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 الملخص
 إلى تؤدي التي القضائية والتحقيقية أو  الجيات عمل اختالق الجرائم من أخطر ما يؤدي إلى عرقمة تعد 

إن وجود جريمة  إذ، لما تؤدي من إشغال لمسمطات التحقيقية والقضائية بقضايا صورية ،  العدالة بسيراإلخالل 
حقيقية يستتبع قيام السمطات التحقيقية بالتحقيق والتحري وغيرىا من اإلجراءات التحقيقية ألجل الوقوف عمى الحقيقة 

وقد يؤدي في  ،ذاتيا المجيود، ينطبق ذلك عمى اختالق الجرائم إذ إن قيام الجاني بافتعال جرائم صورية يتطمب 
إجراءات تحقيقية كما أرادىا الجاني  إلى تعريض أشخاص أبرياء إلى العقوبات حالة بناء األحكام القضائية عمى 

عمى تجريم كل ما يؤدي إلى اإلخالل باإلدارة  قد نصتالجزائية المقارنة التشريعات  فإنالجزائية ، ونتيجة لذلك 
واختالق  الجرائم. الق ومن الجرائم المخمة باإلدارة القضائية ىي اخت القضائية أو بصورة أعم تضميل العدالة ،

إذ يمكن تطبيقيا عمى كل من تطبق فيو وصف االختالق ، وىذا ما بيناه في اختالق  بعينيا ،الجرائم ال تشمل حالة 
تحتو العديد من الجرائم التي  إذ إن اختالق الجرائم يمكن أن يكون وصفا تدخل الكاذب . تقرير الخبيراألدلة وأيضا 

تمثل اإلخالل  أن اختالق الجرائم إنما تعد   والتشريعات الجزائية عندما  بوجود جرائم حقيقية .توحي لمجيات التحقيقية 
التعبيرات احتقار أو استيانة وغيرىا من  تعد  إنما  استقالليا ،أو ال يعني إنيا تدخل في عمميا  ، باإلدارة القضائية 

 . رائمالتي استعممتيا التشريعات الجزائية في تجريميا الختالق الج
لمتصدي لمختمف الجرائم التي تؤدي  وجدت النصوص الجزائيةقد  الجزائية المقارنةالتشريعات  من أن الرغم عمى

إلى اإلخالل باإلدارة القضائية ومنيا اختالق الجرائم، عمى نحو يمكنيا من أداء عمميا بعيدا عما يؤدي إلى اإلخالل 
إذ في بعض األحوال تتطمب أن يكون النص العقابي  كافيا  بالقضاء ، لكن ليس معنى ذلك أن يكون ىذا التصدي 

،إذ النص التشريعي يحتاج لممزيد من  الرسالةالتي تحدثيا الجريمة ، وىذا مالم نجده في  جراميةموازيا لمخطورة اإل
 العقوبة. الصياغة 

 عمى الرسالةتحتم عمينا تقسيم  وانسجاما  مع ما تقدم من بيان لآلثار الذي ترتبو اختالق الجرائم وبيان تطبيقاتيا،
،  تجريمو في القانونيواألساس بيان مفيومو وذاتيتو اختالق الجرائم من  ماىيةفصمين نبين في الفصل األول منو 

كان الخروج بخاتمة  الدراسةاخيرا وبنياية  الجرائم ،التطبيقات الموضوعية الختالق  بعض بيناالثاني وفي الفصل 
 .الييا توصمنا التي والمقترحات االستنتاجات اىم متضمنة
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 لمقدمةا
  الدراسة :أوال : التعريف بموضوع 
أثر كبيرًا   ووقوعيا عادة ما يحدث القضائي، الجياز عمىخطرًا  الجرائم أشد من  ُتعّد جرائم االختالق

 الواقع في ولكنو فرد ضد فرد من جريمة ليست الطائفة فيذه. بأسرىا المجتمع ليشمل مداه بالغاً يتسع وضرراً 
ن .األفراد من مجموعة أو فرد يد عمى العدالة ضد  ليشمل أثرىا ويمتد العام، الصالح ضد مسمطة الجرائم ىذه وا 
 قد الجزائي المشرع فإن لذا حقوقو ، كل أو دمو أو عرضو أو مالو أو لحماية نفسو القضاء إلى يمجأ من كل

إذ  واإلنصاف ،طالبا العدل  ومظموم ضعيف كل إليو يأوي الذي القضاء حماية بذلك ليكفل العقوبات ليا وضع
 .   حقوقيا حماية في القضائي الجيازتطمئن إلى ىذا  المجتمعإن 

 وجدانيا في ترسخت المجتمعات ىذه عقيدة من جزءاً  القضاء استقالل مبدأ حماية أصبحت المنطمق ىذا ومن
 ليذه الطبيعي الموقع  أن إذ الجزائية، الحماية الصور ىو ىذه أبرز ومن القانونية أنظمتيا في وتكرست الشعبي 

 العقوبات. قانون ىو النصوص

 الجرائم ىذه ذكر من عمى الرغم معناىا، المقارنةالتشريعات  تعطي فمم اختالق الجرائم لتعريف بالنسبة أما
 الجاني بيا يقوم التي باألفعال  اختالق الجرائم نحدد أن لنا يمكن الجرائم ذكر ىذه وأثناء التشريعات، معظم في
في  صحيح ما أمرا ً  أن يعتقدون  تجعميم القاضي أو الجيات التحقيقية لدى خاطئة فكرة تكوين شأنيا من التي
 تستند مشروعة غير أفعال أو بوسائل القاضي خداع ىو  حقيقتو في فاختالق الجرائم الحقيقة ، خالف ىو حين
 جياز بواسطة أبرياء أناس ضد ببشاعة يستعمل خطير إجرامي مسمك فيو لذلك المراوغة عمى جوىرىا في

بواسطة اختالق  العدل بسير اإلخالل طريق عن بحقوقو والعبث بالغير اإلضرار المختمق غاية أن إذ القضاء
 الجرائم .

 :  الدراسةأهمية  ثانيا :

 جانبين :تنطمق أهمية الموضوع من 

لم يكتسب األىمية المطموبة عمى مستوى البحث القانوني أو في  البحثفموضوع هو الجانب النظري  األول
الزمان اكتفت بجريمة اإلخبار  ومنذُ  قديمدراسات الفقو الجنائي عمى مستوى كبير ، إذ إن موضوع الدراسات 

الكاذب عمى إنيا مستوعبة الختالق الجرائم ، وىذا قد يصطدم بشروط خاصة تتحقق في جريمة اإلخبار 
 الكاذب.

دفع اإلخالل عن عمل  إلى الحاجة الماسة إذ تنطمق تمك األىمية مناألهمية العممية  أما الجانب الثاني فيو
أىمية المصمحة  كذلكالمعنيين بتعزيز الحقيقة وتطبيق العدالة ،  بعّدىمنفسيا السمطات التحقيقية أو القضائية 
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أرادت التشريعات الجزائية حمايتيا أال وىو حماية الجيات التحقيقية والقضائية من التضميل الذي  التيالمحمية 
 تصادفو.

 فإن ىذا الموضوع يعد عمى درجة كبيرة من األىمية لكونو يدور حول مفيوم متعمق بخمق الجرائم ومن ثمة
المشرع في التشريعات الجزائية في  عمللكونو يركز عمى  ميمةاضافة لقيمتو القانونية قيمة نظرية  يعدّ  الذي

 .مواجية ىكذا نوع من الجرائم

  الدراسةثالثا : مشكمة 

من قانون العقوبات  342في ىل أن النص الذي أورده المشرع العراقي في المادة  الدراسةتتمثل مشكمة  
 احدى كذبا اخبر من كل)  342إذ نصت المادة  كاٍف ويحقق الغرض في مواجية موضوع اختالق الجرائم ؟

 بارتكاب نية بسوء المذكورة السمطات احدى اخبر او تقع لم انيا يعمم جريمة عن االدارية او القضائية السمطات
 او الواقع خالف جريمة ما شخص ارتكاب عمى مادية ادلة اختمق او اخباره بكذب عممو مع جريمة شخص
 كاذبة انيا يعمم بامور المختصة السمطات اخبر من وكل براءتو يعمم شخص ضد قانونية اجراءات باتخاذ تسبب
 وفي اخباره كذب ثبت اذا عنو المخبر بيا اتيم التي الجريمة لعقوبة االقصى بالحد يعاقب:  وقعت جريمة عن
ون ىذه كإذ إن االكتفاء بو قد يثير صعوبة في  ( ،  سنوات عشر بالسجن العقوبة تزيد ال ان االحوال كل

 .من دون تحقق االخبار الجيات التحقيقية تكتشف منالجريمة يتطمب لتحقيقيا خمق واقعات مادية مزيفة قد 
يتعمق جرائم االختالق خاصة فيما وضعت في معالجة ، والعقوبة التي كيفية تحقق جرائم االختالق فضاًل عن 
 الناشئة عنيا. الخطورة اإلجرامية االختالق وبين العقوبة المفروضة عمى مرتكب جرائم بالتناسب 

  الدراسة منهجيةرابعا : 

التي  وذلك بتحميل النصوص التشريعية سواء تمكاعتمدنا في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي المقارن ، 
التطبيقات الموضوعية الختالق الجرائم ومقارنتيا مع النصوص األخرى الواردة  تدرس أم جرائم االختالق تبحث

 .  والمبناني والسوريوىي كل من التشريع المصري واالردني  ستدرسيا الرسالةفي كل من التشريعات التي 

  الدراسةهيكمية خامسا : 

في الفصل األول بيان ماىية اختالق  نبينتتكون خطة البحث من فصمين تسبقيا مقدمة عن الموضوع ، 
التطرق إلى تعريف اختالق  أثناءوذلك في مبحثين نبين في المبحث األول منو مفيوم اختالق الجرائم   الجرائم 

 األساس القانوني فيالجرائم لغة واصطالحا ومن ثم بيان ذاتية اختالق الجرائم أما في المبحث الثاني نبين فيو 
 تجريم اختالق الجرائم والطبيعة القانونية ليا.



 3 ..........................المقدمة..........................................

نبحث  إذحثين التطبيقات الموضوعية الختالق الجرائم وذلك في مب فيو بعضأما الفصل الثاني فإننا نبحث  
، أما في المبحث الثاني نبين فيو جريمة التقرير الكاذب المقدم من  األدلة الماديةفي األول جريمة اختالق 

 وتوصيات . استنتاجاتبأىم ما نتوصل إليو من  الرسالةومن ثم نختم  الخبير .
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 المبحث التمهيدي
 التعريف بالمسؤولية الجزائية

تعد المسؤولية الجزائية من المرتكزات االساسية التي يرتكز عمييا مبدا المعاقبة وتكون السند االصمي لمقاانون     
الجزائي وسبب وجوده لشدة ارتباطيا بجذوره وقواعده ومعطياتو وتكون المحور االساسي الذي تدور حولو الفمسافة 

بتطاور المسااؤولية الجزائياة ومااا تمامنتو ماان نظرياات ودراسااة  والسياساة الجزائيااة ت وتطاور القااانون الجزائاي مقترناااً 
 (1) جوىرىا دراسة لممسؤولية الناشئة عن اتيان فعل او عن امتناع يجرمو التشريع القانون الجزائي تكون في

 ة ت وذلك في مطمبين نتناول وعميو سنتناول في ىذا المبحث التعريف بالمسؤولية الجزائي

 المسؤولية الجزائية ت ونتناول في الثاني شروط المسؤولية الجزائية   تعريففي االول 

 المطلب األول
 المسؤولية الجزائية تعريف

تعريفياااا المغوياااة  فاااي الفااارع ااول ت وبياااان  الناحياااةالمساااؤولية الجزائياااة  مااان  معنااا سااانبين فاااي ىاااذا المطماااب   
 في الفرع الثاني ت وكما يمي :  االصطالحي

 الفرع األول
 . معنى المسؤولية الجزائية لغة

 لموقوف عم  المعن  المغااوي لممسؤولية الجزائية البد من بيان المعن  المغوي   

 لمفيومي )المسؤولية( و)الجزائية( : 

لقولو تعاال  :   . (2)مسؤولون المسؤولية لغة : مأخوذة من سأل يسأل سؤااًل ت وسائل وىم سائمون ومسؤول وىم 
. (4)لقولااو تعااال  :   ولتسااألن عمااا كنااتم تعممااون  . والسااؤال مااا يسااألو اونسااان وقاارئ ت(3)وأمااا السااائل فااال تنياار 

. وتعناي المساؤولية ماا يكاون باو (5)وسألو عن الشيء سؤااًل ومسألة ت كقولاو تعاال   : )ساأل ساائل بعاذاب واقاع 

                                                           
 في القانون الجنائي االقتصادي ت منشورات الحمبي الحقوقية ت الطبعة  د. محمود داوود يعقوب ت المسؤولية (1)
 . 11ت ص 2٠٠8االول  ت بيروت ت لبنان ت  
صت 38٠تدار الكتاااب العممياااة ت بياااروت  . 1تط 11أباااي الفمااال محماااد بااان مكااارم ابااان منظاااور اانصااااري ت لساااان العااارب ت ج (2)

2٠٠3  
 ( 1٠سورة المح  ت اآلية ) (3)
 ( 93سورة النحل ت اآلية ) (4)
 (  1سورة المعارج ت اآلية ) (5)
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ت   (1) عاان افعااال أتاىااا لقولااو تعااال  :   فوربااك لنساائمنيم اجمعااين عمااا كااانوا يعممااون االنسااان مسااؤواًل ومطالبااًا 
وتأتي لفظة المسؤولية لمتعبير عن حال او صافو يساأل عان امار تقاع عمياو تبعتاو ت فيقاال أناا باريء مان مساؤولية 

نااي المسااؤولية أيمااا ىااذا العماال ت وتطمااي اخالقيااا عماا  التاازام الشااخص بمااا يصاادر عنااو قااواًل  أو عماااًل ت كمااا تع
يجاب الحجة عم  المسؤولية  . (3). لقولو تعال  :  وقفوىم أنيم مسئولون (2)التقريع والتوبيخ وا 

اما الجزائية فيي من الفعل جزى ت وجزاه ويجزيو وجازاه ت وجزى عنو أي قم  ت لقولو تعال  :  ال تجزى نفس 
ب ينَ )ت   والجازاء قاد يكاون ثواباًا وقاد يكاون عقاباًا   (4) عان نفاس شايئا  ويقاال جاازت  ( قَاالووا َفَماا َجاَزاؤوهو إ ُن كوُناتوُم َكااذ 

 والجزياة ماا يؤخاذ مان اىال الذماة أي متقااض متجاازعنو شاة أي تقم  ت أجزأت وتجازى ديناو أي تقامااه فياو 
(5) 

من خالل ما تقدم تبين أن المسؤولية الجزائية تعني الساؤال مان مرتكاب الجريماة عماا ارتكباو مان ساموك منااقض  
لمنظم السائدة في المجتمع ت والتعبير عن الموم االجتماعي إزاء ىذا  الساموك بععطائاو مظيارًا محسوساًا فاي شاكل 

 . (6) الجريمة عقوبة أو تدبير احترازي ينزلو القانون بالمسؤول عن 

 الفرع الثاني
 . تعريف المسؤولية الجزائية اصطالحا  

تعد المسؤولية الجزائية مان أىام المساائل التاي ينبناي عميياا إنازال العقااب بالجااني فقاد احتمات أىمياة كبارى فاي    
عندما يمع قاعادة الساموك المعاقاب عما  مخالفتياا  المشرعالدراسات والقمايا الجنائية ت فيي ال تغيب عن ذىن 
لمانص الجناائي عما  منتيكاو وال عان أذىاان القاائمين عما   أو انتياكيا جنائيا وال عن ذىن القاماي عناد تطبيقاو 

اودارة العقابية وىم بصدد اوشراف عم  تنفيذ العقوبات السالبة لمحرية . لم تعرف التشاريعات المساؤولية الجزائياة 
أكااان تعريفااًا لممسااؤولية بصااورة عامااة أم لممسااؤولية الجزائيااة بصااورة خاصااة . وبحسااب مااا اطمعنااا عميااو ماان سااواء 

قااارارات قماااائية نجاااد أن القمااااء لااام يعااارف المساااؤولية الجزائياااة ان بحكااام عمااال القمااااء لااايس مااان ميمتاااو اياااراد 
المساؤولية  وعرفاتلمعروماة عمياو . التعاريف بقدر ما تكون ميمتو االساساية اعطااء ااحكاام القماائية لموقاائع ا

                                                           
 ( 93ت 92سورة الحجر ت اآليتين ) (1)
 االسالمي ت دار الجامعة الجديدة لمنشر  ھد. محمد فوزي لطيف نويجي ت مسؤولية رئيس الدولة في الفي (2)

 18تص 2٠٠5االسكندرية ت 
 . (24سورة الصافات ت اآلية ) (3)
 . (123سورة البقرة ت اآلية ) (4)
 ( 75- 74سورة يوسف ت اآلية ) (5)
د. عاادنان الخطيااب ت مااوجز القااانون الجنااائي ت المبااادئ العامااة فااي قااانون العقوبااات ت الكتاااب ااول ت مطبعااة جامعااة دمشااي ت  (6)

 457تص 1963
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وتعارف أيماًا  .(1) الجناائي المقارر لياا قانوناا( الجزائية فقيا بأنيا ) تحمل تبعة الجريمة وااللتزام بالخموع لمجزاء
) مجموعة الشروط التي تنشئ من الجريمة لوماا شخصايًا موجياًا ماد الفاعال ت وىاذه الشاروط تظيار الفعال بأّنيا 

القانونياااة عمااا  أناااو يعاااد رفماااًا لشخصاااية الفاعااال والمساااؤولية بياااذا المعنااا  تؤلاااف ركناااًا مااان أركاااان مااان الناحياااة 
 .(2)الجريمة(

الواقعة الجرمياة التاي  وتعرف كذلك بانيا ) االلتزام بتحمل العقوبة التي نص عمييا القانون عم  الجاني لتحقي   
التزاماًا تبعياًا ولايس التزاماًا أصاميًا اناو ترتاب عما  التازام  حددتيا القاعادة القانونياة عمماًا إن تحمال العقوباة ىناا ىاو

ّنما  آخر يعد التزامًا أصميًا ) وىو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل( ىذا وان المسؤولية ليست ركنًا في الجريمة وا 
لمعناوي فاي ىي ااثر الجتماع أركان الجريماة وىاي تختماف عان الخطاأ بمعنااه الواساع اذ إن الخطاأ يمثال الاركن ا

 (3) الجريمة والذي يجب التثبت منو لقيام المسؤولية الجزائية(

 بصورة عامة المسؤولية عرفت ت وكذلك  (مسؤولية االنسان أمام اونسان)في معناىا الدقيي ىي  إذ المسؤولية   
 نكوثاوت فيمازم عان تعارض لممساائمة عناو حتا  إذا اخال بتعياده االمتنااع بوت أوالتزام شخص بما تعيد القيام  بأنيا

فعاال أتاااه بنفسااو أم  عناادىا بتحماال نتااائا ىااذا النكوثتوقااد يتسااع ىااذا التعريااف ليشاامل التاازام شااخص بتحماال نتااائا
بتحمل نتائا فعال شاخص تاابع  تكما يتسع ليشمل التزام الشخصبأسمو بواسطة غيره أكان مفومًا منو أم عاماًل 

نتاائا فعال االشاياء توأخيارًا يتساع التعرياف  يشامل وصاايتو كمااو لو أو موموع تحات رقابتاو أو ادارتاو أو واليتاو أ
بااأحترام مااا فرماو عميااو القااانون ماان موجبااات وساموك تحاات طائمااة تحماال عواقااب االخااالل  ليشامل التاازام الشااخص

 . (4) االلتزام بيذا

الفاعال  موجياا مادوالمسؤولية الجزائياة ىاي مجموعاة الشاروط التاي تنشائ مان ارتكااب الجريماة لوماًا شخصايًا    
الاذي يقاوم عما   اوساناد المااديمن وجود  التشريعاتت والبدلمفعل الذي يشكل خرقًا لمقواعد وااحكام التي قررتيا 

أناو  مساؤول أيأن الشاخص  الفاعالت فيقاال االسناد المعنوي الذي يقوم عم  أىمياة لمجريمةت ووجودثبوت ارتكابو 

                                                           
ت منشااورات  1المسااؤولية الجنائيااة والجاازاء الجنااائي ت طالقساام العااام ت  -ت شاارح قااانون العقوبااات  وجاايھد. عمااي عبااد القااادر الااي (1)

 .4تص 2٠٠9بيروت ت  -الحمبي الحقوقية ت لبنان 
نقابة  اھالمسؤولية الجزائية في القانون الجنائي ت مجمة القماء تتصدر ومھحسين الصالحي ت مف ديھد. مياء الدين م (2)

 . 12تص 1986المحامين العراقية ت السنة الواحد واالربعون ت 
ت  15ت العدد 3د. عمي حمزة عسل ت المسؤولية الجنائية في التشريع الجنائي ت بحث منشور في مجمة جامعة كربالء ت المجمد  (3)

 . 33ت ص  2٠٠6
 .415ت ص 2٠12د. عوض محمد عوضت قانون العقوبات القسم العامت دار المطبوعات الجامعيةت االسكندرية ت (4)
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انو غيار اىال لتحمال المساؤولية إذا كاان  فيقالاختيار عممو  حرا في كان مميزاً اىلٍّ لتحمل المسؤولية الجنائية إذا 
 . (1) عممو فاقد االدراك أو فاقد االختيار في

بااالمفيوم االول  بالفعاال وياارادمسااؤولية  بااالقوةت أوأمااا مسااؤولية  مفيومااانت فياايولممسااؤولية الجزائيااة بشااكل عااام    
أو حالة تالزماو ساواء وقاع  بيذا المعن  صفة في الشخص والمسؤوليةسموكو صالحية الشخص ان يتحمل تبعة 

الثاني تحميل الشخص تبعة سموك صدر منو  ويراد بالمفيوم ت(2)منو ما يقتمي المسائمة أم لم يقع منو شيء بعد
 أيماًات وىاذاىاي) جازاء(  فحسابت بالحالة قائمة بالشاخص  حقيقةت والمسؤولية بيذا المعن  ليست مجرد صفة أو

الماازوم العقمااي انااو ال يتصااور تحمياال شااخص تبعااة  يفترمااوت بحكاام أو االوليعنااي أن المفيااوم الثاااني يسااتغري 
 .(3)التبعية سموك أتاه إال إذا كان أىال لتحمل ىذه

 المطلب الثاني
 شروط المسؤولية الجزائية

فاعمو ليتحمل من الناحية القانونياة  ال يكفي لقيام المسؤولية الجزائية ان يقع الفعل المكون لمجريمة ونسبتو ال    
االختيااار فيااذان العنصااران شاارطان  تبعااة فعمااو باال يتطمااب ان تتااوافر فيااو شاارطان اساساايان وىمااا االدراك وحريااة

الزمااان لقيااام المسااؤولية الجزائيااة المااذان اذا انتفاا  احاادىما ادى ذلااك الاا  انتفاااء المسااؤولية عاان مرتكااب الفعاال ت 
 في الثاني . اوختيارو حرية  في الفرع ااول اودراك  عاً ىذين الشرطين تبا وسندرس

 الفرع األول
 اإلدراك

يقصااد باااودراك ) قاادرة االنسااان عماا  فياام ماىيااو افعالااو وتقاادير نتائجيااا ماان حيااث خطورتيااا عماا  المصااال     
المشااروعة واالعمااال االعمااال  او يقصااد بيااا ) تمييااز االنسااان بااين ت   (4)االجتماعيااة باحتمااال اصااابتيا بالماارر(

 .  (5)غير المشروعة وتقدير نتائا عممو(

                                                           
عن جرائم -لنظرية العامة لممسؤولية الجنائية عن جرائم االشخاص واالموال في قانون العقوبات البغداديد. عادل سيد فييمت ا (1)

 . 33تص1968االشخاصت مطبعة حدادتالبصرةت
ت بغداد ت  5تالسنة 1د. مصباح محمد الخيروت حدود المسؤولية الجنائية لألطباءت مجمة البحوث االجتماعية والجنائيةت ع (2)

 . 54ت ص 1977
 .415د. عوض محمد عوضت مصدر سابيتص (3)
يتي ت الخطأ المفترض في المسؤولية الجنائية ت دار الثقافة لمنشر والتوزيع ت بيروت لبنان ت الطبعة ھال جھد. محمد حماد مر (4)

 . 18تص 2٠٠5االول  ت 
 -لمجريمة ت مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ت االردنالقسم العام ت النظرية العامة  -د. محمد صبحي نجم ت قانون العقوبات  (5)

 . 256تص 1996ت 3عمان ت ط
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وتنصاارف ىااذه المقاادرة الاا  ماىيااة الفعاال وطبيعتااو وتوقااع االثااار التااي تترتااب عميااو كمااا انيااا تتعمااي بعناصاار     
الفعل وخصائصو وتنصرف ايما ال  خطورة الفعل عم  المصمحة او الحي  الذي يحميو القاانون وماا تاوحي باو 

الااا  التكيياااف القاااانوني لمفعااال الن العمااام بقاااانون  وال تنصااارف المقااادرة عمااا  الفيااام  ت ء عمااا  ذلاااك الحااايماان اعتااادا
العقوبات مفترض في حي مرتكاب الفعال لاذلك يساتوي كاون الفاعال يساتطيع العمام بوصاف الفعال فاي القاانون مان 

وأدراك الشااخص لطبيعااة االفعااال المكونااة لمسااموك االجرامااي عنصاار اساسااي فااي تااوافر االىميااة الجزائيااة . (1)عدمااو
ومن ثم قيام مسؤوليتو وتمتع الشخص باودراك الالزم ال يتم اال بعد سن معينة حددىا القانون وىي تمام التاساعة 

راك الذي يجعمو قاادرا عما  التميياز باين االفعاال االدت اما قبل ذلك فال يكون أىال لممساءلة القانونية لعدم اكتمال 
ت  ت وماان ثماة إذا تحقاي أدراك الجاااني وقات ارتكاااب الجريماة فانااو  (2)واختياار الصاال  منيااا واالبتعااد عاان الماار

يكون مسؤوال مسؤولية كامماة عنياا والعماة فاي اعتباار اودراك أحاد عناصار المساؤولية الجزائياة إنماا تكمان فاي أن 
عل الجرمي يسأل انو وجو أرادتو عم  نحو خالف بو أوامر المشرع ونواىيو وال ينسب أليو ىذا االتجاه مرتكب الف

اورادي إال إذا كان يستطيع العمم بالوجياات المختمفاة التاي يمكان أن تتخاذىا إرادتاو ويساتطيع العمام بالوجياة التاي 
 (3)اتخذىا فعال 

 الفرع الثاني
 حرية اإلختيار

قاادرة االنسااان   أو تعنااي ت  قاادرة اونسااان عماا  توجيااو نفسااو إلاا  إتيااان فعاال معااين أو االمتناااع عنااويااراد بيااا  و    
عما  المفاماامة باين البواعااث التاي تدفعااو الا  الجريمااة وتمااك التاي تمنعااو عنياا وان يساامكيا وفقاا الختياااره أي قاادرة 

 .(4)الشخص عم  تكييف فعمو وفقا لمقتميات القانون

التااي يعتااد بيااا القااانون لقيااام المسااؤولية الجزائيااة تتااوافر متاا  كاناات خاليااة ماان العيااوب والمااؤثرات واورادة الواعيااة 
فااال يكفااي ان يكااون االنسااان قااادرًا عماا  أن يعماام الوجيااات المختمفااة التااي يمكاان ان تتخااذىا    لتكااون حاارة مختااارة

ذىا ارادتاو ولااذلك يفتارض لوجودىااا ان ارادتاو وانماا يجااب ان تكاون المقاادرة عما  انتقاااء الوجياة التااي يمكان ان تتخاا

                                                           
القانون او أي قانون  ذاھ) ليس الحد ان يحتا بجيمو بأحكام  ھ(من قانون العقوبات العراقي عم  ان 1/ف37تنص المادة ) (1)

 (رةھبب قوة قاعقابي اخر مالم يكن قد تعذر عممو بالقانون الذي يعاقب عم  الجريمة بس
المعدل" ال تقام الدعوى الجزائية عم  من لم يكن وقت  1983( لسنة  76(من قانون رعاية االحداث رقم ) 47/1نصت المادة ) (2)

 ارتكاب الجريمة قد اتم التاسعة من العمر".
بحث منشور في مجمة المحقي د. حسون عبيد ىجيا ت فخري جعفر أحمد ت حرية اورادة وأثرىا في المسؤولية الجزائية ت   (3)

 . 171ت ص  2٠18ت  6ت ع  1٠الحمي لمعموم القانونية والسياسية ت  مجمد 
 وعمار محمد ربيع ت القصد الجنائي ت مجمة الرافدين لمحقوي ت جامعة الموصل  دانيھد. محمد احمد المش (4)
 1999صت 168. 
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يكون الفاعل حرًا في تصارفاتو غيار مارغم عميياا وفاي وماع جسادي ونفساي وعقماي يسااعده عما  اتخااذ القارارات 
 . (1)التي يريدىا

وحريااة االنسااان فااي االختيااار ليساات مطمقااة وانمااا مقياادة بمجموعااة ماان العواماال المختمفااة التااي ال يممااك الجاااني  
فتااؤثر فااي حريااة اختياااره ت وىناااك مجااال يتمتااع الشااخص فااي داخمااو بحريااة التصاارف وتبااين قواعااد  الساايطرة عمييااا

القااانون حاادود ىااذا المجااال فااان انتفاا  أو ماااي ىااذا المجااال وانساااي الجاااني تحاات تااأثير العواماال التااي ال يممااك 
الفاعاال عاان تصاارفو الجرمااي  . ويسااأل (2) معيااا المسااؤولية الجزائيااة الساايطرة عمييااا انتفاات حريااة االختيااار وتنتفااي 

انو اختار ىذا الطريي لمتعبير عن ذاتو مدركًا لعواقبو عم  الرغم من انو كان قادرًا عم  سموك طريي آخار وماع 
ذلك وجو ارادتو عما  نحاو يمحاي المارر واصاب  بساموكو ىاذا قااباًل لمخماوع لمجازاء الجناائي الاذي يقارره المشارع 

وحرياااة االرادة او حرياااة  ت والاااذي اساااتند الياااو انصاااار مااذىب حرياااة االختياااار وىااذا ىاااو اسااااس المساااؤولية الجزائيااة
االختيااار ىااي الحالااة التااي يتمثاال فييااا العنصاار االساسااي التااي ترتكااب منااو كاال صااور الااركن المعنااوي لممسااؤولية 

 . (3) الجزائية العمدي منيا وغير العمدي

وياارتبط عنصاارا المسااؤولية الجزائيااة ببعماايما ارتباطااا وثيقااا ويتمثاال ىااذا االرتباااط فااي إن حريااة االختيااار الكاممااة 
لبعمااايا بعاااد أن يااادرك داللاااة كااال منياااا  تفتااارض وجاااود اودراك الكامااال فالجااااني ياااوازن باااين البواعاااث ويساااتجيب 

 . (4) ويتصور ماىية الفعل الذي يمكن أن توجو إليو تمك البواعث وأثاره

فال وجود لاررادة الحارة بغيار االدراك الساميم الن مان ال يمتماك االدراك ال يمكناو التميياز باين الصاواب والخطاأ وال 
يساااتطيع توجياااو ارادتاااو فاااان حرياااة االرادة شااارط وجودىاااا االدراك بحياااث ال توجاااد ارادة حااارة ماااالم تكااان ىاااذه االرادة 

 .(5)االدراكمدركة فوجود االرادة الحرة يعني لزاما وجود 
فاودراك والتمييز وحرياة االختياار ىماا االسااس الاذي تقاوم عمياو المساؤولية الجزائياة اي شاخص ومان ثام يمكان  

استبعاد بعض ااشخاص من نطاي المسؤولية الجزائية مت  صدر الفعل من غير ادراك او ارادة او بسبب وجاود 
 (6) عاىة عقمية كالجنون واالكراه

                                                           
 . 151د. حسون عبيد ىجيا ت فخري جعفر أحمد ت مصدر سابي ت  (1)
 .257د. محمد صبحي نجم ت مصدر سابي ت ص  (2)
 . 178تص 1945د. محمد مصطف  القممي ت المسؤولية الجنائية ت مطبعة االعتماد ت مصر ت  (3)
 . 183د.محمد مصطف  القممي ت المصدر نفسو ت ص  (4)
 . 2٠يتي ت المصدر السابي ت ص ھد. محمد حماد ال (5)
) ال يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد االدراك  1969( لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم )  6٠المادة  (6)

او االرادة لجنون او عاىة في العقل او بسبب كونو في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت لو قسرا او 
بب اخر يقرر العمم انو يفقد االدراك او االرادة . اما اذا لم يترتب عم  العاىة في العقل او المادة عم  غير عمم منو بيات او اي س

 المسكرة او المخدرة او غيرىا سوى نقص او معف في االدراك او االرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا ( .
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 لفصل األولا

 ماهية اختالق الجرائم

الى تحقيقيا،  كىذه  يطمعكفتنكعت الطرؽ التي يعمد إلييا الجناة في تضميؿ العدالة نتيجة البكاعث التي 
مف االستيانة بالسمطات القضائية باقتطاع كقت القائميف عمييا كجيدىـ الستغاللو في تحقيؽ  نكعان  تعدٌ  الطرؽ
الجاني السيئة ، ككاف مف بيف ىذه الطرؽ التي اتبعت في تضميؿ مف يتكلى زماـ التحقيؽ فييا ىي طريقة  نيات

    اختالؽ الجرائـ .

