
 جريمة اإليذاء الشديد

العقوبة  فيمةا إ ا نشة  العقوبة  فيمةا إ ا نشة    ددإعتد المشرع باألثر المترتب على فعل الجاني بحيث أنه رفع حإعتد المشرع باألثر المترتب على فعل الجاني بحيث أنه رفع ح

عةةا األعتةةدار عظةةر عأةة  أ  أ   أ   ةةرج أعجةةه المجلةةى عليةةه عةةا القيةةا  ب  ةة اله عةةا األعتةةدار عظةةر عأةة  أ  أ   أ   ةةرج أعجةةه المجلةةى عليةةه عةةا القيةةا  ب  ةة اله 

کةا اعتةد بالولةيل  المظةتعمل  فةي کةا اعتةد بالولةيل  المظةتعمل  فةي . . عع..قق( 22//314314))المعتادة  وتهيد على عشريا يو ا  المعتادة  وتهيد على عشريا يو ا  

 . . اإليذار بحيث قرر لها عقوب  أ د  ا الحالتيا الظابقتيااإليذار بحيث قرر لها عقوب  أ د  ا الحالتيا الظابقتيا

 : : جريمة اإلعتداء المفضي إلى كسر عظمجريمة اإلعتداء المفضي إلى كسر عظم  -11

 تتحقة  رريمة  اإليةذار علةى  تتحقة  رريمة  اإليةذار علةى   ع على هذه الحالة ع على هذه الحالة ..قق( 314314)) ا    ا   ( ( أأ/ 2))نصت الفقرة نصت الفقرة 

 ..ي توافر القصد الجر يي توافر القصد الجر يادياتها، أ ا المظؤ لي  علها تقتضادياتها، أ ا المظؤ لي  علها تقتضمم ف  هذه الصورة ب ف  هذه الصورة ب

ان  اديات هذه الجريم  تتمثل بفعل األعتةدار  اللتيجة  الجر ية  ان  اديات هذه الجريم  تتمثل بفعل األعتةدار  اللتيجة  الجر ية    ::المتطلبات الماديةالمتطلبات المادية  -أأ

 . .  عالق  الظببي  بيلها عالق  الظببي  بيلها( ( عظر العأ عظر العأ ))

ان فعل االعتدار الذي ي تيةه الجةاني يتجظةد فةي الجةرا أ  الضةر  ان فعل االعتدار الذي ي تيةه الجةاني يتجظةد فةي الجةرا أ  الضةر    ::الفعل االعتداءالفعل االعتداء  -أأ

 . . فعل  خالف للقانون کا  بيا لابقافعل  خالف للقانون کا  بيا لابقاإعطار  ادة ضارة أ  أي إعطار  ادة ضارة أ  أي     أ  العلف أأ  العلف أ

ان اللتيجةة  المترتبةة  عةةا فعةةل االعتةةدار التتمثةةل فةةي األ   أ  ان اللتيجةة  المترتبةة  عةةا فعةةل االعتةةدار التتمثةةل فةةي األ   أ    ::النتيجةةة الجرةيةةةالنتيجةةة الجرةيةةة  -بب  

بصةورة  طلقة  بصةورة  طلقة  ( ( کظر عأة کظر عأة )) قد  رد لفظ  قد  رد لفظ . . ا بحد ث عظر عأ ا بحد ث عظر عأ مم ان ان  ،،المرج البظيطالمرج البظيط

في اللص، لذلك فةنن الجريمة  تتحقة  ب ظةر أي عأة   ةا عأةا  رظة  المجلةي عليةه، في اللص، لذلك فةنن الجريمة  تتحقة  ب ظةر أي عأة   ةا عأةا  رظة  المجلةي عليةه، 

الظاعد أ  ال تف أ  الترقوة أ  الفةك أ  احةد عأةا  األعةابع الظاعد أ  ال تف أ  الترقوة أ  الفةك أ  احةد عأةا  األعةابع . .     عأ  اليد أعأ  اليد ألوار أعان لوار أعان 

عما أن المشرع ل  يشترط أن يؤدي عظر العأة  إلةى عجةه المجلةي عما أن المشرع ل  يشترط أن يؤدي عظر العأة  إلةى عجةه المجلةي   ..أ  عظر الجمجم أ  عظر الجمجم 

 . . الطبيعي  أ  األعتيادي ، فمجرد عظر العأ  يحق  الجريم الطبيعي  أ  األعتيادي ، فمجرد عظر العأ  يحق  الجريم " " عليه عا أدار أعياله عليه عا أدار أعياله 

تةةوافر عالقةة  الظةةببي  بةةيا فعةةل الجةةرا ا  الضةةر  أ  تةةوافر عالقةة  الظةةببي  بةةيا فعةةل الجةةرا ا  الضةةر  أ  البةةد  ةةا البةةد  ةةا   ::عالقةةة السةةببيةعالقةةة السةةببية  -جج

