
 جرائم اإليذاء العمد
ع وبصدرة  ختلفةدم خدد ا  المده خ  دا ع وبصدرة  ختلفةدم خدد ا  المده خ  دا ..قق( 141455 -141422))عالج المشرع جرائم اإليذاء العمد  يدم   عالج المشرع جرائم اإليذاء العمد  يدم   

عقربم خعي م، وبد ة  الرتدش دد ا عقربل دا يدم مدانة خعي دم، وامدرا جدرائم اإليدذاء العمد  عفد  عقربم خعي م، وبد ة  الرتدش دد ا عقربل دا يدم مدانة خعي دم، وامدرا جدرائم اإليدذاء العمد  عفد  

صدرة  ج ايداة صدرة  ج ايداة   ثالث صرة ابعا لفعقربم اللم مد ااا المشدرع لفددانة الم صدري عفي دا، وادمثالث صرة ابعا لفعقربم اللم مد ااا المشدرع لفددانة الم صدري عفي دا، وادم

وصرة  ج ح اإليذاء العمد  الم صدري عفي دا وصرة  ج ح اإليذاء العمد  الم صدري عفي دا   . . عع..قق..قق( 141422))اإليذاء العم  واللم نصش عفي ا  اإليذاء العم  واللم نصش عفي ا  

 ..عع..قق( ( 145145))ع وصرة  اإليذاء التةيف   ع وصرة  اإليذاء التةيف   ..قق( ( 144144))يم   يم   

 لالفرع األو

 جنايات اإليذاء العمد
تتمثللب ريريملال اداتلداء رإحللد عالدا  اا للال تتمثللب ريريملال اداتلداء رإحللد عالدا  اا للال األولد ، األولد ، : : ع عفد  صددرةاي ع عفد  صددرةاي ..قق( 141422))و نصدش   و نصدش     

 ..جريمال اإلاتداء المفضي على اا ال مستديمالجريمال اإلاتداء المفضي على اا ال مستديمال  ::والثانيموالثانيم  ..مستديمالمستديمال

 : : جريمال اإلاتداء رإحد عادا  اا ال مستديمالجريمال اإلاتداء رإحد عادا  اا ال مستديمال: : اوداود  

يم ع  دا ادراير القصد  الجرخدم،   يم ع  دا ادراير القصد  الجرخدم،   ا دقق اذه الجريمم بلراير خااياة خعي م، كمدا اللفدا المود ولا دقق اذه الجريمم بلراير خااياة خعي م، كمدا اللفدا المود ول

 ..عع..قق  ((4//141422))

الراا الراا   ممالدقق اذه الجريمم خ  خالل يعه انعل اء الصااة خ  الجانم ونليجالدقق اذه الجريمم خ  خالل يعه انعل اء الصااة خ  الجانم ونليج: : المتطلبات الماديالالمتطلبات الماديال

 ..عف  اذا ال شاط وعالتم سببيم بي  اعف  اذا ال شاط وعالتم سببيم بي  ا

بدددالجرو  و بدددالجرو  و   ..عع..قق  ((4//141422))إا يعددده انعلددد اء يلمثددده كمدددا وةا يدددم نددد    إا يعددده انعلددد اء يلمثددده كمدددا وةا يدددم نددد      ::فعلللب اداتلللداء فعلللب اداتلللداء   -أأ  

  اامددمددبالضددرأ  و بددالع ف  و بءعلدداء خدداا   دداةيم  و بءةامدداأ  ا يعدده نخددر ختددالف لفقددانرا،  بالضددرأ  و بددالع ف  و بءعلدداء خدداا   دداةيم  و بءةامدداأ  ا يعدده نخددر ختددالف لفقددانرا،  

    نضددف إلدد  إلددن إخمانيددم ادقددق الجريمددم بلريددق انخل دداع إإا كدداا ا ددا  إللدد انضددف إلدد  إلددن إخمانيددم ادقددق الجريمددم بلريددق انخل دداع إإا كدداا ا ددا  إللدد ا. . و دد ااا سددابقاو دد ااا سددابقا

 ..(( (( المول يممالمول يمم  العاامالعاام))تانرنم  و إاةاتم وكاا األخل اع سيبا خبادر  يم م وث ال ليجم تانرنم  و إاةاتم وكاا األخل اع سيبا خبادر  يم م وث ال ليجم 

