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 جرمية القتل املقصود

 
 بسيط                 مقصود          القتل   

 خمفف          
 مشدد         صود)اخلطأ(غري مق            

 
 بسيط  مشدد     

 املقصود ؟ ملواد اليت تتناول  جرمية القتل هي عدد ا ما سؤال :   

 اليت حتدثت عن  /536ستثناء املادة /اب /539حىت //533من املادة /  
م
 .موت  إىل ضيفالضرب امل

 ؟  /533هو نص املادة / ماسؤال: 

 . (ين سنة عشر  إىلنة الشاقة من مخس عشرة س شغالابألعوقب   قصداا  إنسانا من قتل )لقد نصت على انه 

 القتل املقصود ؟ جرمية  أركانهي  ماسؤال: 

 :)ركن مفرتض( : األولالركن 

 .حي  إنسانيكون اجملين عليه  أن 

 .: الركن املادي الركن الثاين

                                                                     .: الركن املعنوي الركن الثالث
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ط وشر  نسانيةاإلة تل : صفرمية القع يتطلب يف جاملشر   نإ :حي "  إنسان: الركن املفرتض " اجملين عليه أولا 

ة كان حمل اجلرمي  اإذنه إ لى ذلكعيرتتب  ماذا يرتتب على ذلك ؟جرمية القتل  فتختل   احدمها فن ختل  ، فإاحلياة 

 أخرىجرمية  أمامون لتايل نكواب  اإلنسانيةف الصفة لتخل   )علل ( فال تتحقق جرمية القتلموضوعها حيوان  أو

ف شرط ختل   اإذ،  ضاا أيحليوان امالك  هو إمنايوان عليه ليس هو احل واجملين، الغري  والأبم ضراراإلهي ماهي ؟ 

 ال وأيضاا  اضإجهرمية ج أمام نكون ذعندئ ألننالى جنني لو وقع االعتداء ع احلياة فال تتحقق جرمية القتل كما

 جرمية أمامكون حلالة ن هذه ايف ألنناميت  أبنهوقع االعتداء على ميت واجلاين يعلم  إذاتتحقق اجلرمية القتل 

 .التعدي على حرمة ميت 

  ابتداء احلياة وانتهائها : -

  حتديد بداية احلياة وانتهائها ؟ يف ما الفائدةسؤال: 

 أم إجهاضرمية ج أمتل قه جرمية كانت تقوم ب  إذافيما ، وأيضاا حيدة لتكييف الفعل الذي وقع الوسيلة الو  ألهنا

 .جرمية انتهاك حرمة ميت 

 مىت تنتهي احلياة ؟سؤال: 

ب رتكفعل يم  وأي الدماغ ت جذعتنتهي احلياة يف اللحظة اليت يتوقف فيها القلب عن النبض ويتوقف التنفس وميو  

 .ف شرط احلياة لتخل   )علل(ة قتل عترب جرمييم  بعد هذه اللحظة ال

 تقوم بعد انتهاء احلياة ؟ هي اجلرمية اليت  ماسؤال: 

 .توافرت شروطها  نإتقوم جرمية انتهاك حرمة ميت 
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 احلياة ؟ تبدأمىت سؤال: 
عل االعتداء ف ارتكب ذافإاحلياة  ءاببتداتثور فيما يتعلق  اإلشكاليةولكن  إشكاليةتثري أي ال هناية احلياة  نإ 

 ابإلجهاضخلاصة لنصوص انني وايف نطاق احلماية اجلزائية للجة الوالدة فهنا نكون يخالل فرتة احلمل وقبل عمل
ة اجلزائية احلماي  نطاقلسنا يف ألننا )علل(النصوص اخلاصة ابلقتل  قوال تطبهي اليت تطبق يف هذا الصدد 

على انه  لفعلايف هذا فهل نك الولدة أثناءاب فعل االعتداء الفقهية تثور يف حال ارتك واإلشكالية،  لإلنسان
ن عقوبة مخف أ هاضاإلجة قوبعن أل )علل(كبرية   أمهيةهذه املشكلة هلا  طبعاا  ة قتل ؟جرمي أم إجهاض جرمية
 نأوميكن  قع قصداا ي أنفيمكن  القتل أمااخلطأ تقع بطريقة  أنميكن  والجرمية قصدية بطبيعتها  فاإلجهاضالقتل 

 مايلي :ك على ذل نه يرتتبفا حياا  إنسانا الوالدة  أثناءاعتربن املولود  إذاوابلتايل  اخلطأيقع بطريق 
 إجراء أثناءطأ خا إذا ماأتل مقصود ل عن جرمية  قروح املولود فإنه يسأ إزهاق إىلاجته قصد الطبيب  إذا: فمثالا 

نني فان يف حكم اجلدة الوال ناءأثولود اعتربن امل إذا أما مقصودغري  عن جرمية قتل فانه يكون مسؤوالا  عملية الوالدة

قصدية  جرمية اضاإلجهن أل )ملاذا(حبياته  أودى ارتكب فعالا  إذاقصدية فقط  إجهاضل عن جرمية الطبيب يسأ

 اجتاهني : إىلالفقه  انقسمونتيجة لذلك تقع بطريق اخلطأ  أنبطبيعتها والميكن 

ملولود العتداء على ا فان اوابلتايل مهأابالنفصال املولود عن  إالالتبدأ  اإلنسانيةاحلياة  أن: يرى  األولالجتاه 

 . ا الصددهي اليت تطبق هبذ ابإلجهاضوالنصوص اخلاصة  إجهاضل جرمية شك  الوالدة يم  أثناء

والدة تبدأ لا وعملية أمهعن  املولود نفصالمع بداية عملية الوالدة واليشرتط ا تبدأن احلياة : ويقول إب الجتاه الثاين

 لقتلاصة جبرمية انصوص اخلابل اا ميوابلتايل يصبح املولود حم أمهخارج جسم  إىلمع املخاض وتنتهي خبروج املولود 

  . إلجهاضابوليس 

 للحياة ؟ يكون املولود قابالا  أنهل يشرتط سؤال: 

 بقى حممياا نه يفإ قص احلياةن أو ود مشوهاا كان املول  إذاوابلتايل  يكون حياا  أنيكفي  وإمنايشرتط ذلك  ال 
اته بعد مدة بوف طباءاألزم لو جمبرض عضال وحىت  مصاابا  اإلنسانابلنصوص اخلاصة جبرمية القتل حىت ولو كان 

