تداقك ادا الإعب عند تإدعلب للم د   (1

 عند تقع م ميقف المشقع األقدني مأ جقيمة القتل بداىع الشقهانقى الحقً  



70 

 

 عق م  ق مأ الن ح ة الإمل ة ىا عيجد أك تطبعق  340عاي  علذ م  تقدم ى أ تلغ ء الم د  

ق  ئي ااتند تلذ دلك النص حعث أنب ل ن ان ك أك حتم ق  ئي ص دق عأ المح  م ال لاطعن ة منح 

وأحت م دلك النص عدق ق نيني محل أي مد ف نظقًا لصإيوة تأ لم  تأ ااتح لة تطبعق  المد طبعأ

نم  ت أ األا ن الدك ااتندت تل ب المح  م ىي ق     الشقه ، شقيط النص مأ الن ح ة الإمل ة يا 

ي إني دلك أأ التقتعز ىقط ، 1960عقيو ت لانة 98يمنحه  أعداق مد  ة لمقت بعه  اي نص الم د  

عقيو ت  عق م  ق مأ الن ح ة الإمل ة ىي تحقعق القدع الإ م الدك ااتهدىب  340ص الم د علذ ن

يلإل ادا الابب اي م  حدا بقئ ن الالطة ال لاطعن ة ب صداق مقايم جدعد بت قيخ ، المقايم

يالتي ت نت األا ن  1960لانة  16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  98عدإل ى ب نص الم د   19/5/2014

ندت تل ب المح  م ال لاطعن ة ىي ال  ة الغقب ة لتد عف الإقيوة علذ مقت بي جقائم القتل علذ الدك اات

 دل  ة الشقه.

تنص قبل تإدعله  علذ أنب"  ات عد مأ الإدق المد ف ى عل الجقيمة التي أقدم  (1)98يت نت الم د  

علعه  وايق    ب شدعد ن تج عأ عمل  عق محق يعلذ ج نب مأ الدطيق  أت ا المجني عل ب" يقد تم 

تإدعله  ب   ىة عو ق  ىي نه  ة النص "يال  ات عد ى عل الجقيمة مأ الإدق المد ف تدا يقع ال إل علذ 

 ذ بدياعي الشقه".أن 

 :  متنن  أأ نبدك الماحظ ت الت ل ة 98 يو لنظق تلذ م  يقد ىي الم د 

 لعه ع دلق التي ال طق  عقاعي لم التإدعل ادا أأ حعث محلب  عق ىي ت أ 98الم د  تإدعل أأ -1

 عأ و ق ع ى الات زاز، شقىب علذ االعتداء عأ الن جم ياالات زاز الغ ب ح لة ياي أال اانا أ

                                                 
عداب تلذ اه األول: التجتجدق ااشك ق  تلذ أأ دطة التشكقيإ ت الجن ئ ة تنقاكم وشكأأ اليق ئع المتينة لااكت زاز المإتبق  ق نينً  تلذ اتج اعأ:  (1

جقيمة تحت الغ كككككب ياا  ق  أعنم  ت نت الياقإة التي اكككككببت الغ كككككب أي االعتداد و الاكككككت زاز تإدق ق نيني مد ف للإقيوة متذ اقت ب الج ني 
ز لدى أصكككح ب اادا اا  ق  ىيىقً  لهدا االتج ا  تيأ التإييل علذ ح لة اله  ج ياا  ق  أعنم  ت نت الياقإة الماكككبوة له  يو لت لي ى أ عدق االاكككت ز 

 1960لاكككنة  16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم 98ج ا التشكككقيع ال لاكككطعني ىي الم د  ادا االتج ا اي عدق ع م يمأ التشكككقيإ ت التي اكككل ت ادا االت
عداب تلذ دتق اليق ئع المنشككئة لااككت زاز المإدق علذ اككبعل الحصككق وحعث التجاه الثاني:  يتدلك الق نيأ اانجلعزك ياألقدني يالاككيداني. أم 

ي  تأ لب أك اعتو ق ىي نظق الق نيأ يان   ق إل أأ عدق االات زاز يىق ادا االتج ا ا تدا اات ز الج ني بياقإة اياا  ى أ اات زازا ال  إتد وب يلم
يالمشكككقع المصكككقك يال ييتي ي  1936عدق د ص يمأ التشكككقيإ ت التي اككك قت علذ ادا االتج ا المشكككقع ال لاكككطعني ىي ق نيأ الإقيو ت لاكككنة 

 .37-33، ص1996أ الإقيو ت، داق النه ة، قاجع محمد عبد الش ىي تام ععل، عدق االات زاز، ق ني  -ال قناي
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 د قج اانا أ ادا عجإل يالدك، الغ ب عأ الن تج األعص ب لهعج أ تإزى  ىاعيليج ة ظ اق 

 الشدص علذ اندى عب قي  مأ عزيد ىج ئي بو عث اات عق ألنب ن اب علذ الا طق  تط ق عأ

  إ قب أأ إلالمقبي   عق ىمأ، ن اب منع علذ قدقتب مأ داتب  اليقت ىي يينقص، اات  قا الدك

قادتب جقيمتب عقت ب الدك ت لمجقم الشدص ادا   لب ة  أأ نجد ادا علذ من  يتأ عداً ، حق  يا 

 م  جأ  ح لة دقجت لم الحصق ابعل علذ مإعنة يق ئع ىي االات زاز وإدق تإتد التي التشقيإ ت

 المصقك  يأ الق ن" وأأ المصقية النقض محتمة ق ت حعث، اليق ئع تلك مأ و لزن  متلواة الزيجة

  إلح زيجتب    جن الدك الزيج ح لة ياي د صة ح لة ىي تال مد   ً  عدقاً  الغ ب  إتبق ال

 ىغعق يال قب يالجقح القتل أحياإل ا ئق ىي الغ ب أم ، به  عزني يمأ اي ىقتله  و لزن  تلواه 

 قتل لذع  قدم الدك الزيج أأ تلذ الح لة ادا ىي التد عف ابب الوإض ييقجع (1)"عدق مإتبق

 تلذ ات داي  عياط ب عتملك الدك الغ ب تأ عق تحت دلك   إل تنم  الظقيه ادا ىي زيجتب

 340 الم د  توق ء األقل علذ ال لاطعني المشقع علذ األجدق مأ ت أ يو لت لي (2)لشقىب ال أق

 ح لة ىي مح قمب تحدى أي لزيجتب الشدص مش اد  ألأ 98 للم د  تإدعلب قبل تلغ  ا  يعدم

 االات زاز قياةى يتيقإب، تصقى تب ي وط   وب توح علذ الج ني قدق  مأ ت إف و لزن  تلون

  عق قأم اي دلك ديأ  يم ، الإدق ادا مأ  ات عد أأ عجب يو لت لي، القتل اقت  ب تلذ الم دك

 .تنا ني

 تلذ ع دك دكال األمق ىقط األن ذ علذ  قع الدك ال إل علذ مقتصقاً  االات ن ء جإل التإدعل أأ -2

 بداعي أن ذ علذ ال إل اقت ب تدا 98 الم د  ىي المققق المد ف الإدق مأ ال  عل اات  د  عدم

 نإتبقا م  ايي  الزن  ىي األن ذ شقيك علذ ال إل يقع تدا الإدق دلك مأ  ات عد حعأ ىي، الشقه

 .ياحد  الح لتعأ ىي الإلة يأأ د صة التإدعل ىي  غق 

                                                 
 .1982قاجع محمد عقل، يجدك ش عق، مقجع ا بق، ص -ق 13لانة  1502طإأ  25/10/1943نقض مصقك جلاة (1
جندك عبد الملك، المياكيعة الجن ئ ة، الجزء الد من، عقيوة قتل يجقح ي كقب، الطوإة األيلذ، متتوة الإلم للجم ع، بعقيت لبن أ، مصكق_  (2
 .825، ص2005لق اق  ا
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 تد عفال مأ الشقه بداعي أن ذ علذ ال إل مقت ب اات  د  ديأ   حيإل ال قد 98الم د  تإدعل أأ -3

  وقيله األقدن ة التمععز محتمة ق ت االتج ا دلك يىي (1)99للم د  ااتن داً  الق  ي  قدقا الدك

 مد  ياي طييلة ومد  الشقيف  عق واليته  علمب وإد شق قتب قتل جن  ة الممعز اقت  ب تأ"

 ىي عل ب المنصيص المد ف الإدق مأ اات  دتب شقط عيىق ال   وب ح لة مأ للتد عف ت ى ة

 قدعقي ً ت مد   ً  ابو ً   شتل الشقيف  عق المغديق  اليك أأ تال الإقيو ت ق نيأ  مأ 98 الم د 

 تأ" وقيله  أ   ً  ق ت االتج ا دات يىي" الإقيو ت ق نيأ  مأ 99 الم د  ىي المقصيد و لمإنذ

 ق نيأ  مأ 99 الم د  لنص يىق ً  تقدعقي ً  مد   ً  ابب  شتل الشقيف  عق علعه  المجني اليك

 .(2)"الق نيأ  يأحت م عت ق الم د  لتلك انداً  الممعز عقيوة تد  ض ى أ يعل ب الإقيو ت

 340أأ التإ مل مع ماألة داىع الشقه اياء و لققاق وق نيأ التي ألغعت وميجوب الم د  نرى  أدعقاً 

لم  تأ يىقً  لدطة مت  ملة حعث تم التإ مل مع ادا  98أي الققاق وق نيأ الدك عدلت وميجوب الم د  

ت ب بهده عدم اات  د  مق  98يتإدعل الم د   340ى ي حعأ ت أ تلغ ء الم د  ، الماألة وشتل جزئي

تإقض يل نب ىي المق بل لم ع، الجقيمة الدك أقدم علعه  بداىع الشقه مأ األعداق المققق  ىي تلك المياد

 324د  يمأ دلك م  نصت عل ب الم ، لجقائم أدقى  ات عد ى عله  مأ التد عف ليجيد داىع الشقه داتب

، ق المد فعلذ شقىه  مأ الإد مأ ق نيأ الإقيو ت التي قققت اات  د  المقأ  التي تجهض ن اه  مح ىظة

 .(3)ياات  د  تل مأ  قيم و اجه ض اياء ت أ ى عًا أي شقيت ً 

مأ ق نيأ الإقيو ت يالتي قققت تد عف الإقيوة لألم  (4)332يمأ دلك أ  ً  م  نصت عل ب الم د  

قيمة قتل النا ء جىمأ  عق المقبيإل عدم تققيق الإدق المد ف ىي ، اليالد  التي تقتل يلعدا  اتق ًء للإ ق

                                                 
(بداًل مأ ااعدام و ألشغ إل الش قة الم بد  أي األشغ إل الش قة الم قتة مأ عشق انعأ 1"تدا يجدت ىي ق  ة أاو ب مد  ة ق ت المحتمة:  (1

عتق إل االعتق إل الم بد و ال( بداًل مأ األشغ إل الش قة الم بد  و ألشغ إل الش قة الم قتة مد  ال تقل عأ  م ني انيات، يبداًل مأ 2تلذ عشقيأ انة.
 ( يله  أأ تد ض تل عقيوة جن ئ ة أدقى تلذ النصف".3الم قت مد  ال تقل عأ  م ني انيات.

 .246-245ا اق تبقاا م اليلعد، زااق الاق ، مقجع ا بق، ص (2
 .1960لانة  16مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  324نص الم د   (3
 .1960لانة  16 مأ ق نيأ الإقيو ت ققم 232نص الم د   (4
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د ت يق ىي يالتي ق، يقتل األم ليلعدا  بداىع الشقه، بداىع الشقه يتققيقا ىي جقيمة تجه ض النا ء

 .(1)وش عته  جقيمة قتل النا ء بداىع الشقه

 المطلب الثاني

 موقف القوانين المقارنة والشريعة اإلسالمية من جريمة القتل بدافع الشرف

ميقف ق نيني الإقيو ت المصقك ياألقدني مأ جقيمة القتل بداىع انتن يإل ىي ادا المطلب 

 . م نتن يإل ىي ال قع ال  ني ميقف الشقيإة اااام ة الغقاء مأ ادا الجقيمة، الشقه يدلك ت قع أيإل

 الفرع األول

 موقف قانوني العقوبات المصري واألردني من جريمة القتل بدافع الشرف

 :المصري موقف قانون العقوبات : أولً 

مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك علذ "مأ ى جأ زيجتب ح إل تلواه  و لزن  يقتله   237نصت الم د 

 .(3)236-(2)234الح إل اي يمأ عزني به   إ قب و لحون بدإل مأ الإقيو ت المققق  ىي الم دتعأ  ىي

 عقيو ت مصقك م  علي:  237مأ داإل نص الم د   يتضح لنا

اعتد و الات زاز الن شن عأ الم  جأ  بتلون الزيجة و لزن  ياعتبقا عدق ق نيني : أأ المشقع المصقك أولً 

 مد ف للإقيوة يقصق االات زاز مأ ادا الإدق علذ الزيج ديأ  عقا.

                                                 
 .247-246ا اق تبقاا م اليلعد، زااق الاق ، مقجع ا بق، ص (1
"مأ قتل ن اكككً  مأ  عق اكككبق تصكككقاق يال  إ قب و لاكككجأ الم بد أي المشكككدد مع دلك  حتم علذ ى عل ادا الجن  ة و اعدام 234نصكككت الم د   (2

القصد منه  التأاب ل إل جنحة أي تاهعله  أي اقت  به  و ل إل أي ما عد  مقت بعه  تدا تقدمته  أي اقتقنت به  أي تلته  جن  ة أدقى، يأم  تدا ت أ 
قض غأي شكككككككككقت ئهم علذ الهقب أي التدلص مأ الإقيوة ى حتم و اعدام أي و لاكككككككككجأ الم بد، يت يأ الإقيوة ااعدام تدا اقت بت الجقيمة تن عدًا ل

 تقا بي."
"تل مأ جقح أي  ككقب أحد أي أعط ا مياد  كك ق  يلم  قصككد مأ دلك قتًا يل نب أى ككذ تلذ ميت  إ قب و لاككجأ المشككدد 236نصككت الم د   (3

 أي الاجأ مأ  اث انيات تلذ اوإة، يأم  تدا ابق دلك تصقاق أي تقصد ىت يأ الإقيوة األشغ إل الش قة أي الاجأ".
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ت  ىة لألقت أ الإ مة للقتل الإ دك تياىق  اث  237تتطلب المشقع المصقك لتطبعق الم د  ثانيًا: 

 ياي:  (1)شقيط

 : صفة خاصة بالجاني -1

عقيو ت تدا لم تقبطب و لزان ة عاقة  237ال  ات عد الج ني مأ الإدق المد ف الياقد ىي  الم د  

زيج ة مإتبق  ق نينً ، ييتم تحدعد ادا الإاقة يىقً  لق نيأ األحياإل الشدص ة، يال تنتهي ادا الإاقة تال 

ق ج ني مأ ادا الإدق تدا ت أ الطاو لطاق الو ئأ يىقً  ألحت م الشقيإة اااام ة، يعل ب  ات عد ال

 قجإ ً  يق م وقتل مطلقتب ح إل تلواه  و لزن . 