 ادة ضارة أ  الفعل المخالف للقةانون  بةيا عظةر العأة ، اي اثبةات  ادة ضارة أ  الفعل المخالف للقةانون  بةيا عظةر العأة ، اي اثبةات   العلف أ  اعطار العلف أ  اعطار 

أد  إلى عظر العأ ،  بعبارة أخر  أن عظر العأ  عان نتيجة  أد  إلى عظر العأ ،  بعبارة أخر  أن عظر العأ  عان نتيجة    ييان هذا الفعل هو الذان هذا الفعل هو الذ

حةداث عظةر العأة   فقةا حةداث عظةر العأة   فقةا  عليه ا ا ثبت أن العا ةل األرلبةي عةان عافية  إل عليه ا ا ثبت أن العا ةل األرلبةي عةان عافية  إل. . لفعل الجانيلفعل الجاني

ع، ففي هذه الحالة  تلقطةع عالقة  الظةببي  بةيا فعةل الجةاني  عظةر ع، ففي هذه الحالة  تلقطةع عالقة  الظةببي  بةيا فعةل الجةاني  عظةر ..قق( 2۲))لملطوق   لملطوق   



 ةا  ةا ( ( 11))العأ    ا ث  ال يظال الفاعل إال عا فعله،  بهذا فقد يظ ل علةى  فة  الفقةرة العأ    ا ث  ال يظال الفاعل إال عا فعله،  بهذا فقد يظ ل علةى  فة  الفقةرة 

 ..تتوافر العالق  بيله  بيا فعل الجانيتتوافر العالق  بيله  بيا فعل الجاني  ثثع عا االيذار البظيط، حيع عا االيذار البظيط، حي..فيفي( 314314))    

ان المظةةةؤ لي  عةةةا هةةةذه الجريمةةة  تتطلةةةب تةةةوافر القصةةةد ان المظةةةؤ لي  عةةةا هةةةذه الجريمةةة  تتطلةةةب تةةةوافر القصةةةد   ::المعنويةةةةالمعنويةةةة  المتطلبةةةاتالمتطلبةةةات  -بب

الجر ي لد  الجاني،  الذي يتمثل بعل  الجاني باهي  الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ  الجر ي لد  الجاني،  الذي يتمثل بعل  الجاني باهي  الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ  

اعطار  ادة ضةارة أ  الفعةل المخةالف للقةانون،  علمةه بةان فعلةه لةيؤدي إلةى احةداث اعطار  ادة ضةارة أ  الفعةل المخةالف للقةانون،  علمةه بةان فعلةه لةيؤدي إلةى احةداث 

المطلة  بجظة  المجلةي عليةه، المطلة  بجظة  المجلةي عليةه،   اال ي،  ا إتجاه ارادتها إلةى الفعةل  الةى احةداث اال ياال ي،  ا إتجاه ارادتها إلةى الفعةل  الةى احةداث اال ي

 ال يشترط إتجاه االرادة إلى إحداث ا   يتمثل بدرر   عيل   ا الخطورة  الجظا  ،  ال يشترط إتجاه االرادة إلى إحداث ا   يتمثل بدرر   عيل   ا الخطورة  الجظا  ، 

لذلك نالحظ أن المشرع رتب المظؤ لي  الجلائي  علةى الجةاني إ ا نشة  عةا الفعةل أ   لذلك نالحظ أن المشرع رتب المظؤ لي  الجلائي  علةى الجةاني إ ا نشة  عةا الفعةل أ   

  ا بةا  أ لةى يظة ل الجةاني عةا هةذا األ   الجظةي  إ ا   ا بةا  أ لةى يظة ل الجةاني عةا هةذا األ   الجظةي  إ ا ((. ((. عحال  عظر العأ عحال  عظر العأ ))رظي  رظي  

 ..هت إرادته إلى إحداثههت إرادته إلى إحداثهإتجإتج

 عليه إ ا إنتفی علة  الجةاني هةذا أ  إنتفةي األتجةاه األرادي لديةه، فةنن القصةد الجر ةي  عليه إ ا إنتفی علة  الجةاني هةذا أ  إنتفةي األتجةاه األرادي لديةه، فةنن القصةد الجر ةي 

يلتفي   ا ث  تلتفي  ظؤ ليته عا الجريم ،  قد يظ ل عا رريم  اإليةذار الخطة  علةى يلتفي   ا ث  تلتفي  ظؤ ليته عا الجريم ،  قد يظ ل عا رريم  اإليةذار الخطة  علةى 

إن المشةةةرع قةةةد رفةةةع عقوبةةة  رريمةةة  اإليةةةذار  رعلهةةةا الحةةةب  إن المشةةةرع قةةةد رفةةةع عقوبةةة  رريمةةة  اإليةةةذار  رعلهةةةا الحةةةب  . . عع..قق( ( 314314)) فةةة     فةةة    