 . ابإلعدامكان حمكوم عليه   أورية قص
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 لقتل ؟ اصة ابلنصوص اخلاطائفة معينة حىت حتميه  أودين معني  إىل اإلنسانهل يشرتط انتماء سؤال: 
ر عن رف النظجمرد بص يف احلياة بشكل اإلنسانيشرتط ذلك ، فالنصوص اخلاصة ابلقتل حتمي حق  الكال ، 

 .ن جنسه عاملركز االجتماعي الذي يشغله وبصرف النظر  أو اإلنسان إليهالدين الذي ينتمي 
 :  : الركن املادي  يف القتل اثنياا 

 الركن املادي جلرمية القتل ؟  منها تكونسؤال: ما هي  العناصر اليت ي

  نشاط جرمي . : األولالعنصر 

 . إنسانروح  إزهاقوهي تتمثل يف نتيجة جرمية العنصر الثاين : 

 عالقة سببية بني النشاط والنتيجة . العنصر الثالث :

 .يها القانونلعيعاقب  جة اليت: وهو مايتوسل به الفاعل لتحقيق النتي النشاط اجلرمي العنصر األول : -1

  ع وسيلة معينة يتحقق فيها النشاط اجلرمي ؟هل حدد املشر   سؤال:

 وأبيشكل  يأبقيقها ب على حتوعاقالوفاة ،  أوالروح  إزهاقالنتيجة فقط وهي  حدد وإمنامل حيدد املشرع كال ،

السالح كمعينة   ةأداريق يتحقق القتل عن ط أنوابلتايل ميكن غض النظر عن الوسيلة املستخدمة ، وب أسلوب

على  اةأداين ستعمل اجلمل ي إذاسلك يسري فيه تيار كهرابئي ويتحقق القتل كذلك  أوحادة  آلة أوالناري 

جرمية  لقيام كن هل يشرتطولمن مكان مرتفع  إلقائه أو أنفاسهكتم   أو إغراقه أوعليه  اجملينكخنق   اإلطالق

 يهيئ أن لك فيكفييشرتط ذ الكال ،   عليه مباشرة ؟ متس وسيلة العتداء جسم اجملين أوتنال  أنالقتل 

 م  يف طعام سم  بوضع م ابسم مثالا للظروف كما لو قا ألثرها األسبابهذه  إنتاج الروح اتركاا  إزهاق أسباباجلاين 

ارته تنفجر ات يف سيمتفجر ضع قام بو  أو عشابابأل وقام بتغطيتهيف طريقه  حفر له خندقاا  أو عماد عليه اجملين

 . ركاحملد تشغيل عن
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 حيدث القتل بفعل واحد ؟ أنهل يشرتط من الناحية القانونية سؤال: 
الروح  هاقإلز رده احد منها مبفيكفي كل و  ال أفعال بعدة حدث إذا أيضاا يتحقق القتل  إمنايشرتط ذلك  الكال ،   

يطعنه عدة  أوفرقة ات سم متعجبر إنسان  الوفاة كمن يقتل إىلؤدي يف النهاية ت األفعالاجتماع هذه  أنطاملا 
 .يلكمه عدة لكمات ....اخل  أوطعنات 

 وسائل ذات اثر نفسي : أونوية القتل بوسائل مع *

 . مية القتلالنفسية لقيام جر  أويف الفقه حول مدى صالحية الوسائل املعنوية  لقد اثر اخلالف -

 . السيئة رخبااألالتخويف ، التهديد ، سرد مثال على الوسائل املعنوية :  

 يرى جانب سية ؟نف أوة معنوي يقع القتل بوسائل أنفهل ميكن توافر لدى اجلاين قصد القتل وحدثت الوفاة  إذا

 الأ هذه احلالة يفمفرتض  يإلجراماالقصد  نأليقع القتل هبذه الوسائل  أنمن الفقه انه من الناحية النظرية ميكن 

جسم اجملين  ع قد مسل الذي وقالفع أن وأيضاا وسيلة معينة يف القتل القانون مل يشرتط  أنكما ،وهو قصد القتل 

العالقة  تإثبايل يستح مليةمن الناحية الع أماالوفاة ،  إىل أدى األعصاباضطراب يف  إحداثعليه عن طريق 

عناصر  من نصراا فان ع ستحيالا ة ملسببيالعالقة ا إثباتكان   فإذا ، والوفاة النفسية أوعنوية السببية بني الوسائل امل

 . ف وبذلك تنتفي اجلرميةالركن املادي جلرمية القتل  يتخل  

 ادية .لوسيلة ماتكون  أنن نفسية بل البد م أويقع بوسائل معنوية  القتل ال نإ الرأيهلذا  طبقاا  إذاا  

تصلح لقيام  يالنفس ثراألذات  أوملعنوية الوسائل ا نإوالذي يؤيده مؤلف الكتاب  من الفقه خراآلواجلانب  -
 أوية ون الوسيلة مادتك أنق الفر  ذإتكون وسيلة االعتداء مادية  أنالركن املادي جلرمية القتل فالقانون مل يشرتط 

 املبادئ إقرارن حتول دو  الأ أنب العالقة السببية فان هذه الصعوبة جي إثباتكانت هناك صعوبة يف   فإذامعنوية ، 
 عدم اليعين إثباهتا فصعوبة ثباهتاإبني وجود العالقة السببية وصعوبة  ناك فرقفهة حالقانونية بطريقة سليمة وصحي

ابلعالقة  افالعرت اال بد من بسبب هذه الوسائل ف إالدث الوفاة مل حت أنمن ظروف الواقعة تبني  فإذاوجودها 
 النفسية والنتيجة احملققة . أواملعنوية  السببية بني الوسائل
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   تهاة قاتلة بطبيعخدام وسيلاست إىل اجلاين أيف اغلب احلاالت يلج مية املستحيلة ( :القتل املستحيل ) اجلر  -
بسم  خرآ اول قتلحيلة بطبيعتها كمن  يف االعتداء وسيلة غري قاتخنجر ( ولكن قد يستخدم اجلاين -دس ) مس

ذه ه ففي خل..امها .يعرف كيف يستخد ببندقية ال خرآكمن حياول قتل   أوانه سم  فيضع له سكر معتقداا 
خدم لذي يستخص االش إناحلاالت يثور التساؤل حول مدى مسؤولية الشخص الذي يستخدم هذه الوسائل ؟