يبن ًء علذ م  تقدم ى نب تدا لم تيجد عاقة زيج ة صح حة بعأ الق تل يالمتلواة و لزن ، ىا  

مأ عقيو ت مصقك، يم  إل علذ دلك الدطعب الدك    جن  237 ات عد مأ الإدق المققق ىي الم د  

أ يالإ شق الدك    جن وإش قتب متلواة مع  عقا و لزن  ىتاام  ال  ات عداأ موة المتلواة و لزن  المدطي 

أ ت أ صلتهم به  ي  قة تأبعه  أي  الإدق المد ف، يتدلك ال  ات عد مأ الإدق المد ف أق قب الزيجة يا 

 تلتب.ى جأت زيجه  متلواً  و لزن  ىقأدعه  أي ابنه ، يأ  ً  ال تات عد الزيجة مأ ابب التد عف تدا 

أأ المشقع المصقك قد ج نوب الصياب ىي قصق الإدق علذ الزيج ىقط، حعث  وهنا يرى الباحث

ت أ حقيً  و لمشقع المصقك أأ  مد نط ق التد عف تلذ األب ياألخ ياالبأ أ  ً  ى لإلة متياىق  ىي تل 

زان ة مأ ما ن وشقىهم يا   ق  لن ياهم، بل تأ ا الء منهم تم  اي متياىق  للزيج لم  ىي ىإل المقأ  ال

أجدق و لتد عف مأ الزيج الدك  اتط ع التحلل مأ قاوطة الزيج ة بعنم  ام ال ابعل تلي داصهم مأ 

ققابتهم به ، يتدلك ت أ  البد علذ المشقع المصقك أأ  ا يك بعأ الزيج يالزيجة ىإلب التد عف ياحد  

لي ع ىي الح لتعأ حعث أأ ااا نة التي تلحق تا الزيجعأ وابب زن  األدق و لناوة ل لعهم  لتط بق ا

جا مته  ياحد ، يالغ ب الدك  اتيلذ علذ الزيجة عندم  ت  جن زيجه  متلون و لزن  ال  قل عأ 

                                                 
، يتدلك علي محمد جإ ق، مقجع 320-317مقجع اكككككك بق، ص القاككككككم الد ص،  نيأ الإقيو ت،محميد نجعب حاككككككني، الميجز ىي شككككككقح ق (1

، يأ  ككً  ىيزية عبد الاككت ق، شككقح ق نيأ الإقيو ت القاككم 63-51يتدلك محمد عبد الشكك ىي تاككم ععل، مقجع اكك بق، ص 148-144اكك بق، ص
 .426-421الد ص، الطوإة ال  ن ة، داق النه ة الإقب ة للنشق، ص
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الغ ب الدك  اتيلي علذ الزيج لدى م  جأتب لزيجتب علذ ادا الح إل، ىمأ المإقيإل تدأ أأ علتمن 

 دق الدك علتمن للزيج.للزيجة ن ن الإ

 مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا:   -2

 ىيجن قد جالزي   تيأ  أأ به   قصد يالتي الم  جأ  ام  عنصقيأ أال ن  تم  الشقط ادا عت مأ

و لزن ،  لتلونا اي ال  ني  إتقدا، يالإنصق ت أ لم  مد ل  ً  الياقع ىي ش ادا م  أأ ومإنذ زيجتب و إل

 ادا علذ لتلونا اقتصق لي ألنب وإش قه  الجناي اتص له  أ ن ء زيجتب مش اد  و لزن  التلون  إني يال

 ال نبأ الح لة، تم  ادا علذ مقتصق  ل ات الزيج  يق  ألأ مقبيإل  عق نحي علذ نط قب ل  ق الح لة

 مأ( 30) الم د  علعه  نصت التي الح الت تحدى ىي زيجتب الزيج   وط أأ و لزن  و لتلون  قصد

 تقتد التي التلون ح الت ألأ الإدق نط ق مأ الت ععق تلذ دلك ع دك تد الجن ئ ة ااجقاءات ق نيأ 

  ب، تنم الإق تد عف وأاو ب له  صلة ال تجقائ ة اعتو قات تحقعق به  المشقع قصد( 30)الم د  ىي

 اقت بت قد ةالجقيم أأ ىي للشك مج الً  تدع ال ظقيه ىي يعش قه  الزيجة مش اد  ان  و لتلون المقصيد

 المققق مأ يت أ دلك ت أ يلم " أنب المصقية النقض محتمة ق ت يقد (1)اليقيع يشك علذ أي ىإاً 

أ ق نيأ   مأ 276 الم د  أأ  علذ  تاا و أدلة مأ تدلعل الزن  و إل التلون أأ علذ نصت الإقيو ت، يا 

 ح إل شياد همالمت  تيأ  أأ الجقيمة بهدا التلون ىي  شتقط ال أنب تال المتزيجة المقأ  مع و لزن  المتهم

 أأ ىي للشك ج إلم تدع ال يوطقيقة بداته  تنبن ظقيه ىي شياد  تيأ  أأ  ت ي بل و ل إل الزن  اقت  وب

 التلون أأ علذ نصت قد276 الم د  ت نت تدا" وقيله  أ   ً  ق ت يتدلك (2)"ىإاً  يقإت قد الزن  جقيمة

 تم  لحق قيا التلون تقصد لم المتزيجة المقأ  مع و لزن  المتهم علذ اا و ت أدلة مأ تدلعل الزن  و إل

 الإقيو ت ق نيأ  مأ 276 الم د  مأ الملحيظ الغقض  عق الجزائ ة ااجقاءات ق نيأ  مأ 30 الم د  عقىتب

 أعم إل و شق م الق  ئي ال وط لمأميق ىعه  عديإل التي االات ن ئ ة الح الت ب  أ األيلذ مأ المقصيد تد

 ققيب ليإلمد دا األدلة مأ ت أ م  علذ تال الزن  ت و ت ىي  إتمد أال منه  ى لمقصيد ال  ن ة التحقعق، أم 

                                                 
، 1994الحتم ىيد ، الجقائم الم اكككككككككككة و آلداب الإ مة يالإقض ىي  كككككككككككيء ال قب يق ككككككككككك ء النقض، داق ال تب الق نين ة، المحلة ال بقى، عبد  (1

 685ص
 http//www.eastlaws.com، شوتة قيانعأ الشقق، 2001/م عي/14ق  ئ ة، جلاة  63لانة 12862مصقك ققم جن ئي نقض  (2
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 ألأ ص لحةي  و ل إل ت ى ة الزن  ىإل يقيع المحتمة منه  ااتظهقت التي اليق ئع يت نت ال إل دات مأ

 (1)"المإنذ ادا منه    هم

 ى ب مطإيأ ال الحتم ت أ تدا" الحتم حع   ت ىي ج ء حعث التلون ح لة بتياىق النقض محتمة ق ت يقد

 ييجيد ىقط لدادل ةا ماواب مقتد  ً  النيم وغقىة ال قاش أا ل يجيدا مأ و لزن  الط عأ تلون تلذ انتهذ قد

 م ي وإد لب األدعق  ىتح الدادل، يلدى مأ ميصداً  الشقة و ب النيم، يت أ قم ص تال  اتقا  ال الزيجة

 ح لة ياىقت المحتمة منه  ااتظهقت التي اليق ئع تلك اقتو ك، يت نت ح لة ىي ت نت اليقت مأ ىتق 

 (2)"المإنذ ادا منه    هم ألأ يص لحة ت ى ة الزن  ىإل ييقيع التلون

 الو ب قق ط يلم  منهم تيقع  عق علذ ل اً  أالب عأ المتغعب الزيج ع د تدا" أدق حتم ىي أ   ً  ج ء يقد

 األيالد قىة  مقيوً ، ىددل أمقا  يجد النيم  قىة ددل يلم  ق يتب لدى ىتحب، ياقتوتت ىي زيجتب تل أت

  (3)"بنطلينب لون ىي منهمت ً  اقيقام بجياق و لمتهم ى يجن

 نتصفم ىي منزلب تلذ ح ق مالم ياي المتهمة زيج أأ الشهيد شهد تد"  وقيله  ق ت أدق حتم يىي

 الدديإل أم عتمتأ أأ يقبل مقتوتة م طقبة ياي زيجتب ىتحت الو ب ققع ل ًا، يلم  الإ شق  الا عة

 الطلب ادا يى عل ب ألحت يل نه  قل اً  ىأاتمهله  حليى  له  ل اتح ق للايق   إيد أأ تل ب طلبت

 ىيجد يمالن  قىة يددل أمقا  ىي ىأشتوب أدقى  ح ج ت له   اتح ق أأ منب يطلبت ىإ دت ىأعتدق

 جاب ة تال تقا  ا شيء ال قديمب عند زيجتب يت نت حدائب د لإ ً  الاقيق، يت أ تحت مدت   ً  المتهم ىعه 

 (4)"الزن  بجقيمة التلون علي دل اً  لدعه   بتت التي الح لة ادا ىي المحتمة ى تددت النيم

 اقيالبي  الد قج ة ماواب د لإ ً  ل اً  منزلب ىي المتهم ى جأ قد الزيج ت أ تدا"  ق ت أدق حتم يىي

 و دق  لنيمو تتظ اق يت نت ا طقاب ح لة ىي الزيجة ت نت بعنم  مظلمة  قىة ىي مقإد تحت يمتد   ً 

 (5)"له  يم  جأتب زيجه  دديإل عند األمق

                                                 
  http//www.eastlaws.com، شوتة قيانعأ الشقق.18/2/2002ق  ئ ة جلاة  36لانة  11906مصقك  جن ئي نقض (1
 ، قاجع شوتة قيانعأ الشقق.2014م قن/  25الق  ئ ة، جلاتب / 6لانة  6526مصقك طإأ ققم  جن ئي نقض (2
 .64قاجع محمد عبد الش ىي تام ععل، مقجع ا بق، ص-679، ص134ق 15مج ن 16/11/1964نقض  (3
 686قاجع عبد الحتم ىيد ، مقجع ا بق، ص -ق  6لانة  51الطإأ ققم  2/12/1935نقض جلاة  (4
قاجع  -ق 62لاكككككنة  8863، الطإأ ققم 6/11/1995ق، جلاكككككة  10لاكككككنة  705الطإأ ققم  18/3/1940مصكككككقك جلاكككككة  جن ئي نقض (5

 2284محمد قأىت عقل، يجدك ش عق مقجع ا بق ص
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 الزيجة ق  ةب الجعقاأ وإض شهد لي تم  الق    شهيد وشه د  و لزن  التلون ح لة ت و ت ييجيز 

 لم تيت تنهدات صيت امإيا تم  قواتهم امإيا يأنهم ت اقه  يأحتم  حجق  ىي عدداأ يعش قه 

 اقت  وب عقب يأ و ل إل الزن  اقت  ب ح إل يشقيته  الزيجة تش اد أأ التلون ح لة ىي  شقط متقطإة، ىا

 أنهم  ىي كللش مج إل تتقك ال ظقيه ىي شيادا قد يشقيته  الزيجة ت يأ  أأ  ت ي  اعقا، بل ببقاة

  (1)للزن  المتيأ  ال إل اقت و 

  تيأ  أأ للق  ي عجيز بل مإعأ شتل أي شقط ألك د  ع  عق و لزن  التلون ت و ت ى أ ادا يعلذ

 .أ   ً  الشهيد وشه د  الح لة ادا ت و ت  متأ الإ د ة، يتدلك اا و ت طقق  جم ع مأ اعتق دا

 ارتكاب القتل في الحال:  -3

 ش اد الدك اليقت ن ن ىي الح إل، أك ىي القتل  قع أأ التد عف عدق لتياىق المصقك  المشقع اشتقط

  إتبق ف، حعثالتد ع حتمب مع عت ق الدك اي الزمني التإ صق و لزن ، ىهدا متلواة زيجتب الزيج ى ب

 القتل قت  با اشتقاط أأ الم  جأ ، علذ ايإل مأ الزيج ن ا ة اجت حت التي ال يق  ىإل قد حعنئد القتل

نم  لحظة ن ن ىي القتل عتم أأ حتم ً   إني ال الح إل ىي  بعأ م ذ ييل متياىق الشقط  ظل الم  جأ ، يا 

 م ذ تدا ، أم ىإلب به  عن د أداا أي ااح علذ الزيج حصيإل ااتغققب الدك اليقت وإض يالقتل الم  جأ 

 علذ القتل لذت انتهذ  م األمق ىي الزيج، يىتق   ئق  ى ب ادأت ناب  ً  طييل يقت يالقتل الم  جأ  بعأ

 متقيك تدلك  نل أم الح إل ىي القتل ت أ تدا وم  المد ف، يالقيإل الإدق مأ  ات عد ال ى نب االنتق م ابعل

 قداأي  م  م  د ت أ لم "  له  حتم ىي المصقية النقض محتمة ق ت المي يع، حعث ق  ي لتقدعق

 و لجقيمة ه تلوا ح إل له  قتلب  تأ يلم الزن  بجقيمة متلواة زيجتب ى جأ قد  تأ لم الط عأ أأ الحتم

 ق نيأ  مأ 237 الم د  ب عم إل تماتب مأ الط عأ وب دىع م  أطقح قد الحتم ت أ م  المدتيق ، ى دا

 ادعد، لم   عق الدصيص ادا ىي عل ب النإي الق نيأ، ي تيأ  صح ح التزم قد  تيأ  الإقيو ت، ى نب

 الزيجة  م  جأ وح لة د ص زيجتب قتل ىي الزيج يعدق عل ب  ق ن ال الق نين ة األعداق أأ مأ مققق اي

                                                 
 826جندك عبد الملك، مقجع ا بق، ص (1
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 يمأ زيجتب  قتل الدك الزيج" أ   ً  يق ت (1)" ومد  يقيعب وإد الزن   بيت  ت ي و لزن ، ىا متلواة

 ت قن ً  زيجتب نةد   مأ الزيج ت قأ وإد التقصد حصيإل ح إل ىي مإديقاً   إد ال لهم  تقصدا وإد به  عزني

نم  اي الح لة ادا ىي للقتل الداىع ى ب، ألأ قيب ال  االدت  ء يت أ هم قتل تدا مإديقاً  الزيج  إد التش ي، يا 

 االن إ إل يا الح لة ادا ىي القتل علذ الداىع ألأ الحق قة علذ اليقيه ىي منب يق وة لشتيتب نتعجة

  (2)القشد مإب    ع وم  ال ج ئي

عقيو ت مصقك  إتبق مأ الظقيه التي تغعق  237أأ عدق التد عف الياقد ىي نص الم د  ثالثًا: 

 (3)يصف الجقيمة

 عأ اأإل  حعث القتل اقت  ب ىي الزيج مع أصل ة ما امة الما ام  إ قب المصقك  المشقع أأرابعًا: 

 وأحد د صة أحياإل يجدت تدا دلك مصقك، يمع عقيو ت 39 الم د  لنص ااتن داً  يدلك ع دك عمد قتل

 الح إل يتدلك عقا  تلذ أ قا  عتإدى ىا لب و لناوة الإقيوة أي الجقيمة يصف تغععق تقت ي ال  علعأ

 يا ام لقتلا الزيج اقت ب تدا به ، أم  علمب ت   ة أي الجقيمة مقت ب قصد و عتو ق اليصف تغععق تلذ

  ات عد ى نب به   إلم ت أ ى دا الإدق شقيط بتياىق علمب مدى علذ تتيقف الشقيك اات  د  ى أ شقيك مإب

 ال قق  41الم د  لنص ااتن داً  ع دك قتل ىي اشتقاك عأ  اأإل ى نب عجهله  ت أ تدا أم  التد عف مأ

 لد صةا األحياإل مأ الشقيك علذ تأ عق ال" أنب علذ تنص يالتي المصقك  الإقيو ت ق نيأ  مأ االيلذ

 ."األحياإل بتلك ع لم  عق الشقيك ت أ ادا الجقيمة يصف تغعق تقت ي التي و ل  عل

أأ المشقع المصقك قد أص ب ىي مإ قوة الشقيك ومقت ذ قصدا ألنب قد عتإقض ويرى الباحث 

قجل  إعف تلذ اطي  قجل جو ق ماتبد يال  اتط ع يحدا مياجهة دلك الشدص مم  جإلب  اتإعأ 

 عأ شقىب. وغعقا ى تيأ الشقيك ق صدًا م   قصدا ص حب الحق مأ الدى ع

                                                 
 .1682قاجع مإيض عبد التياب، مقجع ا بق ص  - 817، ص 1/11/1976ق، جلاة  46لانة  615إأ ققم الط 1
 .1982محمد قأىت عقل، يجدك ش عق، مقجع ا بق، ص -3/11/1925ق جلاة  42لانة  1530الطإأ ققم  2
عقيو ت اي جنحة وحتم الق نيأ ألنب ىقض له  الحون تإقيوة أصككككل ة يلم عجإل للق  ككككي حق  237" الجقيمة المنصككككيص علعه  ىي الم د   3

 -تد  ض الإقيوة تم  اي الشكككأأ ىي الظقيه المد  ة الق ككك ئ ة يىي األعداق التي تجعز للق  كككي أأ  حتم وإقيوة الجن  ة أي وإقيوة الجنحة " 
 422نجعب حاني، الما امة الجن ئ ة ىي التشقيإ ت الإقب ة، مقجع ا بق، ص قاجع محميد 
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 تلك عأ النظق وغض عقيوة يله  جقيمة  شتل المصقك  الإقيو ت لق نيأ  يىق ً  الزيج ىإل أأخامسًا: 

 و اتإم إل الزن  ىي يشقيته  الزيجة وحق  مني اعتقاه وم  وة ماوا ت، يادا مأ قاىقه  يم  الإقيوة

 ى م  ش د  نتعجة تلذ ع دك األمق للدطق، يادا ح  تهم تإقض ح إل الزيج مياجهة ىي الشقعي الدى ع

  لكد الشقعي، حعث الدى ع حق ااتإم إل أ ن ء الزيج قتل ىي الزن  ىي شقيته  أي الزيجة نجحت لي

 مأ لزيجةا ت لت الن ن، يتدلك عأ دى ع ً  ل ينب القتل عقيوة مأ شقيته  أي الزيجة تىات تلذ ع دك

 .زيجتب  د الزن  دعيى  تحقيك ىي اليحعد الحق ص حب ياي تيىذ زيجه  ألأ الزن  عقيوة

أنب ت أ ال بد مأ تداقك ادا الإعب و لنص صقاحة علذ حقم أ الزان ة  ويرى الباحث هنا 

أي أأ  شتقط المشقع  (1)يشقيته  مأ االات  د  مأ حق الدى ع الشقعي يادا م  أدد وب المشقع اام قاتي

  مأ شقيط الدى ع الشقعي تال ت يأ ان ك ت  ق  مأ قبل المداىع.

 ثانيًا: موقف المشرع األردني

مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني المإدإل " ات عد مأ الإدق المد ف مأ ىيجن  340نصت الم د   

ىقتله   ي ىقاش  عق مشقيعبزيجتب أي تحدى أصيلب أي ىقيعب أي أدياتب ح إل تلواه  بجقيمة الزن  أي ى

ىي الح إل أي قتل مأ عزني به  أي قتلهم  مإً  أي اعتدى علعه  أي علعهم  اعتداء أى ذ تلذ ميت أي 

 جقح أي تعداء أي ع اة دائمة".