 دظالتهيةد علةةى ثةالث لةةلوات  ال را ةة  التةي التهيةةد علةةى ثالثمائة  ديلةةار أ  بنحةةد   دظالتهيةد علةةى ثةالث لةةلوات  ال را ةة  التةي التهيةةد علةةى ثالثمائة  ديلةةار أ  بنحةةد  

الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ  إعطةار الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ  إعطةار ))  ررهاتيا العقوبتيا، إ ا نشة  عةا فعةل اإلعتةداهاتيا العقوبتيا، إ ا نشة  عةا فعةل اإلعتةدا

ع،  يتضة   ةا ع،  يتضة   ةا ..قق( 314314/ 2/ / أ) ) کظةر عأة  ا  کظةر عأة  ا    (( ادة ضارة أ  فعةل  خةالف للقةانون ادة ضارة أ  فعةل  خةالف للقةانون

األثةر المترتةب علةى فعةل األثةر المترتةب علةى فعةل      لك أن المشرع قد أخةذ بلأةر االعتبةار رظةا   اإلعةاب  أ لك أن المشرع قد أخةذ بلأةر االعتبةار رظةا   اإلعةاب  أ

الجةةاني، عمةةا  ةةل  لمح مةة  الموضةةوع لةةلط  تقديريةة  فةةي أن تقضةةي بعقوبةة  الحةةب  الجةةاني، عمةةا  ةةل  لمح مةة  الموضةةوع لةةلط  تقديريةة  فةةي أن تقضةةي بعقوبةة  الحةةب  

( 2424))بحةدها األقصةى المقةةرر أ  تلةهل د ن  لةةك علةى  فةة   ةا  لصةةو  عليةه فةةي  بحةدها األقصةى المقةةرر أ  تلةهل د ن  لةةك علةى  فةة   ةا  لصةةو  عليةه فةةي  

بحةدها األقصةى أ  تلةهل د ن  لةك، أ  أن تقضةى بحةدها األقصةى أ  تلةهل د ن  لةك، أ  أن تقضةى ع، أ  أن تقضي بعقوب  ال را ة  ع، أ  أن تقضي بعقوب  ال را ة  ..قق

 ..بالعقوبتيا  عابالعقوبتيا  عا

 ::جريمة اإلعتداء المفضي إلى عجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادةجريمة اإلعتداء المفضي إلى عجز المجني عليه عن القيام بأشغاله المعتادة-22

عما في الحال  الظابق  فنن المشةرع قةد إعتةد بةاألثر المترتةب علةى فعةل الجةاني فرفةع عما في الحال  الظابق  فنن المشةرع قةد إعتةد بةاألثر المترتةب علةى فعةل الجةاني فرفةع   

جلةةي عليةةه عةةا القيةةا  جلةةي عليةةه عةةا القيةةا  العقوبةة  فيهةةا إ ا أدي اإلعتةةدار إلةةى أ   أ   ةةرج أعجةةه المالعقوبةة  فيهةةا إ ا أدي اإلعتةةدار إلةةى أ   أ   ةةرج أعجةةه الم



 تتحقةةة  هةةةذه  تتحقةةة  هةةةذه . . عع..قق( (   / / 314314/1))يو ةةةا   يو ةةةا   ( 2۲))ب  ةةة اله المعتةةةادة  ةةةدة تهيةةةد علةةةى ب  ةةة اله المعتةةةادة  ةةةدة تهيةةةد علةةةى 

الجريمةة   المظةةؤ لي  علهةةا بةةلف   تطلبةةات الجريمةة  الظةةابق  بنلةةتثلار األثةةر المترتةةب الجريمةة   المظةةؤ لي  علهةةا بةةلف   تطلبةةات الجريمةة  الظةةابق  بنلةةتثلار األثةةر المترتةةب 

 . . على فعل الجانيعلى فعل الجاني

 عالقة   عالقة  تتمثل  اديات الجريم  بفعل اإلعتدار  اللتيج  الجر ية  تتمثل  اديات الجريم  بفعل اإلعتدار  اللتيج  الجر ية    ::المتطلبات الماديةالمتطلبات المادية  -أأ

 ::    الظببيالظببي

الن الفعل الصادر  ا الجاني  عما حدده اللص يتمثل في الجرا أ  الن الفعل الصادر  ا الجاني  عما حدده اللص يتمثل في الجرا أ    : : فعل اإلعتداءفعل اإلعتداء  -أأ

 ... . العلف أ  إعطار  ادة ضارة أ  فعل  خالف للقانونالعلف أ  إعطار  ادة ضارة أ  فعل  خالف للقانون    الضر  أالضر  أ

تتجظد في األثر المترتب علةى الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ  تتجظد في األثر المترتب علةى الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ    ::النتيجة الجرةيةالنتيجة الجرةية  -بب

 خالف للقانون، أال  هةو األ   أ  المةرج الةذي يقعةد  خالف للقانون، أال  هةو األ   أ  المةرج الةذي يقعةد   اعطار  ادة اضارة أ  أي فعلاعطار  ادة اضارة أ  أي فعل