اليوجد فرق  ذإلقتل  روع يف اعن ش يكون مسؤوالا  الروح  إزهاق إىلومل يؤدي نشاطه  ابطبيعتهوسائل غري قاتلة 
 نصل على ذلك ؟ لدليا امبيعتها غري قاتلة بط أوقاتلة  تكون وسيلة االعتداء أن  لقانون العقوابت السوريطبقاا 

هلدف ا بلوغ انابإلمك يكن ملعاقب على الشروع وان ) يم  : أبنه من قانون العقوابت اليت تقول /202املادة /
من استثىن كن رمية ول اجلفكرة االستحالة يف تبىن ع السوري رفض( واملشر   بسبب ظرف مادي جيهله الفاعل

 مامها ؟تبىن فيهما فكرة االستحالة ومل يعاقب الفاعل  حالتنيذلك 
 لشعوذة .ا أوالسحر  عن طريق خرآحياول قتل  كمنعن غري فهم الفاعل فعله  أيت أن : األوىل احلالة 

الوجود هلا  ة الومهية فهيابجلرمي ايسمىل جرمية وهذا مشك  يم   أنهظن خطأا يو  يرتكب الفاعل فعالا  أن:  نيةااحلالة الث

ح بشرية  على رو  هزأجانه  اعتقد ماذبح طائراا  فإذا األرواح بتقمصمن يعتقد  : مثال على ذلك اإلطالقى عل

حلالتني اخذ اني هات يف  فقط انون ،عاقب عليها القنه ارتكب جرمية قتل يم  أكانت تتقمص شكل طري وظن خطأا 

 .ع السوري بفكرة االستحالة املشر  

 وأتناع ريق االمتل عن طجرمية الق قيام إمكانيةالفقهاء حول مدى  أراءاختلفت لقد  القتل بطريقة المتناع : -

 : طريق النشاط السليبعن 

يقع بطريق االمتناع وحجتهم يف ذلك ضرورة التفسري الضيق  أنالقتل الميكن  أنكانوا يرون : فالفقهاء القدامى 

اليت متتنع عن  األمن فإ الرأيهلذا  وطبقاا العدم االمتناع عدم والينتج عنه سوى  أنلنصوص قانون العقوابت كما 

اليت متتنع عن ربط احلبل السري لوليدها بقصد  واألم ، ل عن جرمية القتلتسأ طفلها بقصد قتله فيموت ال أرضاع

ل تسأ الدواء للمريض بقصد قتله فيموت ال إعطاءل عن جرمية القتل واملمرضة اليت متتنع عن تسأ قتله فيموت ال



 المحاضرة األولى -2عقوبات خاص

  
 

8 

ل يسأ يقع يف حفرة فيمتنع عن تنبيهه للخطر بقصد قتله فيموت ال أنيكاد  أعمىومن يرى ، ة القتل عن جرمي

 . عن جرمية القتل

 نه وبني النتيجةبيببية عالقة السيقع بطريق االمتناع ويعرتف ابل أنالقتل ميكن  أنفريى ه احلديث : الفق أما 

 حىت الرأيذا هل بقاا يشرتط ط ولكنبنشاط سليب  أي ابمتناع  أويرتكب القتل  بنشاط اجيايب  أنفال فرق اجلرمية 

  أنيقع القتل بطريق االمتناع 
م
تنع عن اليت مت األمف ابلتايلو عاقدي ابلتزام ت أوقانوين  بواجب متنع حممالا يكون امل

 املمرضة اليتو  ه فيموتقصد قتلاليت متتنع عن ربط احلبل السري لوليدها ب واألمفيموت بقصد قتله  اطفله رضاعإ

ن تنبيهه يمتنع عيادته فلق أعمىوالشخص الذي يتعاقد مع الدواء للمريض بقصد قتله فيموت  إعطاءمتتنع عن 

وجود ل نظراا  لل()عتل     جرمية قل عن يمسأ الرأيهلذا  طبقاا كل واحد من هؤالء ابخلطر بقصد قتله فيموت  

عاقدي االلتزام الت وأانوين قللواجب ااعالقة السببية بني خمالفة ال أنكما ،  االلتزام التعاقدي  أوالواجب القانوين 

ف القصد كان ل  خت وإذا ل مقصوداا جانب االمتناع القصدي اجلرمي كان القت إىل وجد فإذاواضحة اجملين عليه ووفاة 

 .القتل غري مقصود 

لتعاقدي ام اااللتز  أو ب قانوينبواج يكون فيه املمتنع حممالا  املوقف السليب البحت الذي ال أواالمتناع اجملرد  أما

فيموت ومن  هقصد قتلطر باخل من هيقع يف حفرة فيمتنع عن تنبيه أنيكاد  أعمىقتل فمن يرى فال تقوم به جرمية 

بسبب ( )علل تلقرمية جعن  سأالنيم  بقصد قتله فيموت ال إنقاذهعن  يمتنععلى الغرق ف مشرفاا  يرى شخصاا 

قة انتفت العال إذاو لسببية العالقة الذي يرتتب عليه انتفاع ا األمرااللتزام التعاقدي  وأف الواجب القانوين ختل  

 .ة مياجلر  ى الركن املادي وابلتايل انتفتالسببية انتف

امتناع يف نظر  أبنه حجامهإصف و ي أنلتعاقد ابلعمل فال ميكن عن طريق ا أو مل يكن الشخص ملزم قانونا  إذاف



 المحاضرة األولى -2عقوبات خاص

  
 

9 

 القانون .

لح لقيام إن االمتناع يصف ظريةحية النمن النا أمالما تقع جرمية القتل بطريقة االمتناع ق حية العمليةلنامن او  -
الميكن  عالقة السببيةقدي فالام تعاالتز  أوبواجب قانوين  يكون املمتنع حممالا  أنرمية القتل بشرط الركن املادي جل

 قدي .تزام التعالالا أوالواجب القانوين  إطاريف  إال هاتصور 
دي يام الركن املالق متناعاالصالحية  ون العقوابت السوري صراحةا قان اقر   موقف قانون العقوابت السوري : -

لنتيجة لفعل من جهة وبني االصلة السببية بني الفعل وعدم ا أنعلى  /203كما نصت املادة /  للجرائم عموماا 
ليب هو النشاط السفالفعل  عدم ماأعل االجيايب الف أوشاط الن هو هلذا النص فعل طبقاا ، فالاجلرمية من جهة اثنية 