وحعث أ   ت  م،2011، 2005يقد تم تإدعل ادا الم د  مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني ع م 

"ي ات عد مأ الإدق داتب الزيجة التي ىيجئت بزيجه  ح إل تلواب بجقيمة  340تلذ الم د   تعأالت لعتعأ ال قق 

الزن  أي ىي ىقاش  عق مشقيع ىي ماتأ الزيج ة ىقتلتب ىي الح إل أي قتلت مأ عزني به  أي قتلتهم  مإً  

"يال عجيز  ،أي اعتدت عل ب أي علعهم  مإً  اعتداء أى ذ تلذ ميت أي جقح أي تعداء أي ع اة دائمة"

 ااتإم إل حق الدى ع الشقعي وحق مأ  ات عد بهدا الإدق".

                                                 
م" إ قب و لاككجأ الم قت مأ ىيجن ومشكك اد  زيجتب أي ابنتب أي أمب ىي 1987لاككنة  3مأ ق نيأ الإقيو ت اام قاتي ققم  234نصككت الم د   (1

لهم  مإً  ي إ قب و لاكككككككجأ تدا اعتدى علعه  أي علعهم  اعتداء أى كككككككذ تلذ ح إل تلواكككككككه  بجقيمة الزن  ىقتله  ىي الح إل أي قتل مأ عزني به  أي قت
 الميت أي ع اة يال عجيز ااتإم إل حق الدى ع الشقعي  د مأ  ات عد مأ ادا الإدق".
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أنب ، 2011لانة  8و لق نيأ ققم  عقيو ت أقدني المإدإل 340مأ داإل نص الم د   يتضح لنا

 إتبق أى ل النصيص التي ع لجت مي يع القتل بداىع الشقه، يدلك و لناوة للنصيص التي يقدت 

 ىي القيانعأ محل الدقااة، يدلك لألاو ب الت ل ة: 

 ح إل لمد فا الإدق مأ االات  د  ىي يالزيجة الزيج بعأ النص ا يى  ىقد الج ني لص ة و لناوة -1

 المصقك  لمشقعا ى ب يقع الدك الإعب تاىذ حعث ياألخ بأياال األب اات  د  أ   ً  يتدلك تياىقا

 . عقا ديأ  ىقط الزيج علذ الإدق مأ االات  د  قصق الدك

 تلواه   إلح الزيجة مش اد  عند الج ني به   تيأ  التي االات زاز ح لة األقدني المشقع قاعذ لقد -2

 تيال تدلك الزيجة األب، يح لة أي االبأ أي األخ أي الزيج اي الج ني  تيأ  عندم  و لزن ، يدلك

 لح لةا ادا ىي الج ني المد ف، ألأ الإدق دلك علذ يقتب و لزن  تلواب ح إل زيجه  تش اد

 دعدالش الغ ب تأ عق تحت جقيمتب اقت  ب علذ ى قدم األميق يزأ  علذ ق دق  عق  تيأ 

 وب أدد م  داه علذ عل ب، يادا المجني أت ا الدى المحق  عق االعتداء وابب ياالات زاز

 االنا أ. علعه  جبل التي الغ ب ح لة عقاعي لم الدك ي ال لاطعني المشقع

 منهم  أك اىقتي  علذ يقتب المشقيع  عق يال قاش و لزن  التلون بعأ األقدني المشقع   قق  لم -3

 ، يبهدايتدادل تش وب مأ المصطلحعأ بعأ لم  نظقاً  المد ف الإدق مأ االات  د  اي ياحد حتم

 .تإدعله  قبل 340 الم د  نص ىي ميجيد ت أ الدك الإعب تاىذ قد  تيأ 

 المد ف الإدق مأ الزيجة الات  د  تشقط الزيج ة منزإل 340 الم د  ىي األقدني المشقع حدد -4

 الشقط ادا يديج عقجع وباعتقادناالمشقيع،   عق ال قاش أي و لزن  تلواب ح إل بزيجه  ىيجئت تدا

 لمشقعا ى أ األيلذ، يو لت لي زيجتب علم يديأ  اقاً  أدقى  مأ متزيج الزيج  تيأ  ألأ تحاو ً 

 منزإل مت أ  عق مت أ ىي القتل يقع تدا الإدق مأ الزيجة اات  د  أم م الو ب أ لق األقدني

 األقدني قعالمش أأ أ   ً  الح لة، ييبدي ادا م ل ىي القتل ليقيع المج إل   تح ال الزيج ة، حتذ

 لهدا لم  ةالزيج  منزإل ىي الزن  حدث تدا تال ااا نة أي و الات زاز المقأ  تحا ن تمت ن ة  اتوإد

 .د صة قدا ة مأ المت أ
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نص المشقع األقدني صقاحًة علذ حقم أ الزان ة يعش قه  مأ حق الدى ع الشقعي ىي مياجهة  -5

اتددام ا، يتدلك حقم أ الزيج الزاني يشقيتتب مأ ص حب الحق الدك  ات عد مأ الإدق المد ف

ادا الحق ىي مياجهة الزيجة، يو لت لي ىقد تاىذ المشقع األقدني الإعب الدك يقع ى ب المشقع 

 المصقك تم  أال ن  ىي عدم النصق صقاحة علذ دلك.

 الفرع الثاني

 موقف الشريعة اإلسالمية من جريمة القتل بدافع الشرف

تتمتع الشقيإة اااام ة ومت نة يتأ عق تبعق ىي مجتمإن  اااامي، ى لشقيإة اااام ة تإتبق 

تحدى الجيانب اله مة التي تتصل اتص الً ي  ق ً ومي يع دقااتن ، ينظقاً لامي الشقيإة اااام ة يمت نته  

اه عج ز، ىبدا ة ال دت أ حقك بن  التإقه علي ميق ه  مأ جقيمة القتل بداىع الشقه وشيء مأ اا

بعأ ىقه ء الشقيإة اااام ة علي حق الشدص ىي الدى ع عأ عق ب يعقض  عقا العتو ق دلك مأ 

و ب األمق و لمإقيه يالنهي عأ المنتق، يتدلك عجب علي المقأ  أأ تداىع عأ عق ه  يتصد المإتدك 

يك تدك يال توإة علعه ، يىي دلك ق علعه  وتل م  أيتعت مأ قي  يلي أدك تلذ ااك ن اه  أي ااك المإ

( ىقتلتب ىقىع دلك تلذ 1أأ امقأ  دقجت لتحطب ىتوإه  قجل ىقايدا  عأ ن اه  عأ ن اه  ىقمتب و هقًا)

عمق ق ي هللا عنب ىق إل: ادا قتعل الحق، يهللا ال ع دك أبدا يلم عنتق عل ب أحد مأ الصح وة ىدإل دلك 

( يمأ جهة أدقى البد 2م لب أي أالب ىلب دىع الق صد يمق تلتب) علي أنب تجم ع يقعل: أأ القجل تدا أقيد

مأ ااش ق  أ  ً  تلذ أأ الشقيإة اااام ة تحظق ق  م المقأ  وقتل يلعدا  مأ الا  ح، ىقد قيك مالم 

ىي صح حة " أأ امقأ  تدعذ الغ مد ة ج ءت تلذ قايإل هللا صلي هللا عل ب يالم ىق لت    قايإل هللا 

هقني ىقدا  صلي هللا عل ب يالم ىق لت:    قايإل هللا لم  تقدني ؟ لإلك تقدني تم  تقد تني زنعت ىط

م عزًا ؟ ىيا هلل تني حبلذ ىق إل: أم  األأ ى دابي حتذ تلدك، ىلم  يلدت أتتب و لصبي ىي دققب ق لت: 

                                                 
، اي اي حجق  ما ال ف، قاجع لا أ 483ال هق اي حجق ن عم صلب  احق وب الصعدلي األدي ة، قاجع المإجم اليجعز، مقجع ا بق ص  (1

 .339الإقب  مقجع ا بق ص 
 .164-163ى اد عبد اللطعف الاقط يك، مقجع ا بق ص  (2
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ز ىق لت: بادا قد يلدتب ق إل: ى دابي ىأق إ ب حتذ ت طم ب، ىلم  ىطمتب أتتب و لصبي ىي عدا تاقا د

ادا قد ىطمتب يقد أ ل الطإ م، ىدىع النبي صلي هللا عل ب يالم الصبي تلذ قجل مأ المالمعأ  م أمق 

به  ىح ق له  تلذ صدقا  يأمق الن ن ىقجميا ، ىن ح الدم علي يجب د لد بأ اليلعد ىابه ، ىامإب 

 حب متن لغ ق تيوة لي ت به  ص صلي هللا عل ب يالم ىق إل: مهًا    د لد ىي الدك ن اي بعدا لقد ت بت

 (1)لب،  م أمق ىصلي علعه   م دىنت"

يتجدق ااش ق  أ  ً  تلذ أأ الشقيإة اااام ة أعطت للزيج الدك  قده زيجتب و لزن  يلم 

 تأ مإب شهيد يلم  اتطع ت و ت صحة م  عدع ب ىلب أأ  اعنه  ى أ تاعن  يأصق تل منهم  علي 

 (2)م   ىأنزإل هللا تإ لي ىي ايق  النيق " يالدعأ عقميأ  أزياجهم... "قيلب لم  حد يق ي بت قيقه

أم  و لناوة لماألة القتل الدك  قع مأ الزيج أي المحقم علي زيجتب ىهن ك اتج اعأ منهم مأ 

عجعز يمنهم مأ  إ قض ي حقم يقد أعد تل ىقيق ميق ب و ألدلة ياألا نعد يانقيم بتي  ح دلك علي 

 النحي الت لي: 

: عقك أنص ق ادا االتج ا أنب عجيز للزيج الدك عقك زيجتب ياي تزني أأ  قتله  يمأ عزني التجاه األول

به  ييقتبيأ علي دلك امتن ع القص ص علي الزيج الق تل ىي ادا الح لة وشقط أأ ع بت الزيج يقيع 

مدااب نص ق ادا االتج ا الالقتل أ ن ء التلون و لزن  يوشه د  أقبإة شهيد أي شه د  أيل  ء الدم، يمأ أ

األقبإة، يل نهم ادتل يا حيإل قتل الزاني  عق المحصأ، يقتل المقأ  األجنب ة، ىداب ىقه ء األحن ه 

يالحن بلة ىي أأ امتن ع القص ص مأ ق تل الزن   ىي ح لة التلون قد يقدت ع مة، ال ت قق بعأ الزاني 

 ، يقد أاايا ىتق  امتن ع القص ص علي ق عد  تغعقالمحصأ يال  عق المحصأ يال بعأ الزيجة ياألجنب ة

المنتق، يعل ب ى أ المتلف عندام مط لب بتغعق المنتق و لياعلة الازمة أ ً  ت نت ح لة مقت وب محصنً  

أي وتقًا يأك م  ت نت صلتب و لمقتيلة زيجب أي أجنب ة، يقد تطلب ىقه ء ادا المداب أأ عتم دىع المنتق 

                                                 
لحديد، و ب االعتقاه علي الن ن، الطوإة األيلذ، داق تح  ء ، تت ب ا1695اام م أبي الحاككككككأ الن اكككككك بيقك، صككككككح ح ماككككككلم، الحدعث ققم  (1

 .761التقاث الإقبي، بعقيت، لبن أ،  ص 
 (.9_6ايق  النيق ) (2
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تإعأ طقيقً  لتغعق ادا المنتق أي تزالتب ىا شيء ىي قتلب، يااتنديا ىي دلك تلذ و ألدف ى ألدف ى أ 

أأ الش قع يلي تل أحد ب زالة المنتق بعدا حعث ق إل قايإل هللا صلي هللا عل ب يالم " مأ قأك منتقًا، 

 فى أ ااتط ع أأ  غعقا ىأأ  غعقا بعدا، ى أ لم  اتطع ىبلا نب، ى أ لم  اتطع ىوقلوب ىدلك أ إ

  (1)اا م أ"

أم  ىقه ء المداب الشككك ىإي ى شكككتقطيأ المتن ع القصككك ص مأ ق تل الزيجة المتلواكككة و لزن  اي 

يمأ عزني به  أأ  تيأ الزاني محصككنً ، يأأ  قع منهم  ىإل الزن  ومإن ا الشككقعي الماككتيجب للحد، يأأ 

دلك تلذ أأ دم  ديا ىي قع القتل أ ن ء ح لة التلون أي أأ ع بتيا دلك ب ققاق أيل  ء الدم أي البعنب، يااكككككككككككتن

الماككككككككلم ال  حل تال وت ق وإد ت م أ أي زن  وإد تحصكككككككك أ أي قتل ن ن وغعق ن ن، يعل ب ى دا ق م الزيج 

وقتل الزاني الوتق ) عق المحصكككككأ ( ى نب  قتص منب ىي ادا الح لة ألنب تم   قيإل الشككككك ىإي ل ن علي 

 الوتق قتل ىي الزن .

تل الزاني و لزيجة أ ن ء تلواكككككككب و لزن  يال قصككككككك ص ى ب يال أم  ىقه ء المداب الم ل ي عجعزيأ ق

د ة شككككككككككككككقيطة أأ ع بت الزن  وأقبإة شككككككككككككككهيد عقينب ت لمقيض ىي المتحلة، ى أ أ بت الزيج دلك ىا 

قصكككككك ص عل ب يال د ة، ي اككككككتيك ىي دلك الحتم أأ  تيأ الزاني المقتيإل وتقًا أي محصككككككنً ، يقد ااككككككتند 

الاكككككت زاز حعث أأ الق تل ىي ادا الح لة  تيأ مإديقًا و لغعق  التي صكككككعقتب الم ل  ة علي نظقية الغعق  يا

يل نهم ىققيا بعأ ال عككب يالوتق، ىكك ل عككب الككدك ع بككت زنكك ا عهككدق دمككب يال د ككة لككب يمأ قتلككب  (2)تكك لمجنيأ 

ىإل ب التأدعب  ل ت  تب علي الاككككككككككككككلط أ، يأم  الوتق ى أ دمب ادق تأ  بت زن ا يل أ ى ب الد ة ىي م إل 

 الق تل.

أأ القاجح عند أصكككككككح ب ادا القأك االعتقاه للزيج الدك عقك زيجتب ياي وخالصـــــة ما تقدم 

تزني ب مت ن ة قتله  اي يمأ عزني به  يأأ تىاتب مأ الإق ب متيقف علي ت و ت ياقإة الزن ، ى دا أ بت 

                                                 
 81اام م أبذ الحاأ الن ا بيقى صح ح مالم، تت ب اا م أ، و ب النهي عأ المنتق مأ اا م أ، مقجع ا بق ص  (1
، يتدلك ى اد الاكككقط يك مقجع اككك بق 1999أ  الزيج لزيجتب ح إل تلواكككه  و لزن ، قاككك لة م جاكككتعق أنظق أاككك مة محمد عبد الإزيز، عدق م  ج (2

 172.171، يأ  ً  محمد عبد الش ىي تام ععل، مقجع ا بق ص 181.180ص 



84 

 

الحتم   ب، يأاكككككككككككككك ن اداالزيج تلك الياقإة يأأ القتل تم أ ن ء التلون به  ى نب  تيأ ومنج   مأ أك عق

اي أداء الياجب المتلف وب شككككككقعً  ياي تغعق المنتق عند األحن ه يالحن بلة أي وطاأ الإصككككككمة للزاني 

 المحصأ عند الش ىإ ة بعنم  ع ان الم ل  ة عدم الإق ب علي ىتق  الغعق  أي االات زاز.