 يقصةد بةالعجه  يقصةد بةالعجه . . القيا  ب   اله المعتادة  دة تهيد علةى عشةريا يو ةاالقيا  ب   اله المعتادة  دة تهيد علةى عشةريا يو ةا  ااالمجلي عليه عالمجلي عليه ع

عا القيا  باأل  ال المعتادة هو عد   قدرة المجلي عليه علةى  ها لة  بعةأل األعمةال عا القيا  باأل  ال المعتادة هو عد   قدرة المجلي عليه علةى  ها لة  بعةأل األعمةال 

فالمشةرع لة  يقصةد فالمشةرع لة  يقصةد ... ... القد القد   البدني  التي تظتخد  فيها أعضار الجظ  أ  بعضها عاليد أ البدني  التي تظتخد  فيها أعضار الجظ  أ  بعضها عاليد أ 

باأل  ال العدي  أعمال الوظيفة  أ  المهلة  أ  الحرفة  أ  الخد ة   إال ترتةب علةى  لةك باأل  ال العدي  أعمال الوظيفة  أ  المهلة  أ  الحرفة  أ  الخد ة   إال ترتةب علةى  لةك 

 ..تلويع العقا  تبعا لوظيف  المجلي عليه االرتماعي  ال تبعا لجظا   االعاباتتلويع العقا  تبعا لوظيف  المجلي عليه االرتماعي  ال تبعا لجظا   االعابات

کيا اليشترط لتطبي  اللص ان ي ون عجه المجلي عليه تما ا عةا أدار العمةل البةدني، کيا اليشترط لتطبي  اللص ان ي ون عجه المجلي عليه تما ا عةا أدار العمةل البةدني، 

أي اليشترط أن ي ون العجه  ا ال ل ل األعمال البدني  العادي ،  إنما ي في أن يصةب  أي اليشترط أن ي ون العجه  ا ال ل ل األعمال البدني  العادي ،  إنما ي في أن يصةب  

يةةو ، يةةو ، ( 2۲))المجلةةي عليةةه عةةارها عةةا  ها لةة  أي عمةةل بةةدني عةةادي  ةةدة تهيةةد علةةى المجلةةي عليةةه عةةارها عةةا  ها لةة  أي عمةةل بةةدني عةةادي  ةةدة تهيةةد علةةى 

يةو ، يةو ، ( 2۲))ك آثارة أ  عال ات إلتمرت أعثر  ا ك آثارة أ  عال ات إلتمرت أعثر  ا  بذلك ال ي في ان ي ون الفعل قد تر بذلك ال ي في ان ي ون الفعل قد تر

يةو ، إ  ان هةذا يةو ، إ  ان هةذا ( 2۲))عما ال ي في ان ي ون المجلةي عليةه قةد خضةع للعةالر أعثةر  ةا عما ال ي في ان ي ون المجلةي عليةه قةد خضةع للعةالر أعثةر  ةا 

ان يعةال  اإلنظةان  ةا الجةرا د ن ان ان يعةال  اإلنظةان  ةا الجةرا د ن ان   للغير قاطع الدالل  على العجه، ألنةه قةد يحصةغير قاطع الدالل  على العجه، ألنةه قةد يحصة

لةذلك يجةب أن ت ةون األعةاب  بةاأل   أ  المةرج قةد اقعةدت لةذلك يجةب أن ت ةون األعةاب  بةاأل   أ  المةرج قةد اقعةدت . . ي ون عارها عا العملي ون عارها عا العمل

بةو   البةد  ةا بيةان  لةك بةو   البةد  ةا بيةان  لةك ( 2۲))المجلي عليه فعال عا األ  ال العادي   ةدة تهيةد علةى المجلي عليه فعال عا األ  ال العادي   ةدة تهيةد علةى 

  ةا  لةةك يتضةة  أن المشةرع قةةد ربةةط بةيا األ    المةةرج الةةذي   ةا  لةةك يتضةة  أن المشةرع قةةد ربةةط بةيا األ    المةةرج الةةذي . . فةي ح ةة  المح مةة فةي ح ةة  المح مةة 



ى فعل الجاني   بيا عجةه المجلةي عليةه عةا أدار األعمةال االعتيادية  علةى ى فعل الجاني   بيا عجةه المجلةي عليةه عةا أدار األعمةال االعتيادية  علةى يترتب عليترتب عل

 . . عع. . قيقي( (   //22//314314))يو  ل ي يت  تطبي  نص   يو  ل ي يت  تطبي  نص   ( ( 2۲2۲))ان ت ون  دة العجه اعثر  ا ان ت ون  دة العجه اعثر  ا 

البةةد  ةةا إثبةةات عالقةة  الظةةببي  بةةيا فعةةل الجةةرا أ  الضةةر  أ  البةةد  ةةا إثبةةات عالقةة  الظةةببي  بةةيا فعةةل الجةةرا أ  الضةةر  أ    : : عالقةةة السةةببيةعالقةةة السةةببية  -جج