  ..عع..قق  ((4//141422))المودل يمم يدم ند  المودل يمم يدم ند    العاادمالعاادمم ا المشرع العراتم خة در  م ا المشرع العراتم خة در    ::العا ال المستديمالالعا ال المستديمال  -بب

ج درا ج درا لع  و إنةصال عضر خ   عضاء الجوم  و بلر ج ء خ د   و يقد  خ ةع د   و نقصد ا لع  و إنةصال عضر خ   عضاء الجوم  و بلر ج ء خ د   و يقد  خ ةع د   و نقصد ا تت: : ابان اابان ا

 و عاام يم العقه  و اعليه إم ى الدراس اعليال كفيا  و ج ئيا بصرة  اائمدم  و ااشدري  جوديم  و عاام يم العقه  و اعليه إم ى الدراس اعليال كفيا  و ج ئيا بصرة  اائمدم  و ااشدري  جوديم 

مدانة كثيدر  مدانة كثيدر    ااويلضدح خد  إلدن  ا المشدرع تد  عد ويلضدح خد  إلدن  ا المشدرع تد  عد (. (. نيرجی زوال   و خلر مالم عفد  الديدا نيرجی زوال   و خلر مالم عفد  الديدا 

: : وت  ان عري ا الةقد  بنن داوت  ان عري ا الةقد  بنن دا. . المول يممالمول يمم  العاامالعاامداخفم لجميع الصرة اللم الدقق يي ا داخفم لجميع الصرة اللم الدقق يي ا يمم   ا امرا يمم   ا امرا 

يق  عضر خ  اعضاء الجوم  و يق  ج ء خ    و يق  خ عم  و إ عاي ا  و يقد  ماسدم خد  الددراس يق  عضر خ  اعضاء الجوم  و يق  ج ء خ    و يق  خ عم  و إ عاي ا  و يقد  ماسدم خد  الددراس ))

إإا المقصددرا بالعاادم الموددل يمم ادر يقدد  خ ةعدم عضددر خد   عضدداء إإا المقصددرا بالعاادم الموددل يمم ادر يقدد  خ ةعدم عضددر خد   عضدداء     .(( و إ دعاي ا بصددرة  اائمدم و إ دعاي ا بصددرة  اائمدم

يق  كفيا  و ج ئيا سراء بةصده العضدر  و بلعليده وتيةلد   و خقاوخلد  عفد  اا يمدرا إلدن يق  كفيا  و ج ئيا سراء بةصده العضدر  و بلعليده وتيةلد   و خقاوخلد  عفد  اا يمدرا إلدن الجوم الجوم 



المودل يمم المودل يمم   العاادمالعاادموبذلن يلضح بنا اام ع صر يم يمدر  وبذلن يلضح بنا اام ع صر يم يمدر  . . بصةم خول يمم  ا انيرج  الشةاء خ  بصةم خول يمم  ا انيرج  الشةاء خ  

لفشةاء او عفي  إإا ادققش  يم عاخم اعد  خد  ال اميدم اللبيدم خودلديفم الشدةاء ينن دا لفشةاء او عفي  إإا ادققش  يم عاخم اعد  خد  ال اميدم اللبيدم خودلديفم الشدةاء ينن دا   ااار ع   تابفيل ار ع   تابفيل 

ويق ة اذا الع صر بال ظر إل  القراع  العمفيم المقرة  وتش ويق ة اذا الع صر بال ظر إل  القراع  العمفيم المقرة  وتش   ..عع..قق  ((4//141422))اتضع ألمما  اصم اتضع ألمما  اصم 

نليجدم نليجدم   -ال عرى، يءإا كانش العاادم وتدش إةامداأ الةعده قيدر تابفدم لفشدةاء ثدم اصدبدش ال عرى، يءإا كانش العاادم وتدش إةامداأ الةعده قيدر تابفدم لفشدةاء ثدم اصدبدش   ال ظر يمال ظر يم

ا والدقدق ا والدقدق ادذادذ  ممتابفم لفشةاء وتش ال ظر يم الد عرى، يءن دا يدذلن ناعد  عاادم خودل يمتابفم لفشةاء وتش ال ظر يم الد عرى، يءن دا يدذلن ناعد  عاادم خودل يم  -اللق   العفم اللق   العفم 