ئل عأ أم  األدلة التي اكككك قه  أصككككح ب ادا االتج ا م  قيك عأ علي ق ككككي هللا  عنب " أنب اككككُ

ال ىل إطي  قجل ددل بعتب ى دا مع امقأتب قجل، ىقتله  يقتلب، ىق إل علي: تأ ج ء وأقبإة شككككككككككككككهداء، يا 

ال لم ع بت  بقمتب، ىدلك داللة علي أأ الماكككألة قعد اا و ت، ى أ أ بت الزيج دعياا ىا قصككك ص عل ب يا 

 .(1)دلك  قتل"

بعنم  اي عتغدى عيمً  ى دا قجل  إدي يمإب يتدلك أ  كككككككككككً  م  قيك عأ عمق ق كككككككككككي هللا عنب "

اككعف مجقد ملطخ و لدم، ىج ء حتذ قإد مع عمق ىجإل  أ ل يأقبلت جم عة مأ الن ن ىق ليا:    أمعق 

الم منعأ تأ ادا قتل صك حبن  مع امقأتب، ىق إل عمق: م   قيإل ا الء ؟ ق إل:  كقب األدق ىددك امقأتب 

قأتب ىق إل لهم عمق: م   قيإل، ق ليا:  قب وا  ب ىقطع ىددك ام و لاعف ى أ ت أ بعنهم  أحد ىقد قتلتب،

 (2)ىأص ب ياط القجل ىقطإب ا نعأ، ىق إل عمق: تأ ع ديا ىإد"

ييجب الداللة علي دلك أأ عمق ق ي هللا عنب أادق دم المقتيإل وإد أأ  بت لد ب ب ققاق أيل  ء 

عأ المغعق  أأ اإد بأ عو دا ق إل: " لي  الدم تأ القتل يقع ح إل التلون و لزن ، يتدلك أ  ً  م  قيك 

قأعت قجل مع امقأتي ل قبتب و لاعف  عق مص ح، ىق إل النبي صلي هللا عل ب يالم: أتإجبيأ مأ  عق  

يقد ااتدإل أصح ب ادا االتج ا بهدا الحدعث بن ًء علذ أأ  (3)اإد ؟ ألن  أ عق منب يهللا أ عق مني"

يااااك، ألأ مأ المإليم أأ مأ   قب وحد الاعف ال قب و لاعف  عق مص ح اي وقصد القتل 

 قصد القتل، أم  مأ   قب و لص ح أك الإقض تنم   قصد التأدعب، تم  أنهم علقيا علي عو ق  القايإل 

                                                 
مشك ق   146ص 121، يتدلك ىتح الو قك ج929ص  21أنظق اكل م أ محمد ابأ محمد، جمع ال يائد مأ ج مع األصكيإل يمجمع الزيائد ج (1

، تدلك محمد نيق الدعأ اككككككعد عبد المجعد، أ ق الإاقة الزيج ة علذ أحت م التجقيم يالإق ب، 176تل ب لدى ى اد الاككككككقط يك، مقجع اكككككك بق ص 
 122، ص2012دقااة ىي الق نيأ الجن ئي يال قب اااامي، داق النه ة الإقب ة 

 .163محمد عبد الش ىي تام ععل ا بق ص  مش ق تل ب لدى 10/348، 9/337المغني مع الشقح ال بعق  (2
، و ب مأ قأى قجل مع امقأتب ىقتلب، الطوإة الاككك داكككة، داق 6846أبي عبدا هلل محمد بأ تاكككم ععل البد قك، صكككح ح البد قك، الحدعث ققم  (3

 .1442، ص 2009ال تب الإلم ة، لبن أ، 
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صلي هللا عل ب يالم أتإجبيأ مأ  عقا اإد  يادا  إني اات ه م تنت قك، أك ال تإجبيا مأ  عقتب، يادا 

أ ج ئز لم  ق إل القايإل صلي هللا عل ب يالم دلك، يقد أعد ال قب الحدعث م  عدإل علذ أأ القتل لي لم  ت

تل ب ال قب اااامي الحدعث اي الياجب علذ الماتييعأ  داب تل ب جمهيق ال قه ء و لقيإل تأ م  يصل

دا بماااامي يالي إي مع  قيق  قبط الإدق وأحت م حق الدى ع الشقعي ى صوح دات طب إة   حة، يا 

تل جقيمة اجتم ع ة دطعق  ى لزن  جقيمة أشد يأدطق يالدطق األ بق عدىع الدطق األصغق، يم  ت أ الق

دام ااتإم إل القتل مقعدًا و لإدعد مأ الشقيط يال ا م  شقطي التلون ياللزيم ىا عبق  وإد دلك للقيإل 

  (1)و اىقاط ىي ااتإم إل القتل

 ىتحد أي زيجتب عقك  الدك المحقم أي للزيج عجيز ال أنب االتج ا ادا أنصكككككككك ق : عقك الثاني التجاه

  علي مأقد تأ عل ب القصككككككك ص به ، يييجبيأ  عزني يمأ اي  قتله  أأ تزني ياي ىقيعب أي أصكككككككيلب

 .(2)دلك

ييجهب نظقام تتلدص ىي أأ قتل الزن   المتلواكككككككككككككعأ و لزن  ال  إدي أأ  تيأ تق مة للحد علعهم 

أي تغعق للمنتق يتاام  ال  صككككلح ماككككتندًا لإدم القصكككك ص مأ الزيج الق تل ألأ ااككككت   ء الحديد ت يأ 

صككككككككككيق علي مق تلذ اام م يال ت يأ لغعقا تال بت ي ض منب، يتدلك ى أ تغعق المنتق و لقي  أي الاككككككككككاح

اليال  ديأ اآلح د ألأ الم  اكككد التي تتقتب علي تدييل اآلح د ادا الاكككلطة تقبي علي المنتق الدك عقاد 

 قىإب، يبن ًء عل ب ال عجيز للزيج أي المحقم قتل الزن   ىي ادا الح لة، ى أ ىإل عيقب و لقص ص.

 يك ق  م  أأ األيإل، حعث تج ااال أصكككح ب تلعه  ااكككتند التي األدلة االتج ا ادا أصكككح ب ىند يقد 

 تأ يقيلب المقتيإل دم عمق يأادق زيجتب ىددك  ككقب الدك القجل قصككة ىي عنب هللا ق ككي عمق عأ

 عمق عأ  صح القتل، يلم تققاق علي ق طإة شه د  ى ب يل ن منقطع دبق ادا قعل: تأ ىإد، ىقد ع ديا

 تبدا تى  كككك وحجق ىقمتب ن اككككه  الهدل ة الج قية ا تصكككك ب أقاد الدك دم أادق أنب تال عنب هللا ق ككككي

                                                 
ة يالقيانعأ الي ككككككإ ة، الطوإة ال  ن ة، داق الصكككككك ي  للطو عة يالنشككككككق يالتيزيع، عبد اليا ب عمق الوطقايك، جقيمة الزن  بعأ الشككككككقائع الاككككككم ي  (1

 .452، ص1992
 23تصدق عأ مقتز ش يأ المقأ   ز  ص  2013د امبق  47محمد صو ح، مق إل وإنياأ القتل علي دل  ة الشقه، مجلة الغعداء الإدد  (2
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  ألن  اإد عقا  مأ أتإجبيأ  يالم عل ب هللا صلي قيلب ى أ عو دا بأ اإد لحدعث و لناوة يأم  (1)ىم ت

 اقيق  أبي حدعث وب ىاق م  منه  أميق عد  الحدعث ادا شقح ىي ج ء حعث  مني أ عق يهللا منب أ عق

  يجل زع هللا أأ ومإنذ"  عل ب هللا حقم م  الم مأ  أتي أأ اي هللا  عق "  قيلب ياي عنب هللا ق كككككي

 اإد علي ذاأليل ت أ أنب  إني هللا، يادا حديد تطبعق علي أ عق يالم عل ب هللا صلي القايإل يتدلك

  يجهة تلذ ثالباح ويميللألم م،  دلك يقىع شهيد وأقبإة الزن  ت و ت يالحديد، يو لت لي و أليامق االلتزام

 لزيجا ت لعف ألأ الشكك ىإي، يدلك المداب ىقه ء تل ب داب م  يدصككيصكك ً  األيإل االتج ا أصككح ب نظق

  أو لماكككككتحعل، أل الت لعف مأ  كككككقب الزاني أح ككككك أ ىي محقمب أي زيجتب ق  ة عند الن ن و كككككوط

 أأ الزيجعأ، حعث بعأ الجناككك ة الإاقة دلك مأ  تيأ  م  االاكككت  ق ، يأشكككد علي مجبيلة الوشكككق طو ع

  مإ قوة عدم جبىع يعل ب يالغ ككب يالهعج أ القلب لتغععق اككبب الإاقة تلك ىي و لزيج الغعق مشكك قتة

 و لزن . التلون ح لة أ ن ء القتل اقت ب تدا الزيج

أأ الشكككقيإة اااكككام ة تتإ مل مع  كككوط الزيج لزيجتب متلواكككة و لزن   تلذ  ونخلص مما ســبق

يىقً  لنميدجعأ مدتل عأ مأ اككككليك دلك الزيج، ى أ قتل امقأتب يشككككقيته  داب القأك القاجح مأ ال قه ء 

دا لم  قتككل الزيج زيجتككب يقككدىهكك  وكك لزنكك  تكك أ لككب أأ  اعنهكك  ىكك أ تاعنكك  ىقق  تلذ أحقعتككب ىي دلككك  يا 

 نهم .الق  ي بع

  

                                                 
، 1، ملحق40شكككككقع ة يق نين ة، مجلة دقااككككك ت عليم الشكككككقيإة يالق نيأ، المجلد محمد محمد الشكككككلش، القتل علذ دل  ة شكككككقه الإ ئلة، ق  ة  (1

 775، ص2013ج مإة القدن الم تيحة، ىلاطعأ، 
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 المبحث الثاني 

 موقف القضاء من جريمة القتل بدافع الشرف

انتن يإل ىي ادا الموحث ميقف الق  ء ال لاطعني مأ ادا الجقيمة يتعف تإ مل مإه  يدلك 

  م انتن يإل ىي مطلب   ني ميقف الق  ء المصقك ياألقدني يدلك علذ النحي الت لي ، ىي مطلب أيإل

 المطلب األول

 الفلسطيني من جريمة القتل بدافع الشرفموقف القضاء 

 ،دتقن  ىي الموحث األيإل أأ ان ك ق نينعأ عق بععأ ىي األقا ي التي تد ع للالطة ال لاطعن ة

المطبق ىي  1960لانة  16يالق نيأ ققم ، المطبق ىي قط ع  ز  1936لانة  74يام  الق نيأ ققم 

 مل الق  ء ذ ىقععأ نتن يإل ىي ال قع األيإل ت   ة تإيعل ب انقيم بتقا م ادا المطلب تل، ال  ة الغقب ة

 م نتن يإل ىي ال قع ال  ني ميقف الق  ء ىي ال  ة الغقب ة مأ ادا ، ىي قط ع  ز  مع ادا الجقيمة

 الجقيمة.

 الفرع األول

 موقف القضاء في قطاع غزة من جريمة القتل بدافع الشرف

المطبق ىي قط ع  ز  علي جقائم القتل بداىع  1936لانة  74لم عنص ق نيأ الإقيو ت ققم 

الشقه يتدلك لم عنص علذ أعداق محلة أي مد  ة تم  اي الح إل ىي ق نيأ الإقيو ت المطبق ىي 

 اال  ة، يى م  عتإلق وت   ة تإ مل الق  ء مع ادا الجقيمة ىعيجد الإدعد مأ األحت م التي تن يلت اد

المي يع، حعث ق ت محتمة االاتئن ه وقيله  " يحعث أأ محتمة االاتئن ه وإد اطاعه  علذ أيقاق 

الدعيى يام عه  لمقاىإة الطقىعأ يوإد أأ تبعأ له  مأ ظقيه الدعيى أأ المتهم الماتأنف قد ق قه 
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طوقً  لم  جقى ي  عأ الشقه يلت قيط المغديق  شق قتب ىي عق ه  يشقىه   ً جقيمتب المنايوة تل ب دى ع

عل ب الق  ء ىي ادا الظقيه يل يأ المتهم ش ب ىي مقتبل الإمق ي إيإل أاق  تبعق ، ىقد قأت المحتمة 

، يىي حتم أدق (1)تإدعل الإقيوة المق ي به  عل ب لت يأ انتعأ مع الن  د مع احتا ب مد  التيقعف"

المغديق لمد  دمن انيات متيال ة  د ق ت وقيله  " يحعث أأ تلك المحتمة يقد ا له  وش عة م  أت ا 

ابنتب مند أأ ت نت ط لة حتذ بلغكت الكا بككإة عشق ، لتلتمن الإدق للماككتأنف ى م  اقت بككب، مقدق  صغق 

انب يعدم اياوقب، يالو عث الشقيف مأ الظقيه المد  ة للإق ب  ياي م  دقجت عل ب ادا المحتمة 

 (2)ىي الإدعد مأ أحت مه "

ق ق ت وقيله  " يحعث أأ يتعل المداأ طلب تقد م البعنة علي الو عث ىي جلاة يىي حتم أد 

اقية، ىأج بتب المحتمة تلذ طلوب، ىقققت نظق الدعيك وصيق  اقية يااتمإت تلذ شه د  يالد المغديق  

ه  وأأ ابنتب المغديق  م قات الزن ، يأأ المداأ اي ابأ شق قب يأنب تن زإل عأ حقب يع   عأ المداأ، يأ 

أأ المغديق  اعتقىت وأنه  م قات الجنن لمد  طييلة يمتياصلة ىي منزإل الزيج ة ياعتقىت أنه  حملت 

عد  ة المغديق  مقات عدقإمأ عش قه ، يأأ المداأ ت أ قد ى جأا  مع شقيته  الدك اعتقه اي أ  ً  وميا

تد عف قب ى أ المحتمة قأت بيأأ المغديق  أصقت علي عاقته  وشقيته ... ينظقاً لتن زإل يلي الدم عأ ح

 .(3)الإقيوة"

يقد أ دت المحتمة علذ أأ عدم تق مة الدلعل علي و عث الشقه ىي جقيمة القتل ال ع دك تلذ  

تد عف الإقيوة حعث ق ت وقيله  " يحعث أأ م  ا قب المتهم مأ أنب طإأ زيجتب  عق  علي شقىب، 

نم  اي يام ج إل بد طق المتهم لعبق  عل ب لدلعليأنب يجدا  متلواة و لزن  ى أ ادا الزعم لم  قم ا ق اقت  وب يا 

للجقم الدك اقت وب، يلقد اعتقه صقاحة وطإأ المجني علعه ... يحعث أأ ن ة القتل يا حة تل الي يح 

مأ اعتقاه المتهم طإنب المجني علعه  يم  شهدت وب القتعلة قبل يى ته  يمأ الطإن ت الإدعد  التي 

                                                 
ت قيخ الدديإل،  mwww.mugtefi.coميقع المقت ي االل تقيني  -31/96حتم محتمة االاتئن ه الإل   ىي  ز  ىي االاتئن ه الجزائي ققم  (1
2/1/2014 
 164، ص2003يلعد الح  ك، الجزء الإشقيأ، م قن  - 25/12/1975جلاب  143/75ااتئن ه عل   جزاء ققم  (2
ا اق اليلعد، زااق الاق ، مقجع  31/95يانظق تدلك محتمة الجن   ت ال بقى ق  ة ققم  42/96محتمة الجن   ت ال بقى وغز ، الق  ة ققم  (3

 249ا بق، ص 

http://www.mugtefi.com/
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بب عنه  اليى  ، مم  ال عدع مج إل للشك ىي ن ة القتل، يلهدا األاو ب حتمت انه لت علعه  مم  تا

يالش اد ان  يوم هيم المد ل ة ى أ  (1)المحتمة ح يقيً  وقبيإل االاتئن ه شتًا يتأععد حتم الماتأنف"

 تق مة الدلعل علي يجيد داىع الشقه ىي جقيمة القتل مأ أاو ب تد عف الإقيوة. 

لمحتمة االاتئن ه الإل   ق ت وقيله  " يحعث أنب بعيم الجلاة قققت محتمة يىي حتم أدق  

أيإل دقجة تدانة المتهم الماتأنف و لتهمة الماند تلعه  ىي تققيق االته م بن ًء علي اعتقاىب يوإد أأ ااتمإت 

 يقعف تأا ا ً انيات مع الن  د ياحتا ب مد  الت 3تلذ مقاىإة الن  وة يالدى ع ق ت ومإ قبتب و لحون لمد  

علذ أأ المغديق  قد دنات شقه الإ ئلة و عت  دا  اقت  ب جقيمة الزن  مم  قأت مإب تد عف الإقيوة... 