كقد تزايدت حاالت اختالؽ الجرائـ في اآلكنة األخيرة فإذا كاف ما يقمؽ عمؿ السمطات المختصة بالتحقيؽ 
كالتحرم ىك مجرد كجكد بالغات كاذبة تضطر السمطات المختصة عمى إثرىا إلى التكجو الى مكاف الحادث 

ؽ الجرائـ  إذ يعمد الجاني إلى كمف ثـ تالحظ عدـ كجكد جريمة مف أصميا، تطكر األمر اآلف في حاالت اختال
عمى خالؼ الكاقع لغرض في نفس الجاني كأف يفتعؿ جريمة  مفتعمةإيجاد جريمة ليا مظاىرىا كعناصرىا كلكنيا 

السرقة بغرض الحصكؿ عمى مبمغ التأميف أك إحداث حاالت االختطاؼ ، مما حذا بالتشريعات الجزائية الى 
 . في مكاجيتيا كنية كافةالقانالتصدم ليا ، كاتخاذ التدابير 

المعتمدة في مكاجية اختالؽ الجرائـ كالسعي لمحد مف  القانكنية كالتدابيراألطر  كتحميؿفي دراسة  الخكض
اإلحاطة  ك اختالؽ الجرائـك اتساع بؤر انتشارىا، يستدعي منا بداية التحديد الكاؼ كالكافي لمفيـك  تأثيراتيا
لممكضكع فيما بعد،  القانكنيةكنظرم لتعمقنا في الدراسة  أساسالتي تنطكم عمييا كمنطمؽ  المضاميفبمختمؼ 

التعرض كذلؾ إلى  أـ، سكاء مف حيث مدلكالتيا المختمفة األساسية مفاىيمياكذلؾ بالتعرض أكال إلى تحديد 
 أـالمحؿ  أـيث األركاف مختمؼ السمات الخاصة بيا كتمييزىا عف الجرائـ األخرل التي تشتبو معيا سكاء مف ح

 )المبحث األكؿ(. في  مف ارتكابيا  الغاية

 اختالؽ الجرائـ لتجريـ األساس القانكنيلننتقؿ بعد ذلؾ كفي إطار بياف مفيكـ اختالؽ الجرائـ ، الى بياف 
 بياف الطبيعة القانكنية الختالؽ الجرائـ في  )المبحث الثاني(. فضالن عفكمف ثـ المصمحة المحمية 
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 المبحث األول

 مفهوم اختالق الجرائم

يعمد الجناة إلى تضميؿ العدالة بطرؽ مختمفة كحمؿ السمطات القضائية أك الجيات التحقيقية عمى التكجو 
نحك  جرائـ مخالفة لمحقيقة ، كثـ ضياع الجيد ك الكقت في التحقيؽ بجرائـ صكرية ، لذلؾ فإف المخاطر التي 

خاص أبرياء نتيجة التأثير عمى الجياز أثر خطير قد يمتد ليشمؿ أش ليايرتبيا الجاني مف اختالقو لمجرائـ 
نكعا مف االستيزاء بعمؿ السمطات القضائية ، كاالستيانة بخطكرة فعمو ، ك أماـ ىذه  يعدٌ القضائي ، كىذا ما 

الخطكة فقد احيط القضاء بسياج مف الحماية ، كىذه الحماية ىي تجريـ كؿ فعؿ يؤثر عمى أداء عمؿ الجياز 
 الجرائـ التي ليا تأثير عمى أداء الجياز القضائي ىي اختالؽ الجرائـ  .القضائي في ميامو ، كمف 

عما يتشابو بو أك يخالطو كفرزه عما  تمييزه، يقتضي تعريفو كمف ثـ  مفيكـ الشيء الكصكؿ إلىفإف  لذلؾ
االكؿ يقترب بو ليككف لو فمكو الخاص، كىذا الحاؿ يؤدم بنا إلى أف نبيف تعريؼ اختالؽ الجرائـ في المطمب 

 في المطمب الثاني. ذاتية اختالؽ الجرائـبياف كمف ثـ 

 المطمب االول

 تعريف اختالق الجرائم

المغكم كالتعريؼ االصطالحي كىذا ما يصح عمى  المعنىينبغي أف ينصرؼ إلى  مصطمح  تعريؼ أمإف 
المغكم  لممعنىاألكؿ  نخصصفرعيف  عمىاختالؽ الجرائـ كعمى ىذا األساس سكؼ نقكـ بتقسيـ ىذا المطمب 

 االصطالحي الختالؽ الجرائـ. لمتعريؼ كالفرع الثاني

 الفرع األول

 الختالق الجرائم المغوي المعنى

يتككف مف لفظيف ىما االختالؽ كالجرائـ ، إذ إف   فإنوالمغكم الختالؽ الجرائـ  بالمعنىفيما يتعمؽ      
االختالؽ اسـ خص بو الكذب كذلؾ إذا قدر تقديرا يكىـ بأنو صدؽ، كيقاؿ خمؽ الكالـ إذا قدره صدقا أك كذبا، 
كمعنى اختمقو إذا جعمو كذبا ال غير، فال يككف االختالؽ إال كذبا كالخمؽ يككف كذبا كصدقا كما أف االفتعاؿ ال 
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ك الخاء كالالـ كالقاؼ ىك مصدر اختمؽ أم  اختالؽ األكاذيب أم  إال كذبا فالقكؿ يككف صدقا ككذبايككف 
 .(ُ)ك االفتراء االدعاءمعناه 

ؽه ﴾  ذىا ًإالَّ اٍخًتالى قاؿ تعالى: ﴿مىا سىًمٍعنىا ًبيىَٰذىا ًفي اٍلًممًَّة اآٍلًخرىًة ًإٍف ىىَٰ
ٍمؽي ىك الكذب. كيقاؿ كخمؽ  (ِ) ، كالخى

مَّقىو كاٍختىمىقىو كاٍفتراه( جميعيا تشير الى ابتدعو؛ كمنو قكلو تعالى: )كتٍخميقكف ًإفكان( الكذبى   .(ّ)كاإًلٍفؾى أم )يخميقو كتخى

ٍمؽ كاإًلٍبداع كأىفَّ الكاذب تخمَّؽ  اختالؽ كفي حديث أىبي طالب: ًإٍف ىذا ًإال  أىم كذب، كمعناه اٍفًتعاؿ مف الخى
مؽ ىك التقدير  .  (ْ)قبؿ القطع قكلو، كأىصؿ الخى

يشار الى الشخص الذم اختمؽ أم بمعنى يختمؽ ، اختالقا ، فيك مختمؽ ، كالمفعكؿ مختمؽ. كيقاؿ  كذلؾ
 إذاختمؽ القكؿ : ادعاه : أم بمعنى ىذا خبر مختمؽ كال أساس لو مف الصحة  كبمعنى إنو يختمؽ األكاذيب . 

 (ٓ)يقاؿ اختمؽ الركاية بمعنى أتـ خمقيا ك إبداعيا. كيختمؽ االعذار، 

أما الجرائـ فيي جمع مفردة جريمة كأصؿ كممة الجريمة مف جـر ، أم جـر التعدم كاكتساب اإلثـ ، ك الجـر 
، كالمجـر المذنب ، كمف ىذا التعريؼ تظير الذنب، كيشار إلى الشخص الذم تجـر أم ارتكب جرما فيك مجـر

 ككف بمعنى القطع: فيقاؿ: جـر ، يجـر ، جرما ، بمعنى قطع، كمنو جـر النخؿ،عدة معاني فت
 .(ٔ))يجرمو جرما كاجترمو( كميا تشير إلى أنو صرمو فيك جاـز بمعنى صاـر ك قاطع لثمرتو

كيظير أيضا بمعنى الكسب، يقاؿ: جـر ألىمو بجـر بمعنى يكتسب كيطمب ، فيك جريمة أىمو أم كاسبيـ  
ككذلؾ يظير بمعنى الذنب، يقاؿ: جـر كاجـر جرما كاجراما ، إذا أذنب ، فالجاـر كالمجـر ىك المذنب ، كالجـر  ،

 (ٕ)كالجريمة بمعنى فعؿ الذنب.

                                                           

،  دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، ٗالحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد أبك ىالؿ العسكرم، معجـ الفركؽ المغكية، ط (ُ)
 .ٖٗ، ص ُُٗٗالقاىرة ،

 .ٕسكرة ص، آية (ِ) 
  71العنكبوث , آيت رة سو (3)

 .ٕٖٔ، صََِٖ، عالـ الكتب ، القاىرة ُ، طُد. أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، مج    (ْ)
 .ّّْ، صُِٗٗ، دار العمـ لممالييف ، بيركت ،ٕجبراف مسعكد ، الرائد ، ط  (ٓ)
 دائرة المعاجـ، مكتبة لبناف، بيركت ، االماـ محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم، مختار الصحاح، إخراج  (ٔ)
 .ٖٗ، ص ُٖٗٗ 
، جامعة   (ٕ) د. أحمد مختار عمر، د. داكد عبده كآخركف ، المعجـ العربي األساسي ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .ِّْ، ِِْ، ص ُٖٗٗالدكؿ العربية، تكزيع الركس، 
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كتشير مفردة  الجـر كالجريمة إلى الذنب كتجـر عميو  أم بمعنى أدعى عميو ذنبا لـ يفعمو ، كىي مف     
مىىَٰ أىالَّ تىٍعًدليكا اٍعًدليكا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىلَٰ ﴾الى: ﴿باب ضرب كاكتسب االثـ . قاؿ تع ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي كىالى يىٍجًرمى

(ُ).  

: الجاني ، كال يجرمنكـ : أم ال يكسبنكـ كال يدخمكـ في الجـر ، أم اإلثـ.  ،كالمجـر : المذنب  (ِ)ك الجاـر

 . (ّ)كجـر إذا عظـ جرمو أم أذنب كرد عمى لساف العرب إف جـر بمعنى جنى جريمة ،

كتطمؽ كممة جريمة عمى ارتكاب كؿ ما ىك مخالؼ لمحؽ كالعدؿ كالطريؽ المستقيـ ، كاشتقت مف ذلؾ  
﴾ كيكفى كممة إجراـ كاجرمكا ، قاؿ تعالى: ﴿ًإفَّ الًَّذيفى أىٍجرىميكا كىانيكا ًمفى الًَّذيفى آمىنيكا يىٍضحى
، كقاؿ تعالى: كيميكا  (ْ)

تىمىتَّ  ﴾كى ـٍ ميٍجًرميكفى عيكا قىًميالن ًإنَّكي
، كتبيف ىذه اآليات إف الجريمة فعؿ ما نيى ا عنو ، كعصياف ما أمر ا بو ، (ٓ)

 . (ٔ)أك بعبارة أعـ عصياف ما أمر ا بو بحكـ الشرع الشريؼ

لإلشارة إلى الكسب المكركه كغير المستحسف كمخالؼ  استعممتإف الجريمة في المغة العربية  تقدـ يتضح كمما
 لمحؽ كالعدؿ كما يراد منيا الحمؿ عمى فعؿ آثـ.

 الفرع الثاني
 التعريف االصطالحي

مما الشؾ فيو أف إيضاح أم مصطمح قانكني يساعد عمى تحديد معالمو كحدكده كىذا يؤدم بنا بطبيعة 
الحاؿ إلى بياف كجية نظر المشرع   في تعريؼ اختالؽ الجرائـ كمف ثـ الرجكع أيضا في بياف  تعريؼ اختالؽ 

 الفقياء في تعريؼ اختالؽ الجرائـ. مكقؼالجرائـ إلى القضاء ن كمف ثـ 

 اوال : المدلول التشريعي:

تضع تعريفا  الختالؽ الجرائـ حتى  فإنيا لـمف مراجعة النصكص التشريعية التي تطرقت الختالؽ الجرائـ 
في التشريعات التي كردت فييا عناكيف مختمفة عمى إنيا اختالؽ الجرائـ كمنيا قانكف العقكبات العراقي قد خال 

 شرع العراقي قد تطرؽ إلى األخبار الكاذب  فإنو لـ يكرد تعريفا ليا. الم أفمف  عمى الرغـ ، ليامف تعريؼ 
                                                           

 (.ٖسكرة المائدة، آية )  (ُ)
دار الشعب،  ٔ،  حققو أحمد عبدالعميـ البردكني ، ج ِأحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي ػ تفسير القرطبي ،طمحمد بف (ِ) 

 .ْٓ، ص ُّٓٗالقاىرة، 
 ( ّ  ، التكزيع ك ، دار احياء التراث العربي لمطباعة كالنشرُِمحمد بف مكـر ابف منظكر، لساف العرب، ج(

 .ُٗ، ص ُْٖٗبيركت،  
 (.ِٗآية)سكرة المطففيف،   (ْ)
 (.ْٔسكرة المرسالت، آية )  (ٓ)
 ْٗص ، سابؽمصدر ابف منظكر ،  حمد بف مكـرم  (ٔ)
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المبناني ك  قانكف العقكباتكبالنسبة إلى التشريعات التي ذكرت اختالؽ الجرائـ بصكرة صريحة كىي كؿ مف  
 .(ُ)األردني ك  فمـ نمتمس تعريفا الختالؽ الجرائـ 

التعاريؼ  ألف كضعالمشرعيف في ايراد تعريؼ خاص بو  باىتماـالسبب الذم لـ يحظى اختالؽ الجرائـ  لعؿ
مف ميمة المشرع خكفا مف الكقكع في حرج ، كذلؾ ألف المشرع ميما بمغ مف الفطنة كاالدراؾ بمعالـ  تعدٌ ال 

األمكر ال يستطيع اف يأتي بتعريؼ مانع جامع لممصطمحات الكاردة فيو ، فضال عف اف التطكر الذم يحصؿ 
مح المعرؼ إذ قد يظير مع بعد صدكر القانكف  كالتعديالت الالحقة لو قد تجعؿ التعريؼ ال يستكعب المصط

لذا غالبا ما تترؾ القكانيف مسألة التعريفات  لمفقو ك   ،تقدـ الزماف قصكره عمى استيعاب ما يستجد مف حاالت
 .القضاء الذم يتكلى ىذه الميمة

 ثانيا : المدلول القضائي:

 ليا في تعريؼ اختالؽ الجرائـ : مكقفيفالقضائية نجد ىناؾ   لمقرارات كاألحكاـتتبعنا  مف

االخبار الكاذب كىذا ما اشارت إليو محكمة  إنو جريمةاختالؽ الجرائـ عمى  بتعريؼالمكقؼ االكؿ كاف 
بياف أركاف جريمة البالغ الكاذب فذكرت " يشترط القانكف لتحقيؽ  باستعراضالنقض المصرية في أحد قرارتيا 

ا عدـ ثبكت الكقائع المبمغ عنيا كأف يككف الجاني عالما بكذبيا كمنتكيا جريمة البالغ الكاذب تكافر ركنيف ىم
آخر ليا  عرفتو  بإنو ) تقديـ بالغ أك إخبار الى الحكاـ  كفي حكـ  (ِ)السكء كاإلضرار بالمجني عميو "

ف  المبمغ سيء القضائييف اك اإلدارييف عف أمر مستكجب لعقكبة فاعمو متى ثبت إف األمر المبمغ عنو كاذب كا 
فييا اختالؽ الجرائـ عمى تسميات مختمفة كمنيا المشرع المصرم ك  كرد، فإف بعض التشريعات قد  (ّ)القصد(

نجد إف محكمة النقض المصرية في أحكاميا قد بينت أركاف االخبار  ، لذلؾكاف لو أثر عمى القرارات القضائية 
يككف البالغ بسكء  كالحكاـ القضائييف كاإلدارييف  الكاذب كىك حصكؿ بالغ كاذب كأف يككف مكجيا إلى أحد

 قصد.

                                                           

الذم  ُّٕٗلسنة  ُِاختالؽ الجرائـ منيا قانكف العقكبات السكيسرم رقـ   ذكرت تعريؼمف  الجزائيةىناؾ مف التشريعات  (ُ)
دار ، ُط، ِالمكسكعة القانكنية المتخصصة ، مج محمد عزيز شكرم ،  عندعرفيا بأنو إيقاع العدالة في غمط ، مشار إليو 

 .ّٕٗ، صََُِالفكر، دمشؽ، 
 .ّٓٓ ، صّٓمجمكعة أحكاـ النقض، س  ،ُٕٓٗ/ْ/ُجمسة  ْْ( لسنة ِّٗ)  ـقالطعف ر   (ِ)

محمكد سعد عبد المجيد، دعكل الجنحة المباشرة  عند، حكـ مشار إليو  ُْْٗ/ِ/َُ، بتاريخ ُْلسنة  ُٔالطعف رقـ (ّ) 
 .ُٓٔ، ص َُِٔ، دار الكتب كالدراسات العربية، االسكندرية، ُكتطبيقاتيا العممية،ط



 15  : ماهية اختالف الجرائم ...........................................................الفصل االول

عندما عرفت اختالؽ الجرائـ " بأخبار المدعي عميو  لبناف استئناؼ جبؿكذلؾ ما أشارت إليو محكمة  
السمطة القضائية أك أم سمطة يجب عمييا إبالغ السمطة القضائية عف جريمة يعرؼ أنيا لـ تقترؼ أك اختمؽ 

 .(ُ)دكف نسبة ذلؾ إلى شخص معيف" مف ماديةعمييا أدلة 

مكقؼ محكمة  لكفالتشريع المبناني كاف مف ضمف التشريعات الجزائية التي أشارت إلى اختالؽ الجرائـ  
 االستئناؼ المبنانية لـ يختمؼ عف محكمة النقض المصرية إذ إف التعريؼ في حقيقتو ىك تعريؼ 

مكفقا في إيراد تعريؼ كاضح  القضائية لـ يكفاالكؿ مف القرارات  المكقؼ فإف لذلؾ جريمة األخبار الكاذب.
 . الكاذب فقطاالخبار  أركاف جريمة ألنو اقتصر عمى بيافالختالؽ الجرائـ 

اإلشارة إلى كيفية حدكثيا  كىذا  بكاسطةأما المكقؼ الثاني مف القرارات القضائية فقد عرؼ اختالؽ الجرائـ 
كاضح  .(ِ)التمييز  المبنانية إذ عرفتو بأنو خمؽ كاقعات مادية كاذبة كتأييدىا بأدلة مزيفةما ظير في قرار محكمة 

 ليكىـمف التعريؼ السابؽ الختالؽ الجرائـ إذ أشارت إلى آلية كقكعيا إذ يعمد الجاني إلى خمؽ كاقعة مادية  
 السمطات بحدكث جريمة. 

" عمى تييئة المظاىر التي  ذكرت ختالؽ الجرائـالالنقض المصرية كفي ضكء تعريفيا  لمحكمة حكـكفي 
 . (ّ)تدؿ عمى كقكع الجريمة بقصد إيصاؿ خبرىا إلى السمطة العامة المختصة" 

عمى إنو "  بينتومف حيث كيفية حدكثيا إذ  المصرية  أشارت إلى اختالؽ الجرائـحكـ  لمحكمة النقض  كفي
قياـ المتيـ بتييئة مظاىر الجريمة كاصطناع آثاران ليا كتدبير ادلة ن عمييا كعمؿ بمحض اختياره عمى إيصاؿ 

 .(ْ)خبرىا إلى رجاؿ الشرطة" 

 اكتفت بجريمةلذلؾ فإف القرارات القضائية التي تبيف كيفية حدكثيا كانت أكثر دقة مف المكقؼ األكؿ التي 
اإلخبار الكاذب ذلؾ إف اإلشارة كيفية كقكع اختالؽ الجرائـ يككف كاضحا كمف ثـ تككف مستيال لتميزىا عف 

 األخبار الكاذب. 

اطالعنا عمى األحكاـ القضائية فإننا لـ  كحسبفإنو لعراقي القضاء ا فضالن عفأما القضاء األردني كالسكرم 
 .  الجرائـالختالؽ نقؼ عمى تعريؼ 

                                                           

 . ِٕص  ،  المصدر سابؽبدكم حنا ، عند، مشار إليو َُِٔ/ٕ/ ُْبتاريخ  ّٗٓرقـ  جبؿ لبناف استئناؼقرار محكمة   (ُ)
 .ِٗبدكم حنا ، مصدر سابؽ، ص  عند، مشار إليو  ََِٔ/ْ/ُٗبتاريخ  ُٕقرار محكمة التمييز المبنانية/جزاء/ رقـ   (ِ)
 ُُٔٔ، صّٗ، مجمكعة أحكاـ النقض، سُٖٖٗ/ُ/ِْجمسة  ٕٓلسنة  ُْٕٓالطعف رقـ   (ّ)
 .َّْْ، ص  ٓمجمكعة القكاعد القانكنية ج ُُْٗآذار  ُّ، جمسة  ِِٗالطعف رقـ   (ْ)



 16  : ماهية اختالف الجرائم ...........................................................الفصل االول

 ثالثا: المدلول الفقهي 

ككاف مف نتيجة ذلؾ اختالؼ  الجرائـ ،في كضع تعريؼ الختالؽ  أما عمى مستكل الفقو الجنائي  فقد اجتيد
فمف الفقياء مف عرفيا عمى إنيا االخبار  الجرائـ ،التي كضعت في بياف اختالؽ  التعاريؼ ،كمف ثـ  اآلراء ،
 آلية حدكثيا.  باالستفادة مفكالقسـ األخير عرفيا  تجريميا ،عمة كمنيـ مف عرفيا باالستناد إلى  ، الكاذب

الفقو المبناني ككذلؾ السكرم ك األردني عرفكا اختالؽ  بعض مف كاف عمى إنيا اإلخبار الكاذب بينيافمف 
العقكبات الدكؿ المقارنة  حممت في صدر مكادىا عنكاف  قكانيفالجرائـ عمى إنيا إخبار كاذب عمى الرغـ مف إف 

)ىك إخبار السمطة القضائية أك أم سمطة يجب عمييا إخبار السمطة   بأنو بعضيـاختالؽ الجرائـ إذ عرفيا 
القضائية عف جريمة يعمـ إف المخبر إنيا لـ ترتكب أك تسبب في مباشرة تحقيؽ تمييدم أك قضائي بافتعاؿ 

 .(ُ)صكرم ألدلة مادية عمى ىذه الجريمة(

اختالؽ الجرائـ بأنو محاكلة إلدخاؿ  رؼإذ عي أما مف الفقياء مف حاكؿ تعريفيا باالستناد إلى عمة تجريميا 
   (ِ)السمطات كتضميؿ العدالة بإيقاع الضرر بالصالح العاـ عمى عمؿالغش 

مف عرؼ اختالؽ الجرائـ بإنو تضميؿ العدالة كالحقيقة مما يؤدم إلى إشغاؿ الجيات األمنية  كمنيـ
 .(ّ)كالتحقيقية كالقضائية بمتاىات ال حصر ليا

لزاميا بالتحرم كالتحقيؽ كالبحث عف جرائـ كادعاءات ال أساس  عيرفتكذلؾ   عمى إنيا إشغاؿ السمطات كا 
  (ْ)ليا مف الصحة.

كانت قد أشارت إلى العمة مف التجريـ إال إنو مع ذلؾ فقد بقيت قاصرة عمى إيضاح  إفإف التعاريؼ السابقة 
إلى عمتيا أمر يكتنفو المبس ذلؾ إف ىناؾ الكثير مف  باالستنادمضمكف اختالؽ الجرائـ ألف االنطالؽ بتعريفيا 

 كاألخبار الكاذب كتضميؿ القضاء أك حتى إزعاج السمطات.    العمة نفسياالجرائـ التي تشترؾ معيا في 

                                                           

، َُِِ( جماؿ الزغبي، النظرية العامة كلجريمة االفتراء في الفقو كالقانكف كالقضاء المقارف، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت (ُ
 .ٓٓص

، ََِٖ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عمناف ، ُد.كامؿ السعيد، شرح قانكف العقكبات الجرائـ المضرة بالمصمحة العامة ، ط (ِ) 
 .ّّٕص

، َُِٖد. خالد محمد عجاج، التنظيـ القانكني لالخبار كاألخبار السرم دراسة مقارنة، دار التعميـ الجامعي، االسكندرية ، (ّ) 
 .ُُِص 

 رسالة ماجستير ، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح ميدم فرحاف محمكد قبيا، أركاف الجرائـ المخمة بسير العدالة،  (ْ)
 .َّص  ،َُِٕالكطنية، فمسطيف، 
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بأنو تييئة  عيرؼلذلؾ برز جانب مف الفقياء حاكؿ استظيار اختالؽ الجرائـ مف حيث كيفية كقكعيا ، إذ 
، الشؾ  إف ىذا التعريؼ مطابؽ لما عرفتو محكمة النقض المصرية  (ُ)مى كقكع الجريمةالمظاىر التي تدؿ ع
عرفيا عمى إنو القياـ باختالؽ أدلة أك  كىناؾ مفالعمؿ عمى تييئة مظاىر الجريمة،   فيالمشار إليو سابقا 

تدؿ عمى كقكع الجريمة أك بعبارة أخرل  إذدالئؿ مادية أك اصطناعيا لتككف كسيمة التسبيب في مباشرة التحقيؽ 
 .(ِ)ىك خمؽ أدلة مادية  عمى جريمة معينة

كاقعات جرمية متكاممة  كليس افتعاؿفقط  األدلة المادية افتعاؿكذلؾ فإف التعريؼ السابؽ حاكؿ إبراز جانب 
  ماداـ أنو عرؼتعريؼ قاصر المعالـ  إنو يبقىإلى آلية حدكثيا إال  كعمى الرغـ مف تضمينو إشاراتالعناصر ، 

فقط  ، في حيف إف اختالؽ الجرائـ تتحقؽ بتييئة مظاىر  األدلة الماديةاختالؽ الجرائـ عمى إنيا مجرد اختالؽ 
قد تتحقؽ عندما تككف ىناؾ جريمة حقيقية فيعمد الجاني إلى اختالؽ  األدلة الماديةجرمية كاذبة ، أما اختالؽ 

 يات التحقيقية عمى إف شخصا معينا ىك الذم ارتكبيا .دليؿ  بيدؼ حمؿ الج

التعاريؼ السابقة كما بيناه مف جكانب النقص، نحاكؿ أف نضع تعريفا الختالؽ الجرائـ عمى  الستقراء كنتيجة
نحك يمكف معو أف يستكعب التعريفات السابقة ىك" قياـ الجاني بتييئة مظاىر لجريمة متكاممة مف حيث 

فيما لك اتصؿ  التحقيقية كالقضائية باإلجراءات المباشرةعمى  كحمميا حقيقتيا ،عمى غير  تككف كآثارىاعناصرىا 
 عمميا بالجريمة المختمقة " .