، سدراء ، سدراء المول يمم سراء بقلع العضدر كفد   و جد ء خ  دا  و يةقد  خ ةع دا االعضدر خدع بقائد  المول يمم سراء بقلع العضدر كفد   و جد ء خ  دا  و يةقد  خ ةع دا االعضدر خدع بقائد    العاامالعاام

يشلرط يشلرط   واذا يع م اا نواذا يع م اا ن. . إلنإلن     كاا العضر بنكمف  عاج ا ع  إااء وتيةل   و ج ء خ   عاج ا ع كاا العضر بنكمف  عاج ا ع  إااء وتيةل   و ج ء خ   عاج ا ع

ق  الج ئم اائميم، وإلدن  ا ق  الج ئم اائميم، وإلدن  ا اا اذا الةاا اذا الة  ، به ت  يمرا الةق اا ج ئيا طاير، به ت  يمرا الةق اا ج ئيا طايراا يةق  العضر خ ةعل  كفيااا يةق  العضر خ ةعل  كفيا

المول يمم، وبدذلن يدد ااا  ا المول يمم، وبدذلن يدد ااا  ا   العاامالعاامالقانرا لم يد ا خق اة اننلقاي خ  الم ةعم اللم الدقق خع  القانرا لم يد ا خق اة اننلقاي خ  الم ةعم اللم الدقق خع  

الراةا عف  خ ةعم العضر  ئيال ألا جواخم العاام الراةا عف  خ ةعم العضر  ئيال ألا جواخم العاام كما  ن  نام اا يمرا ال ق  كما  ن  نام اا يمرا ال ق  . . إنلقاي اائمیإنلقاي اائمی

 ..ممليوش خ  خللفباة ادقق الجريمليوش خ  خللفباة ادقق الجريم

يم مالم ال ق  يم تر  إبصاة إم ى العي ي  سراء اكاا ال ق  كبير     يم مالم ال ق  يم تر  إبصاة إم ى العي ي  سراء اكاا ال ق  كبير       العاامالعاامالدقق الدقق   ::مثال ذلكمثال ذلك

 ..ال  الا  ئي ئي

المودل يمم سدراء اكداا العضدر المصداأ خاةجيدم  و ااخفيدم كبيدر األاميدم  و المودل يمم سدراء اكداا العضدر المصداأ خاةجيدم  و ااخفيدم كبيدر األاميدم  و   العاادمالعاادماذا والدقدق اذا والدقدق 

يقد  الودمع  و انبصداة  و الشدم  و ال لدق،  و يقد  الودمع  و انبصداة  و الشدم  و ال لدق،  و : : وخد   خثفل داوخد   خثفل دا. . تفيف ا، كبير الدجم  و صغير الدجدمتفيف ا، كبير الدجم  و صغير الدجدم

ج ويم  و الق ة  عف  اإلنجاأ، وكذلن انصابم بمرض دداخه نيرجدم ددةاكه كالشدفه  و ج ويم  و الق ة  عف  اإلنجاأ، وكذلن انصابم بمرض دداخه نيرجدم ددةاكه كالشدفه  و الق ة  الالق ة  ال

 ..الج راالج را

عفدد   ا العااددم تدد  الدقددق ك ليجددم خبادددر  لةعدده انعلدد اء  و الدقددق ك ليجددم قيددر خبادددر  الةعدده عفدد   ا العااددم تدد  الدقددق ك ليجددم خبادددر  لةعدده انعلدد اء  و الدقددق ك ليجددم قيددر خبادددر  الةعدده 

انعل اء كدالم يق  العضر  و خ ةعلد  نليجدم لعمفيدم جراميدم كاندش  دروةيم إلنقداإ ميدا  المج دم انعل اء كدالم يق  العضر  و خ ةعلد  نليجدم لعمفيدم جراميدم كاندش  دروةيم إلنقداإ ميدا  المج دم 

 ..عفي   و وتايل  خ   رة صدم جويم عفي   و وتايل  خ   رة صدم جويم 

إسلئصال المف   و اللدال، ومالم انصاباة المصدربم بمور  و إنتودايم يدم عظدا  إسلئصال المف   و اللدال، ومالم انصاباة المصدربم بمور  و إنتودايم يدم عظدا    ::ثال ذلكثال ذلكمم

الر س اللم اقلضدم إجدراء عمفيدم لريدع ددظايا المودرة، يلظ در خدالل إلدن خضداعةاة كالل داأ الر س اللم اقلضدم إجدراء عمفيدم لريدع ددظايا المودرة، يلظ در خدالل إلدن خضداعةاة كالل داأ 