يحعث أنب وإد االطاع علذ األيقاق ياالاتم ع تلذ المقاىإة تقك المحتمة أأ الإقيوة المق ي به  ىي 

د النظق   مأ الطة تقدعقية ىي تققيقا  وإمحله  يتت ق يالق نيأ يأأ محتمة أيإل دقجة قد ىق ته  وم  له

تلذ ت ىة الظقيه المح طة و قت  ب الجقيمة، يلم ت أ قد اشتطت ىي تقدعقا ، يمأ  م  تيأ الحتم 

أععد الحتم قىض االاتئن ه يت إعأالماتأنف م  عن إل منب، مم  عت الماتأنف ىي محلب، يل ن ى م  أ  قا

"وحون المداأ الماتأنف  21/10/98الجن   ت ال بقى ىي ، يىي ااتئن ه حتم محتمة (2)الماتأنف"

مد  دماة عشق ع مً  مع الن  د تدصم منه  مد  التيقعف عأ تهمة القتل قصدًا داىً  للم د  

، يدلك 36عقيو ت انة  23يتهمة األدو ق ال  دوة داىٌ  للم د   36عقيو ت لانة 214/215/216

 علعه  اعتقه وقتله  ل ن دى عٌ  عأ الشقه، ألأ المداأ لم ع بتتأا اً  علذ أأ الماتأنف يالد المجني 

أي  قم البعنة علي أنب اقت ب الجقيمة دى عً  عأ الشقه، يت أ ىي اأ المغديق  الو لغة عأ الإمق ا ن  

عشق ع مً  م  ع تد أنه  ال تاتط ع ىي ت تعقا  يتصقى ته  أأ تصل تلذ الإ ق الدك يصمه  وب يالدا ، 

اإل األطو ء ى م  عتإلق وشقىه  أنه  بقيئة مأ تل م  ناوب يالدا  له  يالمحتمة ال تطمئأ يت نت أقي 

لشه دات شهيد الدى ع الدعأ ج ءت أقيالهم يتأنه  مت قة لإلدع ء بتشي ب أداق  ت المغديق ، يلب  أ أأ 

                                                 
 44، ص 1998يلعد الح  ك، الجزء الا وع عشق، د امبق  -، 13/4/1958جلاب  14/58االاتئن ه عل   جزاء ققم  (1
  :www.muqtafi.birzet.eduhttp// 16/8/2014ت قيخ الدديإل   107/95ميقع المقت ي تي عق  107/95حتم محتمة االاتئن ه ققم  (2

http://www.muqtafi.birzet.edu/
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 أأ المحتمة  ه تالالمداأ قتله  دى ع ً عأ الشقه، يحعث أأ ادا الحتم لم عقق للماتأنف ىطإأ و الاتئن

 .(1)ق ت بقىض االاتئن ه يتأععد الحتم الماتأنف ألأ القتل لم  تأ دى عً  عأ الشقه"

يىي حتم أدق ق ت محتمة االاتئن ه وقيله  "يحعث أأ محتمة الجن   ت ال بقى ىي 

حتمت وحون المداأ )الماتأنف( مد   اث انيات مع الن  د تدصم منه  مد  التيقعف علي 20/5/99

، يج ء ىي أاو ب حتمه  أنب  بت 36عقيو ت لانة  214، 215، 216تهمب القتل قصدًا داىً  للمياد

لدك المحتمة مأ شه دات شهيد الدى ع يتققيق الطبعب الشقعي أأ القتل قد تم ألجل الشقه، يأأ يالد 

أنف ىتقق المات مقاىإة يتعل تلذالاليك يحعث أأ المحتمة ااتمإت  المغديق  أقق أأ تبنتب ت نت اعئة

الئحة االاتئن ه، يأ  ه أنب  بت وشه د  الشهيد علذ أأ القتل ت أ بداىع الشقه، يأأ المغديق  

تصقىت لمدا طييلة تصقى ت تان لألاق  أ ن ء تأ ت أ يالدا   اتأ مصق يت نت الظقيه ميات ب له ، 

ي الدى ع عأ و عث علي القتل ايلدلك تقك المحتمة تإدعل الإقيوة لتصوح انتعأ مع الن  د وابب أأ ال

 .(2)الشقه"

مأ داإل ااتإقاض تلك األحت م أأ الق  ء ىي  ز  قد دقج  يتضح للباحثيبن ًء علي م  تقدم 

علي اعتو ق داىع الشقه مأ األاو ب التي تيجب تد عف الإقيوة ق م عدم يجيد نص ىي ق نيأ 

مأ المو دق الق  ئ ة التي أقا ا  الق  ء،   إتد بدلك الداىع ي إتبق ادا 1936 لانة 74الإقيو ت ققم

يعل ب ى أ الق  ء ىي قط ع  ز  قد ا عق المجتمع الإقىي الا ئد ىي ىلاطعأ يد صة ىي قط ع  ز  

ىي تإ ط ب مع جقائم القتل بداىع الشقه، يقد ااتند الق  ء ىي تد عف الإقيوة علي الالطة التقدعقية 

 .(3)2ىقق   39اليااإة وميجب الم د  

                                                 
 16/8/2014ميقع المقت ي االل تقيني ت قيخ الدديإل  45/98ااتئن ه جزاء ققم  95/98حتم محتمة الجن   ت ال بقى وغز  ىي الق  ة ققم  (1

http: //www.muqtafi.birzet.edu 
 http: //www.muqtafi.birzet.eduجزاء، ميقع المقت ي االل تقيني 51/99جزاء ققم  51/99 ز  ققم حتم محتمة االاكككككككككككككتئن ه الإل    (2

 18/8/2014ت قيخ الدديإل 
"تدا  بت علي شكككدص  63لاكككنة 74مأ ق نيأ الإقيو ت ققم  2/ 39، ي تنص الم د  250أنظق اككك اق اليلعد، زااق الاكككق  مقجع اككك بق ص  (3

 اقت  وب جقم  اتيجب عل ب الحتم الم بد أي الحون لمد  أدقى ىعجيز للمحتمة أأ تحتم عل ب لمدا اقل مأ دلك"

http://www.muqtafi.birzet.edu/
http://www.muqtafi.birzet.edu/


91 

 

أأ الق  ء ىي  ز  قد أىقط ىي تد عف الإقيوة علي مقت بي جقائم الشقه وهنا يري الباحث 

يقد  إتبق ادا مأ أام األاو ب التي شجإت علي اقت  ب م ل ادا الجقائم ألأ الإقيوة ىي م ل ادا 

 يى بعأ االق       لوٌ  م  تتقايح بعأ انة أي انتعأ، تم  ي ع دد علي الق  ء ال لاطعني ىي  ز  أنب 

القتل الدك  قع حعأ الم  جأ  و لتلون و لزن  يالقتل الدك  قع وإد مدا طييلة يشت أ م  بعأ األمقيأ، 

ى لقتل الدك  قع حعأ الم  جأ  اي القتل الدك  تيأ ى ب الج ني تحت تأ عق الغ ب ياالات زاز عند 

ب ياي ى أ الج ني عقت ب جقيمتاقت  وب الجقيمة ياي الدك  اتيجب تد عف الإق ب أم  النيع ال  ني 

 ا دق الو إل ديأ أك م  قات د قج ة عل ب، ىمأ المجحف الما يا  بعأ الح لتعأ ىي تد عف الإقيوة.

مأ النص علي  36لانة  74أنب يعلي الق م مأ دلي ق نيأ الإقيو ت ققم يري الباحث  يأدعقاً 

ىقق  ب يالتي تنص يوم هيم  216الم د  عقيوة للجقائم التي تقت ب بداىع الشقه تال أنب  متأ تطبعق 

المد ل ة علذ أأ القتل الدك  حدث تحت تأ عق الغ ب ياالات زاز اي قتل عأ  عق عمد، يمأ البدعهي 

أأ القتل الدك عتم علي دل  ة الشقه  قع ى ب الج ني تحت تأ عق الغ ب ياالات زاز يعل ب ى أ عقيوة 

اي الحون الم بد وشقط أأ  تيأ الج ني قد ىيجن  74 ت ققم الق تل بداىع الشقه يىقً  لق نيأ الإقيو

 و ل إل المشعأ مأ قبل المجني علعه  يادا اي الإقيوة التي ت أ حقيً  علي الق  ء ىي  ز  تطب قه .

 الفرع الثاني

 موقف القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية

يصيق القتل بداىع الشقه  علي ح الت 1960لانة  16تم  أشقن  مأ قبل ىقد نص الق نيأ ققم 

يالتي تققق الإدق  340يل أ تم تإدعل ادا الق نيأ وإد صديق الققاق وق نيأ الدك ألغعت وميجوب الم د  

المحل يالإدق المد ف ىي جقائم القتل بداىع الشقه، يتاا الققاق وق نيأ الدك تم وميجوب تإدعل الم د  

ت بت الجقيمة تحت ايق  الغ ب الشدعد، حعث يالتي ت نت تنص علي الإدق المد ف تدا اق  98

اي األا ن الدك  اتند  98اات نعت جقائم الشقه مأ االات  د  مأ دلك الإدق، يقد ت أ نص الم د  

تل ب الق  ء عند تصداق عقيو ت مد  ة ىي ق     الشقه حعث أنب ال يجيد ألك حتم ق  ئي ااتند 
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حت م التي صدقت بدصيص ق     القتل بداىع األ عقيو ت حعث أأ   لب ة 340تلذ نص الم د  

يادا عت ح لن  مأ داإل ااتإقاض وإض أحت م محتمة االاتئن ه  98الشقه ااتندت علي الم د  

بقام هللا يالتي ق ت وقيله  " نجد أنب يو لق م مأ أأ الماتأنف عل ب ت أ قبل اقت  وب جقيمة قتل شق قتب 

أأ ادا الإاقة تم لت ىي تو دإل القا ئل يالصيق بعنهم تال أنب علي علم وأنه  علي عاقة وش ب أدق، ي 

أقدم علي قتله  ىي اللعلة داته  التي علم ىعه  وأنه  م قات الجنن مع دلك الش ب، يي يد دلك م  أ بتب 

التققيق الطبي الشقعي مأ أأ  ش ء وت قته  ت أ م  ي  ً ى نب ىي ادا الح لة  ات عد مأ الإدق المد ف 

ألأ م  أقدمت عل ب ياي مم قاة الجنن وشتل  عق  60عقيو ت لانة 98عل ب ىي الم د   المنصيص

مشقيع  شتل اعتداء  عق محق علي شقه الماتأنف عل ب يعلي ج نب مأ الدطيق  يي يد م  نقيإل م  

يالدك أى د الج ني وأنب عندم  امع  1985لانة  541ص  145/84ج ء ىي ققاق محتمة التمعز ققم 

ك شق قتب المجني علعه  الك ابل مدتل ة للتأ د مأ صحة القيا ة التي امإه  ياي مم قاة وايء الي 

األىإ إل الجنا ة  عق المشقيعة مع أدقيأ، يأنب لم  قدم علي القتل تال عندم  تأ د مأ صحة القيا ة 

ج عأ االعتداء تالتي امإه  يبدلك ى أ القتل  إتبق ياقإ ً ياي م  زاإل تحت تأ عق ايق  الغ ب الشدعد الن 

يق ت أ  ً  "  (1)عقيو ت" 98 عق المحق التي أتتب المجني علعه  ىي المإني المقصيد ىي الم د  

مأ  98ينجد أأ م  تيصلت تل ب محتمة البدا ة مأ عن صق الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

 ب ياي تحت تأ عق ايق   ىي محلب ألأ الماتأنف عل ب أقدم علي ىإلتب  1960ق نيأ الإقيو ت لانة 

شدعد وإد أأ اعتقىت لب شق قتب المجني علعه  مم قاة الزن  مع أشد ص دتقت لب أام ئهم مم  أىقدا 

 .(2)صياوب ىتن يإل اتعأ المطبخ يطإنه  به  عد  طإن ت أدت تلذ يى ته  "

قدم د أيىي حتم أدق ق ت " يالدك نقاا ىي  يء م  ج ء بهدا ااى د  ومجميعه  أأ الج ني ق

علي قتل شق قتب عندم  تحقق مأ ايء اليته  يمم قاته  الجنن مع شدص أدق  عق زيجه  ىإل ب 

تدا أى د الج ني وأنب عندم  امع  98ى نن  نقك المات عد مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

ه  ياي مم قاته  إوايء اليك شق قتب المجني علعه  الك ابل مدتل ة للتأ د مأ صحة القيا ة التي ام
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األىإ إل الجنا ة مع أدقيأ يأنب لم  قدم علي القتل تال عندم  تأ د مأ صحة القيا ة التي امإه  ى أ 

 .(1)القتل  إتبق ياقإً  ياي م  زاإل تحت تأ عق الغ ب الشدعد

أأ  تيأ الج ني  98يمأ داإل تلك األحت م أأ الق  ء اشتقط لتطبعق نص الم د  ونالحظ هنا 

 عق ايق  الغ ب الشدعد، يعل ب ى نب تدا لم  تأ ىي تلك الح لة ياقت ب جقيمة يلي ت نت بداىع تحت تأ

الشقه ى نب ال  ات عد مأ دلك الإدق المققق ىي تلك الم د ، يي تد دلك م  دابت تل ب محتمة االاتئن ه 

ادك لجقيمة  حعث ق ت " نجد أأ محتمة البدا ة تيصلت وحق تلذ أأ الماتأنف ت أ عند اقت  وب ا

نص ئحب للمغديق  وأأ تناذ الم  ي يتبدأ ح    جدعد  يأنب لم  تأ ىي ايق    ب شدعد و ا  ىة تلذ 

أنب يقبل حيالي اوإة أشهق مأ ح لة القتل عقه مأ يالدتب أأ المغديق  قد تم تجه  ه  ىي م ااة 

ه  مع ت الجنا ة التي م قاتاألمل تم  أنب ت أ  إقه وإاقته  ومطلقه  الدك شيا امإته  ياالتص ال

أ  ق مأ شدص مم  عدإل علي انت  ء ايق  الغ ب يحعث أأ تياىق عن صق الإدق المد ف اي ماألة 

مي يع ة  إيد تقدعقا  تلذ محتمة المي يع يحدا  وحاب م   قدم تلعه  مأ األدلة يالظقيه ت و تً  

أ عقًا عن  ً  يقيع ال إل عجب أأ ت  ق ى ب تين  ً  يحعث أأ ايق  الغ ب الشدعد التي تنت ب ال  عل لحظة 

يىإل ً  ت قدا ىي تلك اللحظة قب طة جأشب يتمل ب بن اب وحعث ال  إيد ق دق علي الا طق  علعه  األمق 

 عق المتياىق و لناوة للماتأنف، يحعث أأ م  أيقدتب محتمة البدا ة ىي ققاق الماتأنف حيإل ن ي عن صق 

لب أصل ىي أيقاق الدعيى ييت ق يأحت م الق نيأ يم  ااتقق عل ب ال قب  1960عقيو ت لانة  98الم د  

 .(2)يالق  ء، يعل ب ى أ م  ج ء ىي االاتئن ه األيإل  عق ياقد"

يىي حتم أدق ق ت أ  ً  "يالدك نقاا علي  يء دلك أأ الماتأنف عل ب األيإل ال  متأ أأ 

، تد ال  متأ القيإل يىق 1960لانة  98   ات عد مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب يىق أحت م الم د

م  ج ء ىي أقيالب المش ق تلعه  آن   أنب أقدم علي جقيمتب ياي وايق    ب شدعد م  دام ت أ علي علم 

وحق قة اليك يأداق ابنتب المغديق  يمم قاته  ال حش يالجنن مع أدقيأ دلك أأ تقدامب علي قتله  وإد 
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صق األا اي الدك تقيم عل ب تلك الم د ، ت  ىة تلذ أأ الطقيقة مد  طييلة مأ علمب بدلك عن ي الإن

التي تمت به  جقيمة القتل تنم عأ تدبعق يتح عق يابق تعداد مأ حعث م د  الام وإد الحصيإل علي 

تقتعبته  األمق الدك عن ي بديقا أك ادع ء وأنب م  أقدم عل ب المدتيق ت أ تحت ايق  الغ ب الشدعد، 

ال تت ق مع الب  ن ت المقدمة يمأ  98تيصلت تل ب محتمة البدا ة مأ األدد و لم د  يو لت لي ى أ م  

 .(1)أقياإل الماتأنف عل ب ن اب يأأ النتعجة التي حصلت علعه  بن ء علي دلك ت تد مد ل ة الق نيأ"

يىي حتم أدق ق ت وقيله  " نجد أأ م  تيصلت تل ب محتمة البدا ة ىي ققاقا  الماتأنف مأ 

الماتأنف لم  قم وقتل شق قتب دى عً  عأ الشقه أي أنب ت أ تحت تأ عق   ب شدعد ياقع ىي محلب أأ 

أنب أقدم علي ىإلتب ياي ا دق الو إل يالت تعق حعث أنب دطط لقتله  و لام  يوأنب تم  اي   بت أ   ً 

لمب مأ ع يعندم  لم عتمتأ مأ الحصيإل علي الام ققق قتله  بيااطة أدقى يوإد مقيق  ا ة أشهق

وايء اليته  علي حد قيلب، لدلك نجد يعلي الق م أأ لمحتمة البدا ة تقدعق األدلة حيإل ق  م الإدق 

المد ف مأ عدمب تال أأ م  تيصلت تل ب تم  أشقن  مأ عدم ق  م ادا الإدق ياقع ىي محلب يلب م  ع يدا 

 (2)ىي الب  ن ت المقدمة ىي ادا الدعيى يالظقيه التي قاىقت القتل"

عند  1960لانة  98أأ الق  ء ال لاطعني ىي ال  ة الغقب ة قد طبق الم د  وهنا يري الباحث 

تياىق شقيطه  وغض النظق عأ تيأ الجقيمة دى عً  عأ الشقه أي  عقا ، يدلك علي أا ن م  ت عقا 

ق تلك  تلك الق     مأ اات زاز ي  ب للج ني، يالدك  قع تحت تأ عق ايق  الغ ب الشدعد ى دا لم تا

الجقيمة عأ اات زاز أي   ب وأأ ت أ الج ني م ًا  إلم وايء اليك المجني علعه  ماوقً  يلم  حقك 

ا  نً   م وإد دلك ومد  اقت ب جقيمتب ياي ا دق الو إل يمإد لدلك ماوقً  ى نب ىي تلك الح لة ال  ات عد 

ة الغقب ة قد أص ب يوحق ىي ، يعل ب ى أ الق  ء ىي ال  98مأ الإدق المد ف الياقد ىي الم د  
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عقيو ت يلم   قط ىي ااتددام دلك الإدق ىي التد عف عأ مقت بي تلك الجقائم  98تطب قب ألحت م الم د  

 م  لم  قإيا تحت ط ئلة االات زاز.