 المطمب الثاني

 ذاتية اختالق الجرائم

، إف اختالؽ الجرائـ  كما تسببو مف تيديد لعمؿ السمطات التحقيقية كالقضائية ككثيرا ما تكقعيا في الخطأ     
نما اختالؽ الجرائـ  كىي ال تقتصر عمى مجرد اإلخبار عف جريمة لـ تقع كما عرفتو بعض التشريعات الجزائية كا 

ىي صنع جريمة ليا مظاىرىا، كلككنيا ظاىرة استفحمت في اآلكنة األخيرة، يجعؿ الباب مفتكحا لممزيد مف 
 البحث .

فمكيا  ليا ليككفخصائص  نضع ليااكؿ أف مف تعريؼ الختالؽ الجرائـ نح  تيكصؿ إليو ما باستقراء ك
ذلؾ فإف اختالؽ الجرائـ تشترؾ مع بعض الجرائـ في عدة عناصر كخاصة جريمة اإلخبار  فضالن عفالخاص 

تضميؿ القضاء ، كعمى الرغـ مف تمؾ الصالت بينيما فال يخفى ما بينيما مف اكجو اختالؼ  كالكاذب ، 
                                                           

 .ٕٓٔ، ص ُٕٓٗد.حسف صادؽ المرصفاكم، المرصفاكم في قانكف العقكبات الخاص، منشأة المعارؼ، االسكندرية،   (ُ)
 .ّٖٗكامؿ السعيد، مصدر سابؽ، ص   (ِ)
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فرعيف نخصص الفرع األكؿ منو لخصائص  عمىنقسـ ىذا المطمب  أساسية تضعؼ الصالت بينيما ، لذا سكؼ
 اختالؽ الجرائـ كالفرع الثاني نميز اختالؽ الجرائـ عما يشابييا .

 الفرع األول

 خصائص اختالق الجرائم

انطالقا مما سبؽ التعرض لو في بياننا لمدلكؿ اختالؽ الجرائـ كمف جكانبيا المختمفة المغكية، القانكنية، 
 تتسـ بيا اختالؽ الجرائـ .القضائية، كالفقيية، فإنو يتسنى لنا كعمى ضكء ذلؾ تحديد أىـ الخصائص التي 

 وال : صورة من صور تضميل العدالة :أ

إخفاء الحقيقة كاختالؽ العقبات أماـ الجيات القضائية كي ال  بسبببطاؿ العدالة يعرؼ تضميؿ العدالة بإنو إ
تضميؿ العدالة مف شأنو تككيف فكرة خاطئة لدل القاضي  تجعمو يعتقد إف أمرا صحيح  أف. إذ ( ُ)تحكـ بالحؽ 

غير مشركعة  كىك خداع القاضي بكسائؿ كأفعاؿ  بممارسةىك خالؼ الحقيقة ، كيتحقؽ تضميؿ العدالة  في حيف
 (ِ)مسمؾ إجرامي خطير جعؿ مف التشريعات الجزائية  تجـر  كؿ ما يؤدم إلى تضميؿ العدالة

كما داـ اختالؽ الجرائـ تتمثؿ بتييئة كاقعة جرمية مصطنعة تبعث لدل نفس القاضي أف ىناؾ جريمة حقيقية 
مؿ الجيات القضائية عمى تككيف قد حصمت فإنيا تككف مف أىـ الصكر التي تؤدم إلى تضميؿ العدالة كح

 . قناعات خاطئة 

أشارت إليو التشريعات الجزائية    عمافضالن تضميؿ العدالة بعمة تجريـ اختالؽ الجرائـ ،   يربطكىذا ما  
 . مف ضمف الباب الخاص بالجرائـ المخمة بسير العدالة الجرائـ المختمقة بتصنيؼ

 : معينةاقتصار االختالق عمى جريمة عدم ثانيا : 

االختالؽ يرتبط  أفإذ  لمجاني اختالقياالتي يمكف  السمكؾمف السمات المميزة الختالؽ الجرائـ ىك تنكع 
 بمختمؼ الجرائـ التي يمكف لمجاني أف يختمقيا.

                                                           

،      َُِٗمحمد جبار اتكيو النصراكم ، فمسفة العدالة في القانكف الجنائي، أطركحة دكتكراه ، كمية الحقكؽ، جامعة النيريف، (ُ) 
 . ُِٖص
عبد الصمد بف ناصر العتيبي، المسؤكلية الجنائية عف تضميؿ العدالة، اطركحة دكتكراه، كمية العدالة الجنائية، جامعة نايؼ  (ِ)

 .ّٗ،  ص َُِٕالعربية لمعمـك األمنية، السعكدية، 
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دكف اخرل ما داـ االختالؽ كصؼ يمكف أف تنطبؽ  بجريمة مفتييئة الكقائع الجرمية ال تتحدد  أف إذ  
ال  كمف ثمةتؤدم إلى إيقاع السمطات التحقيقية أك القضائية في التضميؿ ،  إذي يمكف تييئتيا عمى  الجرائـ الت

يستكم أف  إذترتبط بالجـر المختمؽ ،  التييرتبط االختالؽ بمكضكع جـر كاحد إذ يتنكع مكضكع اختالؽ الجرائـ 
تككف الجريمة المختمقة مف جرائـ اإلعتداء عمى االشخاص كجرائـ االختطاؼ أك مف جرائـ اإلعتداء عمى 

 . (ُ) األمكاؿ كجريمة السرقة كغيرىا

 : تحقق االختالق بعد وجود جريمة سابقةثالثا :

في العديد مف تطبيقات اختالؽ الجرائـ تفترض أف تككف ىناؾ جريمة سابقة قد حصمت ، فيعمد الجاني إلى 
تككف ىناؾ جريمة مكتممة  يمكف افالمادية األدلة اختالؽ  ففي جريمةتضميؿ الجيات التحقيقية أك القضائية ، 

ذم ارتكبيا يعمد إلى افتعاؿ دليؿ مزيؼ يكجو المختمؽ الجيات القضائية أف شخصا ما ىك ال لكيقد ايرتكبت ، 
، كذلؾ الحاؿ في جريمة التقرير الكاذب فإف االستعانة بالخبراء  (ِ)في مسرح الجريمة حتى يمصؽ بو التيمة  

يتمكف الخبير مف إعداد  كمف ثمة،  سابقة قد حصمتيككف الغرض منيا البت في مسائؿ فنية تتعمؽ بجريمة 
 تقرير مغايران لمحقيقة التي تكصؿ إلييا .

 الفرع الثاني

 معهاتمييز اختالق الجرائم عما يتشابه 

سماتيا المميزة ليا، كإحدل أخطر ما يمس عمؿ األجيزة االمنية كالقضائية   بسببتمكح اختالؽ الجرائـ 
مف حيث تأثيراتيا عمى ىذه األجيزة، كعمى نحك يجعميا متمايزة  أـسكاء مف حيث خطكرة األفعاؿ المككنة ليا 

ف كانت تتداخؿ معيا أك ترتبط معيا مف حيث محميا أك طبيعتيا  كمنفردة عف باقي صكر الجرائـ األخرل حتى كا 
 العامة .

كعناصرىا، اختالؽ الجرائـ كالتحديد الدقيؽ لمضامينيا  لذاتيةكمف ثمة فإنو يككف عمينا كفي إطار دراستنا  
إلى تمييػػػػز ىذه الجريمة كتفرقتيا عف باقي الجرائـ كاألفعاؿ التي تقترب منيا أك تتشابو معيا مف  بالتعرض كذلؾ

 حيث محميا أك أفعاليا كمنيا جريمة اإلخبار الكاذب كجريمة تضميؿ القضاء. 

                                                           

 .ِٗ، ص َُِْاب، بيركت، ، المؤسسة الحديثة لمكتُمحمد مرعي صعب، جريمة االفتراء، دراسة مقارنة، ط (ُ)
.          ّٓ، ص ُٓٗٗإبراىيـ عكاد العكض، جريمة االفتراء، رسالة ماجستير ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية،  (ِ)
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 اوال : تمييز اختالق الجرائم عن األخبار الكاذب

لمداللة عمى اختالؽ الجرائـ كحتى في التشريعات العقابية التي  اإلخبار الكاذب تستعمؿ في الغالب جريمة 
في متف  الكاذب ذاتواستعممت مصطمح اختالؽ الجرائـ في صدر مكادىا كانت قد حممت ذات معنى األخبار 

إذف التسمية مختمفة كالمعنى كاحد ، إذ يعرؼ اإلخبار الكاذب بأنو إخبار بكاقعة غير صحيحة  مكادىا ،
، أما  (ُ)تستكجب عقاب مف تسند إليو مكجو إلى أحد الحكاـ القضائييف أك اإلدارييف ك مقترف بالقصد الجنائي ( 

لجريمة متكاممة مف حيث عناصرىا  قياـ الجاني بتييئة  مظاىر اختالؽ الجرائـ كعمى نحك ما عرفناه سابقا ىك
الفقياء  فضالن عفكلكف عمى الرغـ مف ذلؾ فإف بعض التشريعات الجزائية   كآثارىا تككف عمى غير حقيقتيا .

 .حاكلكا كضع فكارؽ لكمييما 

 : أوجه التشابه

يكجد بيف جريمتي اختالؽ الجرائـ كاالخبار الكاذب عدد مف نقاط اإللتقاء، فيما يتشابياف مف حيث عمة  
 ىذه األكجو كما كسندرسالجرائـ العمدية،  مف عىٌدىمايجمع بيف الجريمتيف ك صفة الجاني،  فضالن عفالتجريـ ، 

  يأتي :

اختالؽ الجرائـ مع اإلخبار الكاذب مف حيث العمة مف  جريمة تشترؾمن حيث عمة التجريم :  -أ
، ذلؾ إف كؿ مف اختالؽ الجرائـ كاالخبار الكاذب قد كردت في التشريعات العقابية ضمف الباب (ِ)تجريميا

إف األخبار الكاذب كاختالؽ الجرائـ  إذ ،( ّ(الخاص بالجرائـ المخمة باإلدارة القضائية أك المخمة بالعدالة 
جراءات قضائية  ال طائؿ منيا لككف  يؤدم إلى إشغاؿ الجيات األمنية كالتحقيقية كالقضائية بتحقيقات كا 

 ، أك إنيا غير مكجكدة .الجريمة الحاصمة ىي خالفا لمكاقع 

 يمكف ألم شخصكذلؾ اشتراؾ اختالؽ الجرائـ مع اإلخبار الكاذب بأنو  من حيث صفة الجاني : -ب
دكف اشتراط صفة معينة فيو كالجنسية أك الكظيفة  ذلؾ إف األخبار الكاذب يمكف أف يتقدـ بو أم  مفارتكابيما 

                                                           

 . َِ، ص  ََِٔ، المكتب الفني لإلصدارات القانكنية ، القاىرة ،  ِمحمد تكفيؽ محمد ، جريمة البالغ الكاذب ،  ط(  (ُ
منشكرات الحمبي الحقكقية ، إلياس أبك عيد ، قضايا القانكف الجنائي ) عقكبات كأصكؿ محاكمات ( ، الجزء الثالث ، (  (ِ

 .ّْْ، ص ُُٗٗ،بيركت
األردني اختالؽ الجرائـ ضمف الباب الخاص بالجرائـ المخمة باالدارة القضائية كما عالج المشرع األردني عالج المشرع (  (ّ

بتضميف اختالؽ الجرائـ ضمف الباب ، كما فعؿ المشرع السكرم اختالؽ الجرائـ ضمف الباب الخاص بالجرائـ المخمة بسير القضاء 
اإلخبار الكاذب ضمف الباب الخاص بالجرائـ المخمة أما المشرع العراقي فقد ضمف جريمة ء ، بسير القضا الخاص بالجرائـ المخمة

 بسير العدالة .
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 لؾكذ، (ُ)دكف تطمب صفة معينة مف ""شخص كىذا ما أشارت إليو النصكص الجزائية عندما اختارت "مف أخبر
يمكف ألم شخص أف يختمؽ جريمة يؤدم بيا إلى إشغاؿ السمطات التحقيقية  إذاألمر بالنسبة الختالؽ الجرائـ 

 بجرائـ مصطنعة.

باإلضافة إلى ذلؾ فإف اختالؽ الجرائـ كاالخبار الكاذب ىما جرائـ عمدية  الركن المعنوي :من حيث  -ج
التي يشترط لقياميما تكافر القصد الجنائي بعنصريو العمـ كاالرادة عند ارتكابيما ، إذ ال يمكف حصكؿ االختالؽ 

جنائي ، ما داـ بضركرة تكفر القصد ال لمنصكص الجزائيةأك األخبار الكاذب بطريؽ الخطأ إذ أف ىناؾ إجماع 
 .  (ِ)تعمد الكذب في األقكاؿ اك األفعاؿ ىك الركف االساس في كالىما

 اوجه االختالف: 

دفع أغمب التشريعات العقابية كمنيا التشريع العراقي إلى حمؿ  الذمعمى الرغـ مف أكجو التشابو بينيما ، 
جريمة  بكجكد ، سكاء بينيماىناؾ اختالفات جكىرية عديدة بينيما تفؾ االشتراؾ  أففي كالىما إاٌل  المعنى ذاتو

طبيعة الحؽ المعتدل عميو ، كأخيرا مف  كذلؾتكفر القصد الجنائي الخاص ،  فضالن عفصكرية مف عدميا ، 
 جزئية ، كسنبينيا كاآلتي : أـحيث الكقائع مكضكع الجريمة سكاء كانت كقائع كمية 

ىك كجكد  اإلخبار الكاذب الجرائـ كاختالؽ أىـ فرؽ بيف  إذ يتضح وجود الجريمة الصورية :من حيث  -أ
النظر عف كضعيا القانكني   بصرؼجريمة عمى أرض الكاقع ذلؾ إف اختالؽ الجرائـ تتطمب كجكد جريمة جنائية 

خفاء البضاعة المكجكدة فيو كمف ثـ يدعي إنو  مثاؿ ذلؾ قياـ الجاني بكسر قفؿ الباب الخارجي لمخزنو كا 
تعرض إلى السرقة ، كىذا كاضح مف التعاريؼ السابقة مف حيث تييئة مظاىر الجريمة،  أما األخبار الكاذب 

إف الشرط في اإلخبار الكاذب ىك تعمد الكذب عف جريمة لـ تقع  فال تشترط كقكع جريمة عمى أرض الكاقع ذلؾ
أك عف كاقعة لـ تتحقؽ بؿ ىي مف نسج خياؿ الجاني  ال كجكد ليا عمى أرض الكاقع أك كاقعة تحققت بأف 
ارتكبت مف شخص غير المبمغ ضده ، كنتيجة لذلؾ فإف األخبار الكاذب عف جريمة مف حيث ىك أمر مكتمؿ 

جريمة بعبارة أخرل تتحقؽ جريمة اإلخبار الكاذب بمجرد اإلسناد الكاذب لكاقعة ذات صفة جرمية كتتـ بو ىذه ال
  .حتى كلك ثبت عدـ كقكع الجريمة 

األمر االخر ىك اشتراط القصد الخاص إلى جانب القصد العاـ في الخاص :  الجرميمن حيث  القصد -ب
انب اختالؽ الجرائـ ىي جرائـ عمدية التي يقكـ ركنيا جريمة األخبار الكاذب ذلؾ إف اإلخبار الكاذب إلى ج

                                                           

 .ٓٓجماؿ الزغبي، مصدر سابؽ ، ص (ُ) 
 .ّٖٗ( كامؿ السعيد، مصدر سابؽ، ص(ِ
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نما يجب فضال عف ذلؾ  المعنكم عمى القصد الجنائي العاـ لكف القكانيف العقابية ال تكفي بتكفر القصد العاـ كا 
إف تتجو إرادة الجاني كعممو إلى نية خاصة كىك ما يعرؼ بالقصد الجرمي الخاص كىذا ما اشترطت تكافره في 

مف قانكف  ّّٗك  َّْاألردني كالمادتاف مف قانكف العقكبات  َُِ، سكاء في المادة الجزائية ات التشريع
 اإلخبار الكاذب إذ اشترطت تكفر القصد الخاص كىك نية درستالتي  ، العقكبات المبناني كالسكرم

) االضرار بالمخبر عنو(  أم يجب أف يكجو اإلخبار ضد شخص معينان تعيينان كافيان ك ثـ ال تقكـ الجريمة إذا 
مف ذلؾ  العراقي أيضاأبمغ المتيـ كذبان عف جريمة كلكنو لـ يسندىا إلى شخص ما  ، كىذا ما اشترطو المشرع 

اك تسبب باتخاذ اجراءات قانكنية ضد ) ارت مف قانكف العقكبات العراقي عندما أش ِّْما جاءت بو المادة 
 أحدقضت في  إذ ِّْكقد جاءت قرارات محكمة التمييز العراقية مسايرة لنص المادة  (شخص يعمـ براءتو 

ف  مف دكف ِّْقراراتيا )ال يجكز الحكـ عمى المتيـ كفؽ المادة  التثبت مف إف األخبار قد كقع بسكء نية كا 
. كبالعكدة كذلؾ  (ُ)المتيـ يعمـ بكذب إخباره أك تسبب باتخاذ اإلجراءات قانكنية ضد المشتكي كىك يعمـ براءتو(

نجد إف المشرع  قد تطمب  كبصكرة صريحة تكفر القصد  المصرم ،مف قانكف العقكبات  َّٓنص المادة  إلى
 ليككنكا الركف المعنكم لجريمة اإلخبار الكاذب كىك ما عبرت عنو العاـ ،قصد الخاص إلى جانب ال

نما يشترط فكؽ ذلؾ قصدا خاصا.  ) مع سكء القصد)  كنتيجة  لذلؾ فإف القانكف ال يكتفي بتحقؽ القصد العاـ كا 
يكفي ذلؾ إف مجرد تكفر القصد العاـ فإنو  الخاص ،أما فيما يتعمؽ باختالؽ الجرائـ فينا ال يشترط تكفر القصد 

كالمثاؿ  ممفقة ،مع العمـ إف الجريمة  حقيقتيا ،أم بمعنى تتجو إرادة الجاني إلى خمؽ جريمة عمى غير  ،
خفاء البضاعة المكجكدة  لمخزنو ،السابؽ الذم ذكرناه كىك قياـ الجاني بكسر قفؿ الباب الخارجي  كمف  فيو ،كا 

مف دكف الحاجة إلى اتجاه إرادة الجاني  التأميف ،بغرض الحصكؿ عمى مبمغ  السرقة ،لى ثـ يدعي إنو تعرض إ
مف اختالؽ الجرائـ ضد شخص معيف ، فالقصد المتطمب  الغاية تككفدكف أف  أم مف معيف ،االضرار بشخص 

رادة تنصرؼ إلى ارتكاب ىذه الجريمة الجريمة كافة باركافىك القصد العاـ القائـ عمى العمـ يحيط  كقد  ،(ِ)كا 
ال  الجرائـ أنوعندما أشارت إلى إف اختالؽ  قراراتيا أحدفي  جبؿ لبنافسارت عمى ذلؾ محكمة االستئناؼ 

يشترط أف يتكجو إلى شخص محدد بعينو عندما أشارت إف اختالؽ الجرائـ تنطبؽ باختالؽ أدلة مادية عمى 
لـ تشر إلى  جبؿ لبناف، ك ثـ  فإف قرار محكمة االستئناؼ  (ّ)دكف نسبة ذلؾ إلى شخص معيف جريمة مف

مف قانكف العقكبات  َِْضركرة تكفر القصد الخاص في اختالؽ الجرائـ كىذا مساير لما نصت عمييا المادة 

                                                           

د. ابراىيـ المشاىدم ، مجمكعة  عند، مشار إليو   ُٖٓٗ/ ٕ/ِ بتاريخ   َْٖٖجزاء /  رقـ  / قرار محكمة التمييز العراقية  (ُ)
 . ُّ، ص  َُٗٗالقسـ الجنائي ، مكتبة الجاحظ ، بغداد ،  -القانكنية في قضاء محكمة التمييزالمبادئ 

 .ُّ، صَُِٔ، دار زىراف لمنشر، األردف، كىتؾ العرضمحمد صالح ممحـ، جريمة االفتراء في االغتصاب   (ِ)
 .ِٕبدكم حنا ، مصدر سابؽ ، ص  مشار إليو عند،  َُِٔ/ٕ/ ُْبتاريخ  ّٗٓرقـ  جبؿ لبنافقرار محكمة االستئناؼ (ّ) 
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في اشارتيا إلى   ألردنيمف قانكف العقكبات ا َِٗالسكرم كالمادة مف قانكف العقكبات  ِّٗالمبناني كالمادة 
 اختالؽ الجرائـ.

مصمحة مزدكجة إذ إف  الكاذب مفعمة تجريـ اإلخبار  تتألؼمن حيث طبيعة الحق المعتدى عميه :  -ج
األخبار الكاذب يمثؿ اعتداء عمى حقيف ىما: الحؽ األكؿ اعتداء عمى حؽ المجني عميو في الشرؼ كاالعتبار 
فاإلخبار الكاذب يمثؿ اعتداء عمى شرؼ المجني عميو كاعتباره إذ يمصؽ بو ارتكاب أمر ىك في الكاقع منو براء 

، أما الحؽ الثاني فيك يمثؿ اعتداء عمى حؽ المجتمع في أف  كيعرضو لمشبيات كمتاعب التحقيؽ كالمحاكمة
يسير مرفؽ القضاء عمى نحك يحقؽ المصمحة العامة المرجكة منو في الكشؼ عف الحقيقة فتحفظ بذلؾ ىيبتو 

، كىناؾ رأم في الفقو المصرم يذىب إلى إف عمة تجريـ اإلخبار الكاذب ىك حماية المبمغ ضده  (ُ)ككرامتو 
، كىذا (ِ)إليو االتياـ ظممان ككذبان كال يقصد منو حماية السمطات العامة مف الكذب عمييا كتضميميا  الذم يكجو

نتيجة طبيعية ما داـ المشرع المصرم قد اضفى عمى جريمة اإلخبار الكاذب الطابع الشخصي .  أما اختالؽ 
السمطات االمنية كالقضائية مف اشغاليا بتحقيقات في قضايا زائفة ال  تسعى لحمايةالجرائـ فإف عمة تجريمو 

ألنو كما كضياع كقتيا كجيدىا في التحقيؽ بقضايا صكرية ،  ، جدكل منيا ، كثـ يسبب اإلرباؾ ليذه األجيزة 
 بينا سابقا بأف اختالؽ الجرائـ ال تستيدؼ شخصان معينان أك اإلضرار بشخص محدد. 

مف الفكارؽ بيف االخبار الكاذب ك اختالؽ الجرائـ ىك إف الكقائع المبمغ عنيا  جريمة : من حيث نوع ال -د
في اإلخبار الكاذب  ال يشترط فييا أف تككف كاقعة تحت أحكاـ قانكف العقكبات بؿ يمكف أف تؤدم إلى محاكمة 

،ذلؾ إف األخبار يمكف أف يقدـ إلى السمطة القضائية أك  تأديبية أك اتخاذ إجراءات إدارية ضد مكظؼ عمكمي
الحكاـ القضائييف كاإلدارييف ىـ المختصيف بتمقي االخبارات ،  كمف ثـ يمكف أف يقع اإلخبار  أف إذاإلدارية 

بأنيا  تعرؼ ؛كالعقكبة التأديبية   ، (ّ)الكاذب عف مخالفات إدارية في حؽ مكظؼ عمكمي تستكجب عقكبة تأديبية
 (ْ). اء يمس المكظؼ المخطئ في مركزه الكظيفي أم في حياتو كمقدراتو الكظيفيةجز 

                                                           

د.. خالد أحمد عمي ، الحماية الجنائية لسمعة اإلنساف في التشريع العراقي ، مجمة دراسات سياسية جامعة دىكؾ ، السنة  (ُ) 
 . َُ، ص َُِٓالثالثة ، العدد السادس ، 

الكىاب العشماكم، اإلتياـ الفردم أك حؽ الفرد في الخصكمة الجنائية، دار النشر لمجامعات المصرية ، القاىرة،  د. عبد  (ِ)
 .ُّْ، ص  ُّٓٗ
 .ِٕٔ، صُٖٓٗ، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  ٖرؤكؼ عبيد، جرائـ االعتداء عمى االشخاص كاألمكاؿ، ط(ّ) 

، دار الفكر ُيبية لمعامميف المدنييف بالدكلة كالقطاع العاـ كذكم الكادرات الخاصة، طعبد الكىاب البندارم. العقكبات التأد(ْ)  
 َُ، ص ُٖٗٗالعربي، القاىرة ، 
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كمف ىنا يجب التفرقة بيف االخبارات الكاذبة التي تقدـ ضد أفراد مف الناس كبيف ما يقدـ منيا ضد المكظفيف 
إليو طبقا  تضمنت اسناد أمكر لك صحت ألكجبت عقاب مف استندت أذاالعمكمييف فاألكلى يعاقب عمييا إال 

ألحكاـ قانكف العقكبات ألم عقكبة جزائية كاالخبار الكاذب المقدـ ضد مكظؼ عاـ فال يشترط فيو أف يتضمف 
إسناد فعؿ معاقب عميو بمكجب قانكف العقكبات بؿ يكفي أف يككف قد تضمف إسناد أمر مستكجب لمعقكبة 

 ) ال يمـز لتككيف جنحة البالغ الكاذب في حؽ كىذا ما أشارت إليو محكمة النقض المصرية بأنو .(ُ)التأديبية
مكظؼ عمكمي أف تككف الكقائع المبمغ عنيا كاقعة تحت أحكاـ قانكف العقكبات بؿ يكفي أف يككف مف شأنيا أف 

 .(ِ)تؤدم إلى محاكمة تأديبية أك إتخاذ إجراءات إدارية ضد المكظؼ (
األفعاؿ التي  أـة مكضكعو كشخص الضحية كنتيجة لذلؾ فإف اإلخبار الكاذب أكسع نطاقا سكاء لجي 

كطبيعة ىذه األفعاؿ إذ ال يقتصر عمى اإلبالغ كذبا عف جناية أك جنحة بؿ عف كؿ فعؿ مف شأنو أف  يشمميا
يستتبع عقكبات إدارية . اما فيما يتعمؽ باختالؽ الجرائـ فإف الجريمة المختمقة ىي جزائية فال يمكف أف يقـك  

تأديبية ذلؾ إف مف مطالعة أغمب القرارات القضائية لـ يتبيف إف ىناؾ اختالؽ جريمة  الجاني بافتعاؿ جريمة
تأديبية إذ شرط اختالؽ الجرائـ ىك كجكد جريمة جزائية تخضع ألحكاـ قانكف العقكبات  كىذا ما أشارت إليو  

 َِْكص عميو في المادة إف لجية الجـر المنسكب إلى المستدعي بكجييـ كالمنص إذ محكمة التمييز المبنانية  )
فإنو يشترط لتحققو أف يقكـ الفاعؿ بنسبة جـر جزائي إلى أحد الناس أك يختمؽ أدلة مادية عمى كقكع مثؿ ىذا 

مف قانكف العقكبات المبناني ىي خاصة باختالؽ الجرائـ ، ككذلؾ المشرع  َِْ، كالمعركؼ إف المادة  (ّ)الجـر (
الكاقعة في اختالؽ الجرائـ طابعا جزائيان، بأف تككف ذات كصؼ جنحكم أك األردني قد اشترط أف تكتسي 

. كنتيجة لذلؾ فإف اختالؽ الجرائـ تحدث في حالة افتعاؿ جريمة جزائية فقط تخضع لمظمة قانكف (ْ)جنائي
 العقكبات ك ثـ تستكجب عقكبة جزائية .