الموددل يمم اوا اا الموددل يمم اوا اا   العااددمالعااددمو إإا الدقددق الجريمددم بمجددرا ادقددق و إإا الدقددق الجريمددم بمجددرا ادقددق . . الودددايا  و الصددرع  و الج ددراالودددايا  و الصددرع  و الج ددرا

إل  إصابم المج م عفي  بعج  عد  القيدا  بنعمالد  الب نيدم العاايدم إل  إصابم المج م عفي  بعج  عد  القيدا  بنعمالد  الب نيدم العاايدم   العاامالعااما بنا ا اا ا بنا ا اا يشلرط القانريشلرط القانر

 ..يلر  خ  ال خ يلر  خ  ال خ 

براسلم العفم،  و اممي  الجوم خ  انسلعا دم عد  العضدر الدذا براسلم العفم،  و اممي  الجوم خ  انسلعا دم عد  العضدر الدذا   العاامالعااما اا اللتةيف خ  نثاة ا اا اللتةيف خ  نثاة مم  

المج دم عفيد  المج دم عفيد     دا لدر يقد  دا لدر يقد . . مماداديق   و ا اتصش خ ةعل   و وتيةل  ببد يه صد اعم، ني ةدم وجدرا العايق   و ا اتصش خ ةعل   و وتيةل  ببد يه صد اعم، ني ةدم وجدرا العا

الوددمع وو ددعش لدد  سدداعم اعي دد  عفدد  الوددمع،  و يقدد  البصددر  و جدد ء خدد  تددر  اإلبصدداة نليجددم الوددمع وو ددعش لدد  سدداعم اعي دد  عفدد  الوددمع،  و يقدد  البصددر  و جدد ء خدد  تددر  اإلبصدداة نليجددم 



 و يقد  المج دم عفيد   و يقد  المج دم عفيد  . . البصدرالبصدراألعل اء ثم إسلعاا المج م عفي  ب ظاة  طبيم اتةف خ  مد   يقد اا األعل اء ثم إسلعاا المج م عفي  ب ظاة  طبيم اتةف خ  مد   يقد اا 

ادا عفد  ادا عفد   و إإا ار و إإا ار  ضضإةاع  نليجم انعل اء واسلعيض ع  ا بدذةاع صد اعيم اد اا نةد  األقدراإةاع  نليجم انعل اء واسلعيض ع  ا بدذةاع صد اعيم اد اا نةد  األقدرا

يةدم كده يةدم كده . . اصدل اعيم اصدل اعيم انعل اء يق  س   و اكثر خ   سد اا المج دم عفيد  واسدلعاض ع  دا بنسد اا انعل اء يق  س   و اكثر خ   سد اا المج دم عفيد  واسدلعاض ع  دا بنسد اا 

القصددرة الددذا خفةلدد  القصددرة الددذا خفةلدد    الموددل يمم خلدققددم نا اددذه الرسددائه اعددرض عدد الموددل يمم خلدققددم نا اددذه الرسددائه اعددرض عدد   العااددمالعااددماددذه الدددانة اعدد  اددذه الدددانة اعدد  

ودل يمم إلد  ودل يمم إلد  المالم  العاادمالعاادمبيداا بيداا العاام ولي  إبراء ل ا ونالمظ  ا المشرع العراتم ت  إاا يم ص ا العاام ولي  إبراء ل ا ونالمظ  ا المشرع العراتم ت  إاا يم ص ا 

م م ادداددخدد  انددراع العاخدد  انددراع العاالتلددر عفدد  ميددا  المج دد  عفيدد  نرعددا التلددر عفدد  ميددا  المج دد  عفيدد  نرعددا     عددعددث ث خدد ى ابعدد  خددا ادددرنا اليدد ، ميددخدد ى ابعدد  خددا ادددرنا اليدد ، ميدد

م المودل يمم لدالدم انعلد اء الدذا يشدمه خلدرا مدان م المودل يمم لدالدم انعلد اء الدذا يشدمه خلدرا مدان ااالمول يمم،  ا  ا المشرع  عل  ممم العاالمول يمم،  ا  ا المشرع  عل  ممم العا