 . االمتناع أو
يب نشاط سل أونشاط اجيايب تقع ب أنعتها حتتمل كانت طبي  إذايصدق على كل اجلرائم  /203فنص املادة / ًا إذا 

 تعاقدي . مزالتإ أو انوينقبواجب  متنع حممالا يكون امل أنوجرمية القتل تدخل يف نطاق هذا االحتمال شريطة 

 : (وفاة اجملين عليه)النتيجة اجلرمية  العنصر الثاين : -2

ن جرمية ع للمسائلة عا املشر  تطلبهي وهي النتيجة اليت اإلجراميالذي يرتتب على النشاط  األثر وفاة اجملين عليه هي

دخل  ال بابألس ثرهأخاب  وأالنشاط  أوقفلو  تحقق هذه النتيجة ابلرغم من توافر النشاط كمامل ت فإذاالقتل 

  عن شروع يف القتل.توفر قصد القتل كان اجلاين مسؤوالا و  ااجلاين فيه إلرادة

  ين ؟ط اجلانشا النتيجة مباشرةا  تعقب أنهل يشرتط يف املسائلة عن جرمية القتل سؤال: 
حقق الوفاة فور تت أن  الفرق خرآالنتيجة تعترب متوافرة حىت لو تراخت مدة من الزمن أي مبعىن فيشرتط  الكال ، 

 ة .الوفا وأنتيجة انه طاملا كان النشاط هو السبب بتلك التيبعد مرور مدة على إ أوالنشاط  إتيان
  ينة ؟بطريقة مع إثباهتاحتققت النتيجة اجلرمية وهي الوفاة  إذاهل يشرتط سؤال: 

لتقدمي شهادة الوفاة كما اليشرتط  البسيطة فال ضرورة القرائنئز بكل الوسائل  مبا يف ذلك جا فإثباهتاكال ، 

حيول دون حتريك الدعوى العامة  لتحريك الدعوى العامة العثور على جثة اجملين عليه فعدم العثور على اجلثة ال

 إثبات  على وفاته ويقع عبءتتخذ من جمرد اختفاء الشخص املدعى بقتله دليالا  الأولكن يتوجب على احملكمة 
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 الشخص املدعي بقتله ال أنالدليل على  إبقامةجيوز مطالبة املتهم  تق النيابة العامة فالوفاة اجملين عليه على عا

 . إشرافهيزال على قيد احلياة حىت لو كان هذا الشخص خيضع لرعاية املتهم وحتت 

 الث من عناصرعنصر الثالقة السببية التعترب الع :(مشكلة السببية  )العالقة السببية العنصر الثالث :  -3
 أاته ن النشاط الذينشأت ع فاة قدتكون النتيجة وهي الو  أنقصد ابلعالقة السببية الركن املادي جلرمية القتل ويم 

 . اجلاين
الوفاة كأن  إحداث ىلإ أدىلذي كان نشاط اجلاين هو العامل الوحيد ا  إذا إشكاليةتثري أي  وعالقة السببية ال 

تيجة الن نأل القتل ن جرميةالة عل يف هذه احل فاجلاين يمسأديه قتيالا فري  نريا  عياراا  خرشخصاا آعلى يطلق شخص 

 أخرىوامل جلاين عفعل ا ىلإم انظ   إذاتكون  اإلشكاليةعنها ولكن  عن فعله فيكون مسؤوالا  نشأتاليت حتققت 

ة عليه  حقال أوه عاصرة لم أووكانت هذه العوامل سابقة على فعل اجلاين النتيجة  إحداثسامهت مع فعله يف 

يطلق  أن أو تفيمو  املشفى فيهمل الطبيب يف عالجه إىليطعن شخص غرميه بسكني فال ميوت فينتقل  كأن

 أو مبرض سابق تهإلصابة نتيج فيصاب جبروح بسيطة ومع ذلك ميوت اجملين عليه نريا  اجلاين على غرميه عياراا 

ور يثذه احلالت هففي  ليهإل ق  نم  يق يف املشفى الذينتيجة الندالع حر  أواجملين عليه يف عالج نفسه  إمهالنتيجة 

وفاة عل اجلاين والة بني فالسببي الوفاة قطعت العالقة إحداثهل العوامل اليت سامهت مع فعل اجلاين يف : التساؤل

ع فعله يف ملعوامل اة تلك عن الوفاة ابلرغم من مسامه اجلاين يبقى مسؤوالا  أن أمفال يكون مسؤوال عنها ؟ 

 ؟  داثهاإح

 هو ؟ ما: معيار العالقة السببية  -

 هبذا الشأن :نظريتان لقد ظهرت  

  . املالئمة أوظرية السببية الكافية ن -.              ب األسبابدل انظرية تع -آ

النتيجة  إحداثالعوامل اليت سامهت يف  أو األفعالهلذه النظرية تعترب مجيع  : طبقاا  األسبابنظرية تعادل  -أ
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تقوم ولو  فمسؤولية اجلاين،ساوية متعادلة فالعالقة السببية تعترب متوافرة بني هذه العوامل مجيعها والنتيجة اجلرمية مت
 بني الفعل  العالقة السببية أنكما ،  النتيجة  إحداثمع فعله يف  أسهمت أخرىعوامل  فعل اجلاين إىلم انظ  

 أكثرمع فعله  اليت سامهت األخرىتيجة حىت لو كانت العوامل لك النعن ت والنتيجة تتحقق ويكون اجلاين مسؤوالا 
 .شاذة  أوالعوامل عادية تكون هذه  أنالفرق ، النتيجة  إحداثفعالية يف 

  الفعل أو لعاملان هذا اك  إذايجة النت إحداثالفعل يعترب قد ساهم يف  أوالعامل  أنيقولون هذه النظرية  وأنصار
اين يكون فعل اجل نعامل فإدث لوال هذا التحلكانت النتيجة مل تكن   فإذايجة غىن عنه حلدوث النت ال شرطاا 

ل وجد هذا العاميق ولو مل ستتحقة كانت النتيج  إذا أماوعها يف وق وابلتايل يكون سبباا يف حدوث النتيجة  مسامهاا 
 ية . النتيجة اجلرمفعله و  بية بنيالنتيجة وابلتايل تنقطع الصلة السب إحداثيف  يكون مسامهاا  ن فعل اجلاين الفإ
ببية ن العالقة السإ مات فاء ذلك مثمن جر  صيبفأم فراس (  ) عليه اجملين النار على (ابسماجلاين ) أطلق إذافمثال  