و لمقايم القئ اي يجإله  ال تنطبق علي الجقائم التي  تيأ الداىع  98يل أ يوإد تإدعل الم د  

يالتي تإطي  99نجد أأ الق  ء ال لاطعني ىي ال  ة الغقب ة  متنب اااتن د للم د  علعه  اي الشقه 

الق  ي الالطة التقدعقية ىي تد عف الإقيوة، يىي ادا االتج ا ق ت محتمة التمععز األقدن ة وقيله  " 

يأ الإقيو ت مأ ق ن 99تأ اليك المجني علعه   عق الشقيف  شتل ابوً  مد  ً  تقدعقيً  يىقً  لنص الم د  

يعل ب ى أ تد عف عقيوة الممعز ابوً  لتلك الم د  عت ق يأحت م الق نيأ" يىي حتم أدق ق ت وقيله  " ال 

مأ ق نيأ الإقيو ت لزعمب اعتداء  98 ات عد ال  عل مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

ة دلك االدع ء ى أ م ي مد  المغديق علي ابنتب  م ااتدقاجه  لمم قاة الدع ق ، تد علذ ىقض صح

طييلة علي حديث دلك اادع ء ع دك تلذ زياإل م إيإل الغ ب، علذ أأ تقدام المتهم علي ىإلتب تحت 

 .(1)تأ عق م  ا يقا مأ شتيك عم  يقع البنتب مأ قبل المغديق  شتل ابوً  مد  ً  تقدعقيً "

أصوح  98، 340ل مأ الم د  أأ الق  ء ىي ال  ة الغقب ة وإد تإدعل تيري الباحث يأدعقًا 

، يدلك ىي تإ ملب مع جقائم القتل 99 إتمد علي الالطة التقدعقية التي أعط ا ت  ا  المشقع ىي الم د  

بداىع الشقه، يو لت لي أصوح الي ع ان  مش وب لم  اي الح إل عل ب ىي قط ع  ز ، األمق الدك قد ع دك 

ل ب بعأ ح الت القتل حعأ التلون و لزن  يح الت القتالإقيوة أي ما يات تلذ تىقاط الق  ء ىي تد عف

الاحقة علي ىإل الزن  يادا و لطوع مج ىي لقياعد الإدالة ىي الما يا  ىي الإقيوة بعأ شدصعأ أحدام  

 اقت به  ياي ا دق الو إل، يأدق اقت به  تحت تأ عق الغ ب ياالات زاز.
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 المطلب الثاني

 موقف القضاء المقارن من جريمة القتل بدافع الشرف 

 الفرع األول 

 موقف القضاء األردني 

أأ ق نيأ الإقيو ت األقدني قد نص علي ح الت يصيق القتل بداىع الشقه  ابق يأأ أشقن  تلذ

د ق ، وحعث تات عد الزيجة مأ الإدق المد ف اليا2005ىي الإ م  340يأ  ً  دتقن  أنب تم تإدعل الم د  

ىي ادا الم د  يعل ب ى أ الق  ء ىي األقدأ  اتط ع الحتم وإقيو ت مد  ة ااتن دًا تلذ الإدق المد ف 

يم  عل ب تال التحقق مأ تياىق الشقيط لتطبعق دلك الإدق حعث ق ت محتمة  340الياقد ىي الم د  

نم التمععز " تدا لم ت بت الب  ن ت أأ المتهم أقدم علي قتل شق قتب ح إل تلواه     بت أنب اقت ب و لزن ، يا 

جقيمة قتل وإد دديإل منزإل المجني علعه  يجلياب مإه  يشقب الش ك يالقهي  يدقيج أيالدا  تلذ 

المدقاة ى نب ال  ات عد ىي ادا الح لة مأ الإدق لإدم تياىق الشقيط المنصيص علعه  ىي ال قق  مأ 

 .(1)"340الم د 

اش  عق المشقيع تتم أ بق   الزيجة يشقيته  يل ن يىي ق  ء أدق " تأ ح لتي الزن  يال ق 

مأ ق نيأ الإقيو ت وحعث ال  340نتعجة اعتداء، لدلك ىقد أىقد المشقع لهم  نصً  د صً  ىي الم د  

مأ ادا الق نيأ " تم  أأ الق  ء ىي األقدأ  اتط ع الحتم وإقيو ت مد  ة  341عجيز تطبعق الم د  

عقيو ت حعث عتم اللجيء لتلك الم د  ىي  98نصيص عل ب ىي الم د  ااتن دًا تلذ الإدق المد ف الم

يدلك علي النظق ىي ق  ة  تيأ داىع القتل  340ح لة عدم تياىق الشقيط المنصيص علعه  ىي الم د  

عقيو ت أقدني حعث  98ىعه  بداىع الشقه، يل أ عجب أ  ً  أأ تتحقق الشقيط المطليوة ىي الم د  

                                                 
مأ عدد مجلة نق وة المح معأ  766" اعئة دم اكككك ة " منشككككيق علي الصكككك حة  1984/65ئ ة ققم ققاق محتمة التمععز األقدن ة وصكككك ته  الجزا (1
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أحت م ادا الم د  عد  شقيط حعث ق ت محتمة التمععز ىي الإدعد مأ أحت مه   تطٌلب الق  ء لتطبعق

عقيو ت تياىق  98" مأ شقيط اات  د  ى عل الجقيمة مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

  اث شقيط اي: 

 يقيع عمل  عق محق. -1

 عل ب. المجني أت ا الدطيق  مأ ج نب علي الإمل ادا  تيأ  أأ -2

 (1)الغ ب زياإل قبل الجقيمة تقع يأأ لل  عل شدعد   ب الإمل  ابب أأ -3

 عأ جةالن ت الشدعد الغ ب شقيط تإتبق ال"  أحت مه  تحدى ىي التمععز محتمة ق ت يعل ب

 ق نيأ  مأ 98 الم د  ىي علعه  المنصيص علعه  المجني أتتب الدطيق  مأ ج نب يعلي محق  عق عمل

 أدني تحد قشه حيالي مند مصقك  شدص مأ يحمله  شق قتب وأمق  إلم ت أ ألنب المتهم وحق الإقيو ت

 ق ت أدق حتم ، يىي(2)" متياىق   عق الم  جأ  يعنصق المتق قبة الظقيه ى أ يتدلك وقتله  ق  مب قبل

 لذت مو شق  يالدديإل المطبخ مأ اتعأ أدد علي ب قدامب متم لة أىإ إل مأ المتهم وب ق م م   شتل" 

قدامب ن ئمة المغديق  شق قتب ىعه  ت نت التي الغقىة  مأ  ققةمت أنح ء ىي طإن ت عد  طإنه  علي يا 

 الم د  حديدو القصد القتل جن  ة يعن صق أقت أ ل  ىة الق نيني الح   ، و لتطبعق ى ققت حتذ جامه 

 المتهم دىل الإمد قتأ تياىق ت بت بعنة أ ة تقدم لم الإ مة الن  وة أأ الإقيو ت، يحعث ق نيأ  مأ 326

 لا بقا التصم م  بيت  اتدعي ااصقاق ابق تصقاق، يأأ ابق عتطلب الإمد قتأ أأ اعتو ق علي

 يقتب عل ب عزم ى م  ىتق الج ني أأ ومإني الو إل بهديء مققين ً  التصم م ادا  تيأ  الجقيمة، يأأ ليقيع

 لدى القتل ن ة تت ن تد الق  ة ىي متيىق الغعق األمق جقيمتب اقتقاه علي أقدم  م عياقوب يتدبق يا ئلب

 ياقإ ً  الإقيو ت ق نيأ  مأ 326 الم د  وحديد القصد القتل جن  ة دلك ى أ لحظته  يبنعت آن ة ن ة الج ني

                                                 
، يتككدلككك الققاق ققم 1989لاككككككككككككككنككة  125/87، يققاق ققم 1990، لاككككككككككككككنككة 111/89ققاق محتمككة التمععز األقدن ككة وصكككككككككككككك تهكك  الجزائ ككة ققم  (1

قاجع محمد -1994لاككنة  261/93، يالققاق ققم 1993لاككنة  152/93، يالققاق ققم 1991لاككنة  98/89، يالققاق ققم 1989لاككنة 184/87
"  667/2002، يتدلك ققاق محتمة التمععز األقدن ة وصككككك ته  الجزائ ة ققم 821، 822، 823، 824ص داد، عياكككككف داد، مقجع اككككك بق، 

 15/6/2014ت قيخ الدديإل  http: //www.lawjo.netمنشيقات مقتز عدالة، شوتة ق نيني األقدأ،  15/7/2002اعئة دم ا ة " بت قيخ 
 :http، شككككككككككككككوتككككة قكككك نيني األقدأ، 8/5/2011" اعئككككة دمكككك اكككككككككككككك ككككة " تكككك قيخ  760/2011تمععز األقدن ككككة )جزاء( ققم ققاق محتمككككة ال (2
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 98 الم د  يى عل ب المنصيص المد ف الإدق مأ ال  عل الات  د   شتقط يمت قً ، يالق نيأ  محلب ىي

 الت ل ة:  الشقيط تياىق الإقيو ت ق نيأ  مأ

 الج ني. علي يقع قد علعه  المجني أت ا الدك المحق  عق الإمل  تيأ  أأ -1

 جقيمةال تقع ال  عل، يأأ لدى شككدعداً    ككو ً  ع عق الدطيق  مأ ج نب علي الإمل ادا  تيأ  أأ -2

 الغ ب. م إيإل زياإل قبل

 قيل ً . أي م د  ً  الج ني  د علعه  المجني عمل  تيأ  أأ -3

  الغ ب. ايق  مأ للتد عف طييلة ىتق  تمق أال -4

  عن   ً  اً تأ عق  عل ب ت  ق أأ ييجب ال  عل تنت ب الشككككدعد الغ ككككب اككككيق  أأ المققق مأ أنب تم 

 أأ لعه ، يحعثع الاكك طق  علي ق دقاً   إيد يال جأشككب قب طة يتم لك شككإيقا اللحظة تلك ىي ت قدا يىإل  ً 

 أ ديا مةالجقي حصيإل عند المتهم يالد منزإل ىي متياجدعأ يت نيا المحتمة تلعهم ااتمإت الدعأ الشهيد

  علي التدد م علي  قيم ت أ ان إ إل، يأنب عام ت أ ة عل ب  ظهق يلم طب إ  ً  ت أ المتهم ي ككككككع أأ

  لعه ع المجني ت نت أأ أ ن ء اليقت ن ن ىي حصكككككلت الجقيمة يأأ منزلهم ىي الميجيدعأ ال كككككعيه

  أعشككككقي حيالي    ب وإد يالدا  منزإل تلذ ع دت علعه  المجني أأ تم  ال ككككعيه مغ دق  يقبل ن ئمة

 عم المنزإل ن ن ىي يجيدا مأ أ  م أقبإة وإد القتل جقيمة حصككككككلت حعأ ىي زيجه  منزإل عأ عيم ً 

"  ق ككككت أدق حتم ، يىي(1)"المتهم لدك الشككككدعد الغ ككككب ح لة تياىق عن ي الدك األمق المتهم شككككق قه 

 المحق عق  الإمل قبعل مأ تإد أىإ الً  اقت بت علعه  المجني أأ ال بقى  الجن   ت لمحتمة  بت يحعث

  علي ق الاكككك ط مإه  ىقد ظقيه ىي المتهم أيجدت األىإ إل ادا يأأ المتهم شككككق قه  يمنهم دييه  اتج ا

  ق قه يأأ قلبع علي يااكككتيلت ت تعقا اجت حت التي يالهعج أ ياالاكككت زاز الغ كككب ح لة واكككبب أىإ لب

  أدقيأ مع الجنن مم قاككة ىإل اقت  ب علعه  المجني اعتقاى ت ت ككمنت التي اليققة ققاء  ىيق جقيمتب

 مةمحت  كككككككككدا، يت يأ  المطإيأ  المتهم ج نب ىي متيىق  تغدي المدتيق  الشكككككككككقيط ى أ النقيد مق بل

 المد ف دقالإ مأ اات  دتب بتقدعقا  الق نيأ  صح ح أعملت قد صاح ة مأ له  يمم  ال بقى  الجن   ت

                                                 
 :httpوتكككة قككك نيني األقدأ، ، شكككككككككككككك25/8/2010" اعئكككة دمككك اكككككككككككككك كككة " بتككك قيخ  1844/2009ققاق محتمكككة التمععز األقدن كككة )جزاء( ققم  (1
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 أقدم عندم  الج ني أأ الب  ن ت أ بتت تدا"  ق كككككت أدق حتم يىي (1)98الم د  ىي عل ب المنصكككككيص

  ياي ه علع المجني أتتب محق  عق ىإل عأ الن تج الشككككدعد الغ ككككب اككككيق  ىي ت أ القتل جقيمة علي

  عت ق 98 الم د  ىي المقصككككككيد المد ف الإدق ح لة ىي اعتو قا ى أ شككككككقىب يتلييث الزن  علي تقدامه 

 الزن  قوطقي ح مل أدتب أأ الن ن أقياإل مأ اكككمع المتهم أأ ىي الق ككك ة ادا يق ئع يتتلدص يالق نيأ 

 تأ د  عندا ميليداً  المدتيق  أدتب ي ككإت أأ ااشكك عة، تلذ صككحة مأ متأ داً  البدا ة ىي  تأ لم يل نب

  مأ متهمال تأ د أأ مأ ال تق  لشكككككقىب، يان  انتق م ً  يقتله  الت لي العيم ىي يداب ااشككككك عة صكككككحة مأ

  (2)"مل تبت التي الغ كككككب اكككككيق  لزياإل ال  ى ة لل تق  ت أ لم قتله  بعأ يم  أدتب حيإل ااشككككك عة صكككككحة

  ككككبالغ اككككيق  أأ حعث الصككككياب ج نوب قد الق كككك ة ادا ىي التمععز محتمة حتم أأ الباحث ويعتقد

 زالةا ت ى ة طييلة مد  ياي علعه  الحمل عام ت يظهيق أدتب وحمل علمب ت قيخ مأ زالت قد ت يأ 

 الغ ب. م إيإل

تم  ق ت محتمة التمععز " تدا ت نت الب  ن ت الماتمإة ىي الق  ة ال ت بت أأ ال إل الدك 

 98أت ا المجني عل ب تج ا المتهم ت أ علي ج نب مأ الدطيق  و لمإني المنصيص عل ب ىي الم د  

ب أحت م يو لت لي ال تنطبق عل عقيو ت ى أ المتهم الدك أقدم علي القتل ال  ات عد مأ الإدق المد ف 

المش ق تلعه  لإدم تياىق أقت نه "، يىي حتم أدق ق ت وقيله  " تدا ااتالمت ق صق  الىت  ض  98الم د  

 أي ىي ح لة مقيوة يل نب تحقق مأ تزالة الوت ق  ىأقدم علي قتله  وت قته  يلم  ش ادا  أبيا  حعأ ال إل

عدم يقيع اعتداء مو شق مأ المغديق  علي يالدا  ى أ جقمب  متأ ىي العيم الت لي مأ تحققب و لق م مأ 

أأ  تيأ ن تج عأ ايق    ب شدعد ن تج عأ ااتاامه  ياي اعتداء صقيح علي شقه أبعه  الدك 

يمأ األحت م التي قأت ىعه  المحتمة عدم اات  د  ال  عل مأ الإدق المد ف الياقد  (3)أقدم علي قتله "

ت "اعتقاه الممعز لدى المدعي الإ م وأنب صمم علذ قتل شق قتب المغديق  ألنه  حعث ق  98ىي الم د  

                                                 
 :http، شككككككككككككككوتكككة قككك نيني األقدأ، 20/11/2008" اعئكككة دمككك اكككككككككككككك كككة " بتككك قيخ  1487/2008ققاق محتمكككة التمععز األقدن كككة جزاء ققم  (1

awjo.net//www.l  15/6/2014ت قيخ الدديإل 
 84مش ق تل ب لدى الدتتيق محمد صوحي نجم مقجع ا بق ص  849ص  5أ  ق عدد  58/73تمععز جزاء ققم  (2
مشككككككك ق تل ب د.  506ص  3عدد 1973آداق  16/73يتدلك أ  ككككككك  تمععز جزاء ققم  479ص  3عدد  1975آداق  54/75تمعز جزاء ققم  (3
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حملت مأ زيجه  قبل الزياج، يأنب ا أ أدا  الجقيمة يأقدم علذ قتله  لمحي الإ ق وإد أأ دطط للجقيمة 

يتدبق عياقبه  بهديء و إل يقي ة عن ذ أأ  تيأ قد اقت ب ىإلب وايق    ب شدعد يوإد علمب واليك 

مأ ق نيأ  98لمغديق  وأقبإة أشهق ال عيىق االات  د  مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  ا

يق ت أ  ً  "ال  ات عد المتهم مأ الإدق المد ف تأ علم وايء اليك المغديق  مأ ىتق   (1)الإقيو ت

 .(2)طييلة ألأ تلك ال تق  ت ى ة لتهدئة ايق    وب

لي تمت جقيمة قتل يت أ الداىع علعه  اي الشقه يلم تنطبق علعه  يالتا  إل الدك ع يق ان  م دا 

يم  إل علي دلك أأ عتم القتل وإد م ي مد  طييلة علي  98يالم د   340الشقيط الياقد  ىي الم د  

ألنب لم    جن وح لة التلون و لزن   340اقت  ب ال إل المشعأ ىهن  ال  ات عد الج ني مأ أحت م الم د  

ألأ القتل لم عتم ىي تط ق ح لة  98 ات عد مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  تم  أنب ال 

الغ ب ياالات زاز ؟ و لقجيع للتطب ق ت الق  ئ ة ىي ادا الح لة نجد أأ الق  ي ان   اتط ع الق  ء 

محتمة  مأ الق نيأ األقدني، حعث ق ت 99وإقيوة مد  ة ااتن دًا تلذ الطتب التقدعقية يىقً  للم د  

التمععز األقدن ة وقيله  " أأ اليك المجني علعه   عق الشقيف  شتل ابوً  مد  ً  تقدعقًا يىقً  لنص الم د  