سدر  سدر    اخلدر الدذااخلدر الدذا  اا،  ،  ويقص  بالتلر الدال ار التلر ودين الرترع ويقص  بالتلر الدال ار التلر ودين الرترع . . عف  ميا  المج   عفي عف  ميا  المج   عفي 

خااقد   بياند   ند  إإا لدم خااقد   بياند   ند  إإا لدم   فد فد رندا عرندا علليقع ويقدا لفمجدرى العدااا لرخدرة اإا سداةة سديرا طبيعيدا، وييقع ويقدا لفمجدرى العدااا لرخدرة اإا سداةة سديرا طبيعيدا، وي

إةاا  الجدانم، يدال نمدرا إةاا  الجدانم، يدال نمدرا   فد فد م سراء برتف  و خيبم  ثر يعه الجانم ألسباأ خاةجم عم سراء برتف  و خيبم  ثر يعه الجانم ألسباأ خاةجم عااالدقق العاالدقق العا

 خا  جريمم ااخم، به نمرا بصد ا الشدروع يدم جريمدم انعلد اء بءمد  عاادم خودل يمم عفد  ويدق  خا  جريمم ااخم، به نمرا بصد ا الشدروع يدم جريمدم انعلد اء بءمد  عاادم خودل يمم عفد  ويدق 

 ""عع..  ( 4۳))مما    مما    اا

تيا  دت  بضرأ نخر ب يم يقن عي    و بلر إةاع  لم   لم يدقدق قر د  ادذا بودبا تيا  دت  بضرأ نخر ب يم يقن عي    و بلر إةاع  لم   لم يدقدق قر د  ادذا بودبا   ::مثال ذلكمثال ذلك

 . . خقاوخم المج م عفي ،  و ا خه دت  ثالثخقاوخم المج م عفي ،  و ا خه دت  ثالث

  العاادمالعاادمنبد  خد  تيدا  ةابلدم سدببيم بدي  نبد  خد  تيدا  ةابلدم سدببيم بدي    ::المسلتديمالالمسلتديمال  العا الالعا الاالقال السببيال رين فعب األاداء واالقال السببيال رين فعب األاداء و  -جج

وبددي  يعدده الجددرو  و الضددرأ  و الع ددف  و إعلدداء المدداا  وبددي  يعدده الجددرو  و الضددرأ  و الع ددف  و إعلدداء المدداا    اللددم ادققددش يددم جوددم المج ددم عفيدد اللددم ادققددش يددم جوددم المج ددم عفيدد 

الموددل يمم إلدد  الموددل يمم إلدد    العااددمالعااددمالضدداة   و الةعدده المتددالف لفقددانرا الددذا  ادداه الجددانم،  ا يجددا  ا ا وددا الضدداة   و الةعدده المتددالف لفقددانرا الددذا  ادداه الجددانم،  ا يجددا  ا ا وددا 

. . سدفر  الجددانم، بمع د   ا يعدده انعلدد اء الصدااة خدد  الجدانم اددر سددبا ادقدق العااددم الموددل يممسدفر  الجددانم، بمع د   ا يعدده انعلدد اء الصدااة خدد  الجدانم اددر سددبا ادقدق العااددم الموددل يمم

الجدانم الجدانم ع يداا ع يداا . . تدمتدم( 2۲))اييم إلمد اث العاادم ويقدا لدمدم   اييم إلمد اث العاادم ويقدا لدمدم   وعفي  اإا كاا الوبا األج بم وم ه كوعفي  اإا كاا الوبا األج بم وم ه ك

عاام خول يمم، عاام خول يمم، نيونل ع  العاام وإنما بونل ع  يعف  يقط، وبذلن يونل ع  الشروع يم إم اث نيونل ع  العاام وإنما بونل ع  يعف  يقط، وبذلن يونل ع  الشروع يم إم اث 

 ..المول يممالمول يمم  بوبا  ا الوبا األج بم ت  تلع عالتم الوببيم بي  يعه الجانم والعاامبوبا  ا الوبا األج بم ت  تلع عالتم الوببيم بي  يعه الجانم والعاام

م إيقدداا بصددره، وعفدد   ثددر إلددن نقدده إلدد  المولشددة  م إيقدداا بصددره، وعفدد   ثددر إلددن نقدده إلدد  المولشددة  ب يددب يدد( ( يي))بضددرأ بضددرأ ( ( سس))تيددا  تيددا    ::مثللال ذلللكمثللال ذلللك  -  