 يف أخرىعوامل  )ابسم( جلايناعن الوفاة حىت لو ساهم مع فعل  بني فعله والنتيجة تكون متحققة ويكون مسؤوالا 

ه م الذي وقع فيطأ اجلسياخل أو اجملين عليه )فراس( إليهال ق  النتيجة كاندالع حريق يف املشفى الذي نم  إحداث

ع  فيه شفى الذي اندلامل إىل )فراس( ليهع اجملينملا نقل )ابسم( اجلاين  أحدثهااليت  اإلصابةلوال  ألنهالطبيب املعاجل 

الغىن عنه  طاا شر جلاين اقرتفه الذي ا فالفعل لطبيب املعاجلاجلسيم الذي وقع فيه املا تعرض للخطأ  أواحلريق 

وجوده يف  أثناءغة بلي إصابة فأصابه نريا  عياراا  خرآابسم على شخص  اجلاين أطلق إذا أماحلدوث النتيجة ،  

جة  نتيال نأللوفاة واابسم( )جلاينتنقطع بني فعل ا الصلة السببيةن يه فإالزورق مبن ف أغرقتزورق مث هبت عاصفة 

 قتل. يف عن شروع إالل يمسأ الوابلتايل كانت ستحدث ولو مل يرتكب اجلاين فعله 

جتماع عدة اوية فامتعادلة متس النتيجة إحداثيف  أسهمتمجيع العوامل اليت  نإقال يم  أنمن اخلطأ  النقد : -

لبعض اعلية من فا كثرأا متساوية فقد يكون بعضه األسبابكل هذه   أنمعينة اليعين نتيجة  إحداثيف  أسباب

 .خراآل

معه يف  أسهمتاليت  األخرىل اجلاين الذي ارتكب الفعل اجلرمي املسؤولية عن العوامل م  هذه النظرية حتم  أنكما 
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 حدوث النتيجة .يف  أسهمفعله قد  أنطاملا  األخرىضعف من العوامل النتيجة حىت لو كان فعله أ إحداث

ه يؤدي كان نشاط  إذاة ن النتيجعل سأن اجلاين يم  هلذه النظرية فإطبقاا  ئمة :املال أو ةنظرية السببية الكافي -ب 
 لألمورلعادي اللمجرى  وفقاا جة نتي إىل ييؤدكان فعله   فإذا ألمورلللمجرى العادي  حدوث تلك النتيجة وفقاا  إىل

 لهالحقة  أوعه عاصرة متم أوليه عسابقة فعله عوامل  إىللتلك النتيجة حىت لو انظم  اا بيعد سبفعله  أوفان نشاطه 
ة النتيج إلحداث  مؤديا عل اجلاينيف كون فواملعيار  اإلنسانمن فعل  أوكانت هذه العوامل من فعل الطبيعة   سواءا 
 أسهمتاليت  العوامل كانت  فإذا شاذة أو مألوفة األخرىالعوامل  أو األفعالهو كون  ألمورلللمجرى العادي  وفقاا 

افرة ببية تبقى متو سلعالقة ان دة فإ ملا حيدث يف احلياة عاومتوقعة طبقاا  مألوفةالنتيجة  اثإحدمع فعل اجلاين يف 
اجملين  الإمه أوب املعاجل للطبي اليسري لاإلمها أواجملين عليه مبرض سابق  كإصابةهلذه النظرية بني فعله والوفاة   وفقاا 

 . يقع فيه أي شخص أنميكن  إمهاالعليه عالج نفسه 
ن العالقة ة فإري متوقعوغ ألوفةمالنتيجة شاذة غري  إحداثمع فعل اجلاين يف  أسهمتكانت العوامل اليت   إذا أما 

 إليه لق  شفى الذي نم يف امل ع حريقعن شروع يف القتل كاندال إالل يمسأ السببية بني فعل اجلاين والوفاة تنقطع وال

 أو مركز اجلاين ءقصد تسويبنفسه ج د اجملين عليه عدم عاليتعم أن أواجلسيم للطبيب املعاجل  واإلمهالاجملين عليه 

 وفاته . إىلفيؤدي التصادم  أخرىاملشفى مع سيارة  إىلل هبا ق  نم  السيارة اليتدم طتص أن

ن إب والقول ة عادةا  احلياحيدث يف ملا حدوث النتيجة وفقاا  فإمكانتحكم ال إىلتطبيق هذه النظرية يؤدي  نإالنقد :

 أحكام بىنتم  أن صحيحالن وليس م خرآ إىللة تقديرية ختتلف من شخص  مسأمألوفاا  خرواآل اذاا العوامل ش أحد

 حتكمية بدون ضوابط . أساسالعقوابت على قانون 

 عقوابت السوري :عالقة السببية يف قانون ال -

مالدليل على  إليهارغم كل االنتقادات املوجه  ألسباباسوري كقاعدة عامة نظرية تعادل قانون العقوابت ال ر  أق

الصلة السببية بني الفعل وعدم الفعل من جهة وبني النتيجة  )  /203نص املادة / الدليل على ذلك ؟ ذلك

كانت مستقلة   أوجهلها الفاعل  الحقة سواءا  أومقارنة  أوسابقة  أسبابينفيها اجتماع  اجلرمية من جهة اثنية ال
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 . (عن فعله

 على القاعدة العامة ؟  استثناءا  ع السوري املشر  هل تبىن  سؤال: 
لالحق تعلق ابلسبب اية فيما يالكاف وأالئمة املع السوري استثناء تبىن مبوجبه نظرية السببية املشر   أوردنعم ، لقد 

 إلحداثه حبد ذات افياا وك كان السبب الالحق مستقالا   إذا األمروخيتلف ... ) /203فقط حيث نصت املادة /
 .(رتكبه  العقوبة الفعل الذي  إاليكون الفاعل يف هذه احلالة عرضة  النتيجة اجلرمية وال

 أو( بب سابق س )لقلب امبرض  اابا مصفراس عليه  اجملينقتله وكان  قاصداا  نريا  عياراا فراس ابسم على  أطلق فإذا
شارع العرض  إىلندفاعه االعيار الناري  طالقإترتب على  أو ) سبب مقارن(تسمم جروحه  اإلصابةترتب على 

 . فرتتب على ذلك وفاته  ) سبب الحق (عة صدمته مرور سيارة مسر ادف اندفاعه فص
 املة وفقاا ن جرمية قتل كع سؤوالا ون متبقى العالقات السببية متوافرة بني فعل اجلاين والوفاة ويك ففي هذه احلالت