بيف األخبار الكاذب كاختالؽ الجرائـ  مف الفكارؽمن حيث كمية أو جزئية الوقائع موضوع الجريمة :  -ه
اآلخر كاذب أم  كبعضياىك إف  جريمة اإلخبار الكاذب يمكف أف تتحقؽ حتى لك كانت بعض الكقائع صحيحة 

بمعنى إنو ال يشترط أف يككف كمو كاذبا. بؿ يكفي أف تشكه فيو بعض الحقائؽ أك تمسخ فيو الكقائع مسخان يؤدم 

                                                           

 .ٖٔٔ، ص ََُِمحمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات القسـ الخاص ، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عمٌاف ،   د. (ُ)
إبراىيـ سيد أحمد، البراءة كاإلدانة  في جرائـ السب كالقذؼ ك  عندمشار إليو  ُّْٗ/ُ/َُ، جمسة  ُْلسنة ُٔالطعف رقـ (ِ) 

 .ُِِ، ص ََِِ ، دار الكتاب الذىبي،  ُالبالغ الكاذب كالشيادة الزكر كاليميف الكاذبة، ط
بدكم حنا، مكسكعة القضايا الجزائية  مشار إليو عند /، ََِٔ/ُ/ُٕبتاريخ  ُٔالتمييز المبنانية /جزاء/  رقـ  قرار محكمة  (ّ)

 .ُٗ، صَُِٓ، منشكرات زيف الحقكقية كاالدبية، بيركت ُط جـر االفتراء كمنع المحاكمة
 .ّٗصالح محمد ممحـ، مصدر سابؽ، ص (ْ)
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مكذكبة إنو ال يشترط أف تككف الكقائع  كقضاءن ،  ذلؾ إف مف المتفؽ عميو فقيان (ُ)إلى اإليقاع بالمبمغ ضده
نما يكفي لتكقيع العقكبة أف يثبت كذب بعض الكقائع الكاردة في اإلخبار جميعيا ، كىذا ما يمكف مالحظتو (ِ)كا 

الكقائع في حكـ لمحكمة النقض المصرية بقكليا )ال يشترط لتكقيع العقاب في جريمة البالغ الكاذب أف تككف 
التي تتضمنيا البالغ مكذكبة برمتيا، بؿ يكفي أف يككف المبمغ قد كذب في بعضيا أك شكه الحقائؽ أك  جميعيا

، مثاؿ ذلؾ أف يعزك المتيـ إلى  (ّ)ؿ ذكر بعض أمكر ىـ ذكرىا(أضاؼ إلييا أمكر صبغتيا جنائية أك أغف
المجني عميو إنو ارتكب جريمة السرقة متى ما كقعت منو فعال كلكف بإضافتو ظركفان مشددة بدت ككأف السرقة 

تكحي  الجاني افتعميااما اختالؽ الجرائـ فيي صكرة حقيقية لجريمة مكتممة العناصر  مقترنة بأم ظرؼ مشدد .
يتحقؽ اختالؽ الجرائـ في  إذلى السمطات بأنيـ أماـ جريمة حقيقية كال يتصكر أف تككف في جزء منيا مصطنع إ

 العناصر. جريمة كاممة

 تضميل القضاءعن ختالق الجرائم ا تمييزثانيًا: 

 يؤديوالذم  كالعمؿالقضاء ىك احد أىـ األسس التي تقكـ عمييا الدكلة ، كىك أداة تحقيؽ العدالة فييا ،  
حكالت االجتماعية  مف مسؤكلية في تطبيؽ القكانيف كتحقيؽ العدؿ بركح تستكعب طبيعة الت يتحممويكمف فيما 

 كالقكانيف الحماية كاالحتراـ لمقضاء بسبب مسؤكليتو الكبيرة في تحقيؽ العدؿ. لذلؾ كفرت الدساتير كاالقتصادية ،

كبذلؾ كجدت التشريعات الجزائية ضركرة إسباغ الحماية القانكنية لمقضاء مف كؿ ما يؤدم إلى اإلخالؿ  
نص المشرع العراقي عمى ىذه الجريمة في قانكف العقكبات العراقي  ، لذلؾبسير العدالة كالمساس بجياز القضاء

كىذه الجريمة ترتكب ضد  َِٓك ِْٗك ِْٖالمعدؿ في الجرائـ المخمة بسير العدالة بالمكاد ُٗٔٗلسنة  ُُُ
، لذلؾ  فالتضميؿ في حقيقتو ىك خداع القاضي بكسائؿ  مثمة بالجياز القضائيتإدارة العدالة كحسف سيرىا كالم

كقد عرفو أحد الباحثيف  أك أفعاؿ غير مشركعة تستند في جكىرىا عمى المراكغة كنتيجة لذلؾ فيك مسمؾ إجرامي
 ئة لدل القاضي عند قيامو بتقدير القكة التدليمية لدليؿ اإلثبات المحتمؿ)بأنو خمؽ حالة عقمية خاط

  .(ْ)بناء الحؽ عميو(

فإنو يشترؾ مع اختالؽ الجرائـ في بعض العناصر كيختمؼ في بعضيا، كلكي ال يثير المبس بيف  لذلؾ 
 اختالؽ الجرائـ ك تضميؿ القضاء سنبيف أكجو التشابو كاالختالؼ بينيما : 

                                                           

 .َْ، صَُُِمنشأة المعارؼ، االسكندرية، ص ،د. حسني مصطفى، جريمة البالغ الكاذب في ضكء القضاء كالفقو   (ُ)
 .ُُّ، ص ُِّٗ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاىرة، ِ ججندم عبد الممؾ، المكسكعة الجنائية،  (ِ) 

 .ُِٓإبراىيـ سيد أحمد ، مصدر سابؽ ، ص  عند، حكـ مشار إليو ُّٖٗ/ٔ/ٔ، جمسة ٖلسنة  َُٕٔالطعف رقـ   (ّ)
 .ّٖ، صُٕٗٗالقضاء في القانكف العراقي كالمقارف، رسالة ماجستير ،كمية القانكف، جامعة بغداد، خالد حسيف عمي، تضميؿ (ْ)
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 -التشابه :أوجه 

يكجد بيف اختالؽ الجرائـ ك تضميؿ القضاء عدد مف نقاط االلتقاء، فيما يتشابياف مف حيث المصمحة  
ككنيا مف الجرائـ العمدية ، أيضا تتشابو اختالؽ الجرائـ  مع تضميؿ القضاء مف حيث  فضالن عفالمحمية 

 ىذه األكجو كما يأتي : كسندرسطبيعة الفعؿ المرتكب ، 

عمؿ  يستيدؼمع تضميؿ القضاء مف حيث كالىما  الجرائـ تمتقياختالؽ  حيث المصمحة المحمية :من  -أ
لذلؾ تجمعيما عمة تشريعية كاحدة كىك ضماف  ،عمؿ العدالة  عف ما كضع لو كعرقمة كجعمو بعيدان القضاء 

المؤسسات  ىي تضميؿمف كال الجريمتيف  فالغاية،  (ُ)السير السميـ لمرفؽ القضاء كعدـ إشغاليا بقضايا زائفة
اشترط المشرع أف يقع التضميؿ أماـ محكمة أك سمطة مف سمطات التحقيؽ  لذا  االمنية ،القضائية أك المؤسسات 
عمؿ القضاء أك المؤسسات األمنية ذلؾ إف تمؾ  يقصدكذلؾ فإف اختالؽ الجرائـ  الشرطة ،أك ضابط مف ضباط 

ضاعةالسمطات ىي المنكط بيا عم  ؿ التحقيقات كمنعا ال شغاليا بتحقيقات لجرائـ صكرية كا 
 كقتيا جاءت عمة التجريـ.

تتشابو اختالؽ الجرائـ مع تضميؿ القضاء مف حيث القصد   : الجرائم العمدية منعّدها من حيث  -ب
الجريمة  بعناصرأم بمعنى أنيما جرائـ عمدية تتطمب تكفر القصد الجرمي مف حيث ضركرة تكفر العمـ  الجرمي
يقكـ الجاني برسـ  التيكاتجاه اإلرادة إلى تحقيقيا. كذلؾ تمتقي كال الجريمتيف مف حيث ككنيما مف الجرائـ  كافة

 .(ِ) الطريؽ إليقاع السمطة القضائية في خطأ

تتصؼ اختالؽ الجرائـ كجريمة تضميؿ القضاء ككنيما مف الجرائـ من حيث طبيعة الفعل المرتكب :  -ج
يتصؼ الفعؿ المككف لجريمة تضميؿ القضاء بككنو فعالن ايجابيان كىك ما عبرت عنو النصكص التي  إذااليجابية، 

 ايجابيان  ًن  سمككاتضميؿ القضاء تدٌؿ عمى ايجابية السمكؾ كمف ذلؾ يدٌؿ عمى أف السمكؾ الجاني يككف  درست
 .(ّ)كليس سمبيان 

 

                                                           

 .ِِٕ، صُٕٖٗمحمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، دار النيضة العربية، القاىرة،   د. (ُ)
جامعة في القانكف العراقي كالمقارف ، رسالة ماجستير ، كمية القانكف ،  جريمة تضميؿ القضاءجعفر ، عمي آؿخالد حسيف   (ِ)

 .ُُ، ص   ُٕٗٗبغداد ، 
جرائـ االعتداء عمى المصمحة العامة كعمى االنساف كالماؿ،  -القسـ الخاص-( د. عمي عبد القادر القيكجي، قانكف العقكبات (ّ
 .ٖٕ، صََُِ، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، ُط
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 أوجه االختالف :

أكجو  كتتمثؿإف كجكد عدد مف أكجو الشبو ال يعني التطابؽ بينيما  إذ ثمة كجكد فكارؽ  جكىرية بينيما ، 
اختالفيا مف حيث  كاختالفيا مف حيث صكرية الجريمة،  فضالن عفاالختالؼ ، سكاء مف حيث اإلجراءات، 
يختمفاف مف حيث ضركرة تكفر القصد الخاص ، كاخيرا اختالفيا مف  كالسمكؾ اإلجرامي المطمكب في كالىما، 

 سنبينيا تباعان : التيحيث نكعية األدلة الداخمة في كؿ مف اختالؽ الجرائـ ك تضميؿ القضاء ، 

، كتعرؼ جرائـ الجمسات  (ُ)إذ تعد جريمة تضميؿ القضاء مف جرائـ الجمسات من حيث اإلجراءات : -أ 
، في حيف ال (ِ)الى العدؿ اك الحقيقة أك يقمؿ مف ىيبة المحكمة بأنيا كؿ ما يعيؽ عمؿ القضاء في الكصكؿ

 إنعقادأثناء  ترتكبأف  جريمة تضميؿ القضاء يمكف أفتصنؼ اختالؽ الجرائـ عمى أنيا مف جرائـ الجمسات ، إذ 
، كفي ىذه الحالة  الجمسة في قاعة المحكمة مف أحد الخصكـ في الدعكل أك مف أحد أطراؼ العالقة كالشاىد 

قد يخرج القاضي عف القاعدة العامة القاضية بالفصؿ بيف سمطتي التحقيؽ كاالتياـ كيقر لممحاكـ في حؽ إقامة 
ف كانت مف ا  .(  ّ)لجرائـ المتعمقة عمى شككل كذلؾ حرصا عمى ىيبة القضاء الدعكل الجزائية كالفصؿ فييا حتى كا 

مف الفكارؽ بينيما ىك إف تضميؿ القضاء تستكجب بأف ىناؾ جريمة حقيقية  من حيث وجود الجريمة : -ب 
السير بإجراءات التحقيؽ كالمحاكمة يغير الجاني حالة األشياء أك االشخاص أك االماكف أك يعبث  في أثناءقائمة 

غير اسمو ، في حيف إف اختالؽ الجرائـ تتطمب كجكد جريمة مختمقة  بأدكات الجريمة  كاألدكات أك ينتحؿ أسما ن
 غير حقيقية عمد الجاني إلى إحداثيا  كتييئتيا لغرض في نفسو . 

يككف   اختالؽ الجرائـ كتضميؿ القضاءمف أكجو االختالؼ األخرل بيف يث السموك اإلجرامي : من ح -ج
في جريمة تضميؿ القضاء بسمسمة مف األفعاؿ الجرمية ككؿ فعؿ منيا تقكـ بو  اإلجرامي إذ يتككفالسمكؾ  في

( كىذه األفعاؿ َِٓ، ِْٗ، ِْٖالجريمة بمفردىا  كقد حددىا المشرع في ثالث مكاد ىي  عمى التكالي )
، (ٓ)، إخفاء أدلة الجريمة (ْ)الجرمية تنحصر في خمس صكر ىي : تغيير حالة االشخاص كاألماكف كاألشياء

                                                           

 .َّْ، صُْٗٗد. محمد زكي أبك عامر، االجراءات الجنائية، منشأة المعارؼ، االسكندرية،   (ُ)
 .ْٓٓ، ُُٔٗأحمد فتحي سركر، أصكؿ قانكف االجراءات الجنائية، دار النيضة العربية، القاىرة،  د. (ِ)

 .ُّ( خالد حسيف آؿ جعفر ، مصدر سابؽ ، ص (ّ
العراقي ) يعاقب بالحبس كالغرامة اك باحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف غير بقصد تضميؿ مف قانكف العقكبات  ِْٖالمادة ( (ْ

 .القضاء حالة االشخاص، اك االماكف اك االشياء اك اخفى ادلة الجريمة اك قدـ معمكمات كاذبة تتعمؽ بيا كىك يعمـ عدـ صحتيا(
تصاؿ بالشيء المتحصؿ مف بالجريمة ميما كاف سببو اك عٌرفت محكمة النقض المصرية، فعؿ االخفاء  بأنو ) يتحقؽ بكؿ ا (ٓ)

حكـ مشار  ٖٗص ُِ، سُُٔٗ/ ُ/ ُٕالغرض منو كميما كانت ظركؼ زمانو كمكانو، أك سائر أحكالو( نقض مصرم في 
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أما في حالة  .(ّ)، التصرؼ باألشياء المقدمة  لمقضاء(ِ)، اإلدالء بمعمكمات كاذبة (ُ)انتحاؿ األسماء كالصفات
ال تشترط أف يعمد الجاني إلى سمكؾ  كافة إذبعناصرىا جريمة لمعمف  اختالؽ الجرائـ فإنيا تككف بمجرد إظيار
 إجرامي معيف لإلتياف بالجريمة المختمفة.

كذلؾ مف االختالفات بينيما يككف مف حيث الركف المعنكم إذ من حيث توفر القصد الجنائي الخاص : -د
القصد العاـ في جريمة تضميؿ القضاء  ذلؾ إف جريمة تضميؿ القضاء  فضالن عفتتطمب تكفر القصد الخاص 

صكرىا ىي جريمة عمدية يتطمب لكي يتحقؽ القصد الجرمي فييا أف يتكافر لدل الجاني قصد عاـ  كؿفي 
، فيجب أف يعمـ الجاني كقت ارتكابو فعؿ جميعان  باركانيامع العمـ  تحقيؽ الجريمةإرادتو إلى  بانصراؼيتعمؽ 

دانة برمء كأف تتجو إرادتو إلى ذلؾ الفعؿ ، الت فضالن ضميؿ إف ىذا الفعؿ مف شأنو أف يؤدم إلى تبرئة مذنب كا 
مف قانكف  َِٓأكردتو المادة  كماتتطمب تكفر قصدان خاصان  جريمة تضميؿ القضاءذلؾ الفعؿ  فإف  عف

د الخاص يككف مكجيا إلى القضاء العقكبات )... قصد تضميؿ القضاء أك سمطة التحقيؽ...( ، أم بمعنى القص
أما اختالؽ الجرائـ فإف القصد المطمكب لتحقؽ القصد الجرمي ىك القصد العاـ  أم إنو يكفي  أك سمطة التحقيؽ.

دكف  قصدا مفأف تتجو إرادة الجاني إلى خمؽ جريمة عمى غير حقيقتيا مع العمـ إف الجريمة ممفقة كمفتعمة 
 شخصا معيف أك جية معينة. الحاجة إلى قصد خاصا يكجو نحك

                                                                                                                                                                                                 

بية ، دار الكتاب العر ُأحمد سمير أبك شادم، مجمكعة المبادئ التي قررتيا محكمة النقض في خمسة كعشركف عامان، ج عنداليو 
 .ّٗٓ، صُٔٔٗلمطباعة كالنشر، القاىرة، 

، مف قانكف العقكبات العراقي )يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف ثالث سنكات كبغرامة التزيد عمى ثالث مائة دينار ِْٗالمادة   (ُ)
حؿ اسمان غير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف استسمتو محكمة أك سمطة مف سمطات التحقيؽ أك ضابط مف ضباط الشرطة فانت

 اسمو أك صفة ليست لو فإذا كاف قد انتحؿ اسـ شخص آخر معمـك فتككف العقكبة الحبس كالغرامة أك باحدل ىاتيف العقكبتيف(.
حيث جاء في قرار محكمة استئناؼ بغداد/ الكرخ االتحادية بصفتيا التمييزية )إذ اف األدلة المتحصمة ضد المخبر المتمثمة في 

( مف قانكف ِْٗقاضي التحقيؽ كأماـ محكمة الجنح كصكرة قيد أحكالو كافية كمقنعة إلدانتو بمقتضى أحكاـ المادة )اعترافو أماـ 
 َُِّ/ٖ/ ُْ، بتاريخ َُِّ/جنح/ِّْالعقكبات العراقي( قرار محكمة استئناؼ بغداد/الكرخ االتحادية بصفتيا التمييزية المرقـ 

 )غير منشكر(.
 تزكج(  ج-ھ-كممخصو ) إف المتيـ كيدعى ) ع ُٖٗٗ/ّ/ُٕ( بتاريخ ُٕٗٗ/ ج/ ُِِِة المرقـ ) قرار محكمة جنح الحم  (ِ)

 الشخصية األحكاؿ محكمة في عمييا العقد بإجراء قاـ ثـ ُٔٗٗ/ِ/ُِ بتاريخ خارجي زكاج عقد بمكجب( د -ك -ھ) المدعكة مف
كجة الز  ألف  الزكاج عقد  تاريخ تغيير ذلؾ بعد أراد كقد متزكج غير إنو المذككرة المحكمة كأخبر ُٔٗٗ/ُُ/ُِ بتاريخ الحمة في

د( دعكل أخرل أماـ محكمة األحكاؿ الشخصية في الحمة، فقررت المحكمة تجريـ الزكج كفقا -ك-كانت حامؿ فرفعت المدعكة )ق
 ( مف قانكف العقكبات العراقي لإلدالء بمعمكمات كاذبة أماـ المحكمة.ِْٖلممادة)

ف قانكف العقكبات العراقي ) يعاقب بالحبس كالغرامة اك باحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ مف اختمس اك اخفى اك م َِٓالمادة   (ّ)
اتمؼ اك غير كثيقة مبرزة اك مادة جرمية مقدمة الى محكمة اك سمطة مف سمطات التحقيؽ ككاف ذلؾ بقصد تضميؿ القضاء اك 

 سمطة التحقيؽ.(
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 افتعاؿإف اختالؽ الجرائـ قد تدخؿ معيا  ىي أكجو االختالؼ األخرلمف  من حيث نوعية األدلة : -ه
بمعنى اف تككف لمجريمة ، األدلة المادية يمكف أف يأتي بيا الجاني عند اختالقو  افتعاؿاألدلة المادية أم إف 

أشرنا مف قبؿ  كماإنيا تمثؿ البداية في اختالؽ الجرائـ ذلؾ إف األدلة المادية  إذضمف عناصر اختالؽ الجرائـ 
فإف تأثيرىا يككف اقكل عمى فكر القاضي مف األدلة المعنكية  في حيف إف تضميؿ القضاء مف الممكف كقكعو 

  (ُ) ال تقتصر عمى األدلة المادية فقط. إذباألدلة المادية ككذلؾ باألدلة المعنكية 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، ُٗٗٗاالخبار الكاذب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كمية القانكف، جامعة بابؿ، منى عبد العالي مكسى ، جريمة   (ُ) 
 .ْٖص
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 المبحث الثاني

 اإلطار القانوني الختالق الجرائم 

مف المعمكـ إف تجريـ اختالؽ الجرائـ لـ ينبثؽ مف العدـ بؿ إف التشريعات الجزائية قد أشارت إليو في صمب 
ذلؾ فإف التشريعات الجزائية كاف ليا  فضالن عفنصكصيا كلمصمحة كجد المشرع الجزائي إنيا جديرة بالحماية، 

 تصنيفات معينة . بكاسطةمكقؼ في بياف الطبيعة القانكنية الختالؽ الجرائـ 

الختالؽ الجرائـ كبياف المصمحة  القانكنيمطمبيف نبيف في األكؿ منو االساس  عمىلذلؾ سكؼ نقسـ مبحثنا  
 جرائـ في المطمب الثاني.المحمية فييا كمف ثـ بياف الطبيعة القانكنية الختالؽ ال

 المطمب األول

 األساس القانوني لتجريم اختالق الجرائم والمصمحة المحمية 

تتفؽ عمى قاعدة  ال جريمة كال عقكبة إال بنص  كمثمما يحدث ذلؾ أيضا  الجزائية جميعياالتشريعات  إف 
أف  فضالن عف، تدخؿ اختالؽ الجرائـ في ىذه القاعدة إذ عمدت التشريعات الجزائية إلى احتكائيا في نصكصيا

 التشريعات الجزائية عمى حمايتيا. مصمحة مف تجريـ اختالؽ الجرائـ تحرص ىناؾ

فرعيف نبيف األساس القانكني الختالؽ الجرائـ في الفرع األكؿ كبعدىا نبيف  عمىنقسـ ىذا المطمب  لذلؾ 
 المصمحة المحمية في الفرع الثاني.

 الفرع األول

 األساس القانوني

يقصد باألساس القانكني لمجريمة مصدر تأثيميا، أم النص القانكني الذم يصؼ الفعؿ المقترؼ بأنو 
ا يعرؼ بمبدأ الشرعية أم شرعية الجرائـ كالعقكبات كفحكاه إف الجريمة ال تنشأ إال بنص قانكني ، كىك م(ُ)جريمة

يبيف ماىيتيا ك أركانيا مف جية كالعقكبات المقررة ليا كبياف نكعيا كطبيعتيا مف جية أخرل كقد صيغ ىذا 
عا إلى إف مجرد خضكع الفعؿ المبدأ بعبارة مكجزة تؤكد أف ال جريمة كال عقكبة إال بنص ، مع اإلشارة طب

                                                           

ُ  ( د. عبد الحكيـ فكدة، امتناع المسائمة الجنائية في ضكء الفقو كقضاء النقض، دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية(
 .ُٗ، صُٕٗٗ، 
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ذلؾ أف تنتفي  فضالن عفالمرتكب لقكاعد التجريـ ليس كافيا لكي تثبت الصفة غير المشركعة لمفعؿ ، بؿ يتعيف 
 . (ُ)أسباب االباحة بالنسبة لو

في بعض التشريعات التي قد اشػارت إليػو  كفيما يتعمؽ باألساس القانكني الختالؽ الجرائـ فإنو كاف لو كجكد 
تمؾ المخمة بالعدالة قابمتيا تشػريعات  أـبصكرة صريحة سكاء في الباب الخاص بالجرائـ المخمة باإلدارة القضائية 

 التي أشارت إلى اختالؽ الجرائـ كلكف اختمفت في التسمية. النصكص ذاتواخرل تحمؿ معنى 

الؽ الجػػػرائـ بصػػػكرة صػػػريحة ىػػػك التشػػػريع المبنػػػاني إذ عػػػالج اخػػػتالؽ كمػػػف التشػػػريعات التػػػي كردت فييػػػا اخػػػت 
عنػػكاف الجػػرائـ المخمػػة بسػػير  النافػػذ تحػػت ُّْٗلسػػنة  َّْمػػف قػػانكف العقكبػػات رقػػـ  َِْالجػػرائـ فػػي المػػادة 

مف اخبر السمطة القضائية مف ضمف الباب الخاص بالجرائـ المخمة باإلدارة القضائية بنصيا )  تعدٌ القضاء كىي 
ك سمطة يجب عمييا ابالغ السمطة القضائية عف جريمة يعرؼ انيا لـ تقترؼ كمف كػاف سػببا فػي مباشػرة تحقيػؽ ا

عكقػب بػالحبس مػدة ال تجػاكز السػتة اشػير كبغرامػة ال جريمة كيػذه  عمىادلة مادية  باختالقوتمييدم اك قضائي 
  .(  تزيد عمى مئة الؼ ليرة اك بإحدل العقكبتيف

العقكبػػات المبنػػاني تتطػػابؽ تمامػػا مػػع  المػػكاد  الػػنص الػػذم اكردتػػو المػػادة السػػابقة  مػػف قػػانكفكيالحػػظ إف ىػػذا 
قػػػانكف  ييعػػػدٌ الخاصػػة بػػػاختالؽ الجػػػرائـ فػػػي كػػػؿ مػػػف قػػػانكني العقكبػػػات األردنػػػي ك السػػػكرم كىػػػذا نتيجػػػة طبيعيػػػة إذ 

 .( ِ) العقكبات المبناني األصؿ التاريخي لقانكف العقكبات األردني

مف  ِّٗمف الجرائـ المخمة بسير القضاء في  المادة  بعٌدىاالمشرع السكرم اختالؽ الجرائـ كذلؾ أكرد  
بنصيا ) إخبار السمطة القضائية أك أم سمطة يجب عمييا إبالغ السمطة  ُْٗٗلسنة  ُْٖقانكف العقكبات رقـ 

القضائية عف جريمة يعرؼ أنيا لـ تقترؼ ككاف سببا في مباشرة تحقيؽ تمييدم أك قضائي  باختالقو أدلة مادية 
 كيذه( . عمى جريمة 

 ُٔمف قػانكف العقكبػات رقػـ  َِٗكبالرجكع إلى التشريع األردني نجد إنو قد أكرد اختالؽ الجرائـ في المادة  
تحت عنكاف الجرائـ المخمة بسير القضاء كىػي مػف الجػرائـ التػي تقػع عمػى االدارة القضػائية الػكاردة   َُٔٗلسنة 

ذكرتيػػا  عمػػى إنػػو )كػػؿ مػػف أخبػػر السػػمطة القضػػائية عػػف جريمػػة يعػػرؼ  إذفػػي البػػاب الرابػػع مػػف الكتػػاب الثػػاني  
المخبػػر عمػػى أنيػػا لػػـ ترتكػػب ككػػاف سػػببا فػػي مباشػػرة تحقيػػؽ تميػػدم أك قضػػائي بػػاختالؽ أدلػػة ماديػػة عمػػى جريمػػة 

  كيذه(

                                                           

 .ِٓ، صُْٕٗمطبعة العاني، بغداد،  ، ُطاالحكاـ العامة في قانكف العقكبات،  ، ناجي  محسف (ُ)
 .                                                                                                      ّٓ، ص ُٖٗٗد. سمير عالية، شرح قانكف العقكبات، القسـ الخاص، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت،   (ِ)
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ف حممت  إف  التشريعات السابقة ىي التي أكردت اختالؽ الجرائـ بصكرة صريحة في صدر مكادىا كا 
التشريعات العقابية فقد كجدنا اختالفا في التسمية التي اطمقت عمى  عنى األخبار الكاذب. أما باقيمضمكنيا م

نظـ األخبار  إذكمنيا المشرع العراقي الذم ذكرىا عمى إنيا االخبار الكاذب عنكانا كمضمكنا اختالؽ الجرائـ 
 ُُُمف قانكف العقكبات رقـ  ِّْالكاذب في الفصؿ الخاص بالجرائـ المتعمقة بسير العدالة فقد ذكرتيا  المادة 

) كؿ مف اخبر كذبا احدل السمطات القضائية اك االدارية عف جريمة يعمـ انيا لـ تقع اك بنصيا   ُٗٔٗلسنة 
شخص جريمة مع عممو بكذب اخباره اك اختمؽ ادلة مادية  اخبر احدل السمطات المذككرة بسكء نية بارتكاب

عمى ارتكاب شخص ما جريمة خالؼ الكاقع اك تسبب باتخاذ اجراءات قانكنية ضد شخص يعمـ براءتو ككؿ مف 
اخبر السمطات المختصة بأمكر يعمـ انيا كاذبة عف جريمة كقعت ( . كتسمية اإلخبار الكاذب  كجدت في قانكف 

نما أشار الى األخبار  ُُٗٗادم لسنة العقكبات البغد إذ لـ يشر قانكف العقكبات البغدادم إلى اختالؽ الجرائـ كا 
بنصيا عمى إنو ) كؿ مف أخبر أم سمطة قضائية أك  ُٔٓالكاذب عنكانا كمضمكنا كىذا ما أشارت إليو المادة 

 . (ُ)تة أشير أك بالغرامة (إدارية عف كقكع جريمة يعمـ إنيا لـ تقع ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى س

لسنة   ٖٓكذلؾ فإف المشرع المصرم لـ يعرؼ اختالؽ الجرائـ إذ تداكؿ قانكف العقكبات المصرم رقـ   
إنو أختار لمتعبير عنيا في المادة  فضالن عف ذلؾىذه الجريمة تحت عنكاف آخر أال كىك البالغ الكاذب   ُّٕٗ
، كىذا امتداد (ِ)الفقو كالقضاء جرل عمى تسميتيا بالبالغ الكاذب  أفمف قانكف العقكبات لفظ " أخبر"  إال  َّٓ

منو بنصيا )كأما مف أخبر بأمر  ِْٔفي المادة  َُْٗلسنة  ّلما أشار إليو قانكف العقكبات األىمي رقـ 
 ؽ العقكبة كلك لـ يحصؿ منو إشاعة غير األخبار المذككرة كلـ تقـكاذب مع سكء القصد فيستح

 ىناؾ تشريعات جزائية أخرل قد عنكنت اختالؽ الجرائـ فضالن عف ذلؾبو(. دعكل بما أخبر
 . ( ّ)تحت تسميات أخرل 

                                                           

إذ لـ يشر قانكف العقكبات البغدادم إلى اختالؽ  ُُٗٗكتسمية اإلخبار الكاذب  كجدت في قانكف العقكبات البغدادم لسنة  (ُ)
نما أشار الى األخبار الكاذب عنكانا كمضمكنا كىذا ما أشارت إليو المادة  بنصيا عمى إنو ) كؿ مف أخبر أم سمطة  ُٔٓالجرائـ كا 

ككذلؾ أشارت إلى  بالغرامة ((مة يعمـ إنيا لـ تقع ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير أك قضائية أك إدارية عف كقكع جري
 .( مف قانكف العقكبات البغدادم  ُٗٓ،  ُٖٓ، ُٕٓاألخبار الكاذب المكاد )

 . ْٕ، ص ُٔٗٗ، القاىرة ، دار المطبكعات الجامعية، ُط،  جريمة البالغ الكاذب ،عمي عكض حسف  (ِ)
مف قانكف العقكبات اإلماراتي  ِٕٔمنو ككذلؾ المادة  ِِٔالميبي في المادة الجزائي كمف ىذه التشريعات ىف كؿ مف المشرع ( (ّ

= مف قانكف الجزاء الككيتي قد أشاركا إلى اختالؽ الجرائـ عمى أنيا البالغ  ُْٓمف قانكف العقكبات البحريني كالمادة  ِّْكالمادة 
ككذلؾ   ،مف قانكف العقكبات الجزائرم إلى اختالؽ الجرائـ كحمؿ تسمية الكشاية الكاذبة   ََّالكاذب. أيضا أشارت المادة = 

مف قانكف العقكبات التركي قد جرل عمى تسمية اختالؽ الجرائـ بالتمفيؽ الجنائي كالذم نظميا بالقسـ الخاص مف  ُِٕالمادة 
 المحكمة . اختالؿجرائـ 
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 لذلؾ كفيما يتعمؽ ببياف االساس القانكني الختالؽ الجرائـ فإنو يتبيف لنا أمراف: 

فضالن عف ،  اختالؽ الجرائـ عمى إنو ىك اإلخبار الكاذب تعاممت معاألمر األكؿ: ىك إف التشريعات الجزائية 
التشريعات التي حممت عنكاف اختالؽ الجرائـ في صدر مكادىا نجد إف محتكل المادة يحمؿ معنى األخبار  ذلؾ

مع اإلخبار  االختالؽالتشريعات عالجت ام أف  ،الكاذب. فيناؾ اختالؼ في التسميات ك اتفاؽ في المعنى 
 كقع بعض في المبس بينيما الكاذب في نص كاحد ككاف مف نتيجة ذلؾ أف

األمر الثاني : إف بعض التشريعات الجزائية قد غمبت الطابع المكضكعي لمجريمة إذ أكردتيا ضمف الجرائـ 
لمضرة بالمصمحة العامة ، كمنيا التشريعات المخمة بسير العدالة كمف ثـ  تحت عنكاف أعـ كأشمؿ كىي الجرائـ ا

ذكرت اختالؽ الجرائـ في صدر مكادىا أم التشريع األردني كالسكرم كالمبناني  ككذلؾ قانكف  الجزائية التي
 العقكبات العراقي عمى الرغـ مف إنو قد حمؿ معنى االخبار الكاذب فقد اضفى الطابع المكضكعي أيضا  .