 ..((يي))ينةاما اللبيا المعالج خلن جويما  اى إل  يق  بصر المج م عفي  ينةاما اللبيا المعالج خلن جويما  اى إل  يق  بصر المج م عفي  

ف ف قدقد ا ادقق المود وليم الج ائيدم يللفدا ادراير القصد  الجرخدم، وا دا لدم ي ا ادقق المود وليم الج ائيدم يللفدا ادراير القصد  الجرخدم، وا دا لدم ي: : المتطلبات المعنويالالمتطلبات المعنويال

ي الجدرو  و الضدرأ  و ي الجدرو  و الضدرأ  و المشرع ع د  الفدا القصد  العدا  يقدط  ا ادراير العفدم واإلةاا  بتصدرالمشرع ع د  الفدا القصد  العدا  يقدط  ا ادراير العفدم واإلةاا  بتصدر

الع ف  و إعلاء خاا   اة   و الةعال المتالف لفقدانرا، وإمد اث األإى، وسدراء بصدرة  القصد  الع ف  و إعلاء خاا   اة   و الةعال المتالف لفقدانرا، وإمد اث األإى، وسدراء بصدرة  القصد  

المتدداطر  المتدداطر    ممييقدد   عفي ددا تايددييقدد   عفي ددا تايدد  العااددمالعااددملم ع دد خا يلرتددع الةاعدده مصددرل لم ع دد خا يلرتددع الةاعدده مصددرل لمددالمدداالمبادددر  و القصدد  اإلمالمبادددر  و القصدد  اإلم



والملمثده بانصدرا  اةاا  الجداا إلد  والملمثده بانصدرا  اةاا  الجداا إلد    الإحد الخاصالإحد الخاصبد وث ا، وإنما الفا إ ايم إل  إلن اراير بد وث ا، وإنما الفا إ ايم إل  إلن اراير 

 ..إم اث العاام المول يممإم اث العاام المول يمم

، وإن نالدقق خو وليم الجدانم عد  جريمدم األعلد اء بقصد  ، وإن نالدقق خو وليم الجدانم عد  جريمدم األعلد اء بقصد  الإحد الخاصالإحد الخاصإإا نب  خ  اراير اذا إإا نب  خ  اراير اذا 

جريمم انعلد اء المةضدم إلد  جريمم انعلد اء المةضدم إلد      ا يوال عا يوال عممننوإوإ  ..عع..قق  ((4//141422))إم اث عاام خول يمم ويق الةقر  إم اث عاام خول يمم ويق الةقر  

 و يودنل عد   و يودنل عد   . . م م ادادتدع يي دا اإا ادققدش العاتدع يي دا اإا ادققدش العا( 141422))خد    خد    ( 2))عاام خول يمم ويقدا ألممدا  الةقدر  عاام خول يمم ويقدا ألممدا  الةقدر  

الج دا  يدءا الجميدع الج دا  يدءا الجميدع   اام ويدم مالدم اعد م ويدم مالدم اعد اداداإا الدقدق العااإا الدقدق العا  ..عع..قق  ((4//141444))جريمم اإليذاء عف  ويق   جريمم اإليذاء عف  ويق   

لد اخه،  ا كده وامد  خد  م ايعفدم بةعفد  ويعده لد اخه،  ا كده وامد  خد  م ايعفدم بةعفد  ويعده يونلرا ع  الجريمم الرامد   اإا كداا بيد  م تصد  اليونلرا ع  الجريمم الرامد   اإا كداا بيد  م تصد  ال

 ..اآلخر، ويري  يعف  ويعه اآلخر، ويعفم بال ليجم اللم سللراا عف  األيعال ويري اااآلخر، ويري  يعف  ويعه اآلخر، ويعفم بال ليجم اللم سللراا عف  األيعال ويري اا

اخا اإا لم يم  بي  الج ا  تص  الل اخه ييونل كه وام  خ  م عف  يعف ، يالذا  مد ث العاادم يودنل اخا اإا لم يم  بي  الج ا  تص  الل اخه ييونل كه وام  خ  م عف  يعف ، يالذا  مد ث العاادم يودنل 

ط عف  اساس الق ة المليق  يم يعف م، باعلبداة ط عف  اساس الق ة المليق  يم يعف م، باعلبداة ع  ا، ا  اآلخروا يونلرا ع  جريمم اإليذاء البويع  ا، ا  اآلخروا يونلرا ع  جريمم اإليذاء البوي