لطاعن وهو اني فعل سببية بالعلة ال نحمكمة النقض السورية إب قضت لذلك تطبيقاا و ،  األسبابلنظرية تعادل 
ائمة مبقتضى قتعترب  هة اثنيةمن نتائج من ج اإلصابة إليهلت من جهة والنتيجة اجلرمية وهي ما آالنار  طالقإ

لنتيجة  كت يف حدوث االحقة شار  أسباب اإلصابةمن قانون العقوابت ولو اجتمعت مع  /203املادة / أحكام
 . جةالنتي ثت مثل هذهدلوال الفعل الذي ارتكبه اجملرم ملا ح ألنهاملصاب املداواة  كإمهال

 ليه خطأا عاجملين   عالجخطأ طبيب يفوشاذ كما لو أ مألوفكان السبب الالحق على فعل اجلاين غري   إذا أما 
 ة السببيةالعالق نفإوفاته  إىل أدت أخرىبسيارة  اإلسعافاصطدمت سيارة  أواندلع حريق يف املشفى  أو اا جسيم
كافية لاظرية السببية لن يقاا لقتل تطبعن فعله وهو الشروع يف ا إال يكون مسؤوالا  والبني فعل اجلاين والوفاة  تنقطع

 املالئمة . أو
تبني  أنكمة توجب على احمليادي لذا يف الركن امل ترب العالقة السببية عنصراا تعبيان العالقة السببية يف احلكم : -

 كما  ، وجب نقضهتي اصراا ها قكان حكم  ذلك تفعل ن ملوفاة فإة بني نشاط اجلاين واليف حكمها توافر هذه العالق
ن كا  وإالقشه وتفنده تنا أن رفضه جيب على احملكمة يف حالة جوهريا  م العالقة السببية دفعاا يعترب الدفع ابنعدا

 ابلنقض . جديراا  أيضاا حكمها 
كمة النقض رقابة حمضع لخي أنقديرها قاضي املوضوع دون لة السببية هي مسالة موضوعية يستقل بت مسأاا وطبع 

 كان استخالصه غري صحيح .  إذا إال
 .ميورة القصد اجلر قصود صتل امليتخذ الركن املعنوي جلرمية الق اثلثا : الركن املعنوي ) القصد اجلرمي ( :

 ة .اإلراد - .        العلم -   : عنصرينوالقصد اجلرمي يقوم على 
 . ابلنتيجةأي علم ابلفعل وعلم  العلم : -
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  . النتيجة  وإرادة فعلال إرادةأي :  اإلرادة -
ل عن سأيم  ي فالح إنسان ىلإعله فه يوج   أبنه يكون اجلاين عاملاا  أن فيشرتط لتوافر القصد اجلرمي يف القتل :

قد  اصاحبه نأ عتقداا مثة ح جشر  الطبيب الذي يم احلياة فانه فارق  معتقداا  إنسان إىلقتل مقصود من يوجه فعله 
 . ل عن قتل مقصوديمسأ مات فتحدث الوفاة ال

فعل الذي لطورة اي يعلم خبأالوفاة  إحداث إىليؤدي  أنالفعل الذي ارتكبه من شانه  أنيعلم اجلاين  أنوجيب 

انه  تقداا مع مسدساا  خدم شخصاست فإذا ، انتفى العلم انتفى القصد اجلرمي فإذاعليه  اجملينارتكبه على حياة 

ل سأه فال يم ان جبانبحبياة شخص ك أودتو به مسدس حقيقي انطلقت منه طلقة  وإذ  خطر منه  ال أطفالمسدس 

 أنوجيب  .لهطورة فعمه خبالنتفاء علوذلك  انتفاء القصد اجلرمي بسبب مستخدم املسدس عن جرمية قتل مقصود

 من يعطيلوفاة فاو حدثت ل ي حىتانتفى القصد اجلرم مل يتوقع الوفاةفإن  لفعله كأثريتوقع اجلاين حدوث الوفاة  

 ال اف  شدواء  اإهنمنه  اا ظن خراآلات فيتجرعها احلشر  إابدةانه سوف يستخدمها يف   متوقعاا مادة سامة  خرآ

 ن جرمية قتل مقصود .ل ممعطي املادة عسأيم 

ن يرتكب جلرمي ماتفاء القصد ب انل عن قتل مقصود بسبسأيم  اجلاين حنو الفعل فال رادةإتتجه  أن ولبد -

 إىل تتجه ملالتني هاتني احل يف فاإلرادةدفعه شخص حنو طفل فسقط عليه ومات  إذا أو اإلكراه أتثريالفعل حتت 

لقصد لنتيجة انتفى اا إىل دةاإلراجه مل تت فإذا النتيجة اجلرمية وهي الوفاة إىل أيضاا  رادةاإلتتجه  أنجيب الفعل و 

لناس تفريق حشد من ال أوفرح ب بتهاجاا ا نريا  عياراا  ابسم مثالا  أطلق فإذاالفعل  إىل اإلرادةت اجلرمي حىت لو اجته

 تيجة .ن إىلمل تتجه  إرادتهن ابسم عن قتل مقصود أل لسأيم  مقتل شخص فال إىلفادى ذلك 

 ؟ عن القتل اإليذاء قفر  الذي ي   ماسؤال :

 تني .خمتلفة يف كال اجلرمي فاإلرادة رادةاإل إهنا 

 يف شخصيته . أوحكم الغلط يف الشخص اجملين عليه * 
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 اين يف غلط يفيقع اجل نأصد الق يؤثر على قصود والي بعنصريه توافرت جرمية القتل املالقصد اجلرم مىت توافر
 نه اا إتقدمع خرآ خصاا شعني فيقتل تل شخص مهذا الغلط اذا كان اجلاين يريد ق شخصية اجملين عليه ويتحقق

 اين مسؤوالا بقى اجلرمي ويينفي القصد اجل الغلط يف شخصية اجملين عليه ال أنص املقصود ابلقتل والشك شخال
 من قانون العقوابت /205دة /حيمي احلق يف احلياة بشكل جمرد فقد نصت املا ر عألن املش عن جرمية قتل مقصود

 ( . ان يقصدق من كحباقرتف الفعل ب الفاعل كما لو وقعت اجلرمية على غري الشخص املقصود عوق   إذا) 
ة حتققت جرمي رادةواإلعلم نصريه التوافر قصد القتل بع إذااحليدة عن اهلدف : أويف توجيه الفعل  اخلطأحكم * 