لقةانون  بةيا األ   أ  المةرج الةذي لقةانون  بةيا األ   أ  المةرج الةذي المخةالف لالمخةالف ل  إعطار  ادة ضارة أ  الفعلإعطار  ادة ضارة أ  الفعلالعلف أ  العلف أ  

 . . ليه عا أدار أعماله األعتيادي ليه عا أدار أعماله األعتيادي ععاعجه المجلى اعجه المجلى 

أي أن هةةذا الفعةةل هةةو الةةذي أد  إلةةى األ   أ  المةةرج أ  حالةة  العجةةه اللا ةة   علةةه، أي أن هةةذا الفعةةل هةةو الةةذي أد  إلةةى األ   أ  المةةرج أ  حالةة  العجةةه اللا ةة   علةةه، 

. . اخر  ان هةذا األ   أ  المةرج  حالة  العجةه حصةلت بظةبب فعةل الجةانياخر  ان هةذا األ   أ  المةرج  حالة  العجةه حصةلت بظةبب فعةل الجةاني   بعبارة  بعبارة 

ظةةةببي  بيلهمةةةا انتفةةةت  ظةةةؤ لي  الجةةةاني عةةةا اللتيجةةة  ظةةةببي  بيلهمةةةا انتفةةةت  ظةةةؤ لي  الجةةةاني عةةةا اللتيجةةة   عليةةةه ا ا ثبةةةت انتفةةةار عالقةةة  ال عليةةةه ا ا ثبةةةت انتفةةةار عالقةةة  ال

المترتبةة ، عمةةا لةةو عةةان الظةةبب األرلبةةي الوحةةده عافيةة  إلحةةداث حالةة  العجةةه، فةةي هةةذه المترتبةة ، عمةةا لةةو عةةان الظةةبب األرلبةةي الوحةةده عافيةة  إلحةةداث حالةة  العجةةه، فةةي هةةذه 

ق، ع ، إ ا ثبةةت ق، ع ، إ ا ثبةةت ( ( 314314)) ةةا    ةةا   ( ( 11))الحالةة  يظةة ل الجةةاني عةةا األ   علةةى  فةة  الفقةةرة الحالةة  يظةة ل الجةةاني عةةا األ   علةةى  فةة  الفقةةرة 

 ..عالق  الظببي  بيا فعله  هذا األ  عالق  الظببي  بيا فعله  هذا األ  

قصةد قصةد   تتطلةب المظةؤ لي  الجهائية  عةا هةذه الجريمة  تةوافرتتطلةب المظةؤ لي  الجهائية  عةا هةذه الجريمة  تةوافر  ::ة ة المتطلبات المعنويالمتطلبات المعنوي  -بب

الجاني،  الذي يتجظدا يعل  الجاني باهي  الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ  الجاني،  الذي يتجظدا يعل  الجاني باهي  الجةرا أ  الضةر  أ  العلةف أ    اإليذار لدياإليذار لدي

إعطار  ادة ضارة أ  الفعل المخالف للقةانون،  إرادة  لةك  ةع علمةه ان فعلةه لةيؤدي إعطار  ادة ضارة أ  الفعل المخالف للقةانون،  إرادة  لةك  ةع علمةه ان فعلةه لةيؤدي 

 لةةك،  ل ةةا ال يشةةترط إتجةةاه  لةةك،  ل ةةا ال يشةةترط إتجةةاه   إلةةى إحةةداث األ   بةةالمجلى عليةةه  ةةع إتجةةاه إرادتةةه إلةةىإلةةى إحةةداث األ   بةةالمجلى عليةةه  ةةع إتجةةاه إرادتةةه إلةةى

لةذا نالحةظ أن لةذا نالحةظ أن * * اإلرادة إلى إحداث أ ي يتمثل بدرر   عيلة   ةا الخطةورة  الجظةا   اإلرادة إلى إحداث أ ي يتمثل بدرر   عيلة   ةا الخطةورة  الجظةا   

المشرع رتب المظؤ لي  الجهائي  على الجاني إ ا نش عا الفعةل أ   أ   ةرج أعجةه المشرع رتب المظؤ لي  الجهائي  على الجاني إ ا نش عا الفعةل أ   أ   ةرج أعجةه 

 عليةه فمةا بةا   عليةه فمةا بةا   . . يةو يةو ( 2۲))المجلى عليةه عةا أدار أعالةه اإلعتيادية   ةدة تهيةد علةى المجلى عليةه عةا أدار أعالةه اإلعتيادية   ةدة تهيةد علةى 

يترتةب يترتةب     ا  ا. . أن الجاني يظ ل عا هذا األ   الجظي  إ ا إتجهت إرادته إلى إحداثهأن الجاني يظ ل عا هذا األ   الجظي  إ ا إتجهت إرادته إلى إحداثه  ا لىا لى