مف الجرائـ المضرة بالمصمحة  كعٌدتياتشريعات جزائية قد اضفت عمييا الطابع الشخصي  في حيف إف ىناؾ 
الخاصة كقانكف العقكبات المصرم إذ عالجيا في الباب السابع مف الكتاب الثالث مف قانكف العقكبات  ضمف 

الناس كالماسة  ادعمى آحالجرائـ التي تقع  مف تعد كىي، كافشاء األسرار في باب كاحد  جرائـ السب كالقذؼ
كاعتباره عمى الرغـ مف إنو عرؼ البالغ الكاذب عمى إنو اختالؽ الجرائـ ، ككاف مف نتيجة بشرؼ المجني عميو 

عمى جريمة البالغ الكاذب  كافة القذؼذلؾ إف بعض التطبيقات القضائية أخذت تطبؽ األحكاـ المتعمقة بجريمة 
ذلؾ يشمؿ جريمة القذؼ كال يشمؿ  مع أفكمف ضمنيا تكقؼ تحريؾ الدعكل عمى شككل مف المجني عميو 

 . (ُ)النافذجريمة اإلخبار الكاذب بصريح المادة الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم 

 الفرع الثاني

 المصمحة المحمية

فإف المشرع عندما يريد أف  لذلؾمف أم تشريع ىك مصمحة قد قرر الشارع جدارتيا بالحماية ،  الغايةإف 
ما ضمف دائرة التجريـ فإنو ينطمؽ مف أسباب جدية تبرر ذلؾ ، كال يحصؿ ذلؾ بصكرة اعتباطية أك  فعالن يدخؿ 

                                                           

)ال يجكز أف ترفع الدعكل الجنائية إال بناء  َُٓٗلسنة  َُٓالمادة الثالثة مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ  نصت (ُ)
عمى شككل شفيية أك كتابية مف المجنى عميو أك مف ككيمو الخاص الى النيابة العامة أك الى أحد مأمكرم الضبط القضائي فى 

مف قانكف العقكبات  َّٖ،  َّٕ،  َّٔ،  َّّ، ُِّٗ،ِِٗ،ِٕٗ،ِٕٕ،ِْٕ،ٖٓالجرائـ المنصكص عمييا فى المكاد 
كال تقؿ الشككل بعد ثالثة أشير مف يـك عمـ المجنى عميو بالجريمة  ككذلؾ فى األحكاؿ األخرل التى ينص عمييا القانكف.

 كبمرتكبيا ما لـ ينص القانكف عمى غير ذلؾ(
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جديرة بالحماية ، بؿ أكثر مف  عشكائية ، بؿ انطالقا مف خطكرة الفعؿ كتأثيره السمبي عمى المصمحة التي رآىا
كقكعو  إمكانيةالتي تحدثيا  كمدل الخطكرةذلؾ، فإف العقكبة المحددة لمفعؿ المجٌرـ تأتي لتعكس جسامة الفعؿ 

مفيكميا  ببياف كذلؾكمف ىنا سكؼ نبيف المصمحة المحمية في اختالؽ الجرائـ . عمى المصمحة المحمية 
 .بصكرة عامة لدل فقياء القانكف كشركط االعتداد بيا كمف ثـ تحديد المصمحة المحمية في اختالؽ الجرائـ

 أوال : مفهوم المصمحة المحمية  :

مف حماية ىذه المصمحة ىك  كالغايةحماية المصمحة العامة،  غايتوإف تدخؿ المشرع الجنائي بالتجريـ يككف 
فعاؿ في تحديد نطاؽ تطبيؽ القاعدة الجنائية  أثرئية التجريمية، كليا زاالج النصكصتحديد العمة التشريعية مف 

مف اسـ مشتؽ مف الفعؿ صمح  كعمى ذلؾ تتخذ  المصمحة معناىا لغةمف حيث األفعاؿ التي تندرج تحتيا ،
مى ما ىك نقيض الفساد ، كالمصمحة ما يبعث عمى الصالح ، كما يصمح كىي مادة تدؿ عمى اصميا المغكم ع

أما عمى مستكل فقياء  (ُ)يتعاطاه  االنساف مف االعماؿ الباعثة عمى نفعة اك نفع قكمو كجمعيا )مصالح (
، (ِ)الحؽ ىك كؿ مصمحة مالية يحمييا القانكف بعدٌ المصمحة محددة بمعنى  إنياعمى  عنرفتالقانكف الجنائي فقد 

، كيقصد بالمحؿ ىك الشيء أك الماؿ محؿ (ّ)عرفت بانيا "التقدير العاـ لمرابطة التي تربط المجتمع بالمحؿ" ك
الحماية ، كىي أيضا كما قاؿ )أىرنج ( كؿ شيء يشبع حاجة مادية اك معنكية لشخص ما، فالحاجة المادية 

حماية اعطاء الجسـ لمسير كفؽ  تمثؿ في حماية المصمحة في الحياة كمصمحة السالمة البدنية، كمصمحة
المجرل الطبيعي، أما الحاجة المعنكية فتمثؿ في حماية مصمحة الشرؼ كاالعتبار في الجرائـ الماسة بحرية 

 .       (ْ)االنساف كحرمتو

كفكرة المصمحة في قانكف العقكبات ىي محؿ حمايتو ،كما انيا المعيار لمكقكؼ عمى فمسفتو ، كاالساس التي 
  .(ٓ)الميمة القانكنية  المشكالتميو لحسـ بعض يستند ع

غاية المشرع ليست في تقنيف قانكف العقكبات اك معاقبة المجرميف فحسب بؿ يسعى الى  فأف كمف ثمة
. كلما كانت ىذه (ُ)ضماف سالمة المجتمع بالمحافظة عمى القيـ االجتماعية السائدة كحماية المصالح المعتبرة 

                                                           

 .ُْ،ص ُٔٔٗ، المطبعة الكاثكليكية، بيركت ،  ٖفؤاد اقراـ البستاني ، مجند الطالب ، ط   (ُ)
 .ِٖٓ-ِٕٓ، صَٔالسنة  ،ّّٓ العددثركت أنيس االسيكطي، فمسفة التاريخ العقابي، مجمة مصر المعاصرة، (ِ)  
 .ِٔ، صُٕٔٗىرة ، د. عادؿ عازر ، النظرية العامة في ظركؼ الجريمة، المطبعة العالمية ، القا(ّ)  
 .ّٗ، صُٖٗٗالقسـ العاـ، الدار الجامعية، بيركت،  -جالؿ ثركت، شرح قانكف العقكباتنقالن عف د. (ْ)  

د. حسنيف إبراىيـ صالح عبيد ، فكرة المصمحة في قانكف العقكبات، بحث منشكر في المجمة القانكنية الجنائية القكمية ،    (ٓ)
 . ِّٕ، ص ُْٕٗ، القاىرة ، ِ، عٕمج
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اىميتيا في مقياس القيـ االجتماعية فانيا تبعان لذلؾ تحتاج الى حماية اقؿ اك اكثر حسب المصالح تتفاكت في 
نسبة اىميتيا كيككف مقدار العقكبة متناسبان مع قيمة المصمحة، كذلؾ فاف كانت المصمحة جديرة بالحماية كضع 

ت العقكبة مشددة كاف كانت المشرع عقكبة لحمايتيا بدرجة جدارتيا كاىميتيا ، فاف كانت اىميتيا كبيرة كان
فإف اختالؼ المصالح يككف حسب أىميتيا ، كاختالفيا ىذا  لذلؾ،  اىميتيا قميمة كانت العقكبة مخففة تبعان لذلؾ

سبب في اختالؼ المعايير التي يستيدم بيا المشرع حيف يضع حماية لمصمحة معينة اك حيف يفضميا عمى 
 .(ِ)مصالح اخرل

 حة المحمية :شروط االعتداد بالمصم -

اف االعتداد بالمصمحة القانكنية بكصفيا محؿ الحماية الجنائية التي يستند المشرع عمييا في التجريـ   
يتطمب الكقكؼ عمى الشركط التي البد مف تحققيا الف ىذه الشركط ىي التي تشكؿ جكىر المصمحة القانكنية 

 محؿ الحماية ، كشركط المصمحة ىي :

لحقكؽ التي يكتسبيا االنساف كالتي ليا عالقة بالجانب العائمي كالمالي كالسياسي ق : ااالستناد إلى الح -1
اضفاء الحماية عمى تمؾ الحقكؽ ، كالحؽ  بفضؿكالمشرع الجنائي يتكفؿ عادة بيذا التنظيـ ، البد ليا مف تنظيـ 

الذم يسعى المشرع الى حمايتو في اختالؽ الجرائـ ىك حؽ الدكلة في المحافظة عمى اإلدارة القضائية أك 
ف ىذا الحؽ مف الخطكرة بمكاف أف (ّ)السمطات التحقيقية مف اإلخالؿ بيا   بكصفودكف حماية ،  يبقى مف، كا 

 تطبيؽ النظاـ كتحقيؽ العدالة.متعمؽ بالجيات المسؤكلة عف 

اف الحؽ بحد ذاتو ال يعد مف شركط المصمحة التي تكٌكف عمة التجريـ، الف اقترانها بالحماية القانونية : -2
الحؽ ال بد أف يقترف بالحماية، كىذا تعبير عف ارادة السمطة المنظمة في المجتمع فالمصمحة الجديرة متعمقة 

شرع حينما يجـر اختالؽ الجرائـ كعمى اختالؼ صكره فإنو ال يضفي الحماية عمى بفمسفة المشرع كعقيدتو، فالم
نما تأتي تمؾ الحماية  حماية الصالح العاـ،  بإجراءمصمحة متعمقة باالدارة القضائية كمؤسسة اك جية معينة ،  كا 

                                                                                                                                                                                                 

مية الحكيـ ذنكف يكنس غزاؿ، الحماية الجنائية لمحريات الفردية، دراسة مقارنة، أطركحة دكتكراه، جامعة المكصؿ، ك عبد  (ُ)
 .ٓٔ، صََِٓالحقكؽ، 

، مقدمة الى كمية القانكف ، جامعة   باسـ عبد الزماف مجيد الربيعي ، نظرية البنياف القانكني لمنص العقابي ، أطركحة دكتكراه(ِ) 
  ُٔ، ص َََِبغداد 

 .ُِٕد. محمكد نجيب حسني ،  مصدر سابؽ، ص  (ّ)
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أف المصمحة في حماية السمطات القضائية أك التحقيقية إنما تمثؿ كضعان يحميو القانكف لحماية  بجعؿ
  (.1)المجتمع

بالدرجة  يسعىعندما يضفي القانكف حمايتو عمى مصمحة معينو فانو أن تكون المصمحة مشروعة :  -3
نية ،فالمشرع ييتـ اىتماما بالغا األكلى أف تككف المصمحة المحمية مشركعة ك ال تتعارض مع القكاعد القانك 

باإلدارة القضائية ، كثـ فيك يحافظ بصكرة عامة بالعدالة كحمايتيا مف كؿ ما يؤدم إلى اإلخالؿ بسيرىا ، إذ إف 
دخاؿ كاالضطراب في  اختالؽ الجرائـ كما تسببو يستتبع اإلخالؿ باإلدارة القضائية أك السمطات التحقيقية كا 

كسيمة لتحقيؽ  كبعٌدهك المؤسسة العميا في تنظيـ حقكؽ األفراد كالمحافظة عمييا ، القضاء ى بكصؼعمميا ، 
العدالة ، كمف ىنا تأتي النصكص الجزائية لتجريميا ككضع العقكبات التي تكاجو الخطكرة اإلجرامية في اختالؽ 

يؤكد مشركعية المصمحة  الجرائـ ، كىذا السعي مف المشرع في المحافظة عمى االجيزة القضائية مف اإلخالؿ بيا
 محؿ الحماية .

مف شركط المصمحة اف تككف قادرة عمى اشباع حاجات معينو كىذه  القدرة عمى اشباع حاجة معينة : -4
معنكية كمادية المصمحة في اختالؽ الجرائـ تتمثؿ بإشباع حاجات  أف إذالحاجات قد تككف مادية أك معنكية ، 

، إذ تتمثؿ تممؾ الحاجات المعنكية بثقة األفراد بقدرة المؤسسات القضائية أك التحقيقية في أداء عمميا كأف  ايضان 
أما  ،  (ِ)تسير في السير السميـ كأف تككف بمنأل عف الخداع أك التضميؿ الذم يعمده الجناة مف جرائميـ

الجرائـ المخمة بسير  في . لذلؾضائية الخاطئة دكف إصدار األحكاـ الق الحيمكلة مف تتمثؿ في الحاجات المادية
 . معنكية كماديةالعدالة ، فإف المصمحة ىي ذك قيمة 

يعني اف ىناؾ اعتداءن قائمان مف شأنو اف يؤدم الى اىدار لممصمحة محؿ الحماية  وقوع  إعتداء :  -5
العدالة بمعناىا الكاسع معرضة لإلخالؿ  أف،  إذ (ّ)محتمال القانكنية ، كأف ىذا اإلعتداء قد يككف حاال أك 

كالتضميؿ ، كمف مختمؼ الجرائـ التي تتصؼ بصفة التضميؿ ، كمنيا اختالؽ الجرائـ ، إذ ىي في االساس تمثؿ 
تسببو لعمؿ تمؾ الجيات مف إىدار في الكقت كالجيد  بماإعتداء عمى عمؿ السمطات القضائية أك التحقيقية 

ليست جريمة فرد أك مجمكعة  أنياردا بعينو كما في بعض الجرائـ المخمة بالعدالة ، إذ كالتكاليؼ أكثر ما تؤذم ف
 افراد تجاه فرد أك أفراد إنما ىي جريمة مف فرد أك أفراد تجاه عمؿ مؤسسة معنية بتطبيؽ العدالة.

                                                           

الحرية الشخصية اثناء مرحمة التحرم كاالستدالؿ ، جامعة الككيت، الككيت ، د. محمد عمي السالـ عياد الحمبي ، ضمانات (ُ) 
 .َِ، ص  ُُٖٗ

 .َُّ، ص  َُِٖفخرم جعفر أحمد عمي ، الحماية الجنائية لسير العدالة، أطركحة دكتكراه، كمية القانكف ، جامعة بابؿ ،   (ِ)
 ٔ، ص ُُٕٗار النيضة العربية، القاىرة، دراسة مقارنة، د –د. سمير الشناكم ، الشركع في الجريمة   (ّ)
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 ثانيا : تحديد المصمحة المحمية في اختالق الجرائم

الذم عرؼ اإلخبار الكاذب عمى  ك قانكف العقكبات العراقيفيما يتعمؽ بالمكقؼ التشريعي في الدكؿ المقارنة 
إنيا اختالؽ الجرائـ ،  فإف التشريعات التي ذكرت اختالؽ الجرائـ قد اكردتيا في الباب الخاص بالجرائـ المخمة 

ير العدالة، لذلؾ فإنو مف الكاضح أف المصمحة المحمية باإلدارة القضائية ، أك بصكرة أعـ في الجرائـ المخمة بس
مف تجريـ اختالؽ الجرائـ ىك رغبة المشرع إضفاء الحماية عمى عمؿ السمطات التحقيقية كالقضائية مف الكقكع 

أخذ بجريمة اإلخبار الكاذب  كالتشريعات المقارنة التي  الذمالعراقي  التشريع الجزائيإف  بعدٌ ،  (ُ)في التضميؿ
أخذت اختالؽ الجرائـ بنصكص صريحة ، قد أكردتيا في الباب الخاص بالجرائـ المخمة بالعدالة . إذ المصمحة 

 تسببو الجريمة لتمؾ المصمحة. بما تتحقؽ

حة ذات صفة مزدكجة ، كمع ذلؾ فإف ىناؾ مف يرل إف المصمحة المحمية في اختالؽ الجرائـ ىي مصم
يعرضو لمشبيات كمتاعب  بما كذلؾكتتمثؿ تمؾ المصمحة المزدكجة في حماية شرؼ المجني عميو كاعتباره ، 

التحقيؽ كالمحاكمة كالتأثير في نفسيتو كغيرىا ، المصمحة المحمية الثانية تتمثؿ في منع خداع السمطات 
األدلة اختالؽ  في جريمةحقؽ في جريمة اإلخبار الكاذب كتتحقؽ قد تت أنو، إال (ِ)القضائية أك الجيات التحقيقية

مف تطبيقات المكضكعية الختالؽ الجرائـ  كىذا بطبيعة الحاؿ يرجع إلى النصكص التشريعية  بكصفيا المادية
 .مف اشتراط تكفر القصد الخاص فييا مف عدمو

فإف ىذا يعتمد عمى النص التشريعي فيما إذا كاف االختالؽ أك األخبار الكاذب لدل التشريع  كمف ثمة
العراقي مكجيا نحك شخصو معيف ، فإنو تككف المصمحة مزدكجة ما بيف المجني عميو كحماية السمطة القضائية 

في التشريع الجزائي األردني مراجعة النصكص التشريعية التي أشارت إلى اختالؽ الجرائـ  كفي أثناء أنو، إال 
كالمبناني كالسكرم فإنيا لـ تشر إلى ضركرة تكفر القصد الخاص ، كعمى نحك ما بيناه في التمييز بيف اختالؽ 

فإف  المصمحة المحمية  مف تجريـ اختالؽ الجرائـ تتمثؿ في المقاـ االكؿ  لذلؾ الجرائـ كاألخبار الكاذب .
جيات المككؿ إلييا القياـ بالتحقيؽ مف الكقكع في التضميؿ كيرجع السبب في بحماية  السمطات القضائية أك ال

تبني ىذا المفيـك مف المصمحة كأعني الحماية التي تكفرىا التشريعات الجزائية لمسمطات القضائية مف الكقكع 
 -:إلى ثالثة عكامؿ  التضميؿ

                                                           

 َٕٓ، ص  ُٕٖٗ، دار النيضة العربية، القاىرة ، ّالقسـ الخاص ، ط –أحمد فتحي سركر ، الكسيط في قانكف العقكبات   (ُ)
 .َُٓفخرم جعفر أحمد عمي ، مصدر سابؽ ، ص   (ِ)
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كجكد اختالؽ الجرائـ في الباب  الخاص بالجرائـ المخمة باإلدارة القضائية أك بمفيـك أكسع الجرائـ  االول :
 المخمة بسير العدالة ، كىذا ما يمقي بتأثيره عمى نكع المصمحة المراد حمايتيا.

القصد الخاص فييا تكفر  يشترطفي التشريعات الجزائية لـ  الذم كردالمفيـك العاـ الختالؽ الجرائـ  أف الثاني :
تكجو إرادة الفاعؿ مف عممية االختالؽ إلى حمؿ السمطات القضائية أك التحقيقية أف تكجو االتياـ نحك  بأف

تشترط ضركرة  التيمف تطبيقات اختالؽ الجرائـ  بعٌدىا األدلة الماديةاختالؽ  جريمةشخص معيف  باستثناء 
 .(ُ)تكفر القصد الخاص

تحدثو مف  بماىك الضرر الذم يمكف أف يحدثو اختالؽ الجرائـ بحؽ السمطات العامة العامل الثالث : 
االضطراب في عمؿ السمطات العامة المنكط بيا االتياـ أك التحقيؽ أك المحاكمة إذ يشكؿ اعتداء عمى حؽ 

تضيو المصمحة المجتمع في أف يسير مرفؽ القضاء كالييئات الممحقة أك المشبية بو عمى الكجو السميـ الذم تف
العامة، فمف ناحية يقـك االحتماؿ في أف تصدر األحكاـ في غير مكضعيا ، كمف ناحية أخرل فإف اختالؽ 

ال جدكل منو اجتماعيا، إذ يؤدم إلى دفع الجيات األمنية  الجرائـ يضيع كقت القضاء كجيده في عمؿ
. لذلؾ فإف اختالؽ الجرائـ يشكؿ اعتداءن ، (ِ)كالمحققيف كالقضاء إلى بناء قناعتيـ عمى كجكد جرائـ صكرية

صارخا عمى العدالة االجتماعية  كعمى الجيات  التحقيقية كعمى القضاء كمؤسسة، إذ يعكس خداعا أك محاكلة 
إلى تضميؿ التحقيؽ ك مف ثـ تضميؿ القاضي ك  يسعىخداع السمطة القضائية إليياميا بحدكث جريمة ، كثـ 

، ذلؾ إف اختالؽ الجرائـ تمثؿ بالنسبة لمعدالة كلحسف سير القضاء الصكرة األكثر المحقؽ كىدر كقتيما كجيدىما
، كذلؾ فإف اختالؽ ( ّ)كضكحا إليقاع الجيات التحقيقية كمف ثـ المحاكـ في الخطأ المقصكد كالغمط المفسكد 

قضائية كالنيؿ مف السير  عمى سمعة العدالة ، كاالستخفاؼ بالسمطات العامة أمنية أك بالتأثيرالجرائـ كما تشكمو 
 باستقرار األكضاع كتثبيت السمـ االجتماعي .  كالمساسالعادم لمرافؽ الدكلة 

إف النصكص التي تجـر اختالؽ الجرائـ كجدت في الحفاظ عمى عمؿ السمطات التحقيقية  نخمص مما تقدـ
كالقضائية مف التضميؿ كضياع الجيد كالكقت في جرائـ صكرية كمف ثـ يؤدم إلى تعديؿ مسار اىتماـ أجيزة 

ف مصمحة المجني تشكؿ المصمحة األىـ أما ع التياألمف كالقضاء كحمايتيا مف االبتعاد عف المسار الحقيقي . 
عميو فإنيا تأتي بعد المصمحة العامة فيما لك استمرت السمطات العامة في الكقكع في ىذا الخداع كأصدرت 

                                                           

، دار صادر لمطباعة كالنشر ، ّ، طٓالجرائـ الكاقعة عمى السمطة العامة كالعدالة، مج –فريد الزغبي ، المكسكعة الجزائية   (ُ)
 .ُْْ، صُٓٗٗبيركت ، 

 .ّْٓالياس أبك عيد، مصدر سابؽ ، ص  (ِ) 
 .ُْٕ، ص  المصدر السابؽفريد الزغبي ، (ّ) 
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السمطات القضائية   في المقاـ األكؿ عمؿ تسعىاختالؽ الجرائـ  أفاألحكاـ بناء عمى ىذه الجرائـ الصكرية. إال 
 . (ُ)الدكلة يـ اختالؽ الجرائـ ىك تطكر تاريخي لفكرة سيادة يرل أحد الفقياء إف تجر  لذلؾأك التحقيقية ، 

 المطمب الثاني

 التقسيمات القانونية الختالق الجرائم

كصؼ يمكف تطبيقيا عمى كؿ ما يكحي إلى السمطات القضائية أك الجيات التحقيقية  ىكإف اختالؽ الجرائـ 
أف ىناؾ جريمة قد ارتكبت ، لذلؾ فإف بحث الطبيعة القانكنية الختالؽ الجرائـ إنما ىك بحث لمجرائـ الداخمة في 

ا كتطبيقات مكضكعية حاالت االختالؽ، كعمى أثر ذلؾ سنبيف الطبيعة القانكنية لبعض الجرائـ التي اخترناى
، كلمكقكؼ الكاذب المقدـ مف الخبيركجريمة التقرير  األدلة الماديةالختالؽ الجرائـ كىي كؿ مف جريمة اختالؽ 

الجريمتيف ، البد مف اإلشارة ابتداء ن بأف الجرائـ  كعمى اختالؼ أنكاعيا بصكرة  لياتيفعمى الطبيعة القانكنية 
 عامة تتعدد كتتنكع تقسيماتيا بحسب المعيار الذم تستند عميو في ىذا التقسيـ  .