يىي حتم أدق  (3)عقيو ت يعل ب ى أ تد  ض عقيوة الممعز ابوً  لتلك الم د  عت ق يأحت م الق نيأ" 99

ة ياي مدا واليته   عق الشقيف لمدا طييلق ت وقيله  " تأ اقت  ب الممعز جن  ة قتل شق قتب وإد علم 

ت ى ة للتد عف مأ ايق    وب ال عيىق شقط اات  دتب مأ الإدق المد ف المنصيص عل ب ىي الم د  

 99تال أأ اليك المغديق   عق الشقيف  شتل ابوً  مد  ً  تقدعقيً  و لمإني المقصيد ىي الم د   98

 (4)عقيو ت"

األقدأ قد تأ ق و لإقه الا ئد ىي الواد الإقب ة ىي تإ ط ب أأ الق  ء ىي وهنا يرى الباحث 

مع جقائم الشقه يالنظق لمقت به  توطل يل ن تمجقم، ييت ح دلك مأ داإل تد عف الإقيوة علي 

                                                 
 .828محمد داد  ييياف داد، مقجع ا بق، ص -1995لانة  369ص حة  314/93تمعز جزاء ققم  (1
 .829محمد داد ييياف داد، المقجع الا بق، ص -1994لانة  934ص حة  122/92تمعز جزاء ققم  (2
 .831ا بق، ص محمد داد، عياف داد، مقجع - 1995انة  1404ص حة  94/ 82تمعز جزاء أقدني  قم  (3
مجميعة األحت م الجزائ ة  97/94تمععز جزاء أقدني ققم  888محمد داد، عياف داد الجزء ال  ني ص  - 82/94تمععز جزاء أقدني ققم  (4

 246الجزء ال  ني، ص 
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أ لم تحقق شقيط تطبعق الم د   حعث ت أ األجدق  98أي الم د   340مقت بي ادا الجقائم حتذ يا 

أي عند تياىق ح لة االات زاز يىقً  ألحت م  340مد ف يىقً  لنص الم د  و لق  ء األقدني تطبعق الإدق ال

ىقط، يعدم تد عف الإقيوة ىي أك ح الت أدقى تم  لي تم القتل وإد ىتق  طييلة مأ ال إل  98الم د  

المشعأ، يدلك ألأ اده المشقع األقدني مأ تققيق الإدق المد ف ىي ادا الجقائم ل ن داىع الشقه 

نم  مقاع   الح لة التي  تيأ علعه  الج ني عند اقت  وب الجقيمة ياي االات زاز يالغ ب وحد داتب ي  ا 

يبن ًء علي  340ي اتدلص ادا الهده مأ عنصق الم  جأ  الدى تطلوب المشقع لتطبعق أحت م الم د  

أ قد ي م  تقدم ى أ الق  ي تدا ق ي بتد عف الإقيوة عند عدم تياىق ح لة االات زاز يالغ ب ى نب  ت

 أدطأ ىي تطبعق الق نيأ. 

جقيمة القتل المقتقنة و لإدق المد ف اي مأ نيع الجنح يل ن وأخيرًا يجب اإلشارة إلى أن  

الجن   ت يبدلك ق ت محتمة التمععز ىي حتم له  " تدا اقتقه الج ني جقيمة القتل المقتقنة و لإدق 

المد ف ىا  حتم بجن  ة القتل المقصيد تد أأ جقيمة القتل المقتقنة وإدق مد ف مأ نيع الجنحة ال 

إقيوة التي نص علعه  الق نيأ لم ل ادا الجقيمة اي عقيوة جنحي ة و لحون مأ اتة الجن  ة دلك ألأ ال

 .(1)أشهق تلذ انتعأ"

يمع اعتو ق ادا الجقيمة مأ نيع الجنح تال أأ الق نيأ األقدني  إ قب علي الشقيع ىعه  ألأ  

مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني تإ قب علي الشقيع ىي الجنح يالجن   ت، يادا علي داه  (2)68الم د  

 الق نيأ المصقك الدك ال  إ قب علي الشقيع ىي الجنح تال بنص د ص.

  

                                                 
 80مجلة نق وة المح معأ، مش ق تل ب لدى محمد صوحي نجم، مقجع ا بق ص  1045ص  1967لانة  5/67تمععز جزاء ققم  (1
مأ ق نيأ الإقيو ت األقدني علي أأ  الشككككككككككككككقيع: اي البدء ىي تن عد ىإل مأ األىإ إل الظ اق  الم د ة تلذ اقت  ب جن  ة أي  68تنص الم د   (2

مأ تتم م األىإ إل الازمة لحصككككككيإل تلك الجن  ة أي الجنحة لحعليلة أاككككككو ب ال ددل اقادتب عيقب علي اليجب اآلتي  جنحة ى دا لم عتمتأ ال  عل
 تال تدا نص الق نيأ علي داه دلك.
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 الفرع الثاني

 موقف القضاء المصري من جريمة القتل بدافع الشرف

المصكككككككككقك مأ الداىع تلذ اكككككككككبق أأ دتقن  ىي ال صكككككككككل األيإل مأ ادا الوحث ميقف الق ككككككككك ء   

ى لق  ء ىي مصق  (1)الجقيمة، يقد تبعأ لن  أأ الق  ء المكككككككصقك ال  إتد و لداىع علي اقت  ب الجقيمة

ىي تل مأ ىلاكككككككطعأ ياألقدأ مأ االعتداد و لداىع علي الجقيمة ى م  عتإلق  علي داه م  عل ب الح إل

دلك اي الشكككقه ى لق ككك ء المصكككقك ال  إتد ببداىع الشكككقه، يعل ب ىلي حد ت جقيمة يت أ الداىع علعه  

نم  عنحصكككق ديق المحتمة ىي تقدعق تياىق شكككقيط عدق االاكككت زاز المنصكككيص عل ب ىي الم د   الداىع يا 

عقيو ت أي عدم تياىقا، حعث أأ الق ككك ء المصكككقك ال  إتبق االاكككت زاز يالغ كككب عدق مد ف تال 237

يمأ التطب ق ت الق كككك ئ ة يالتي  (2)تلواككككة و لزن ىي ح لة د صككككة ياي ح لة م  جأ  الزيج زيجتب ياي م

عقيو ت مصككقك حعث ق ككت محتمة النقض المصككقية وقيله  "  237تحققت ىعه  شككقيط تطبعق الم د  

تتياىق ح لة التلون و لزن  ىي ياقإة ت أ الزيج قد ع د تلذ منزلب وإد أداء صككككككككككككككا  ال جق، يطلبت منب 

 ظل ىي الصككككككككككككك لة يال عددل ىي حجق  النيم، يلم  تقت ب ىي  زيجتب التي ت نت تقتدك ماون النيم أأ

األمق اندىع تلذ حجق  النيم ىشكككككك اد عشككككككعق الزيجة ج لن علي الاككككككقيق، ىم  ت أ مأ الإشككككككعق تال أأ 

اندىع نحي الزيج ياعتدك عل ب و ل كككقب  م الد و ل قاق يلم  ااكككت اكككق الزيج مأ زيجتب عأ اكككبب تياجد 

دلك اليقت أدبقتب وأنب عشكككككككك قه  يأأ عل ب أأ  أدد ماواككككككككب ييقحل،  م  دلك القجل ىي  قىة النيم ىي

صكككك إتب بعدا ، يوصككككقت ىي يجهب، ىم  ت أ منب تال أأ أطبق علي عنقه  وتلت  عداا يلم عتقته  تال ج ة 

ا مد   م ق م ب واغ الشكككككككككقطة و لح دث، يقد أ دت محتمة النقض المصكككككككككقية ىي دلك الحتم أأ الم د  

                                                 
مإيض عبد التياب، مقجع  - 29/1/1979ق جلاككككككة  48لاككككككنة  1648قاجع حتم محتمة النقض المصككككككقية بهدا الدصككككككيص الطإأ ققم  (1

 719ا بق، ص 
حعث ق ككككككت محتمة النقض المصككككككقية ىي حتم له  " تأ الق نيأ ال  إتبق الغ ككككككب عدقًا مد  ً  تال ىي ح لة د صككككككة ياي ح لة الزيج الدك  (2

أ ت أ عتن ىذ     جن زيجتب ح إل تلواكككه  و لزن  ي قتله  يمأ عزني به ، أم  الغ كككب ىي اككك ئق أحياإل القتل يالجقح يال كككقب ىغعق مإتبق عدق يا 
صقاق ى لج ني الدك  ق قه القتل مدىيعً  وإ مل الغ ب ياالن إ إل  إد مقت ب لجن  ة القتل عمدًا مأ  عق ابق تصقاق، بداه م  مع ابق اا

م قتدا ت أ قد أقدم علذ القتل ياي ا دق الو إل وإد أأ زاإل عنب تأ عق الغ ككككب ى نب  إد مقت ب لجقيمة القتل الإمد مع اككككبق ااصككككقاق" الطإأ ق 
، يتدلك محمد قأىت عقل، يجدك شكك عق، مقجع اكك بق، 144عدلي أمعق د لد مقجع اكك بق، ص  - 25/10/1943ق جلاككة 13لاككنة  1502

 .1982ص
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الإقيو ت قد تحققت ألنب مأ المققق أنب ال  شككككتقط بتياىق ح لة التلون بجقيمة الزن  أأ  مأ ق نيأ  237

 تيأ المتهم قد شكككككككككككياد ح لة اقت  وب الزن  و ل إل بل  ت ي أأ  تيأ قد شكككككككككككياد ىي ظقيه تنبن بداته  

 ئ ة التي يمأ التطب ق ت الق كككككككك (1)يوطقيقة ال تدع مج اًل للشككككككككك ىي أأ جقيمة الزن  قد اقت بت و ل إل"

حعث ق كت وقيله  " لم  ت أ م  د  237ق كت ىعه  محتمة النقض المصكقية وإدم تياىق شكقيط الم د  

م  أيقدا الحتم أأ الط عأ لم  تأ قد ى جأ زيجتب متلواككككككككة بجقيمة الزن  يلم  تأ قتلب له  ح إل تلواككككككككه  

مأ  237ب عم إل الم د   و لجقيمة المدتيق ، ى دا ت أ الحتم قد طقح م  دىع وب الط عأ مأ تماككككككككككككككتب

ق نيأ الإقيو ت ى نب  تيأ قد التزم صكككككح ح الق نيأ ي تيأ النإي عل ب ىي ادا الدصكككككيص  عق اكككككدعد 

لم  اي مققق مأ أأ األعداق الق نين ة ااكككككككت ن ء ال  ق ن عل ب يعدق الزيج ىي قتل زيجتب د ص وح لة 

 (2)م  جأ  الزيجة متلواة و لزن  يل ن وإد يقيعب ومد "

حتم أدق ق ت " عدق الزيج ىي قتل زيجتب قصقا علي ح لة الزيجة متلواة و لزن  م  إل  يىي 

 (3)عقيو ت علي الط عأ" 237لتابعب ا ئغ ىي عدم تياىق شقيط انطو ق الم د  

يق ككككككت أ  ككككككً  " األعداق الق نين ة ااككككككت ن ء ال  ق ن عل ب عدق الزيج ىي ح إل م  جأ  الزيجة 

 (4)يت الزن  وإد يقيعب ومدا مدتيق "متلواة و لزن  ىا  ت ي  ب

يق ت أ  ً  "الزيج الدك  قتل زيجتب اي يمأ عزني به  وإد تقصدا لهم  ال  إد مإديقًا ىي 

ح لة حصيإل التقصد وإد ت قأ الزيج مأ د  نة زيجتب ت قنً  ال قيب ى ب، ألأ الداىع للقتل ىي ادا الح لة 

نم   إد الزيج مإديقًا تدا قتل  هم  يت أ االدت  ء نتعجة لشتيتب يق وة منب ىي اليقيه علذاي التش ي يا 

                                                 
مشككككككك ق ال ب لدى عبد الق دق القهيجي، عبد هللا الشككككككك دلي،  822، ص 1062ققم  34، مجميعة تحت م النقض، ن 1983أ تيبق  12نقض  (1

 7مقجع ا بق ص 
قاجع مإيض عبد التياب، مقجع  - 3/1981/ 25ق جلاة  50لانة  2404، يالطإأ 1/11/1976ق، جلاة  46لانة  615الطإأ ققم  (2

 .1985، يتدلك محمد قأىت عقل، يجدك ش عق، مقجع ا بق، ص144، يتدلك عدلي أمعق د لد، مقجع ا بق، ص 1682ا بق ص 
، 856ت د ىي ق كك ء النقض الجن ئي مقجع اكك بق ص األاكك - 320، ص 48، ن 10/3/1997ق، جلاككة  64لاككنة  24855الطإأ ققم  (3

 1682يتدلك قاجع مإيض عبد التياب، مقجع ا بق ص 
، يتدلك محميد قأىت 1682مإيض عبد التياب، مقجع اككككككك بق، ص  -  850، ص 21/12/1948ق، جلاكككككككة  18لاكككككككنة  2131الطإأ  (4

 .1985عقل، يجدك ش عق، مقجع ا بق، ص
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يقد بعنت  (1)الحق قة ألأ الداىع علذ القتل ىي ادا الح لة اي االن إ إل ال ج ئي وم     ع مإب القشد"

المحتمة آقاء الشقاح ىي ادا الماألة ياي أأ الزيج ال  إدق تدا اقت ب القتل مع ابق ااصقاق، ألأ 

حعنئد ىي ح لة التهعج يالغ ب الن شئعأ عأ ا تش ىب لل إل الم ن وشقىب، يل أ   قق الزيج ال  تيأ 

: تدا ت أ الزيج متأ د مأ د  نة زيجتب لب تأ دًا ت مً  ىعدتبن له  ي قتله ، الحالة األولىبعأ ح لتعأ 

عق مإديق   : تدا ت أ ىقط  شك ىي اليك زيجتب ىعدتبن للتحقق مأ األمق، ى تيأ الزيجوالحالة الثانية

ىي الح لة األيلذ ألأ القتل ىي ادا الح لة لم  تأ الداىع لب التأ ق ال ج ئي ياالن إ إل الن اي الن شن عأ 

نم  الداىع لب ىي الحق قة حب االنتق م، يلم  تأ االدت  ء ىي ادا الح لة تال وقصد  الم  جأ  بق  ة ال إل، يا 

ب أ الإدق ىي الح لة ال  ن ة ألأ االدت  ء ت أ الغقض منتعج د ال قصة المن اوة لهدا الغقض، ي ات عد م

اليقيه علذ الحق قة ىلم  عقى الزيج م  ت أ ىي شك منب ا جب ايإل المنظق يىظ عة المشهد ىأقدم علذ 

 (2)القتل، ي قأت المحتمة أأ ال إل الماند للمتهم عنطبق علذ الح لة ال  ن ة

مأ  237عدق االات زاز المنصيص عل ب ىي الم د  أأ تقدعق تياىق شقيط ويجب اإلشارة هنا  

عدمب اي مأ ادتص ص محتمة المي يع يله  القأك النه ئي ى ب، ىله  يحدا  أأ تاتنتج  بيت ادا 

الياقإة الم د ة أي عدم  بيته  ىي حق مأ قد عدىع بتياىقا  و لناوة لب يال قق وة لمحتمة النقض علي ادا 

قاقب ىعه  ت ىة اليا ئل المي يع ة، يينبني علي م  تقدم أأ ادا الدىع التققيق تال ىي الحديد التي ت

عنوغي تبدائب أم م محتمة المي يع يمأ  م ال عجيز ت  قتب أليإل مق  أم م محتمة النقض، أم  و لناوة 

شقاه محتمة النقض ألأ دطأ محتمة  لت ععف الإدق الق نيني ىهي ماألة ق نين ة تد ع لقق وة يا 

 وحاب األحياإل مم  تملك ى ب محتمة دا المج إل  إد دطأ ىي تطبعق الق نيأ أي تأييلبالمي يع ىي ا

 ويري الباحث، (3)النقض تصح حب بن اه  يمأ  م الق  ء و لإقيوة المققق  لمأ  ات عد مأ دلك الإدق

مأ  237وأأ المشقع المصقك قعد ديق الق  ء يحصقا ىقط ىي التحقق مأ تياىق شقيط تطبعق الم د  

عدمب، يالدك نإتبق مال ً  محميدًا، يدلك ألأ الق  ي ىي مصق ال  اتط ع أأ عتياع ىي تطبعق نص 

                                                 
 .1982قاجع محمد قأىت عقل، يجدك يىعق، مقجع ا بق، ص -ق 42لانة  1530طإأ ققم ال 3/11/1925نقض مصقك، جلاة  (1
 837-836جندك عبد الملك، مقجع ا بق، ص  (2
 108، 107انظق ىي ادا المإني محمد عبد الش ىي تام ععل، مقجع ا بق ص  (3
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ال لاطعني  للمشقعتال ىي الحديد التي قامه  لب المشقع، يادا بداه م  عل ب الح إل و لناوة  237الم د  

ياألقدني، الدك منح الق  ء الطة تقدعقية يااإة ىي التإ مل مع الجقائم التي تقت ب بداىع الشقه، 

 يالتي نإتبقا  يوحق  غق  ىي التشقيع األقدني يال لاطعني.