لديةةه فةةنن القصةةد لديةةه فةةنن القصةةد    لةةك أنةةه إ ا إنتفةةی علةة  الجةةاني هةةذا أ  إنتفةةى األتجةةاه اإلرادي لةةك أنةةه إ ا إنتفةةی علةة  الجةةاني هةةذا أ  إنتفةةى األتجةةاه اإلرادي  ى ى لةةلةةعع

الجر ي يلتفي،   ا ث  تلتفي المظةؤ لي  الجهائية  عةا هةذه الجريمة ،  ل ةا قةد يظة ل الجر ي يلتفي،   ا ث  تلتفي المظةؤ لي  الجهائية  عةا هةذه الجريمة ،  ل ةا قةد يظة ل 

 ..عع..قق( ( 314314))عا رريم  اإليذار الخط  على  ف    عا رريم  اإليذار الخط  على  ف    

أن المشرع قد رعل المظؤ لي  عا رريمة  االيةذار  لدررة  تبعةا أن المشرع قد رعل المظؤ لي  عا رريمة  االيةذار  لدررة  تبعةا   ::عقوبة الجريمةعقوبة الجريمة  -جج

 ..د رظا   المظؤ لي   العقا د رظا   المظؤ لي   العقا لدرر  رظا   األ  ، فبقدر  ا تهداد رظا   األ   تهدالدرر  رظا   األ  ، فبقدر  ا تهداد رظا   األ   تهدا



فنزدياد رظا   األ   البدني يعلي إزدياد رظا   الضةرر الةذي أعةا  المجتمةع،  مةا فنزدياد رظا   األ   البدني يعلي إزدياد رظا   الضةرر الةذي أعةا  المجتمةع،  مةا 

ايظةةتتبع إزديةةاد خطةةورة  اديةةات الجريمةة ، أي إزديةةاد رظةةا   الجريمةة  إلةةى رانبهةةا ايظةةتتبع إزديةةاد خطةةورة  اديةةات الجريمةة ، أي إزديةةاد رظةةا   الجريمةة  إلةةى رانبهةةا 

الموضوعي إ ا  قدار العقوب  يتحدد بجظا   االعةابات، فالجريمة  علةى  فة  نةص   الموضوعي إ ا  قدار العقوب  يتحدد بجظا   االعةابات، فالجريمة  علةى  فة  نةص   

 ها لةةة  األ ةةة ال أ   ها لةةة  األ ةةة ال أ    ااع تقةةةاس رظةةةا تها بعجةةةه المجلةةةي عليةةةه عةةةع تقةةةاس رظةةةا تها بعجةةةه المجلةةةي عليةةةه عةةة..قق( (   //22/  314314))

يو ةةا،  هةةذا المعيةةار  مةةا يم ةةا أن يو ةةا،  هةةذا المعيةةار  مةةا يم ةةا أن ( 2۲))تهيةةد علةةى تهيةةد علةةى    تةةدة تةةدة  األعمةةال البدنيةة  أ  اليد يةة األعمةةال البدنيةة  أ  اليد يةة 

لذلك نالحظ أن المشرع قد رفع عقوب  رريم  اإليذار العمةد لذلك نالحظ أن المشرع قد رفع عقوب  رريم  اإليذار العمةد . . يتظا   فيه رميع اللاس يتظا   فيه رميع اللاس 

 ةةدة ال تهيةةد علةةى ثةةالث لةةلوات  ةةدة ال تهيةةد علةةى ثةةالث لةةلوات حيةةث رعلهةةا الحةةب  حيةةث رعلهةةا الحةةب  | | عمةةا فةةي حالةة  عظةةر العأةة  عمةةا فةةي حالةة  عظةةر العأةة  

إ ا يجةةةوز إ ا يجةةةوز . . بنحةةةد  هةةةاتيا العقةةةوبتيابنحةةةد  هةةةاتيا العقةةةوبتيا  ديلةةةار أ ديلةةةار أ ( 4۲۲)) ال را ةةة  التةةةي ال تهيةةةد علةةةى  ال را ةةة  التةةةي ال تهيةةةد علةةةى 

 ..للمح م  أن تفضي بالعقوبتيا  عا أ  بنحداهاللمح م  أن تفضي بالعقوبتيا  عا أ  بنحداها

يالحةظ أن المشةرع  فةي يالحةظ أن المشةرع  فةي   ::الجريمة اإليذاء بإستعمال سالح أو آلةة أو ةةادة رةا ةالجريمة اإليذاء بإستعمال سالح أو آلةة أو ةةادة رةا ة  -44

ل  المظةتعمل  فةي رريمة  اإليةذار  رفةع ل  المظةتعمل  فةي رريمة  اإليةذار  رفةع ع قد إعتةد بالولةيع قد إعتةد بالولةي. . قق( ( 314314))      اا  ( 4))الفقرة الفقرة 

 تحق  الجريمة   المظةؤ لي  علهةا تظةتله  تةوافر  تطلبةات  تحق  الجريمة   المظةؤ لي  علهةا تظةتله  تةوافر  تطلبةات . . العقوب  على هذا األلاسالعقوب  على هذا األلاس