الجريمتيف يتكجب عمينا الخكض فيما إذا كانت مف الجرائـ المستمرة أـ الكقتية ،  ىاتيفكلمتعرؼ عمى طبيعة 
فرعيف  عمىطة أـ المركبة ، كىؿ ىي مف جرائـ الضرر أـ مف جرائـ الخطر ؟ ، لذا سنقسـ ىذا المطمب البسي

نبحث في الفرع األكؿ طبيعة اختالؽ الجرائـ مف حيث ركنيا المادم كفي الفرع الثاني سنتكقؼ عند طبيعتيا مف 
 حيث الركف المعنكم كعمى النحك اآلتي :

 الفرع األول
 رائم من حيث الركن المادياختالق الج تقسيم

فالركف المادم لمجريمة يتككف مف سمكؾ  المادم ،ك أكليا الركف ،  عمى أركاف محددة تستند الجرائـ كافة
كنتيجة كعالقة سببية ، كلبحث طبيعة الجرائـ الداخمة في حاالت االختالؽ مف حيث الركف المادم سنتطرؽ إلى 
أىـ ما يشكمو الركف المادم كىك السمكؾ اإلجرامي كسنحمؿ طبيعتو كصكال إلى طبيعة الجرائـ الداخمة في حاالت 

 الجرمية كىي العنصر الثاني مف عناصر الركف المادم . النتيجةـ سنحمؿ اختالؽ الجرائـ كمف ث

 . الماديالجرائم من حيث السموك  اختالق تقسيمأوال : 

إف السمكؾ اإلجرامي بصكرة عامة مف أىـ متطمبات الركف المادم ألم جريمة، فال تقع الجريمة كال تتحقؽ    
سمكؾ مككف ليا سكاء اقتصرت عمى ىذا السمكؾ أـ تحققت باقي أركاف الجريمة المادية كىي النتيجة  مف دكف

                                                           

 َّ، ص  سابؽ مصدرمحمد مرعي صعب ،   (ُ)
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إيجابي أك سمكؾ سمبي، فاالرتكاب ىك التصرؼ بغية  سمكؾ، فالسمكؾ المادم لمجرائـ بصكرة عامة قد يككف (ُ)
 أـالتسبب بنتيجة ، كاالمتناع ىك عدـ قياـ الجاني بكاجب ترتب عميو التزاـ قانكني، سكاء كاف مصدره القانكف 

 .  (ِ)نشأ عف حالة اكجدىا الجاني لنفسو  أـالتعاقد 

ثؿ في السمكؾ المستمد مف نص التجريـ فالجريمة كمعيار التفرقة بيف الجرائـ اإليجابية كالجرائـ السمبية يتم
اإليجابية ىي كؿ فعؿ يقـك بو الجاني بنشاط إيجابي يعاقب عميو قانكف العقكبات مثؿ جرائـ السرقة كاالحتياؿ 
ال  كالقتؿ كالضرب ، أما الجريمة السمبية فيي التي يمتنع فييا الجاني عف القياـ بفعؿ أكجب القانكف القياـ بو كا 

 العقاب مثؿ امتناع  المكمؼ عف دفع الضريبة كامتناع الشاىد عف الحضكر .تحمؿ 

 جريمتيفىناؾ  أفٌ ككفقان ليذا المفيكـ كعند البحث في الجرائـ الداخمة في حاالت االختالؽ ، فإننا نجد     
فإنيا تعد مف الجرائـ اإليجابية كليست مف الجرائـ  األدلة المادية، إذ بالرجكع إلى جريمة اختالؽ  متناقضتاف

السمبية، ذلؾ إف طبيعة السمكؾ اإلجرامي المككف لركنيا المادم ال يمكف إف يتحقؽ بصكرة اإلمتناع، بؿ يتطمب 
فال كعمى ذلؾ  (ّ) إيجابيان كليس سمبيان  يككف فعال الذمدليؿ مادم  بإفتعاؿنشاطان إيجابيان صادران مف الجاني يتمثؿ 

دليؿ  بافتعاؿ كذلؾتتحقؽ ىذه الجريمة إال بسمكؾ يصدر عف الجاني، لذلؾ يتكلى الجاني اإلتياف بنشاط إيجابي 
مف قبيؿ الجرائـ  الماديةاألدلة فإف جريمة اختالؽ  لذلؾمف شأنو إلصاؽ تيمة بشخص معيف ،  الذممادم 

أما فيما يتعمؽ بجريمة التقرير الكاذب المقدـ مف الخبير فإنو يحتمؿ سمككاف لمجريمة إذ مف مراجعة  اإليجابية. 
جريمة التقرير الكاذب إذ بينت أف جريمة التقرير الكاذب تتحقؽ في قياـ الخبير  درستالنصكص الجزائية التي 

ينة في تغيير الحقيقة ، فكما تحصؿ دكف اشتراط طريقة مع مف بتغيير الحقيقة في تقريره المقدـ لمقضاء ،
كذلؾ فإنيا تحقؽ بالقياـ سمكؾ إيجابي كالمتمثؿ في إبداء آراء مخالفة لمحقيقة التي تكصؿ إلييا ،   بكاسطة

تساعد الجيات القضائية أك التحقيقية في معرفة الحقيقة كإغفاؿ  التيبسمكؾ سمبي كالمتمثؿ بإغفاؿ ذكر البيانات 
الكفاة، كنتيجة لذلؾ فإف جريمة التقرير الكاذب  حدكث حالةانت ىناؾ أسباب طبيعية أدت الخبير في ذكر أنو ك

 . (ْ)يمكف أف تككف مف قبيؿ الجرائـ اإليجابية ككذلؾ مف قبيؿ الجرائـ السمبية 

ىناؾ معيار آخر تصنؼ بو الجرائـ بصكرة عامة لمتعرؼ عمى طبيعتيا مف حيث السمكؾ المادم كىك مدل 
تكرار السمكؾ المادم المككف ليا، فيناؾ جرائـ بسيطة كجرائـ اعتياد ، فالجرائـ البسيطة ىي تمؾ الجرائـ التي 

                                                           

،  الحقكقية كاألدبية، بيركت منشكرات الحمبي،  ُ( ، طد. عمي عبد القادر القيكجي ، شرح قانكف العقكبات ) القسـ العاـ   (ُ)
 .َّٗ، ص  ََِٖ

 .ْٕ، ص ََِّد. المتكلي صالح الشاعر ،تعريؼ الجريمة ك أركانيا مف كجية نظر مستحدثة ، دارالكتب القانكنية، مصر، (ِ)
 .ّْ، مصدر سابؽ ، ص  محمد صالح ممحـ  (ّ)
 . ُّٖ، ص محمد عزيز شكرم ، مصدر سابؽ  (ْ)
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سكاء كاف إيجابيا أـ سمبيا كجرائـ القتؿ يتككف السمكؾ اإلجرامي المككف لمركف المادم ليا مف فعؿ مادم كاحد 
. أما جرائـ اإلعتياد فال يتحقؽ السمكؾ اإلجرامي المككف لمركف المادم فييا بمجرد إرتكاب فعالن كاحد (ُ)كالسرقة 

فحسب، بؿ يتطمب قياميا تكرار الفعؿ المككف ليا أكثر مف مرة كاحدة كاإلعتياد عميو لقياـ الجريمة كمسائمة 
ماديات  تتألؼ منوجرائـ بسيطة كجرائـ اعتياد ىك المكضكع الذم  عمى. فأساس تقسيـ الجرائـ ( ِ)الجاني

 الجريمة، فقد يكفي الفعؿ في ذاتو لقياـ الجريمة، كقد يمـز اعتياد الجاني عمى الفعؿ لتكافر ماديات الجريمة . 
بيؿ الجرائـ البسيطة كليست مف جرائـ كفيما يتعمؽ بالجرائـ الداخمة في حاالت اختالؽ الجرائـ فإنو تعد مف ق

مف الجرائـ البسيطة إذ إف قياـ ىذه الجريمة يتطمب كقكع فعؿ كاحد  األدلة الماديةإذ إف جريمة اختالؽ  االعتياد،
إلى القضاء، فإذا تحقؽ  أـتقديمو لدل إلى المحققيف  أـفقط يتمثؿ بفعؿ افتعاؿ دليؿ سكاء في مسرح الجريمة 

دكف أف يتطمب قياميا تكراره أك اإلعتياد عميو مما يعني إف ىذه الجريمة  بكقكعو مفالجريمة  ذلؾ الفعؿ تحققت
بالنسبة لجريمة التقرير الكاذب فىتيعىٌد مف  الحاؿككذلؾ  ،  (ّ)مف الجرائـ البسيطة كليست مف جرائـ االعتياد 

، ذلؾ أف الفعؿ المككف ليا يتمثؿ بقياـ الخبير بتغيير الحقيقة في االعتياد جرائـالجرائـ البسيطة كليست مف 
سمككو السمبي  كأتقريره المقدـ لمقضاء بسمككيو اإليجابي كالمتمثؿ بإبداء رأم مخالؼ لما تكصؿ إليو في تقريره 

ؽ ىذه ، كبذلؾ تتحق كالمتمثؿ بإغفاؿ ذكر بيانات تساعد الجيات القضائية أك التحقيقية في كشؼ الحقيقة
 .( ْ)عتياد عمييا االدكف أف تتطمب تكرارىا أك  التقرير مفالجريمة بمجرد حصكؿ التغيير في 

يككف السمكؾ االجرامي  إذكجرائـ مستمرة،  كقتيةكذلؾ تقسـ الجرائـ مف حيث امتدادىا في الزمف إلى جرائـ 
كقتية  عمىالمككف لمركف المادم لمجريمة كقتيا اك آنيا كقد يككف مستمرا كلذلؾ انقسمت الجرائـ تبعا لذلؾ 

تمؾ الجرائـ التي تتككف السمكؾ   )الجرائـ االنية( بعضيـكمستمرة. كيراد )بالجرائـ الكقتية( اك كما يسمييا 
يمة مف عمؿ يقع كتنتيي بكقكعو الجريمة في كقت قصير محدكد سكاء كاف االجرامي المككف لمركف المادم لمجر 

                                                           

المكتبة القانكنية، بغداد،  المبادئ العامة في قانكف العقكبات، ،عبد القادر الشاكمسمطاف  ، د. الخمؼعمي حسيف د.    (ُ)
 .ُّٕ، ص َُِٓ

 .َُْ، ص  ََِٕزيف الحقكقية كاألدبية، بيركت ، منشكرات  ، القسـ العاـ –جاسـ خريبط خمؼ ، شرح قانكف العقكبات   ((ِ
 ُُٕد. جماؿ الزغبي ، مصدر سابؽ ، ص   ((ّ
االمارات العربية  -ردفدراسة مقارنة ) األ –براىيـ سميماف زامؿ القطاكنة، المسؤكلية الجزائية لمخبير في نطاؽ خبرتو  ((ْ

 . ْٕٗ، ص َُِْ،  ّ ، الممحؽ ُْ، دراسات عمـك الشريعة كالقانكف ، مج المتحدة(
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ذلؾ السمكؾ ايجابيا اـ سمبيا كمثاليا جرائـ القتؿ كالسرقة كامتناع الشاىد عف اداء الشيادة كاغمب الجرائـ مف ىذا 
  .(ُ)النكع 

تمؾ الجرائـ التي يتككف السمكؾ   الجرائـ المتمادية( بعضيـ )أما ما يراد )بالجرائـ المستمرة(، اك كما يسمييا 
االجرامي المككف لمركف المادم ليا مف حالة تحتمؿ بطبيعتيا االستمرار سكاء كانت تمؾ الحالة ايجابية اـ سمبية 

 مف دكفاجازة اك سياقة السيارة  مف دكفكجو حؽ كجريمة حمؿ السالح  مف دكفجريمة حبس شخص  كمثاليا
. كال أىمية في ذلؾ لآلثار المترتبة عمى  ( ِ)مة االمتناع عف تسميـ طفؿ الى مف لو حؽ حضانتو اجازة كجري

الجريمة اك الناتجة عف كقكعيا فاستمرار اثر الجريمة ال يجعميا مستمرة ما داـ اف السمكؾ المككف ليا لـ تتكافر 
اك جركح مدة مف الزمف كجريمة  فيو ىذه الصفة. فجريمة الضرب كقتية حتى كلك بقيت آثارىا مف سحجات

 . (ّ) السرقة حتى كلك بقيت األمكاؿ المسركقة في حكزة السارؽ مدة مف الزمف

 األدلة الماديةكعمى ىذا األساس كفيما يتعمؽ بالجرائـ الداخمة في حاالت االختالؽ كىي جريمة اختالؽ 
ذلؾ إف مف الجرائـ الكقتية كليست مف الجرائـ المستمرة،  تعدكجريمة التقرير الكاذب المقدـ مف الخبير فإنيا 

النشاط الذم يرتكبو الجاني في ىذه الجريمة كالمتمثؿ بفعؿ االختالؽ ال يقبؿ بطبيعتو اإلستمرار كبقاءه عمى 
تية أـ الحالة التي بدأ عمييا، مما يعني إف ىذه الجريمة كقتية، ذلؾ إف المعيار الذم عمى أساسو تيعىٌد الجريمة كق

مستمرة ىك الكقت الذم يستغرقو تحقيؽ الفعؿ المادم المككف ليا، فإف تحقؽ ذلؾ الفعؿ في الكقت الذم بدأ فيو 
الجاني بتنفيذ السمكؾ المككف لمركف المادم عدت الجريمة كقتية كليست مستمرة، كبما إف فعؿ االختالؽ  يتطمب 

ي في سمككو، بؿ تيعىٌد الجريمة متحققة في الكقت الذم يبدأ كقت قصير إلكماؿ تحقيقو فال يستدعي إستمرار الجان
فيو الجاني بتنفيذ فعؿ اختالؽ الدليؿ في سبيؿ إلصاؽ تيمة بشخص معيف ، فما إف يقع ذلؾ الفعؿ تحققت 

المعيار الذم عمى أساسو تيعىٌد الجريمة  أفأف يتطمب قياميا إستمرار الجاني في نشاطو، إذ  مف دكفالجريمة 
إف ىذه  كماداـىك بقاء الكضع الذم بدأ بو الجاني عند إرتكابو السمكؾ اإلجرامي مف غير إنقطاع،  مستمرة

فال يحصؿ فييا إمتداد نشاط المختمؽ إلى ما بعد البدء  األدلة الماديةالحالة ال تتكافر في جريمة اختالؽ 
سبة لجريمة التقرير الكاذب المقدـ مف ككذلؾ الحكـ بالنبإرتكابو، مما يعني إف الجريمة كقتية كليست مستمرة، 

الخبير، فتيعىٌد جريمة الكقتية إذ تتحقؽ بمجرد تغيير الحقيقة في تقرير الخبير ، مما يعني إف ىذه الجريمة آنية 

                                                           

، ََُِفتكح عبدا الشاذلي ، أكليات القانكف الجنائي ، النظرية العامة لمجريمة ، دار المطبكعات الجامعية ، القاىرة،  د. (ُ)
 .ّْص
 .ِٓ، ص  ََُِدار الثقافة ، األردف ، ،  القسـ العاـ  –نظاـ تكفيؽ المجالي ، شرح قانكف العقكبات  ((ِ

 . ُّٗسمطاف عبد القادر الشاكم ، مصدر سابؽ ، ص  د.  ، الخمؼعمي حسيف د . (ّ)
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الخبير بتغيير الحقيقة في تقريره مف غير أف تتطمب طبيعتيا إستمراران في  بقياـأركانيا  كامؿالكقكع كتتحقؽ 
   .ف ليا أك االعتياد عميوالنشاط المكك 

 :  النتيجة الجرميةالجرائم من حيث  اختالق تقسيم -ثانيا :

، فالمدلكؿ المادم ىك األثر الذم  كقانكنيا ن  ماديان إف النتيجة اإلجرامية لمجرائـ بصكرة عامة يككف ليا مدلكالف 
يتمخض عف السمكؾ ، فيي أثر السمكؾ ) النتيجة المترتبة عف السمكؾ ( ، كىي التغيير  الذمتدركو الحكاس 

الذم جعمو المشرع محؿ اعتبار ، فيي التغيير المدرؾ في العالـ الخارجي كأثر لمسمكؾ اإلجرامي كعمى كفؽ ما 
الذم يحميو القانكف، فيي إما يعتد بو المشرع ، أما المدلكؿ القانكني لمنتيجة يتمثؿ في العدكاف الذم يمس الحؽ 

اإلضرار أك تعريض المصمحة القانكنية لمخطر كمف ىذا المدلكؿ تصنؼ الجرائـ بحسب نتيجتيا إلى جرائـ 
.إف معيار التمييز بيف جرائـ الضرر كالخطر ليس ىك تحقؽ النتيجة في األكلى كانتفاؤىا ( ُ)ضرر كجرائـ خطر 

نما النتيجة مكجكدة في  الحالتيف ، لكف الصكرة تختمؼ ففي جرائـ الضرر تتخذ فييا النتيجة صكرة في األخرل كا 
عتداء فعميا حاال أك محتمؿ كقع عمى الحؽ محؿ الحماية القانكنية ، أما في جرائـ الخطر اتشكؿ  حدكث آثار

 .( ِ)عدكانا عمى الحؽ أم تيديدا لو بالخطر تمثؿفإف صكرة النتيجة تتمثؿ بآثار 

الجرائـ مف جرائـ النتيجة المادية التي تحدث تغييرا في العالـ الخارجي إذ يكجد جرائـ ليست كؿ  لذلؾ   
النظر عف تحقؽ نتيجة معينة أك عدـ تحققيا، كيطمؽ عمى ىذا  بصرؼيقـك ركنيا المادم عمى سمكؾ فقط كذلؾ 
ؾ المجرد، كىذا النكع مف نتيجة مادية ، أك الجرائـ ذات السمك  مف دكفالنكع مف الجرائـ اسـ الجرائـ الشكمية 

الجرائـ يعاقب عمييا لمجرد تحقؽ السمكؾ اإلجرامي كبصرؼ النظر عف تحقؽ نتيجة أك ضرر عنيا أك عدـ 
دكف  ك مفمكتمؿ التككيف لدل قياـ الفاعؿ بالسمكؾ اإلجرامي فقط  يعدٌ تحقؽ ذلؾ، فالركف المادم في ىذا النكع 
 البحث أك انتظار كقكع نتيجة معينة . 

في كؿ مف التشريع الجزائي  األدلة الماديةاختالؽ  عالجت جريمةكبالرجكع إلى التشريعات الجزائية التي 
العراقي كالمبناني كاالردني كالسكرم قد عاقبت كؿ مف كاف سببا في مباشرة تحقيؽ تمييدم أك قضائي باختالقو 

ككرة مف فعؿ مادم يمثؿ السمكؾ اإلجرامي أدلة مادية عمى الجريمة، إذ يتككف الركف المادم في الحالة المذ

                                                           

 .ِّٕ، ص َُِِالسنيكرم، بغداد، ةالعقكبات، مكتبفي شرح أحكاـ القسـ العاـ مف قانكف  يالحيدرم، الكافد. جماؿ إبراىيـ  ((ُ
 . ِٔفتكح عبدا الشاذلي ، مصدر سابؽ ، ص  (ِ)
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، كصمة سببية تتحقؽ عندما (ُ)صكرتو افتعاؿ دليؿ، كنتيجة جرمية تتمثؿ بالمباشرة بتحقيؽ تمييدم أك قضائي 
 تككف المباشرة بالتحقيؽ المذككر جاءت بسبب السمكؾ اإلجرامي أم افتعاؿ دليؿ مزيؼ.

قد رتبت نتيجة جرمية الختالؽ  األدلة الماديةاختالؽ  ى جريمةإلتطرقت نجد إف التشريعات الجزائية التي   
في باب الجرائـ المادية أم الجرائـ التي يرتب عنيا نتيجة  األدلة الماديةاختالؽ جريمة  كجعمت ، االدلة المادية

 إجرامية .

 تصدت إلى التي ك نفسيا فضالن عف المشرع الجزائي المصرمإلى التشريعات الجزائية  كبالرجكع كذلؾ
جريمة التقرير الكاذب المقدـ مف الخبير فيالحظ إنيا جريمة تندرج تحت فئة الجرائـ الشكمية، إذ لـ يتطمب 

 يعدٌ ، إذ  التشريعات الجزائية اف يحدث مف الفعؿ نتيجة كانما مجرد تعمد الكذب في التقرير المقدـ مف الخبير 
 كمف دكفجرامي لمخبير المتمثؿ بتغيير الحقيقة في تقريره ، الركف المادم فييا مكتمال بمجرد تماـ السمكؾ اإل

انتظار أم نتيجة جرمية معينة  تترتب عمى ىذا الفعؿ لذلؾ لـ يرد أم نتيجة محددة كاجب ترتيبيا عمى تقرير 
 يترتب عمى إنو ال مجاؿ لمبحث عف عالقة السببية في جريمة التقرير الكاذب ألف البحث ككذلؾ مغاير لمحقيقة ،

في ىذا العنصر يفترض كجكد عنصريف ىما السمكؾ اإلجرامي كالنتيجة المادية كبما إنو ال كجكد التقرير الكاذب 
لـ يشترط المشرع الجزائي لمقكانيف التي تعرضت إلى التقرير الكاذب  إذإال عنصر كاحد ىك السمكؾ اإلجرامي ، 

 .  (ِ)أم نتيجة محددة كاجب ترتبيا عمى قياـ الخبير بتغيير الحقيقة في تقريره 

عدتيا  مف الجرائـ اإليجابية  األدلة الماديةاختالؽ  إلى جريمةتقدـ فإف التشريعات الجزائية التي أشارت  كمما
كىك المباشرة بالتحقيؽ االبتدائي  األدلة الماديةية ، ثـ إنيا قد رتبت نتيجة مادية عمى اختالؽ البسيطة الكقت

مف  عٌدىا فضالى عفكالقضائي  ، أما جريمة التقرير الكاذب فإنو يمكف عدىا مف الجرائـ اإليجابية أك السمبية 
رير الكاذب قد اعتبرتيا مف الجرائـ الشكمية الجرائـ البسيطة الكقتية ، أيضا أف التشريعات التي تطرقت إلى التق

 كالتي تتـ بمجرد السمكؾ اإلجرامي  دكف انتظار نتيجة جرمية.

 

 

 
                                                           

 ٗٓسابؽ، ص( د. محمد مرعي صعب، مصدر (ُ
،  ََِٓ، المطبعة الجديدة، دمشؽ، ُرغيد عارؼ تكتنجي، الجرائـ المخمة باإلدارة القضائية في قانكف العقكبات السكرم، ج(ِ)
 . َٔص 
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 الفرع الثاني

 القصد الجرمياختالق الجرائم من حيث  تقسم

عمدية كىذا التقسيـ لو أىمية فيك  كجرائـ غيرإلى جرائـ عمدية  حيث القصد الجرميتقسـ الجرائـ مف 
أك تغيير الحقيقة في  االدلة المادية افتعاؿالضابط لمعرفة النية اإلجرامية لمشخص المعتدم، فالذم يقدـ عمى 

 .( ُ)التقرير كىك متعمد إنما يكشؼ فعمو عف خطكرة إجرامية تستكجب الردع كالعقاب 

فالجريمة العمدية ىي الجريمة التي يرتكب بيا الفاعؿ السمكؾ اإلجرامي بإرادتو كبنية إحداث النتيجة الجرمية 
 ( ِ)المعاقب عمييا ، ففي الجريمة المقصكدة الجاني يعمـ كيريد بالفعؿ كبالنتيجة اإلجرامية 

، فيتصؼ فعمو باإلىماؿ أك الرعكنو أما الجريمة غير العمدية فيي التي تقع نتيجة الخطأ الذم يرتكبو الجاني
 (ّ)أك عدـ االحتياط أك عدـ االنتباه أك عدـ اطاعة القكانيف كاألنظمة كاألكامر 

ىي مف الجرائـ العمدية التي ال تقع  القصد الجرميإف طبيعة الجرائـ الداخمة في حاالت االختالؽ مف حيث 
مف الجرائـ العمدية كىذا ما اشترطت بو  تعدٌ فإنيا  الماديةاألدلة بطريؽ الخطأ ، إذ بالرجكع إلى جريمة اختالؽ 

كمنيا قانكف العقكبات العراقي بنصو ) اختمؽ ادلة  األدلة الماديةلجريمة اختالؽ  التي تطرقتالتشريعات الجزائية 
إف ىذا النص يكحي بأف ىذا الجريمة تتطمب القصد  أذمادية عمى ارتكاب شخص ما جريمة خالؼ الكاقع ( 

ضركرة  فضالن عف جنائي العاـ القائـ عمى العمـ بماديات الجريمة كاتجاه إرادتو إلى إحداث النتيجة الجرمية ،ال
إلى إلصاؽ التيمة بشخص  األدلة الماديةتكفر القصد الخاص القائـ عمى عمـ المختمؽ باتجاه إرادتو في اختالؽ 

تتطمب القصد  التيمف قبيؿ الجرائـ العمدية  لماديةاألدلة ا، لذلؾ فإف جريمة اختالؽ ( ْ)يعمـ براءتو منيا 
أيضا مف الجرائـ  تيعدٌ الجنائي بنكعيو العاـ كالخاص، كذلؾ الحاؿ في جريمة التقرير الكاذب المقدـ مف الخبير إذ 

جريمة التقرير الكاذب كمنيا المادة   عالجتالعمدية كال أدؿ عمى ذلؾ اكثر مف النصكص التشريعية التي 
ف قانكف العقكبات العراقي بقكليا )  كؿ مف كمؼ مف احدل المحاكـ.... باداء اعماؿ الخبرة..... فغير ( مِٓٓ)

إذ اشتراط لتحقؽ جريمة التقرير الكاذب ىك أف يتكلى الخبير تغيير الحقيقة في تقريره  الحقيقة عمدا ....( ،
الطبيعة القانكنية  فإف بحثالعاـ بعنصريو العمـ كاالرادة . لذلؾ  الجرميبصكرة عمدية ، كىذا يتطمب القصد 

                                                           

 .ِٕٓ، ص  ََِٖالقسـ العاـ ، دار الثقافة، األردف ،  –د. محمد صبحي نجـ، قانكف العقكبات ( (ُ
 عقكبات العراقي.( مف قانكف الُ/  ّّينظر المادة ) ((ِ
 . ( مف قانكف العقكبات العراقي ّٓينظر المادة )  ((ّ
 . ٕٔٔد. محمد صادؽ المرصفاكم ، مصدر سابؽ ، ص  ((ْ
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مف  بجعميما كتتمثؿ نتيجة كاحدةإلى  يؤدم،  حيث الركف المعنكم الداخمة في حاالت االختالؽ مف لمجرائـ
 القصد الخاص .  مع أـالعاـ فقط  الجرمي بالقصد تكتفيالجرائـ العمدية ، سكاء تمؾ التي 
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 لفصل الثانيا

 بعض التطبيقات الموضوعية الختالق الجرائم
بواسطة يمكف أف تقع  وتؤدي إلى اإلخبلؿ بسير العدالة الجزائية لمختمؼ الجرائـ التي التشريعات  تصدت

ىي التي توحي إلى السمطات القضائية أو الجيات ، وكاف مف أىـ الجرائـ إيقاعيا في التضميؿ الذي تصادفو 
يمكف أف تكوف وصفًا تطبؽ عمى كؿ ما يؤدي افتعاؿ ، وبما أف اختبلؽ الجرائـ ف جريمة قد حصمت التحقيقية أ

الجاني حينما يختمؽ الجرائـ تتنوع الطرؽ أمامو ،  أف، فيي أيضا ال تتخذ شكبل معينا في احداثيا ، إذ   الجرائـ
يعتمد  فبعضيـالقضائية أو التحقيقية   في االفعاؿ لتضميؿ الجيات بواسطة الكذبماداـ إف خمؽ الجريمة يتحقؽ 

فيما  دورًا ميماإذ تعمب األدلة المادية  عمى األدلة المادية  في مسرح الجريمة أو ما يقدـ لمسمطات القضائية ، 
وما تيتدي بيا السمطات القضائية  وتساعد السمطات القضائية عمى كشؼ الحقيقة بطريؽ أسرع ، بالتحقيؽيتعمؽ 

اقتصرت ، لذا ، إذ ينطمؽ مف ىذه األىمية فيعمد إلى خمؽ جريمة عف طريؽ ىذه األدلة  ي الجانفي معرفة 
 لمعاقبة الجاني .التشريعات الجزائية المقارنة عمى اختبلؽ األدلة المادية 

ال يمكف أف ييتدي القاضي في  دقيقة  فنية وعمميةأما اآلخر فإنو ينظر إلى الجرائـ عمى إنيا مسائؿ   
ف تمؾ، بغية مساعدة القاضي في حكمو  والدراسة والخبرة الفنيةتحتاج الى التحميؿ والتدقيؽ  قيقة معرفة الح  وا 

لذلؾ فإنو ينطمؽ مف تمؾ المعرفة المطموبة والصفة التي  الخبرة تتطمب صفة معينة والمتمثمة بصفة الخبير 
يره والتي يمكف أف تكوف الطريؽ تقر تتطمب فيو فيعمد إلى خمؽ جريمة عف طريؽ ما يضمنو مف اكاذيب  في 

الكاذب المقدـ مف موقفا في معالجة جريمة التقرير  ، وكاف لمتشريعات الجزائية األسيؿ إلى اختبلؽ الجرائـ 
ف كانت متباينة. الخبير    وا 

لدراسة تمؾ التطبيقات في اختبلؽ الجرائـ في مبحثيف نخصص المبحث األوؿ  سنبحثوفي ضوء ذلؾ  
أما المبحث الثاني فإنو يكوف مخصصا لبحث جريمة التقرير الكاذب المقدـ مف  األدلة الماديةاختبلؽ  جريمة

 الخبير. 
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 المبحث األول

 األدلة الماديةجريمة اختالق 
ُيمكف إثبات مجموعة مف الحقائؽ التي تدور  بواسطتيا التي الوسائؿاألدلة الجنائية عف مجموعة مف  تعد  
القدرة عمى نسبتيا إلى فاعؿ ُمعيف، وتتنوع ىذه األدلة تبًعا لتنوع الجرائـ، كما ُيمكف  عف فضبلً ، الجريمة حوؿ 

 ىذهأو ُنفذت فيو الجريمة،  ُيمكف الحصوؿ عمى  ُوقعتالحصوؿ عمييا مف مسرح الجريمة وىو المكاف الذي 
تكتسب  لذلؾؼ ُمرتكبييا ، أشخاص شاىدوا ىذه الجريمة أو سمعوا بيا، أو عف طريؽ اعترا بفضؿ األدلة أيضا

، وذلؾ  القاضياألدلة وخاصة المادية منيا أىميتيا في اإلثبات الجنائي مف قدرتيا في اإلقناع والتأثير عمى 
 ألنيا أدلة محسوسة يمكف إدراكيا والتأكد مف حقيقتيا . 

ح الذي ارتكبت بو ، او ضبط الجاني وبيده السبلآثار األقداـ أو بصمات االصابع في مسرح الجريمةفوجود 
ولكنيا  (1)أدلة الجريمة ، وشيادة أحد الشيود بأف األمواؿ المسروقة في حيازة الجاني قبؿ أف يتصرؼ بيا كميا 

 متفاوتة في اىميتيا.