 أو تنفيذخلطأ يف الا أوفعل توجيه ال يف اخلطأويتحقق ، خطأ اجلاين يف توجيه الفعل أ إذايؤثر على توافره  القتل وال

قصود شخص املوار الكان يقف جب  خرآ كان اجلاين يريد قتل شخص معني فقتل شخصاا   إذادف احليدة عن اهل

القتل حبق  شروع يفتل والود حبق الشخص الذي قل عن جرمية قتل مقصسأاجلاين يم  نإابلقتل ففي هذه احلالة 

وقع ع فيه فتم والشرو  تليت القتعدد معنوي بني جرمي أمامالفاعل وابلتايل نكون  هلقتل وأخطأاباملقصود الشخص 

وظف اثين م تلطأ وقف واخوظمقصد ابسم قتل  فإذا  لقانون العقوابت ،طبقاا  األشدعلى اجلاين عقوبة اجلرمية 

ي يشغل لشخص الذة وعلى افيه اعتداء على الوظيف نألظرف مشدد خيتلف فاملوظف قتله يعترب  احلكم الفهنا 

 . الوظيفة

وقعت اجلرمية على غري  إذا ) /205شكلة اخلطأ يف توجيه الفعل بنص املادة /وقانون العقوابت السوري حسم م 

يدة ز  أمكنا كالمه  بأصي وإذاقصد من كان يالشخص املقصود هبا  عوقب الفاعل كما لو اقرتف الفعل حبق 

 النصف على العقوبة ( 

  لفرق بينهما ؟ ا القصد احملدد والقصد غري احملدد يف القتل : ما* 
 القصد الغري أمابعينهم   أشخاص أوروح شخص  إزهاق إىل وإرادتهاجتاه علم  اجلاين يتمثل يف  حملددالقصد ا

اجلاين  إرادةانصراف  غري معينني أي أشخاص أوروح شخص  إزهاق إىل وإرادته فيتمثل يف اجتاه علم اجلاين  حمدد
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يلقي قنبلة وسط حشد من الناس  الشخص الذيعليهم ك اجملين أمعليه  اجملينكان   أيا جمرد القتل وال يهمه  إىل

مقصود  جرمية قتل ل يف حالة توافر القصد الغري حمدد عنسأ فاجلاين يم نيبدون تعي أكثر أو إنسانمنه يف قتل  ةا رغب

  .إنسانقتل  إىلقصده اجته  نأل

 إىلاين مباشرة اجل رادةإنصرفت ا إذا يتحقق القصد املباشر القصد املباشر والقصد الحتمايل يف القتل :* 

ين حدوث يها اجلايتوقع ف يقتصر على احلاالت اليت نطاقهو  ، إنسانروح  إزهاقة اجلرمية ويف النتيج إحداث

 إزهاقهدفه  ل ويكونضع قاتن يطلق اجلاين على غرميه رصاصة يف مو حتمي للفعل الذي اقرتفه كأ كأثرالنتيجة  

صر يقت ونطاقه ري مباشرح بطريق غالرو  إزهاق إىلاجلاين  إرادةت انصرف إذا القصد الحتمايل فيتحقق أماروحه ، 

حتدث  ال أنكن فاة وميدث الو حت أنيمكن فحمتمل لفعله  كأثرعلى احلاالت اليت يتوقع فيها اجلاين حدوث الوفاة  

وفاة صول الالضرب ح أثناءع بعصا رفيعة ويتوق خرآنه يقبل هبا كمن يضرب حدثت فإ إذانه ولكن اجلاين يقرر أ

 فيقبل هبا .

  قيمة القانونية للقصد الحتمايل ؟هي ال ما سؤال:

مية بقصد تقع اجلر  أنفرق ال إذر ملباشاللقيمة القانونية للقصد  للقصد االحتمايل معادلة متاماا  القيمة القانونية نإ

  . عن قتل مقصود اجلاين يف احلالتني يكون مسؤوالا  نألبقصد احتمايل  أومباشر 

  ق بني القصد الحتمايل واخلطأ الواعي ؟هو الفر  ما سؤال: 

  .نتيجةيقبل ال اين الاعي اجلخلطأ الو ا أمافي القصد االحتمايل اجلاين يقبل النتيجة فتوقع للنتيجة فيه كالمها يوجد 

 طبيعة القصد املتطلب يف القتل :* 

   : نوعنيبشكل عام على  اإلجراميالقصد 
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 . رهي للجرمية بكل عناصالركن املاد إىل وإرادته انصرف علم اجلاين إذاويتوافر : قصد عام  -1

اه العلم جرمية اجتالركن املادي لل حتقيق إىل وإرادتهاجتاه اجلاين  إىل ابإلضافةوهو يتطلب قصد خاص :  -2

 . يف الركن املادي واقعة ليست عنصراا  إىل واإلرادة

 ة .لغاية معين حتقيقاا  أونية خاصة ب حوابا فالقصد اخلاص هو ارتكاب الفعل مص إذاا  

 قصٌد خاص ؟  أمقصٌد عام هل القصد املتطلب يف جرمية القتل املقصود سؤال: 

 :لقد اثر جدل فقهي حول ذلك 

تل الق أن  ذلكيف وحجتهن القصد املتطلب يف القتل هو قصد خاص القول إب إىل يذهب جانب من الفقهف

هذه النية  وبدون خاصاا  صداا الروح تعترب ق إزهاقنية  أن إذالروح(  قإزهايتطلب نية خاصة وهذه النية هي ) 

 املوت . إىلاجلرح املفضي  أوخيتلط القتل مع الضرب 

اه اجت مي العام أيقصد اجلر وافر اليكفي لقيام جرمية القتل ت أبنهالقول  إىليذهب  الراجح يف الفقه الرأيولكن 

 إرادةصراف ان إالت سالروح لي إزهاقنية  نإ:  الرأيوحجة هذا جرمية الركن املادي لل إىل وإرادتهاجلاين علم 

ة اجلرمية تل وهي النتيجمية القادي جلر الروح يعترب العنصر الثاين من عناصر الركن امل وإزهاقالروح  إزهاق إىلاجلاين 

ن العقوابت به قانو  خذا ذا مااخلاص وهيقوم به القصد العام وليس القصد  أمرهذه النتيجة  إىل اإلرادةاجتاه و 

ايل لقانون ( وابلتفها ار  ع على ما ارتكاب اجلرمية إرادة) :  أبهناف النية اجلرمية القانون السوري عر  السوري ف