 .. ادي    علوي  ادي    علوي 

تتحق  الجريم  بفعل إعتدار عادر  ا الجةاني  نتيجة   ترتبة  تتحق  الجريم  بفعل إعتدار عادر  ا الجةاني  نتيجة   ترتبة    ::المتطلبات الماديةالمتطلبات المادية  -أأ  

 ..على هذا اللشاط  عالق  لببي  بيلهاعلى هذا اللشاط  عالق  لببي  بيلها

ل فعةةا االعتةةدار بنلةةتعمال الجةةاني س الحةةا ناريةةا عالمظةةدس أ  ل فعةةا االعتةةدار بنلةةتعمال الجةةاني س الحةةا ناريةةا عالمظةةدس أ  يتمثةةيتمثةة  ::فعةةل اإلعتةةداءفعةةل اإلعتةةداء  -أأ  

، أي إ ا عةةةان الظةةةالا المظةةةتعمل  مةةةا يطلةةة  ، أي إ ا عةةةان الظةةةالا المظةةةتعمل  مةةةا يطلةةة  أ  الر ا ةةة    ةةةا فةةةي ح مهةةةا أ  الر ا ةةة    ةةةا فةةةي ح مهةةةا     البلدقيةةةالبلدقيةةة

الرعةةا ، فهةةذا ي فةةي إلنطبةةاق الةةلص علةةى الفعةةل، کيةةا يتحقةة  األعتةةدار بنلةةتعمال الرعةةا ، فهةةذا ي فةةي إلنطبةةاق الةةلص علةةى الفعةةل، کيةةا يتحقةة  األعتةةدار بنلةةتعمال 

، أ  الظة اعيا، ، أ  الظة اعيا، أي  صلع  أ   هي ة ل رج اإليذار عةالم وار أي  صلع  أ   هي ة ل رج اإليذار عةالم وار ، ، الجاني آل   عدة إليذارالجاني آل   عدة إليذار

 الخلجر، عذلك يتحقة  اإلعتةدار بنلةتعمال الجةاني  ةادة  حرقة   الخلجر، عذلك يتحقة  اإلعتةدار بنلةتعمال الجةاني  ةادة  حرقة  أ  المقابأل الحديدي   المقابأل الحديدي  

تآعةل الجظة  تآعةل الجظة   لتعمال بعأل المواد التي تؤدي إلةى  لتعمال بعأل المواد التي تؤدي إلةى  ادة آعل ، ع ادة آعل ، ع    ، أ، أعالمواد ال يميا ي  عالمواد ال يميا ي  

المشةةةرع قةةةد تولةةةع فةةةي  فهةةةو   لةةةيل  اإليةةةذار علةةةد ا  عةةةر المشةةةرع قةةةد تولةةةع فةةةي  فهةةةو   لةةةيل  اإليةةةذار علةةةد ا  عةةةر    يالحةةةظ أن يالحةةةظ أن. . عةةةالتيها  عةةةالتيها  

،  بذلك فنن الجان بالتعماله أية   ةادة ضةارة ي ةون خاضةع  ألح ةا  ،  بذلك فنن الجان بالتعماله أية   ةادة ضةارة ي ةون خاضةع  ألح ةا  (( ادة ضارة ادة ضارة))لفظلفظ

 . . عع..قق( ( 314314/ / 44) ) نص   نص   



ي إلةى حةد ث إضةطرا  فةي  ظةائف ي إلةى حةد ث إضةطرا  فةي  ظةائف أن المةادة تعةد ضةارة إ ا عةان تلا لهةا يةؤدأن المةادة تعةد ضةارة إ ا عةان تلا لهةا يةؤد  ماماعلعل

أعضار الجظ ، أي إ ا أدت إلى اإلخالل بالوضةع الصةحي للجظة ، لهةذا فةنن إلةتعمال أعضار الجظ ، أي إ ا أدت إلى اإلخالل بالوضةع الصةحي للجظة ، لهةذا فةنن إلةتعمال 

( ( 314314/ / 44) )     أيةة   ةةادة تةةؤدي إلةةى هةةذا اإلخةةالل فةةي  ظةةائف الجظةة  يلطبةة   نةةص   أيةة   ةةادة تةةؤدي إلةةى هةةذا اإلخةةالل فةةي  ظةةائف الجظةة  يلطبةة   نةةص   

 ..عع..قق

أن اللتيج  التةي تترتةب علةى فعةل الجةاني تتمثةل بةاأل   البةدني أن اللتيج  التةي تترتةب علةى فعةل الجةاني تتمثةل بةاأل   البةدني   ::النتيجة الجرةيةالنتيجة الجرةية  -بب

 ..الذي أعا  المجلي عليهالذي أعا  المجلي عليه

يل  التةي الةتعملها الجةاني يل  التةي الةتعملها الجةاني البد  ا إثبةات عالقة  الظةببي  بةيا الولةالبد  ا إثبةات عالقة  الظةببي  بةيا الولة  ::عالقة السببيةعالقة السببية  -جج