بصمات القاضي شيادة الشاىد أو وجود  اقتناعوعمى فأييما يا ترى أكثر تأثيرا عمى إثبات الجريمة  
 ؟ االصابع في مسرح الجريمة 

حقيقة ماثمة أماـ القاضي ال يمكف أف ينكرىا مما  ضبط بصمات االصابع في مسرح الجريمة تعد  ال شؾ إف 
لذلؾ فإف األدلة المادية  الموضوع ذاتو عمىتكوف أكثر تأثيرا عميو خبلؼ األمر بالنسبة لمشيادة التي تنصب 

 القاضي. اقتناعىي أشد وطأة وتأثيرا عمى 

دي بالتحديد، يعمد الجاني وفي سبيؿ تضميؿ القضاء والمحققيف الى خمؽ دليؿ مادي الدليؿ الما ألىمية و
اثناء مباشرة التحقيؽ، لمفت نظر الجيات التحقيقية الى شخص معيف عمى إنو    أـ فيسواء في مسرح الجريمة 

 ارتكب الجريمة، وىذا ما يعرؼ باختبلؽ األدلة.

مطمبيف في األوؿ  عمىصورة أكثر تفصيبل ،  نقسـ ىذا المبحث ب األدلة الماديةوفي سبيؿ معرفة اختبلؽ  
 األدلة الماديةاختبلؽ  أركاف جريمةوفي المطمب الثاني نبيف  ،األدلة المادية اختبلؽ مفيـو جريمة منو نبيف
 وعقوبتيا.

 
 

                                                           

 ، 0212اف، ، دار المناىج لمنشر والتوزيع ، عم  1( منصور عمر المعايطة، التحقيؽ الجنائي واألدلة الجرمية، ط1)
 .73ص 
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 المطمب األول

 األدلة الماديةجريمة اختالق  مفهوم

ومف ثـ تمييزىا عما يتشابو بيا، وىذا  تعريفياة ، يوجب أف نبيف إف تحديد جريمة اختبلؽ األدلة بصورة دقيق
، وفي الفرع الثاني  األدلة الماديةفرعيف نبيف في االوؿ منو تعريؼ اختبلؽ  عمىيفترض أف نقسـ المطمب األوؿ 

 تمييزه عما يتشابو بو.

 الفرع األول

 األدلة المادية جريمة اختالقتعريف 
عريػػػؼ الخػػتبلؽ األدلػػة مػػا بػػيف التشػػػريعات الجزائيػػة التػػي تناولػػت اخػػتبلؽ األدلػػػة تباينػػت المواقػػؼ فػػي إيػػراد ت

وأحكاـ القضاء وأخيرا الفقو الجنػائي. إذ عمػى مسػتوى التشػريع الجزائػي فإنػو لػـ تخمػو التشػريعات الجزائيػة المقارنػة 
 اخػػتبلؽ رقػػت إلػػىتطسػػواء التػػي  التشػػريعية الجزائيػػةفػػي مختمػػؼ النصػػوص  األدلػػة الماديػػةمػػف مصػػطمت اخػػتبلؽ 

،  (1)األدلػة صػورة مػف صػور اإلخبػار الكػاذب اخػتبلؽ يجعؿ مػف اإلخبار الكاذباو تمؾ التي أشارت إلى  الجرائـ
إال أنيػػػا خمػػػت مػػػف إيػػػراد تعريػػػؼ ليػػػا ، وىػػػذا ديػػػدف أ مػػػب   وردوىػػػا فػػػي التشػػػريعات الجزائيػػػةو عمػػػى الػػػر ـ مػػػف 

 . (0) قو والقضاءالتشريعات الجزائية في ترؾ ميمة وضع التعاريؼ  لمف

                                                           

 .111( د. خالد محمد عجاج، مصدر سابؽ ، ص 1)
( ىناؾ تشريعات جزائية عرفت جريمة اختبلؽ األدلة المادية، ومف ذلؾ التشريع الجزائي الكندي إذ وضع قانوف (0

د ادارة جريمة اختبلؽ األدلة المادية ضمف الجزء الرابع منو تحت عنواف الجرائـ ض  1891لسنة 64العقوبات رقـ 
منو جريمة اختبلؽ األدلة المادية ) قياـ شخص وفي سبيؿ التضميؿ باختبلؽ  173القانوف والمحكمة حيث عرفت المادة 

أي شيء بقصد استخدامو كدليؿ في أي إجراء قضائي قائـ أو مقترح بأي وسيمة بخبلؼ الحنث اليميف أو التحريض عمى 
 الحنث باليميف ( . 

المعدؿ حيث  تندرج جريمة اختبلؽ األدلة تحت العنواف  1836العقوبات لوالية تكساس لسنة كذلؾ أشار إليو قانوف 
الخاص بالتبلعب باألدلة المادية إذ عرفت   73الثامف والخاص بالجرائـ ضد اإلدارة العامة في الفقرة الثانية مف الفصؿ 
يء مع العمـ بزيفو وبقصد التأثير عمى مسار أو اختبلؽ األدلة)  ىو صنع أو تقديـ أو استخداـ أي سجؿ أو مستند أو ش

. كذلؾ كاف نيج قانوف العقوبات اليندي رقـ  المعدؿ إذ عد  1942لسنة  61نتيجة التحقيؽ أو اإلجراءات القضائية( 
مف الفصؿ الحادي عشر والخاص باألدلة الكاذبة  180اختبلؽ األدلة جريمة كاممة األركاف وىذا ما أشارت  إليو القسـ 

 الجرائـ الواقعة عمى العدالة العامة إذ عرفتيا المادةو 
) ىو تسبب في وجود أي ظروؼ أو قاـ بأي إدخاؿ كاذب في أي كتاب أو سجؿ أو سجؿ إلكتروني أو صنع  المذكورة

الظروؼ أو اإلدخاؿ الكاذب أو البياف  أي مستند أو سجؿ إلكتروني يحتوي عمى بياف كاذب ، بقصد ظيور مثؿ ىذه
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إلى استقراء القرارات القضائية فإف إشارات القضاء الجزائي  في أثناءوفيما يتعمؽ باألحكاـ القضائية فإنو 
 .  اختبلقيابياف الغرض مف  بواسطةكاف موجزا  األدلة المادية اختبلؽ  جريمة

مفتري عمى تأييد الواقعات المادية بأدلة األدلة بأنو إقداـ ال اختبلؽ عرفتإذ بالرجوع إلى القضاء المبناني فقد 
 .(1)بشخص معيف زورا وبيتانا مزيفة توصبل إلى إلصاؽ جريمة ما

اخػػتبلؽ األدلػػة  ُيعػػد  وفػػي قػػرار آخػػر لمحكمػػة التمييػػز المبنانيػػة وفػػي إشػػارة إلػػى أركػػاف اخػػتبلؽ الجػػرائـ بأنػػو ) 
 (0)لجرائـ مثبل(أحد العناصر المادية إلحدى الجرائـ ، كجريمة اختبلؽ ا المادية

أما بالنسبة إلى أحكاـ القضاء العراقي وبما إف قانوف العقوبات قد عد اختبلؽ األدلة صورة مف صور جريمة 
لـ يضع تعريفا ليا. و كذلؾ الحاؿ فيما يتعمؽ باألحكاـ القضائية الصادرة عف محاكـ  أنواإلخبار الكاذب إال 

إليو مف البحث في القرارات القضائية الصادرة عف محاكـ تمؾ  األردف وسوريا ومصر وبحسب عممنا وما توصمنا
 .  األدلة الماديةالدوؿ فإنيا لـ تورد تعريفا لفعؿ اختبلؽ 

فأما عمى الصعيد الفقيي فقد  تعددت التعاريؼ التي وضعت الختبلؽ  محتواىا كانت متباينة في  األدلة ، وا 
 تمفيػػؽمػػف الفقيػػاء مػػف عرفيػػا  بأنيػػا ف ،  األدلػػة الماديػػة فقػػطاقتصػػارىا عمػػى  أـمػػف حيػػث اشػػتماليا لجميػػع األدلػػة 

يوضػػت ىػػذا التعريػػؼ طريقػػة اخػػتبلؽ األدلػػة  إذ .(7)فيػػو  التحقيػػؽبطريقػػة تمكػػف  ًترتكػػبعبلمػػات عمػػى جريمػػة لػػـ 
لػـ يبػيف مػاىي ىػذه العبلمػات، وىػؿ تشػمؿ  إذيؤخذ عمػى التعريػؼ بأنػو مقتضػب  أنووالغرض مف االختبلؽ ، إال 

 قد أف تكوف، كذلؾ ليس شرطا أف تكوف الجريمة  ير مرتكبة إذ يمكف  ُأختمقتلمعنوية،  وفي أي مرحمة األدلة ا
 الدليؿ في مسرحيا. افتعاؿإلى   الجاني ُأرتكبت سابقا ، فيعمد

بانيػػا إنتػػاج أدلػػة متحيػػزة إلػػى جريمػػة  يػػر مرتكبػػة بطريقػػة تػػؤدي إلػػى بػػدء  األدلػػةاخػػتبلؽ  جريمػػة ُعرفػػتأيضػػا 
كذلؾ فإف ىذا التعريؼ وضت فحوى اخػتبلؽ الػدليؿ والغػرض منيػا  لكػف  (6) المدعي العاـ، مكتب اسطةبو تحقيؽ 

                                                                                                                                                                                                 

ب كدليؿ في إجراء قضائي ، أو في إجراء تـ اتخاذه بموجب القانوف أماـ موظؼ عمومي عمى ىذا النحو أو أماـ الكاذ
اإلدخاؿ الكاذب أو البياف الكاذب ، الذي يظير في الدليؿ ، و يتسبب في قياـ أي شخص  محكـ وأف مثؿ ىذا الظرؼ أو

 . إجراء خاطئ يبلمس أي نقطة جوىرية(في مثؿ ىذا اإلجراء بتشكيؿ رأي بشأف دليؿ ، لمقبوؿ في 
، مشار إليو عند بدوي حنا ، مصدر سابؽ ،  18/6/0224بتاريخ  -/جزاء13( قرار محكمة التمييز  المبنانية رقـ 1)

 .72ص 
، مشار إليو عند  د. عفيؼ شمس  09/7/0223بتاريخ  –/ جزاء 84/0223( قرار محكمة التمييز المبنانية رقـ 0)

 .610، ص  0210ؼ السنوي في القضايا الجزائية ، منشورات زيف الحقوقية واألدبية ، بيروت ، الديف ، المصن
(3    Hluk Toroslu, The Crime of Making a Crime, Research published in the Journal of the 

Ankara ( Bar Association, No. 1, 2013, p345.  
 بتو ، بحث متاح عمى الموقع  اإللكتروني:  سربيؿ جنار  ، جريمة التمفيؽ وعقو  (6)

www.cinar-av-,tr.cdn.ampproject.org  0201/  1/ 13آخر زيارة 
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ما يؤخذ عميو في إنو كسابقو لـ يحدد ماىي ىذه األدلة وىؿ تشمؿ األدلة المادية والمعنوية أـ فقط المادية ؟ فػإف 
 مف قبؿ.  التعريؼ كذلؾ لـ يشمميا ، كذلؾ فإف الجريمة يمكف أف تكوف مرتكبة

ويبدوا أف ىذا التعريؼ شمؿ أنواع مختمفة مف األدلة، وميما تكف بحيث تضمؿ الحقيقة. و يؤخذ عمى ىذا 
إذ يكوف لكؿ منيا حكـ خاص ، وىذا طبيعي إذ بعض  والتزويرالتعريؼ بأنو خمط بيف اختبلؽ االدلة  

 مؿ أي دليؿ سواء مادي أو معنوي.التشريعات الجزائية وخاصة االجنبية منيا ترى إف اختبلؽ األدلة يش

وقػػػوع أيضػػػا جػػػرى تعريفيػػػا عمػػػى إنػػػو افتعػػػاؿ دليػػػؿ معػػػيف بغيػػػة ترتيػػػب أو تصػػػنيع الظػػػروؼ أو دالئػػػؿ، بعػػػد  
التعػاريؼ السػابقة مف اختبلؽ األدلة لتأكيد وقوع الجريمة أيضا وعمى عكس  الغايةىذا التعريؼ  يوضت..(1)الواقع

يؤخػذ عميػو وكبقيػة التعػاريؼ السػابقة فإنػو  أنػوافتعاؿ الدليؿ لتأكيدىا،  إال  ىو يمكف تحقؽ واقعة جرمية حقيقية و
 معنوي . أـلـ يبيف نوع الدليؿ الذي يدخؿ في فعؿ االختبلؽ سواء كاف دليؿ مادي 

التي يمكف أف يصطنعيا  المادية كافةبأنو ما يشمؿ األدوات والمواد واآلثار  األدلةأيضا جرى تعريؼ اختبلؽ 
مػف التعريػؼ السػابؽ اقتصػر اخػتبلؽ األدلػة عمػى الػدليؿ المػادي فقػط  إذ أف. (0)ي مواجيػة المجنػي عميػوالجاني فػ

األدلة المعنوية. وىذا ىو المقصود مف اختبلؽ االدلػة الػواردة فػي النصػوص التشػريعية المقارنػة. وأيضػا بػيف  دوف
 عيف .منيا إثبات تحقؽ جريمة ونسبتيا إلى شخص م الغايةإف اختبلؽ األدلة 

.إال (7)أيضا ىناؾ مف عرفيا عمى إنو صنع أدلة لتكػوف وسػيمة إثبػات عمػى وقػوع الجريمػة مػف  شػخص معػيف
لصػػؽ  بواسػػطةبػػيف الغػػرض منيػػا   لكنػػو لػػـ يوضػػت نػػوع االدلػػة فيمػػا إف كانػػت تمػػؾ األدلػػة ماديػػة أو معنويػػة ، أنػػو

 جريمة بشخص معيف.
األشػياء واآلثػار مػف أسػمحة وأدوات  تشػمؿكيػاف مممػوس وىػي التػي ليػا  األدلػة كافػةافتعاؿ  بأنوأيضا  وُعرفت

ف المجنػػػي عميػػػو ىػػػو الػػػذي ارتكػػػب  وأجيػػػزة ومبلبػػػس ووثػػػائؽ وبصػػػمات وآثػػػار وبقػػػع دـ تػػػدؿ عمػػػى وقػػػوع الجػػػـر وا 
اخػتبلؽ األدلػة إذ  بحثػتلكونػو جػاء مطابقػا لمنصػوص التشػريعية التػي  األخيػر، ونحف نػرجت التعريػؼ ( 6)الجريمة

 فضػػبًل عػػفدلػػة الماديػػة ، إذ إف األدلػػة الماديػػة تتميػػز بصػػعوبة تػػدبرىا مقارنػػة باألدلػػة المعنويػػة ، قصػػرتيا عمػػى األ
معػيف وداللػة  بشػخصذلؾ أيضا فإنو بيف الغرض منيا بكوف الجاني يفتعؿ دليؿ مادي في سػبيؿ إلصػاؽ جريمػة 

 عمى إنو ارتكبيا.
 
 
 

                                                           

 .13/1/0201آخر زيارة   www.dictionary.law.com ( أدلة مصنعة، مقاؿ متاح عمى الموقع اإللكتروني 1)
 .119( د. جماؿ الز بي ، مصدر سابؽ ، ص0)
 .81، ص 0219المخدرات، الجامعة االفتراضية السورية، دمشؽ ،  ( د. عيسى مخوؿ، قانوف7)
 .67( محمد صالت ممحـ ، مصدر سابؽ ، ص 6)
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 الفرع الثاني
 معهابه عما يتشا األدلة الماديةاختالق  تمييز جريمة

تتشػابو معيػا  جػرائـ  قػديعمد إلى تضميؿ الجيات التحقيقيػة ، فإنػو  لؤلدلة الماديةبما أف الجاني وفي اختبلقو 
حالػػة إخفػػاء األدلػػة،  أو جريمػػة تنشػػأ  كمػػا فػػي، خاصػػة إذا كانػػت متعمقػػة باألدلػػة أيضػػأ ، بػػالغرض ذاتػػوقػػد تعمػػؿ 

 األدلػة الماديػةاخػتبلؽ  بػيف جريمػةزوير، وعمى ذلؾ سػوؼ نمي ػز األدلة كجريمة الت بيا ُتختمؽالتي  بالطريقة ذاتيا
خفاء األدلة ، وما   والتزوير. المادية األدلةاختبلؽ  بيفوا 

 عن إخفاء األدلة :  األدلة الماديةاختالق  تمييز جريمةأواًل : 

الجنػاة وفػي سػبيؿ حتى بإخفائيا،  لذلؾ يعمد  أـالجريمة لتشويو الحقائؽ سواء باختبلؽ األدلة  مسرحيتعرض 
إلصاؽ جريمة بشخص معيف أو نفييا كما في حالة إخفاء األدلة إلى العبث في مسرح الجريمة . ويعرؼ اإلخفاء 

بأنػػو إخفػػاء شػػخص أو شػػيء معنػػاه منػػع اكتشػػافو أو ظيػػوره أو العثػػور عميػػو ويكػػوف ىػػذا المنػػع مصػػحوبا  عمومػػاً 
االشػػياء المتحصػػمة عػػف  فضػػبًل عػػف الجريمػػة كافػػةؿ ادوات ، إذ مػػف المعمػػوـ بػػأف اإلخفػػاء يشػػم(1)بالقصػػد الجنػػائي

أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي تعزيػػػز اجػػػراءات التحقيػػػؽ وتقميػػػؿ الوقػػػت والجيػػػد فػػػي معرفػػػة الجػػػاني  لؤلدلػػػةالجريمػػػة . ومػػػا داـ 
والوصػػػوؿ إلػػػى الحقيقػػػة ، فإنيػػػا تكػػػوف المػػػادة التػػػي يعمػػػد الجنػػػاة إلػػػى التبلعػػػب بيػػػا إذ العنصػػػر االسػػػاس فػػػي كػػػبل 

بإتبلفيػػا،  لػػػذلؾ  فػػاف األدلػػة ال تتعػػػرض  أـو األدلػػة،  فإنيػػػا تكػػوف عرضػػة لمتغييػػػر سػػواء بظيورىػػا الجػػريمتيف ىػػ
تقتػرب مػع بعضػيا فػي بعػض الوجػوه وتختمػؼ  الجػريمتيفلبلختبلؽ فقط بؿ اإلخفاء أيضا .  ومما تقدـ  فإف كبل 

 -في أخرى ، وفي ضوء ذلؾ سوؼ نبيف أوجو التشابو واالختبلؼ بينيما:

 -تشابه :أوجه ال

مػف  أـمػع إخفػاء األدلػة مػف عػدة وجػوه ، سػواء مػف حيػث المصػمحة المحميػة ،  األدلػة الماديػةتتشابو اختبلؽ 
مف الجرائـ التابعة ، أيضػا مػف أوجػو التشػابو ىػو ضػرورة  تػوفر القصػد الخػاص فػي كػؿ مػف  يع دافحيث كبلىما 

الدليؿ  أخفي أو اختمؽلعقوبة المقررة ليا والجريمة التي واخفائيا ، وأخيرا ربط المشرع بيف ا األدلة الماديةاختبلؽ 
 ، وسنبيف تمؾ األوجو تباعا : مف أجميا

فمف حيث المصمحة المحمية إذ يمثبلف الصورة األكثر وضوحا في تضميؿ  من حيث المصمحة المحمية :-أ
، أو أبعػاده عػف (0)ايا كيديػةإدخاؿ التحقيؽ في متاىات واشغالو في قضػ فيالعدالة ومف ثـ اإلخبلؿ بسيرىا وذلؾ 

                                                           

( زكي خير االبوتيجي، بحث بعنواف " متى يسقط الحؽ في جريمة استعماؿ الطرؽ االحتيالية لمتيرب مف الضريبة 1)
 . 61، ص1817، مصر ،  77، السنة 4المستحقة ، مجمة المحاماة، ع 

 .42( خالد حسيف آؿ جعفر ، مصدر سابؽ ، ص 0)
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حمايػػػة  ومػػػف ثمػػػةىػػػو حمايػػػة إجػػػراءات التحقيػػػؽ  التجػػػريـ فػػػي كبلىمػػػامػػػف  الغايػػػةالفاعػػػؿ الحقيقػػػي لػػػذلؾ فػػػإف كػػػبل 
 المحاكمة مف إصدار أحكاـ في  ير موضعيا .

خفػاء األ الماديػةاألدلػة كذلؾ مف أوجو التشابو بػيف اخػتبلؽ  من الجرائم التابعة:  عّدهمامن حيث  -ب دلػة وا 
يعمػػد الجػػاني فػػي بعػػض  إذ، إذ يأتيػػاف بعػػد وجػػود جريمػػة (1)فػػي إف كػػؿ منيمػػا جػػرائـ تاليػػة لوجػػود جريمػػة سػػابقة 

الحاالت  إلى اختبلؽ دليؿ بعد ارتكاب جريمة لتعزيز العبلقة بػيف الجريمػة والشػخص الػذي اختمػؽ عميػو الػدليؿ ، 
في مسػرح الجريمػة وبعػد ارتكابيمػا ،  يجدهقد  دليؿ الذيكذلؾ في حالة إخفاء األدلة فإنو يعمد الجاني إلى إخفاء 

 فكبلميا يأتياف بعد وجود جريمة .

تشػترؾ اخػتبلؽ األدلػة مػع إخفائيػا مػف ضػرورة تػوفر القصػد من حيثث ضثرورة تثوار القصثد الخثا  :  - ج
الجػاني إلػػى  إرادةالقصػد العػاـ، إذ يمػػـز اتجػاه  فضػبًل عػػف الخػاص إذ كػبل الصػػورتيف يشػترط تػوفر القصػػد الخػاص

. وىػذا (0)القضاء في حالة إخفػاء األدلػة تحقيؽ  اية خاصة تتبمور أساسا في تمؾ الجريمة في نية الفرار مف وجو
 .(7)ىو الحاؿ في اختبلؽ األدلة إذ توجو التيمة نحو شخص معيف يعرؼ الجاني براءتو منيا

مػف صػور  :مثقاخفثي الثدليل عنهثا أو اختمن حيث ربط المشرع بين العقوبثة المقثررة لهمثا والجريمثة التثي  -د
التشابو بينيما ىػو ربػط المشػرع فػي تقػديره لعقوبػة تمػؾ الجريمػة بينيػا وبػيف الجريمػة األصػمية التػي يحػاوؿ الجػاني 

 مػػف دوفالفػػرار مػػف وجػػو القضػػاء فييػػا، وىػػذا أمػػر منطقػػي مادامػػت أف حكمػػة الػػنص تكمػػف أساسػػا فػػي الحيمولػػة 
 .(6) وبة الجناية أو الجنحة التي ارتكبيا وتقضى العدالة ضرورة توقيعيا عميوىروب الجاني، أو فراره مف عق

                                                           

( حسف عبد اليادي خضير ، جريمة إخفاء أشياء متحصمة مف جريمة في التشريع العراقي ، رسالة ماجستير ، كمية 1)
 .11، ص  1889القانوف ، جامعة بابؿ ، 

د ضياء الديف محمد خميؿ، ، مشار إليو عند أحم14/12/1842بتاريخ  631( قرار محكمة النقض المصرية رقـ 0)
 .661، ص 1890مشروعية الدليؿ في المواد الجنائية، جامعة عيف شمس، 

) ...  او اختمؽ ادلة مادية  1848لسنة  111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  067( وىذا ما عبرت عنو المادة 7)
 عمى ارتكاب شخص ما جريمة خبلؼ الواقع...(.

)كؿ مف عمـ بوقوع جناية أو جنحة أو كاف  1873لسنة  19وف العقوبات المصري رقـ مف قان 161( نصت المادة 6)
لديو ما يحممو عمى االعتقاد بوقوعيا وأعاف الجاني بأي طريقة كانت عمى الفرار مف وجو القضاء إما بإيواء الجاني 

ما بتقديـ معمومات تتعمؽ بالجريمة وىو يعمـ ما بإخفاء أدلة الجريمة وا  بعدـ صحتيا أو كاف لديو ما يحممو  المذكور وا 
عمى االعتقاد بذلؾ يعاقب طبقًا لؤلحكاـ اآلتية: إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عمييا باألشغاؿ الشاقة أو السجف 
تكوف العقوبة بالحبس مدة ال تتجاوز سنو .أما في األحواؿ األخرى فتكوف العقوبة الحبس لمدة ال تتجاوز ستة شيور 

اؿ ال يجوز أف تتعدى العقوبة الحد األقصى المقرر لمجريمة نفسيا.   كانت الجريمة التي وقعت يعاب عمييا وعمى كؿ ح
باألشغاؿ الشاقة أو السجف تكوف العقوبة بالحبس مدة ال تتجاوز سنو أما في األحواؿ األخرى فتكوف العقوبة الحبس لمدة 

 العقوبة الحد األقصى المقرر لمجريمة نفسيا( .  ال تتجاوز ستة شيور وعمى كؿ حاؿ ال يجوز أف تتعدى 
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التشػػريعات الجزائيػػة قػػد ربطػػت بػػيف العقوبػػة ونػػوع الجريمػػة التػػي  فػػإف األدلػػة الماديػػةكػػذلؾ فػػي حالػػة اخػػتبلؽ  
قػد ربطػا عقوبػة  العراقػيوالسػوري و إذ كبل مف التشريعات الجزائيػة المبنػاني واالردنػي  ،  األدلة الماديةاختمؽ عمييا 

 .(1)الدليؿ إال المشرع العراقي قيدىا بحد أعمى ال يجوز تجاوزهبالجريمة التي اختمؽ عمييا  األدلة الماديةاختبلؽ 
 

 أوجه االختالف : 

باألدلػػة فإنػػو قػػد يػػوحي أف ىنػػاؾ تطػػابؽ بينيمػػا ،  إال إنػػو ثػػـ  فػػروؽ عديػػدة بينيمػػا  تتعمقػػاف الجريمتػػافمػػا داـ 
اإلجرامػي المطمػوب فػي كػؿ منيمػا ، أيضػا مػف أوجػو االخػتبلؼ التشابو ، سػواء تعمػؽ األمػر بالسػموؾ  تفصؿ ىذا

بينيما ىو اختبلفيمػا مػف حيػث الغػرض فػي كػؿ منيمػا، أيضػا اختبلفيمػا مػف حيػث نوعيػة األدلػة الداخمػة فػي كػؿ 
 منيما ، وسنبيف أوجو االختبلؼ تباعًا :

نشػػاط يأتيػػو الجػػاني بقصػػد إبعػػاد  بكػػؿإخفػػاء األدلػػة تتحقػػؽ  أفذ إ  السثثموك ارجرامثثي: حيثثث توتيثثتمثثن  -أ
فيتكػػػوف السػػػموؾ  األدلػػػة الماديػػػة، أمػػػا اخػػػتبلؽ (0)الػػػدليؿ عػػػف أنظػػػار السػػػمطات المختصػػػة وقبػػػؿ الكشػػػؼ والتحقيػػػؽ

اإلجرامي بقياـ الجاني باصطناع دليػؿ عمػى واقعػة جرميػة،  إذ يعمػد الجػاني إلػى افتعػاؿ دليػؿ فػي أي مرحمػة مػف 
 ؿ اإلجراءات التحقيقية.مراح

إلحػػػاؽ الضػػػرر بػػػالمجني عميػػػو  ىػػػو األدلػػػة الماديػػػةالغػػػرض مػػػف اخػػػتبلؽ  إفإذ   مثثثن حيثثثث ال ثثثرض:   -ب
واقحامو في دعوى كيدية،  أما إخفاء األدلة فإف الغرض منيا نفي التيمػة عػف الجػاني أو المشػاركة فػي الجريمػة، 

                                                           

) ... يعاقب بالحد االقصى لعقوبة الجريمة التي  1848لسنة  111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  067( المادة 1)
 =اتيـ بيا المخبر عنو اذا ثبت كذب اخباره وفي كؿ االحواؿ اف ال تزيد العقوبة بالسجف عشر سنوات  ...(.