يءإا اعذة اعيي  صاما الةعه الذا  مد ث يءإا اعذة اعيي  صاما الةعه الذا  مد ث . .  ن م لم يقص وا إم اث العاام وإنما إم اث األإى يقط ن م لم يقص وا إم اث العاام وإنما إم اث األإى يقط

م يالجميع يوالرا ع  الشروع يم جريمم إم اث عاادم خودل يمم باعلبداة القد ة الملديق  يدم م يالجميع يوالرا ع  الشروع يم جريمم إم اث عاادم خودل يمم باعلبداة القد ة الملديق  يدم ااالعاالعا

 ..مق ممق م

عفدد  عقربددم جريمددم انعلدد اء بقصدد  إمدد اث عااددم عفدد  عقربددم جريمددم انعلدد اء بقصدد  إمدد اث عااددم   ..عع..قق  ((4//141422))نصددش   نصددش     ::اإورللال اليريمللالاإورللال اليريمللال  

خودل يمم  ن وادم الوددج  خد   نا يده عفدد  خمودم عشدر  سدد م، وادذا يع دم  ا المشددرع تد  خدد ح خودل يمم  ن وادم الوددج  خد   نا يده عفدد  خمودم عشدر  سدد م، وادذا يع دم  ا المشددرع تد  خدد ح 

خدممدم المر درع سدفلم اق يريدم لفدمدم بالودج  لمد   الدراوو بدي   كثدر خد  خمد  سد راة إلدد  خدممدم المر درع سدفلم اق يريدم لفدمدم بالودج  لمد   الدراوو بدي   كثدر خد  خمد  سد راة إلدد  

 ..خموم عشر  س مخموم عشر  س م

  ال مستديمال اليريمال اداتداء المفضي على اا: ثانيا

اذه الجريمم، وادقق ا يلرتدف عفد  خاايداة خعي دم، اذه الجريمم، وادقق ا يلرتدف عفد  خاايداة خعي دم،   ع نصش عف ع نصش عف ..قق( 141422))خ    خ    ( 2))اا الةقر  اا الةقر  

 ..يم مي   ا المو وليم ع  ا اقلضم اراير تص  خ  نرع خاييم مي   ا المو وليم ع  ا اقلضم اراير تص  خ  نرع خاي

إم اث إم اث   الدقق الجريمم ب ة  المااياة اللم الدقق ب ا جريمم انعل اء بقص الدقق الجريمم ب ة  المااياة اللم الدقق ب ا جريمم انعل اء بقص   ::المتطلبات الماديالالمتطلبات الماديال. . 

ا داة   و ا داة   و   يعه اعل اء خلمثده بدالجرو  و الضدرأ او الع دف  و إعلداء خداا  يعه اعل اء خلمثده بدالجرو  و الضدرأ او الع دف  و إعلداء خداا    عاام خول يمم، خ عاام خول يمم، خ 

يعده انعلد اء يعده انعلد اء     يعه ختالف لفقانرا، ونليجم جرخيم خلمثفم بالعاام المول يمم، وعالتم الودببيم بدييعه ختالف لفقانرا، ونليجم جرخيم خلمثفم بالعاام المول يمم، وعالتم الودببيم بدي

والعاام المول يمم ولم  ا اتلفف ع  ا خ  ميث القص  الجرخم والعقربم ولذلن س ةرا ل ا نقللي  والعاام المول يمم ولم  ا اتلفف ع  ا خ  ميث القص  الجرخم والعقربم ولذلن س ةرا ل ا نقللي  

 ..خولقفلي خولقفلي 

 ،،المو وليم ع  اذه الجريمم اللفا اراير تص  جرخم عا  باإليذاءالمو وليم ع  اذه الجريمم اللفا اراير تص  جرخم عا  باإليذاء  أنأن: : المتطلبات المعنويالالمتطلبات المعنويال. 