القتل  جقيمةالتزم تطبعق الق نيأ و عتو ق أأ  وأأ الق  ء ىي مصقكما و يجب اإلشارة هنا  

وإدق مد ف مأ الجنح  يو لت لي ىقد حام الداه ال قهي ىي تلك الماألة، حعث ق ت محتمة المقتقنة 

النقض المصقية ىي أحد أحت مه  "الق نيأ المصقك علي داه القيانعأ ال قنا ة يالبلج ت ة لم عتوع ىي 

جيد الإدق ي تحدعد مقداق الإقيوة ىي ح لة الإدق تد  ض الإقيوة المققق  للجقيمة ععنه  ىي ح إل عدم 

بل نص ىي م د  د صة علذ أأ القتل المقتقأ وإدق  إ قب عل ب وإقيوة د صة بداًل مأ الإقيو ت 

مأ الق نيأ الح لي يأ  ىت  234، 236يام  تق واأ الم دتعأ  198، 200المنصيص علعه  ىي الم د  

تقأ وإدق أأ القتل المق المحتمة ق ئلب ىهدا الطقيقة ت بت بي يح ت م تأ ت أ ان ك ح جة تلذ الي يح 

ىي اعتو ق الش قع المصقك  تيأ جقيمة ماتقلة ىي حد داتب يأأ المإ قوة علعه  وإقيوة الجنحة الوا طة 

يىي حتم أدق ق ت " الجقيمة المنصيص علعه  ىي الم د   (1) إطعه  ص ب الجنحة وا أدني قيب"

 يوة أصل ة يلم عجإل للق  ي حقعقيو ت اي جنحة وحتم الق نيأ ألنب ىقض له  الحون تإق 237

تد  ض الإقيوة تم  اي الشأأ ىي الظقيه المد  ة الق  ئ ة يىي األعداق التي تجعز للق  ي أأ  حتم 

اعتو ق جقيمة القتل المقتقنة وإدق مد ف ىي الم د   ييتقتب علي (2)وإقيوة الجن  ة أي وإقيوة الجنحة"

قب عل ب ألأ المشقع المصقك لم عنص علي عق ب جنحة أأ الشقيع ىي ادا الجقيمة  عق مإ  237

الشقيع ىعه  يدلك ألأ المشقع المصقك ال  إ قب علي الشقيع ىي الجنح تال بنص د ص، يل أ تدا 

 (3)241، 242قصد الزيج القتل يل نب اقتصق علذ تص وة الزيجة يعش قه  بجقاح عيقب يىقً  للم دتعأ 

 .237 مأ ق نيأ الإقيو ت، يل ن تطب ق  للم د 

                                                 
، يتدلك جندك 134ل، مقجع اكككك بق ص ، قاجع  محمد عبد الشكككك ىي تاككككم عع245، ص 2مجلة الشككككقائع ن  10/4/1915نقض مصككككقك  (1

 145، يتدلك عدلي أمعق د لد، مقجع ا بق ص 827عبد الملك، مقجع ا بق، ص
 1985محمد قأىت عقل، يجدك ش عق، مقجع ا بق، ص -ق 14لانة  11، طإأ ققم 1943د امبق  13نقض مصقك  (2
 مأ ق نيأ الإقيو ت المصقك. 242، 241قاجع نص الم د   (3
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 237ى أ الق  ي ىي مصق تدا تحقق مأ تياىق شقيط عدق االات زاز الياقد ىي الم د   يأدعقاً  

يجب عل ب تد عف عقيوة القتل الإمد تلذ الحون، يتيقع عقيوة الحون علي الزيج تدا قتل زيجتب يمأ 

 تمة المي يععزني به ، تم  تيقع مأ و ب أيلي علي الزيج تدا قتل أحدام  ديأ األدق، يتد ع مح

 .ىي دلك تم  دتقن  لقق وة محتمة النقض
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 ديأ المات ع األشد ص نط ق مأ ياع الدك األقدني المشقع داه علذ يدلك، ىقط الزيج علذ

 .ياادي  يال قيع ياألصيإل يالزيجة الزيج مأ تاً  لتشمل المد ف الإدق مأ

 القتل مي يع مإ لجة ىي الدقااة محل القيانعأ أى ل المإدإل األقدني الإقيو ت ق نيأ   إتبق -14

 .الشقه بداىع

 الات زازا عدق اعتبق األقدني الإقيو ت يق نيأ  الغقب ة ال  ة ىي المطبق الإقيو ت ق نيأ  أأ -15

 أي   ب لحظة اقت به  تدا الجقيمة مقت ب علذ تد ف الإقيوة ى أ عل ب يبن ء، ع م عدق

 لإقيو تا يق نيأ   ز  قط ع ىي المطبق الإقيو ت ق نيأ  ىي المشقع ا ق دلك داه يعلذ، ت  ق 

 .مإعنة يق ئع ىي تال أ  قا عنتج ال د ص عدق االات زاز عدق اعتبق الدك المصقك 

 داب عأقئ اع اتج اعأ تلذ الشقه بداىع القتل ماألة حيإل اااام ة الشقيإة ىقه ء انقام -16

 عزني مأي  اي قتله  ب مت ن ة تزني ياي زيجتب عقى  الدك للزيج االعتقاه تلذ القاجح االتج ا

 أنب تلذ يال  ن االتج ا داب حعأ ىي، الزن  ياقإة ت و ت علذ متيقف الإق ب مأ تىاتب يأأ به 
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 اي له  قت أأ تزني ياي ىقيعب أي أصيلب تحدى أي زيجتب عقى  الدك المحقم أي للزيج عجيز ال

 .دلك علذ أقدم تأ عل ب القص ص يييجبيأ  بل، به  عزني يمأ

 لإقيوةا تد عف تيجب التي األاو ب مأ الشقه اعتو ق علذ دقج قد  ز  قط ع ىي الق  ء أأ -17

 .لق  ءا أقا ا  التي الق  ئ ة المو دق مأ ادا ي إتبق، الداىع بدلك  إتد نص يجيد عدم ق م

 الم د  ىي قعالمش ت  ا  أعط ا التي التقدعقية الالطة علذ  إتمد الغقب ة ال  ة ىي الق  ء أأ -18

 340 يالم د  98 الم د  تإدعل وإد يدلك، الشقه بداىع القتل ماألة مع تإ ملب ىي يدلك 99

 .1960 لانة 16 ققم الإقيو ت ق نيأ  مأ

 المنظمة لنصيصل تطب قب ىي الق نيأ  صح ح علتزم لم ع م وشتل ياألقدني ال لاطعني الق  ء أأ -19

نم ، الشقه بداىع القتل لماألة  علذ يدلك، ائمالجق  تلك مقت بي علذ الإق ب تد عف ىي و لغ يا 

 شقيط تتياىق  تدا تال المد ف الإدق بتياىق  حتم لم الدك  المصقك  الق  ء عل ب ا ق م  داه

 .الإقيو ت ق نيأ  مأ 237 الم د 

 تلك يى الشقيع أأ عل ب ييتقتب، الجنح مأ مد ف وإدق القتل  إتبق المصقك  الق  ء أأ -20

 .عل ب عق ب ال الجقيمة

 .الحون اي المصقك  الإقيو ت ق نيأ  ىي مد ف وإدق المقتقأ  القتل عقيوة أأ -21
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 التوصيات: ثانياً 
 الطةلل الت وإة األقا ي ىي  طبق ميحد عقيو ت ق نيأ  ب صداق اااقاع و قيق  نيصذ  -1

 بعأ ما يا ال يأامه  األا اي الق نيأ  أققا  التي يالمو دق و لقياعد علتزم أأ علذ ال لاطعن ة

 عاقة لتحدعد الةللإد تحق ق ً  النظقي ت أ  ق تينه  المائم الابب نظقية عتبني يأأ، يالمقأ  القجل

 .الابب ة

 1936 لانة 74 ققم الإقيو ت ق نيأ  مأ 18 الم د  لنص أ   ت التي الإو ق  ب لغ ء نيصذ  -2

 .التإدعل قبل عل ب ت نت م  تلذ يا ع دته  دتقن  تم  الإق بي النص شيات التي

 الإقيو ت ق نيأ  مأ 340 الم د  مأ ال  ن ة ال قق  ىي الياقد المد ف الإدق علذ و اوق ء نيصذ -3

 تصوحل ال قق  تلك ىي الميجيد  الإعيب بتاىي يل أ، تلغ ئه  مأ بدالً  1960 لانة 16 ققم

 أي يعبىق  أي أصيلب تحدى أي بزيجب ىيجن مأ المد ف الإدق مأ  ات عد" الت لي النحي علذ

 يى تعدا ام  أي هم جقح أي هم قتل علذ يأقدم أدق شدص مع و لزن  التلون ح لة ىي أدياتب

 ادا أم  ات عد مأ مياجهة ىي الشقعي و لدى ع االحتج ج عجيز يال، أحدام  أي تلعهم  الح إل

 .الإدق

 مأ يشقيتهم  الزاني أي الزان ة حقم أ علذ صقاحة و لنص ياألقدني المصقك  المشقع نيصي -4

  مأ قعالمش  شتقط أأ أي، الإدق مأ  ات عد مأ مياجهة ىي الشقعي الدى ع حق مأ االات  د 

 .المداىع قبل مأ ت  ق  ان ك ت يأ  ال أأ الشقعي الدى ع شقيط

 ق نيأ  مأ 237 الم د  ىي الياقد التد عف نط ق ومد المصقك  المشقع ق  م و قيق  نيصذ  -5

 .منهم تل ىي متياىق  الإلة ألأ يالزيجة ياالبأ ياألخ األب تلذ المصقك  الإقيو ت

، و لشقه تإلقةالم الجقائم دطيق  لتي  ح يدلك، المجتمع أىقاد بعأ ال ق ىي اليعي بنشق نيصذ  -6

بقاز  قش تيالي  النديات عقد داإل مأ الجقيمة ادا مأ ميق ه  يب  أ اااام ة الشقيإة ديق يا 

 .يالمققيء  يالمقئ ة الماميعة ااعام يا ئل عبق يتدلك، المتدصصة يالديقات
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 التإ مل يى اااام ة الشقيإة ىي  القاجح القأك مع الي إ ة القيانعأ تياىق و قيق  نيصذ  -7

 قت  با مأ الحد تلذ ع دك القأك لدلك الصح ح التطبعق ألأ، الشقه بداىع القتل ماألة مع

لذ الجقائم تلك  .ح التب أ عق ىي الإدق تطبعق يا 

 داىعب القتل جقيمة مع التإ مل ىي المصقك  الق  ء حدي  حدي وأأ األقدني الق  ء نيصي -8

 عتم اليأ، عدمب مأ المد ف الإدق تياىق شقيط تقدعق علذ مقتصقاً  ديقا  تيأ  يأأ، الشقه

 .الشقيط تلك بتحقق تال الجقيمة ادا مقت بي علذ الإقيوة تد عف

 بداىع لقتلا جقيمة مقت بي علذ الإق ب تد عف ىي ااىقاط وإدم ال لاطعني الق  ء نيصذ -9

 ققم لإقيو تا ق نيأ  ىي نص عيجد ىا علمن  يتم ، الق نيأ   ققا  التي و لحديد يو اللتزام الشقه

 ،الشقه بداىع  إتد تإدعلب وإد 1960 لانة 16 ققم الإقيو ت ق نيأ  ىي أي 1936  لانة 74

 اللجيء تمع يأأ، الق نيأ  ىي المققق  الإقيوة تطبعق ال لاطعني الق  ء علذ حقي ً  ت أ لدلك

دلك األدد ، يتىقط و لزن  التلون ح لة ىي الجقيمة تمت تدا التد عف ىي التقدعقية للالطة

و ليا ئل ال ن ة ياالاتإ نة به  لمإقىة تيأ المجني علعه  عدقاء مأ عدمب، لمإقىة ماوا ت 

 الياقإة يظقيىه .
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 2013، 47الإدد

 تدقاا  مجلة، يق نين ة شقع ة ق  ة الإ ئلة شقه دل  ة علذ القتل - الشلش محمد محمد -6

 1 الملحق، 40 المجلد، يالق نيأ  الشقيإة عليم

 

 الرسائل: ثالثاً 
 ج مإة، م جاتعق قا لة، و لزن  تلواه  ح إل لزيجتب الزيج م  جأ  عدق -الإزيز عبد محمد أا مة -1

 1999، الق اق  ج مإة، الق اق 
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، يقيةالتإز  الإقيو ت ىي يأ قام  الجقيمة علذ يالو عث الداىع -اليا ب عبد محمد بأ اقيق -2

 2004، القي ض، األمن ة للإليم الإقب ة ن عف ج مإة، م جاتعق قا لة

 ج مإة ،الحقيق  تل ة، دتتيقاا قا لة، الجن ئي الق نيأ  ىي الو عث -أحمد محمد ج بق ص بقيأ -3

 2008، الق اق 

 

 المعاجم اللغوية: رابعاً 

 الجزء ،الإقب لا أ تهدعب، اللا أ لا أ – منظيق ابأ متقم بأ محمد الدعأ جم إل ال  ل أبي -1

 1993، لبن أ، بعقيت، الإلم ة ال تب داق، األيلذ الطوإة، األيإل

 .البد قك  صح ح-البد قك  تام ععل بأ محمد بأ هللا عبد أبي -2

، بعقيت ،الإقبي التقاث تح  ء داق، األيلذ الطوإة، مالم صح ح -الن ا بيقك  الحاأ أبي اام م -3

 لبن أ

 داق ،الا داة الطوإة، البد قك  صح ح -البد قك  تام ععل بأ محمد بأ هللا عبد أبي اام م -4

 .2009، لبن أ، الإلم ة ال تب

، بعقيت، الشقق  داق مطوإة، 21 الطوإة، يااعام اللغة ىي المنجد -تيتل يىقن قد مإليه لي ن -5

 1973، لبن أ

 قمص جمهيقية، األمعقية المط وع لش يأ  الإ مة الهعئة، اليجعز مإجم -الإقب ة اللغة مجمع -6

 1990، الإقب ة

 

 المواقع اللكترونية: خامساً 

 الميقع  ز ، ط عق ىي لا تص ب ي ق ى ة اجتم ع ة ق  ة -ال لاطعني ال ق ىي التنييقك  المنتدى -1

   www.tanwer.org    االل تقيني

http://www.tanwer.org/
http://www.tanwer.org/
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نظق  ىي الق يتعأ الدعن ة يالق نين ة يالميقيث االجتم عي،  –جقائم الشقه يمح     ق م الج ال ة  -2

  www.alshia.org الميقع االل تقيني  

 جقائم ندي  تلذ مقدم وحث اجتم عي، تحلعل األقدني، المجتمع ىي الشقه جقائم -ما قك  حلمي -3

 األقدأ، عم أ، ،1998 م قن 26-25 مأ ال تق  ىي األقدن ة المقأ  اتح د نظمه  التي الشقه

  www.genderclearinghouse.org  االل تقيني الميقع

  www.eastlaws.com شوتة قيانعأ الشقق  -4

  www.lawjo.net األقدأ ق نيني شوتة -5

  www.omanlover.org  االل تقيني الميقع الشقه، جقائموحث وإنياأ:  – الدعأ اإد تي ق -6

 الدى ع ألج  ديقية، تصدقا   عق ال تقين ة نشق  - مدليه الإ بدعأ يزيأ القشعد عبد محميد -7

www.cdf- االل تقيني ، الميقع2011االنا أ، ايقي ،  يحقيق  يالد ميققاط ة الحقي ت عأ

 sy.org  

  www.muqtife.birzet.edu  بعقزيت ج مإة -االل تقيني المقت ذ ميقع -8

 قهالش قتل المجتمع، جقائم حم  ة ىي الشقعي الطب ديق -حن  يا ني الحدعدك ال م أ م مأ -9

 26 -25 مأ األقدن ة المقأ  اتح د نظمه  التي الشقه جقائم ندي  تلذ مقدم يأقق م، وحث حق ئق

 www.genderclearinghouse.org االل تقيني األقدأ، الميقع، عم أ، 1998م قن

 

 القوانين والمراسيم والمجموعات القضائية: سادساً 
 .1936لانة  74ق نيأ الإقيو ت ققم  -1

 . 2005 لانة يالمإدإل 1960 لانة 16 ققم الإقيو ت ق نيأ  -2

 .الإقيو ت ال لاطعنيمشقيع ق نيأ  -3

 .15/5/2011المقايم القئ اي الص دق بت قيخ  -4

 .19/5/2014المقايم القئ اي الص دق بت قيخ -5

http://www.alshia.org/
http://www.alshia.org/
http://www.genderclearinghouse.org/
http://www.genderclearinghouse.org/
http://www.eastlaws.com/
http://www.eastlaws.com/
http://www.lawjo.net/
http://www.lawjo.net/
http://www.omanlover.org/
http://www.omanlover.org/
http://www.cdf-sy.org/
http://www.cdf-sy.org/
http://www.cdf-sy.org/
http://www.muqtife.birzet.edu/
http://www.muqtife.birzet.edu/
http://www.genderclearinghouse.org/
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 تعداد، (17، 20) األجزاء، ال لاطعن ة الإل   االاتئن ه محتمة أحت م مأ مدت ق  مجميعة -6

 .الح  ك يلعد: الق  ي