 .فالقانون السوري يتطلب فقط القصد العام 

لى فعله نتيجة حتقيق نتيجة معينة فيرتتب ع إىلتجه قصد اجلاين ي األحيانيف بعض  النتائج املتجاوزة القصد :* 

ع حتميل اجلاين عبء تلك النتيجة ولو مل يقبلها حىت ولو مل يتوقعها ويطلق غري مقصودة حيث يقرر املشر   أخرى
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 وراء القصد . ما أوعلى هذه احلاالت ابلنتائج املتجاوزة القصد 

 وإذاامة س والغر بابحل اقبيعحماولة حريق  أو) كل حريق : على أن قانون العقوابت السوري الذي نص  مثال :

 االضرب  أيضاا ذلك  أمثلة( ومن  ابإلعدامعوقب اجملرم  إنسانجنم عن احلريق وفاة 
م
اجلاين  عاا لموت طبفضي لمل

 أساستلف حول فقه اخلاولكن  ملقررة يف النص القانوينابلعقوبة االنتيجة املتحققة ويعاقب   عنيكون مسؤوالا 

فهو  إلمهالوالقصد زيج من االبعض يرى انه محتديد طبيعته ف أوصد وراء الق يف تكييف ما أومسؤولية اجلاين 

 وراء القصد هو ما أنى ير  خرآلاابلنسبة للنتيجة اليت جتاوزت قصده والبعض  وإمهال األولقصد ابلنسبة للجرمية 

من  أيضاا اك صده وهناوزت قليت جتاين والواقعة اليت تفرتض العنصر النفسي بني اجلنوع من املسؤولية املوضوعية ا

يتحمل  أنب جي صوداا مق رماا عة يف قانون العقوابت فمن يرتكب جل التبوراء القصد هو نوع من حتم   ما أنيرى 

 اخلطرة . أونتائجه الضارة 

ن وأ رامياإلجاط النش تيانإيتوافر وقت  أنن القصد جيب القواعد العامة تقضي إب نإ وقت لزوم القصد : -

 فراسعلى  ريا ن ياراا ابسم ع قأطل فإذاوقت حدوث النتيجة  هفختل   يؤثر ال يجة ، ولكنوقت حتقق النت إىليستمر 

 ل اجلاينسأالة يم ذه احلهففي  فراس فلم يتمكن من ذلك فمات إنقاذهقتله لكنه ندم على فعله وحاول  قاصداا 

 فعل تكاب الار  وقت يتوافر قصده أنل عن هذه اجلرمية سأيكفي لكي يم  ألنهعن جرمية قتل مقصود  ابسم

ن خيطأ صيديل ينشأ بعده وقبل حتقق النتيجة كأ إمناالنشاط  إتيانيتوافر القصد وقت  يرى البعض انه قد ال ولكن

خطأه بعد ذلك لكنه ميتنع عن لفت نظر املريض مع قدرته على  إىليف تركيب دواء فيضع فيه مادة سامة مث ينتبه 

ل عن سأالصيديل يم  أنوفاة ففي مثل هذه احلالة يرى جانب من الفقه روحه فتتحقق ال إزهاقمنه يف  ذلك رغبةا 

ل عن قتل سأاجلاين يم  أنالقول  إىل خرآكان يف مقدوره منع حتقق النتيجة يف حني يذهب رأي   إذاقتل مقصود 
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 لنشاطني :الوفاة حتققت نتيجة  أن أساسل على سأقصود يف هذه احلالة ولكنه يم م

ارك اجلاين عن تد عا  امتنمتثل يف : والثاين سليبادة السامة ابلقصد وهو وضع امل حوابا مل يكن مص:اجيايب  األول
وابلتايل سليب جلرمي الاشاط للن القصد يف هذه احلالة جاء معاصراا  نألابلقصد  ذه املادة وهو مصحوابا ه اثرآ
تل غري مقصود ل عن قأسنه يم إفقدور الصيديل منع حتقق النتيجة مل يكن مب إذا أمال اجلاين عن قتل مقصود سأيم 

 بتلك النتيجة . ولو كان راضياا 
 والدافع ال، اها ليت توخة القصوى االغاي أوالفعل على الدافع هو العلة اليت حتمل الفاعل القتل :  إىلالدافع * 

  افإذعقوبة ره للند تقديععتبار الدافع بعني اال أيخذ أنيعد من عناصر القصد يف جرمية القتل ولكن ميكن للقاضي 

 . عقوبة جديدة افةإض أوة العقوب  نوعريتغي أمكن كان الدافع شائناا   وإذاختفيف العقوبة  أمكن كان الدافع شريفاا 

داخلي  رأملقصد ا نأل وعلة موضوعية مرتوكة لتقدير قاضي املوضمسأقصد القتل  نإ قصد القتل : إثبات* 

 اإلصابة توجيه أويعتها تلة بطبقا داةأ أوهر اخلارجية استعمال وسيلة ابملظاهر اخلارجية ومن املظا إالالميكن معرفته 

 . يف موضع قاتل

من يستعمل فالقتل  ديه قصدقاتلة بطبيعتها توافر ل أداةدا فليس كل من استعمل كل حالة على ح    إىلوينظر  

 أن غم منتل ابلر الق صدقينتفي لديه  ، فهنا فيموت لفض مشاجرة فيصيب شخصاا  اإلرهابقصد ب نريا  سالحاا 

القتل   نتفي لديه قصديلرفيعة العصا اغري قاتلة ك أداةس كل من يستخدم ابملقابل لي وأيضاا قاتلة بطبيعتها ،  األداة

كانت   ولو راا ن متوافصد يكو قيف موضع قاتل حىت يتوافر ذلك القصد فال اإلصاابتتكون  أنيشرتط  الكما 

 يفصل فيه وفقاا وضوع فضي املتقدير قايف جممله مرتوك ل ألمراو ين عليه ع غري خطر من جسم اجمليف موض اإلصابة

 لظروف كل حالة .

 عقوبة القتل املقصود : * 
 . ةـشاق أشغالسنة  /20/ إىل  /15هي من / البسيط وبة القتلعق نإ

  .ةـشاق أشغالسنة  /15قل من /هي أاملخفف  قوبة القتلع أما
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 .شاقة أشغال سنة /20من / أكثرهي  داملشد  ابلنسبة لعقوبة القتل  أما

                                                                                                نتهت احملاضرةا                                                                                                                     