  اايم يعف  الملمثه بدالجرو  و الضدرأ  و الع دف  و إعلداء خداا   داة   و يعده اايم يعف  الملمثه بدالجرو  و الضدرأ  و الع دف  و إعلداء خداا   داة   و يعده مم ا عفم الجانم ب ا عفم الجانم ب

ه ه ختالف لفقانرا، وخا يلراا عف  خ   إى إلعلالل صدم المج م عفيد ، وإاجداه اةاااد  إلد  الةعدختالف لفقانرا، وخا يلراا عف  خ   إى إلعلالل صدم المج م عفيد ، وإاجداه اةاااد  إلد  الةعد

 ..وإل  إم اث األإىوإل  إم اث األإى

، وب ذا يدءا ، وب ذا يدءا المول يمم ولم  يعف  ااى إل  إم اث االمول يمم ولم  يعف  ااى إل  إم اث ا  العاامالعااماوا  ا ا صر  إةاا  الجاا إل  إم اث اوا  ا ا صر  إةاا  الجاا إل  إم اث 

العاام المول يمم ت  اجاوزة تص  الجانم، لذلن اقع اذه الجريمم  م  الجرائم الملجداوز  تصد  العاام المول يمم ت  اجاوزة تص  الجانم، لذلن اقع اذه الجريمم  م  الجرائم الملجداوز  تصد  

ونل ع  جريمم اإليذاء التلن عف  ويق ونل ع  جريمم اإليذاء التلن عف  ويق وعفي  إإا انلة  تص  اإليذاء ل ى الجانم يءن  ت  يوعفي  إإا انلة  تص  اإليذاء ل ى الجانم يءن  ت  ي. . الجانمالجانم

 . . عع..قق((144144))ن    ن    

وت  يدصه يم الراتع  ا يلع ا الج ا  يم ج ايم انعل اء المةضم إل  عاام خول يمم، يدءإا وتعدش وت  يدصه يم الراتع  ا يلع ا الج ا  يم ج ايم انعل اء المةضم إل  عاام خول يمم، يدءإا وتعدش 

بصرة  ننيم اوا  ا يرج  إاةاق خوبق  و خعاصر بي  الج ا  عف  إم اث ا، ييونل كه خ  م بد وا بصرة  ننيم اوا  ا يرج  إاةاق خوبق  و خعاصر بي  الج ا  عف  إم اث ا، ييونل كه خ  م بد وا 

، يدءإا اعدذة اعيدي  ، يدءإا اعدذة اعيدي  ""  األيعدال اللدم يناي دا الموداامرا انخدروا  األيعدال اللدم يناي دا الموداامرا انخدرواالةعه الذا إةامب  ادر بمعد ل عدالةعه الذا إةامب  ادر بمعد ل عد

إيدذاء عاايدم  خدذا إيدذاء عاايدم  خدذا   ممصاما األصابم اللم  يضدش إلد  العاادم، كداا كده خد  م خود ون عد  جريمدصاما األصابم اللم  يضدش إلد  العاادم، كداا كده خد  م خود ون عد  جريمد

بالق ة المليق  يدم مقد ،  خدا إإا وجد  بدي  الموداامي  ااةداق سدابق  و خعاصدر عفد  انعلد اء ي دم بالق ة المليق  يدم مقد ،  خدا إإا وجد  بدي  الموداامي  ااةداق سدابق  و خعاصدر عفد  انعلد اء ي دم 

 . . م المول يمم ولر لم يعر  الجانم الذا  م ث ام المول يمم ولر لم يعر  الجانم الذا  م ث اااجميعا خو ولرا ع  العاجميعا خو ولرا ع  العا

ع عفد  عقربدم ادذه الجريمدم  ن وادم الودج  خد   ن ع عفد  عقربدم ادذه الجريمدم  ن وادم الودج  خد   ن ..قق(  141422/  2) ) نصدش   نصدش     ::اإورال اليريملالاإورال اليريملال

ف  سبع س راة  و بالدب ، وخ  ا ا يلضح  ا المشرع ت  خ ح خدممم المر درع سدفلم ف  سبع س راة  و بالدب ، وخ  ا ا يلضح  ا المشرع ت  خ ح خدممم المر درع سدفلم عع| | ا ي  ا ي  

اق يريم يم  ا اقضم بعقربم الوج  خ   الراوو بي   كثر خ  خم  سد راة إلد  سدبع سد راة  و اق يريم يم  ا اقضم بعقربم الوج  خ   الراوو بي   كثر خ  خم  سد راة إلد  سدبع سد راة  و 

 . ا اقضم بعقربم الدب  اللم خ ا ا القصرى خم  س راة ا اقضم بعقربم الدب  اللم خ ا ا القصرى خم  س راة

 