  أن األ ي حصةةل   أن األ ي حصةةل البةةدني، أي أن الولةةيل  عانةةت الظةةبب فةةي حصةةول األ  ، أالبةةدني، أي أن الولةةيل  عانةةت الظةةبب فةةي حصةةول األ  ، أ   اال ي اال ي

الظالا أ  اآلل  أ  المادة الضارة،  عليه إ ا إنتفت عالق  الظةببي  بيلهةا الظالا أ  اآلل  أ  المادة الضارة،  عليه إ ا إنتفت عالق  الظةببي  بيلهةا   للنتيج  إلتعمانتيج  إلتعما

ع کا لةو عةان الظةبب ع کا لةو عةان الظةبب . . قق( (   44/  314314))الجاني عا الجريم  على  ف    الجاني عا الجريم  على  ف      تلتفي  ظؤ لي تلتفي  ظؤ لي 

قةد يظة ل الجةاني عةا األ   قةد يظة ل الجةاني عةا األ     ألحةداث األ ي،  فةي هةذه الحالة ألحةداث األ ي،  فةي هةذه الحالة اا    األرلبي لورةوده کافيةاألرلبي لورةوده کافية

 عع. . قق( (   11/  314314))اليظير على  ف  اليظير على  ف  

أن المظؤ لي  الجهائي  عا هذه الجريم  تتطلب تةوافر قصةد أن المظؤ لي  الجهائي  عا هذه الجريم  تتطلب تةوافر قصةد   ::المتطلبات المعنويةالمتطلبات المعنوية  -بب

اإليةةذ الةةذي يتجظةةد فةةي علةة  الجةةاني ب نةةه يظةةتعمل س الا نةةاري أ  آلةة   عةةدة ل ةةرج اإليةةذ الةةذي يتجظةةد فةةي علةة  الجةةاني ب نةةه يظةةتعمل س الا نةةاري أ  آلةة   عةةدة ل ةةرج 

اإليةةذار أ   ةةادة  حرقةة  أ  آعلةة  أ  ضةةارة،  ةةع اتجةةاه إرادت إلةةى هةةذا األلةةتعمال،  ةةع اإليةةذار أ   ةةادة  حرقةة  أ  آعلةة  أ  ضةةارة،  ةةع اتجةةاه إرادت إلةةى هةةذا األلةةتعمال،  ةةع 

دني للمجلي عليه  إتجةاه إرادتةه إلةى إحةداث هةذا دني للمجلي عليه  إتجةاه إرادتةه إلةى إحةداث هةذا علمه ب ن فعله هذا ليؤدي إلى أ   بعلمه ب ن فعله هذا ليؤدي إلى أ   ب

 عليه إ ا إنتفی هذا العل  أ  إنتفي اإلتجاه األرادي، يلتفي القصد الجر ي لد   عليه إ ا إنتفی هذا العل  أ  إنتفي اإلتجاه األرادي، يلتفي القصد الجر ي لد  . . األ   األ   

 ل ةا قةد تتحقة   ل ةا قةد تتحقة    ، ، عع. . قق( (   44/ /   314314))  الجاني   ا ث  التتحق   ظؤ ليته علةى  فة    الجاني   ا ث  التتحق   ظؤ ليته علةى  فة    

 ا إنتفةی  ا إنتفةی فةرع خاعة  إفةرع خاعة  إ  عع. . قق( (   11/  314314))   ظؤ ليته عا اإليةذار البظةيط علةى  فة     ظؤ ليته عا اإليةذار البظةيط علةى  فة    

 ..عع..قق( ( 314314))أ  عا اإليذار الخط  على  ف    أ  عا اإليذار الخط  على  ف    . . علمه بالوليل  المظتعمل علمه بالوليل  المظتعمل 

ع أن المشرع قد رعل نةوع ع أن المشرع قد رعل نةوع ..قق( 14)) ا    ا   ( ( 44))يتض   ا الفقرة يتض   ا الفقرة : : عقوبة الجريمةعقوبة الجريمة-جج  

الوليل  المظتعمل  في اإليذار حال   ظتقل ،  قرر لهةا عقوبة  أ ةد  ةا عقوبة  الحةالتيا الوليل  المظتعمل  في اإليذار حال   ظتقل ،  قرر لهةا عقوبة  أ ةد  ةا عقوبة  الحةالتيا 

 ا المادة  اتها، إ  رعل عقوبتهةا الحةب   ا المادة  اتها، إ  رعل عقوبتهةا الحةب  ( 2))قرة قرة اعليها في الفاعليها في الف| | الظابقتيا الملصو  الظابقتيا الملصو  

 ..الذي تصل به المح م  إلى حده األعلى  هو خم  للواتالذي تصل به المح م  إلى حده األعلى  هو خم  للوات



 