مف قدـ شكاية او إخبارًا كتابيًا الى السمطة  -1)  1842لسنة  14مف قانوف العقوبات األردني رقـ  012المادة =
القضائية او أية سمطة يجب عمييا إببلغ السمطة القضائية ، فعزا الى  أحد الناس جنحة او  مخالفة وىو يعرؼ براءتو 

جـر  عوقب بحسب أىمية ذلؾ االسناد بالحبس مف أسبوع منيا او اختمؽ عميو أدلة = =مادية تدؿ عمى وقوع مثؿ ىذا ال
ذا كاف الفعؿ المعزو يؤلؼ جناية ، عوقب المفتري باألشغاؿ الشاقة المؤقتة.( -0الى ثبلث سنوات.   وا 

) مف قدـ شكاية أو إخبار إلى السمطة القضائية أو إلى  1867لسنة  762مف قانوف العقوبات المبناني رقـ  627المادة 
ب عمييا إببلغ السمطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرؼ براءتو منيا أو اختمؽ عميو أدلة سمطة يج

إذا كاف الفعؿ المعزو يؤلؼ جناية  -0مادية = عمى وقوع =مثؿ ىذا الجـر عوقب بالحبس مف شير إلى ثبلث سنوات.
مف قانوف العقوبات  787ومثميا جاء نص المادة  .ثر(عوقب المفتري باألشغاؿ الشاقة المؤقتة عشر سنوات عمى األك

 السوري.
 .678( د. أحمد ضياء الديف محمد خميؿ، مصدر سابؽ، ص 0)
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أي طريقػػػة كانػػػت عمػػػى الفػػػرار مػػػف وجػػػو القضػػػاء وتضػػػميؿ إذ تتمثػػػؿ إخفػػػاء األدلػػػة فػػػي إعانػػػة ومسػػػاعدة الجػػػاني بػػػ
 .(1)المحققيف بحيث تمنع مف إنزاؿ العقاب بحؽ الجاني

كػػذلؾ االخػػتبلؼ بينيمػػا يكػػوف مػػف حيػػث نوعيػػة األدلػػة ذلػػؾ إف اخػػتبلؽ األدلػػة  مثثن حيثثث نوعيثثة األدلثثة:-ج
لتجريـ عمى اختبلؽ األدلة المادية يشمؿ األدلة المادية فقط إذ يصعب اختبلؽ دليؿ معنوي ، والعمة في اقتصار ا

، أما   ىي صعوبة تدبير ىذه األدلة مف ناحية أماـ سيولة تدبير األدلة المعنوية وخطورة الجاني مف ناحية أخرى
 .(0) والمعنويةإخفاء األدلة فإنيا تشمؿ األدلة المادية 

 عن جريمة التزوير : األدلة الماديةاختالق جريمة  ثانيا : تمييز 

مف قانوف العقوبات  094وضعت صيغ تشريعية عديدة في سبيؿ إيراد تعريؼ لجريمة التزوير . ومنيا المادة 
العراقي إذ عرفت  التزوير بأنو )  تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر بإحدى الطػرؽ 

ضػػػػرر بالمصػػػػمحة العامػػػػة او بشػػػػخص مػػػػف مػػػػف شػػػػانو احػػػػداث  تغييػػػػراً والمعنويػػػػة التػػػػي يبينيػػػػا القػػػػانوف،  الماديػػػػة
مػػف قػػانوف العقوبػػات األردنػػي التزويػػر ) ىػػو تحريػػؼ مفتعػػؿ لمحقيقػػة فػػي  042االشػػخاص(. وكػػذلؾ عرفػػت المػػادة 

الوقائع والبيانات التي يراد اثباتيا بصؾ  او مخطوط  يحتج  بيما،  نجـ أو يمكػف أف يػنجـ عنػو ضػرر مػادي أو 
مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات المبنػػػاني بأنػػػو  ) تحريػػػؼ متعمػػػد لمحقيقػػػة، فػػػي  612  معنػػػوي أو اجتمػػػاعي ( .كػػػذلؾ المػػػادة

الوقػػائع أو البيانػػات التػػي يثبتيػػا صػػؾ أو مخطػػوط يشػػكؿ مسػػتندا إحػػداث ضػػرر مػػادي أو معنػػوي أو اجتمػػاعي(. 
تغييػر الحقيقػة فػي محػرر بإحػدى الطػرؽ التػي نػص عمييػا القػانوف تغييػرا مػف شػأنو أف  بأنػو كػذلؾ مػا عرفػو الفقػو

التشريعية التي وضعت تعريفا لمتزوير يبلحظ بقياـ  لمنصوص بالرجوع، لذلؾ (7)يسبب ضررا إذا وقع بقصد الغش
 ،سػػموؾ إجرامػػي يتمثػػؿ فػػي تغييػػر الحقيقػػة وأف يكػػوف تغييػػر الحقيقػػة منصػػبا عمػػى وثيقػػة أو محػػررالجػػاني بإتيػػاف 

تغييػػػر الحقيقػػػة مػػػع عممػػػو بالحػػػاؽ ضػػػرر  تػػػوفر القصػػػد الجرمػػػي ، والمتػػػوج بتوجيػػػو إرادة الجػػػاني إلػػػى فضػػػبًل عػػػف
إف الوثػائؽ والمسػػتندات تصػمت ألف تكػػوف دليػؿ فػػي أي مرحمػة مػػف  وبمػػا ، معػيفبالمصػمحة العامػة أو بشػػخص 

مراحػػؿ اإلجػػراءات القضػػائية فقػػد يعمػػد الجػػاني إلػػى تغييػػر الحقيقػػة فػػي صػػمبيا عمػػى نحػػو يػػؤثر عمػػى اإلجػػراءات 
األدلػة الماديػة اخػتبلؽ  بػيف جريمػةيتضت أف ىناؾ تقػارب  ومما تقدـسميـ ،القضائية و يبعد التحقيؽ عف مجراه ال

فػػي وجػوه أخػرى وعمػػى ضػوء ذلػػؾ سػنبيف أوجػػو التشػابو واالخػػتبلؼ  واختبلفيمػامعينػػة فػػي  وجػوه  التزويػر وجريمػة
 -بينيما :

 

 

                                                           

 66( محمد صالت ممحـ ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 .69، منى عبد العالي موسى، مصدر سابؽ ، ص 661( أحمد ضياء الديف محمد خميؿ ، المصدر نفسو ، ص0)
 .33، ص  1839، دار الفكر العربي ،القاىرة ،  7جرائـ التزييؼ والتزوير ، ط( د. رؤوؼ عبيد ، 7)
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 أوجه التشابه :

تشػابياف مػف حيػث العمػة مػف مػا ، يفػي أف كميي والتزويػر اختبلؽ األدلػة الماديػة بيف جريمتيتبدو أوجو الشبو 
، ومف أوجو التشابو بينيما ىػو  التزوير مف حيث نوعية السموؾ مع األدلة المادية، كذلؾ يتشابو اختبلؽ تجريميا
 مف الجرائـ العمدية ، و سنبيف أوجو التشابو كاآلتي : عد ىما

الحقيقة بما يخالفيا   لتغيير يسعيافما تتمثؿ العمة مف تجريميما في أف كؿ منيمن حيث العمة من التجريم : -أ 
تعمؿ عمى تغيير الحقيقػة وتوجيػو التحقيػؽ عمػى  يػر طريقػو السػميـ ، كػذلؾ الحػاؿ  األدلة الماديةاختبلؽ  أف، إذ 

التػػأثير فػي إجػػراءات التحقيػؽ خاصػػة إذا كػػاف  ومػػف ثمػة، (1) فػي التزويػػر فإنػو أيضػػا يكػوف منصػػبا  تغييػر الحقيقػػة
 دلة  في إجراءات الدعوى الجزائية .المحرر مف بيف األ

األدلػة اخػتبلؽ  مػع جريمػةولعؿ أكثر صور التزوير المادي التي قد تختمط   :  من حيث نوعية السموك -ب
مف قانوف العقوبات العراقي االصطناع بأنو إنشػاء محػرر  081ىو اصطناع المحرر،  وقد عرفت  المادة المادية

مػا ضػرورة  لتعمػد تقميػد محػرر بالػذات وخػط  مػف دوفلػى شػخص  يػر محػرره لـ يكف لو وجود مف قبػؿ ونسػبتو إ
انسػػاف معػػيف (. كػػذلؾ الحػػاؿ فػػي حالػػة اخػػتبلؽ دليػػؿ إذ يعمػػد الجػػاني إلػػى اصػػطناع دليػػؿ مػػف العػػدـ بغيػػة التػػأثير 

 عمى سير إجراءات التحقيؽ.

 الجرمػيمتاف إال بتوفر القصد مف الجرائـ العمدية، فبل تقـو الجري  عد ىما    من حيث الركن المعنوي : -ج
القصػػد العػػاـ قصػػد خػػاص فػػبل يكفػػي عمػػـ  الجػػاني  فضػػبًل عػػف، ىػػذا ومػػف المتفػػؽ عميػػو إف القصػػد المتطمػػب ىنػػا 

نما يجب أف تتوافر لديو نية خاصة ىي في جريمة التزوير نية الغػش  بعناصر الركف المادي واتجاه إرادتو إلييا وا 
فيػػػػي نيػػػػة اإلضػػػػرار  األدلػػػػة الماديػػػػةاخػػػػتبلؽ  أمػػػػا جريمػػػػة، (0)ر مػػػػف أجمػػػػوالمحػػػػرر المػػػػزور فيمػػػػا زو  اسػػػػتعماؿأي 

 نية اإلضرار بشخص معيف. فضبًل عفبالمصمحة العامة 

 أوجه االختالف:

تعطي كؿ منيما االستقبلؿ عف بعضيا ، مف  األدلة الماديةاختبلؽ  و جريمةثمة فروؽ جوىرية بيف التزوير 
الجيػػػة الحاصػػػؿ أماميػػػا الجريمػػػة ،  و مػػػفالغػػػرض منيػػػا ،  مػػػف ناحيػػػة  اختبلفيمػػػا وحيػػػث السػػػموؾ اإلجرامػػػي ، 
 وسنبيف تمؾ األوجو تباعا :

مػف حيػث إف التزويػر  التزويػر ،عػف جريمػة  األدلػة الماديػةيختمؼ اختبلؽ من حيث السموك ارجرامي :  - أ
كػذب مكتػوب وكػؿ تغييػر تغيير الحقيقة ال تتـ إال بالكتابة ،  فػالتزوير ىػو  أفال يحدث إال عف طريؽ الكتابة إذ 

                                                           

 .19، ص  1889( عبد الحميد الشورابي، التزوير و التزييؼ مدنيا وجنائيا، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، 1)
النشر، الموصؿ، ( د. ماىر عبد شويش الدرة، شرح قانوف العقوبات، القسـ الخاص، مديرية دار الكتب لمطباعة و 0)

 .77،ص1899
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معينػػا  شػكبلً ، وىػذا يعنػي أف المشػرع اسػػتمـز فػي التزويػر أف يتخػذ (1)لمحقيقػة ال تقػع بطريػؽ الكتابػة ال يعػػد تزويػرًا 
ف مف الثابت إف كؿ تغييرا لمحقيقة ال تنطبؽ عميػو طريقػة مػف الطػرؽ  التػي نػص عمييػا القػانوف ال  وىو الكتابة وا 

ال تشػػػترط طريقػػة معينػػػة لكػػي يػػػتمكف  األدلػػػة الماديػػةاخػػتبلؽ  أمػػا جريمػػػة،  (0)يػػػريمكػػف أف يتكػػوف منػػػو فعػػؿ التزو 
 الدليؿ.  افتعاؿلـ تحدد التشريعات طريقة معينة في  إذالجاني مف اختبلؽ الدليؿ  

كذلؾ فإف مف الفروؽ الجوىرية ىو إف التزوير يقوـ عمػى إدخػاؿ تغييػر الحقيقػة فػي من حيث ال رض :   - ب
 جريمػة اخػتبلؽ فػي، أمػا  حؽ أو واقعة ليا اثارًا قانونيةبيا في إثبات يكوف معدا لبلحتجاج  وقائع وبيانات محرر

 .(7)إلصاؽ تيمة بشخص معيف  ىو فإف الغرض منو األدلة المادية

أيضػا فػإف مػف أوجػو االخػتبلؼ بينيمػا فػي إف الجػاني يعمػد  من حيث الجهة التي يحصل أمامها الجريمة : -ج
فػػػي مسػػػرح الجريمػػػة أو أي مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ اإلجػػػراءات القضػػػائية وأمػػػاـ السػػػمطات  الماديػػػةاألدلػػػة إلػػػى اخػػػتبلؽ 

التحقيقية  بالذات، في حيف إف التزوير ال يشترط أف يكوف أماـ سمطة تحقيقية إذ يجري التزوير أماـ أي موظػؼ 
 .(6)أو مكمؼ بخدمة عامة

 المطمب الثاني

 قوبة المقررة لهاوالع األدلة الماديةأركان جريمة اختالق 
إلػػػى القواعػػػد العامػػػة لممسػػػؤولية  األدلػػػة الماديػػػةاخػػػتبلؽ  يشػػػكؿ جريمػػػةيخضػػػع السػػػموؾ اإلجرامػػػي الػػػذي  لكػػػي
، وفي حاؿ تحققيا تستوجب العقوبة المقررة ليػا ، وىػذا  المادي والركف المعنوييستمـز  توافر الركف  فإنوالجزائية 

                                                           

 .107، ص 1898( محمد زكي ابو عامر، قانوف العقوبات ، القسـ الخاص ، دار التوني لمطباعة والنشر ، 1)
يقع التزوير المادي بإحدى الطرؽ  – 1)  1848لسنة  111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  093( نصت المادة 0)

 –او ختـ مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابياـ او ختـ صحيحة. ب  وضع امضاء او بصمة ابياـ –التالية: ا 
 –الحصوؿ بطريقة المبا تة او الغش عمى امضاء او بصمة او ختـ لشخص ال يعمـ مضموف المحرر عمى حقيقتو. ج 
ة مؿء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة عمى بياض بغير قرار صاحب االمضاء او البصمة او الختـ. وكذلؾ اساء

اجراء اي تغيير باإلضافة او الحذؼ او التعديؿ او بغير ذلؾ في كتابة  –استعماؿ االمضاء او البصمة او الختـ. د 
 اصطناع محرر او تقميده. -المحرر او االرقاـ او الصور او العبلمات او اي امر اخر مثبت فيو. ىػ 

قرار اولي الشأف الذي كاف الغرض مف تحرير المحرر تغيير ا –ويقع التزوير المعنوي بإحدى الطرؽ التالية: ا  – 0 
جعؿ واقعة  ير معترؼ بيا في  –جعؿ واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العمـ بتزويرىا. ج  –ادراجو فيو. ب 

انتحاؿ شخصية الغير او استبداليا او االتصاؼ بصفة  ير صحية وعمى وجو العمـو  –صورة واقعة معترؼ بيا. د 
 قيقة في محرر او ا فاؿ ذكر بياف فيو حاؿ تحريره فيما اعد ألثباتو(.تحريؼ الح

 .101، ص 0229( أحمد محمود خميؿ، جرائـ تزوير المحررات، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 7)
سبلمية، ( حفصي عباس، جرائـ تزوير المحررات اإللكترونية، اطروحة دكتوراه ، كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإل6)

 .72، ص 0211جامعة وىراف، الجزائر، 
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اخػتبلؽ األدلػة الماديػة ، وفػي الفػرع  أركػاف جريمػةاألوؿ نبػيف  رعفػي الفػ،  اآلتيػيفما سػوؼ نوضػحو فػي الفػرعيف 
 .الثاني نبيف العقوبة التي وضعت ليا 

 الفرع األول
 األدلة الماديةأركان جريمة اختالق 

ذا تخمػػؼ إحػداىما  الفعػػؿ  ًعػػد  األصػؿ إف لكػػؿ جريمػة تتكػػوف مػف ركنػػيف وىػو الػػركف المػادي والػػركف المعنػوي وا 
 تنيض المسؤولية الجزائية ، وىي كاآلتي :  ال ومف ثمة ير مجـر 

السموؾ المػادي  (1) يقصد بالركف المادي لمجريمة:  األدلة الماديةأوال : الركن المادي اي جريمة اختالق 
وتكػػوف لػػو  األدلػػة الماديػػةالخػػارجي الػػذي يػػنص القػػانوف عمػػى تجريمػػو أي كػػؿ مػػا يػػدخؿ فػػي كيػػاف جريمػػة اخػػتبلؽ 

 .(0)مف دونو و ضروري لقياـ الركف المادي إذ ال يعرؼ القانوف الجرائـ طبيعة مادية ممموسة، وى

بأنػو السػموؾ اإلجرامػي الػذي يرتكبػو المػتيـ وينػتج  األدلة الماديػةيمكف أف نعرؼ الركف المادي الختبلؽ  لذلؾ
 عنو حصوؿ ضرر أو خطر لممجني عميو.

رامي لمجاني سواء أكاف فعبًل أـ امتناعػًا وحصػوؿ اذًا الركف المادي لمجريمة عمومًا يتحقؽ بوقوع السموؾ اإلج
النتيجة الضارة أو الخطرة ليذا السموؾ المكونة اعتداًء عمى حؽ أو مصمحة يحمييا القانوف وتوفر عبلقة السببية 

وبػػذلؾ يتحمػػؿ الػػركف المػػادي إلػػى ثبلثػػة عناصػػر وىػػي: السػػموؾ اإلجرامػػي بػػيف ذلػػؾ السػػموؾ والنتيجػػة الحاصػػمة. 
 .السببية والعبلقة جرميةوالنتيجة ال

 أ( السموك ارجرامي

يقصد بالسموؾ اإلجرامي النشاط المادي الذي يكوف المظير الخػارجي لمجريمػة أو مجموعػة العناصػر الماديػة 
، إي أنػو ذلػؾ التصػرؼ الػذي يصػدر عػف الجػاني فػي (7)التي مف شػأنيا المسػاس بالمصػمحة التػي يحمييػا القػانوف

                                                           

( الركف المادي " بأنو سموؾ إجرامي 09في المادة ) 1848لسنة  111(وعرؼ قانوف العقوبات العراقي النافذ رقـ 1)
بارتكاب فعؿ جرمو القانوف أو االمتناع عف فعؿ أمر بو القانوف "ولـ تتضمف ا مب التشريعات الجنائية العربية تعريفا 

مركف المادي حيث تركت أمر تعريفو لمفقو الذي عرفو بأنو "واقعة مادية يحقؽ ارتكابيا العدواف عمى المصمحة محؿ ل
 . 119الحماية القانونية" د. جبلؿ ثروت، مصدر سابؽ ، ص

 .179(  د. عمي حسيف الخمؼ و د. سمطاف عبد القادر الشاوي، مصدر سابؽ، ص 0)
  .64ـ، ص0227رية العامة لقانوف العقوبات، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ( د. سميماف عبدالمنعـ، النظ7)
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 اية إجرامية. والفعؿ محػؿ التجػريـ فػي حقيقػة األمػر واقعػة ماديػة ظيػرت إلػى العػالـ  ظروؼ معينة ابتغاء تحقيؽ
  .(1)الخارجي

ىػػػو   : األولثثث الصثثثورة فػػػإف السػػػموؾ اإلجرامػػػي يتخػػػذ صػػػورتيف  األدلػػػة الماديػػػة اخػػػتبلؽ يتعمػػػؽ بجريمػػػةوفيمػػا 
لقضػائية ، إذ يعمػد الجػاني أي مرحمػة مػف مراحػؿ اإلجػراءات ا أـ فػيسواء في مسرح الجريمة  دليؿ مادياختبلؽ 

إلػػى افتعػػاؿ دليػػػؿ لػػـ يكػػف لػػػو وجػػود ليكػػػوف داال عمػػى وقػػوع جريمػػػة ، والتشػػريعات الجزائيػػة اشػػػترطت تحقػػؽ فعػػػؿ 
 المختمفػة كافػةتشػمؿ كافػة اآلثػار الماديػة  التػياالختبلؽ وىو الصورة األولى وأف يكوف مف قبيػؿ األدلػة الماديػة ، 

في مسرح الجريمة والعبلمات وبقع الدـ ومظاىر التكسير ، وثقب الجدراف  عف وقوع جريمة ما ، كترؾ البصمات
 في األبنية إلى  ير ذلؾ مف اآلثار المادية الممموسة .

تصؿ اختبلؽ األدلة إلػى درجػة مػف الخطػورة فػي قيػاـ الجػاني بافتعػاؿ أدلػة تتعمػؽ بػالجرائـ اإلرىابيػة ، وقػد  قد
( 8/0216/ 12فػػػػي  0216/  1/ ج1837عػػػػراؽ قرارىػػػػا المػػػػرقـ ) أصػػػػدرت المحكمػػػػة الجنائيػػػػة المركزيػػػػة فػػػػي ال

 .( 0) مف قانوف العقوبات الختبلقيـ األدلة المادية 067إدانة المتيميف وفؽ أحكاـ المادة  المتضمف

                                                           

-181ص 0212، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت 1( د. معف أحمد محمد الحياري، الركف المادي لمجريمة، ط1)
184. 
تدقيؽ والمداولة )  ير منشور( والذي جاء فيو ) لدى ال 12/8/0216( في 1/0216/ج1837( القرار المرقـ )(0

تـ  08/8/0217ومبلحظة سير التحقيؽ االبتدائي والقضائي والمحاكمة الجارية فإف وقائع الدعوى تتمخص إنو بتاريخ 
إلقاء القبض عمى المشتكي )س، ش، ع( مف قبؿ المتيميف المحاليف بتيمة االنتماء إلى الجماعات المسمحة اإلرىابية 

تـ القبض عمى المشتكي الثاني  1/12/0217ا كاتمة لصوت سبلح مسدس وبتاريخ وحيازة قطع حديدية محورة عمى إني
) ح، ؾ ، خ( مف قبؿ المتيميف المحاليف ولذات السبب أعبله وبعد عرض الموضوع عمى السيد قاضي التحقيؽ قرر 

مف قانوف  1/ ؼ توقيؼ المتيميف أعبله في القضية المفرقة اعبله دعواىا بصفة متيميف وفؽ أحكاـ المادة الرابعة
مكافحة اإلرىاب ومف خبلؿ مجريات التحقيؽ تبيف إف المتيميف المحاليف في ىذه القضية وىما) ؼ ، ش( و )ـ ، ش( 
قد اشتركا في وضع القطع الحديدية المحورة في محؿ عمؿ المشتكي األوؿ وقطع حديدية في عجمة المشتكي الثاني 

وطني والسمطات القضائية كذبا عف جريمتيف مع عمميما المسبؽ بكذب وأخبر السمطات األمنية وىي جياز األمف ال
اخبارىما وفضبل عما تقدـ فقد قاما باختبلؽ أدلة مادية ونسبيا إلى المشتكيف أعبله وبعد قرار قاضي =التحقيؽ اإلفراج 

لكاذب وطمبا التنازؿ عف عنيما تـ تدويف اقواليما في القضية بصفة مشتكيف ضد المتيميف المحاليف عف جريمة اإلخبار ا
ف األدلة المتصمة في ىذه القضية ىي أقواؿ شيود اإلثبات وىـ مف قوات الجيش واألمف الوطني وذكروا أنيـ  الشكوى، وا 
ف المضبوطات تـ ضبطيا مف قبؿ المتيميف المحاليف وليس  قوة ساندة لممتيميف المحاليف في القبض عمى المشتكيف وا 

ف ألدلة مادية ونسبتيا إلى المشتكيف وقد تعززت أقواؿ الشيود باعتراؼ المتيميف المحاليف في ليـ عمـ باختبلؽ المتيمي
دور التحقيؽ االبتدائي باالجريمتيف المسندة إلييما وقد جاء مفصبًل ودقيقًا ومطابقًا ألقواؿ المشتكيف وتايد اعترافيما 

، وقد أنكر 1/12/0217والثاني مؤرخ في  08/8/0217بمحضري الضبط لمقطع   الحديدية المحورة األوؿ مؤرخ في 
المتيماف الجريمتيف في اقواليما المدونة أماـ ىذه المحكمة وعمى التفصيؿ المتقدـ تجد المحكمة أف األدلة المتحصمة وفؽ 
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ألف  إلػى المػتيـ واإلفػراج عنػو وىناؾ قرار لمحكمة التمييز االتحادية في العراؽ قضت بإلغػاء التيمػة الموجيػة
 .( 1)والمقدمة لمفحص لـ تضبط بحوزة المتيـ بوطةالمادة المض

ومف األمثمػة العمميػة أيضػا الخػتبلؽ األدلػة الماديػة لوقػوع الجريمػة ، قيػاـ الجػاني بػدس مػادة مخػدرة فػي منػزؿ 
المجني عميو، أو داخؿ سيارتو بغية أف تقـو السمطات التحقيقية بتفتيش سيارتو والعثور عمى المادة المخػدرة التػي 

 (0)الجانيوضعيا 

قياـ الجاني بوضع قطعػة أو كميػة مػف الحشػيش المخػدر فػي منػزؿ المجنػي عميػو أو داخػؿ سػيارتو، مػف  ويعد  
اصػػبحت ظػػاىرة شػػائعة فػػي بعػػض البمػػداف . األمػػر الػػذي دفػػع المشػػرع  التػػيقبيػػؿ اخػػتبلؽ األدلػػة الماديػػة الخطيػػرة 

الصػادر  0مػف قػانوف المخػدرات السػوري رقػـ  16السوري إلى فرض عقوبة مشددة بيذا الصدد، إذ عاقبت المادة 
كػػػؿ مػػػف اختمػػػؽ أدلػػػة ماديػػػة إليقػػػاع الغيػػػر بإحػػػدى الجنايػػػات المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي ذلػػػؾ  10/6/1887بتػػػاريخ 
 .(7)تصؿ العقوبة إلى حد اإلعداـ في بعض الحاالت إذالقانوف، 

 ي واألردني والمصري أيضا.المخدرات العراقي والمبنان قانوف مكافحةفي  لوىذا ولـ نعثر عمى نص مشابو 

محكمة التمييز األردنية التقرير الطبي  يػر الصػحيت المقػدـ مػف الجػاني مػف اخػتبلؽ األدلػة إلدانػة  ع دتوقد 
المجنػػي عميػػو بجػػـر إلحػػاؽ عاىػػة دائمػػة بالجػػاني، إذ قضػػت بأحػػد قراراتيػػا عمػػى ) إف إتيػػاـ المميػػز المشػػتكي أمػػاـ 

والعمػػؿ حػػداث عاىػػة دائمػػة بػػو واخػػتبلؽ األدلػػة ضػػدىـ حػػوؿ ىػػذه الواقعػػة، القضػػاء باشػػتراكو مػػع ولديػػو بضػػربو وا  
لمحصوؿ عمى تقرير طبي كي يتمكف مف تقديمو لممحكمة كبينة ضػد المشػتكي وولديػو خبلفػا لمحقيقػة، والحصػوؿ 
 عمػػى حكػػـ ضػػدىـ بالنسػػبة إلصػػابتو بالعاىػػة الدائمػػة الجزائيػػة والمعاقػػب عمييػػا فػػي حػػاؿ ثبوتيػػا باألشػػغاؿ الشػػاقة

                                                                                                                                                                                                 

ف إنكار المتيميف لمجريمتيف في دور الم حاكمة ال صيغتيا التي استعرضت المحكمة تفاصيميا آنفا كافية ومقنعة لئلدانة وا 
يغير أو ينقص مف قيمة األدلة فالغرض ىو اإلفبلت مف العقاب ، ولما تقدـ قررت المحكمة الحكـ بإدانة المتيميف ) ـ، 

مف  68و  69و  63( وبداللة مواد اإلشتراؾ 067ش( و )ؼ، ش( عف التيمتيف الموجيتيف ليما وفؽ أحكاـ المادة )
وتحديد عقوبتيما  0228لسنة  11المعدؿ والمعدلة =بالقانوف رقـ  1848لسنة  111قانوف العقوبات العراقي رقـ 

/ أ األصولية حكمًا وجاىيًا قاببًل لمتمييز 190بموجبيما ومقتضاىا صدر قرار الحكـ باالتفاؽ استنادا إلى األحكاـ المادة 
 ىجرية ، وافيـ عمنا (. 1671/ ذو القعدة / 16الموافؽ  12/8/0216صدر بتاريخ 

 ) ير منشور( 0223/ 10/ 11في  0223والييئة الجزائية األولى /  /  4237ر التمييزي رقـ القرا (1)
وما  777، دار المطبوعات الجامعية، القاىرة، ص1( عبد العزيز سميـ، تمفيؽ االتياـ الجنائي، كيديتو وشيوعو، ط(0

 بعدىا.
) يعاقب باالعتقاؿ المؤقت كؿ مف اختمؽ  1887الصادر في  0مف قانوف المخدرات السوري رقـ  16نصت المادة  (7)

أدلة مادية إليقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عمييا في ىذا القانوف . وتكوف العقوبة باالعتقاؿ المؤبد إذا كانت 
كـ عقوبة الجريمة المختمقة اإلعداـ أو االعتقاؿ المؤبد . وتكوف العقوبة اإلعداـ إذا أدى اختبلؽ األدلة إلى تنفيذ ح

.  االعداـ( 
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مػػف قػػانوف  012/0المؤقتػػة لمػػدة ال تزيػػد عمػػى عشػػر سػػنوات، يجعػػؿ  اخػػتبلؽ األدلػػة المنصػػوص عمييػػا بالمػػادة 
 .(1)العقوبات التي جـر بيا المميز متوافرة (

أما المشرع العراقػي فقػد كػاف واضػحا إذ أخضػع التقريػر الطبػي الكػاذب الػى جريمػة التزويػر وىػذا مػا اوضػحتو 
 القضاءلمتقديـ إلى  تتضمف  أمورا  ير صحيحةلطبيب أو القابمة الذي يعطي شيادة عندما عاقبت ا 083المادة 

نما يمكف المعاقبػة  المادية ومف ثمة  فإنو ال تعد  إعطاء شيادة تتضمف أمورا مزورة مف قبيؿ اختبلؽ األدلة ، ، وا 
  عف جريمة التزوير .

الػػببلغ  جريمػػة بعموميػػة نػػصمكتفيػػا  الماديػػة األدلػػةيشػػر إلػػى اخػػتبلؽ  فإنػػو لػػـالمصػػري  المشػػرع الجزائػػي أمػػا
إذ أف الظػػاىر مػػف الػػنص أنيػػا تشػػمؿ الوسػػائؿ التػػي يمكػػف أف  (بقوليػػا ) مػػف أخبػػر كػػذبا 721الكػػاذب فػػي المػػادة 
 .األدلة الماديةومف بينيا اختبلؽ  الكاذب كافةيتحقؽ بيا الببلغ 

قػررت محكمػة الػنقض المصػرية بأحػد  إذية وتطبيقا لػذلؾ ، فقػد أخػذ االجتيػاد القضػائي المصػري بيػذه الشػمول
قراراتيا بأنو ) لما كاف ما أثبتو الحكـ في مساقو واستداللو واضت الداللة، منبيػا عمػى تػوافر أركػاف جريمػة الػببلغ 

مف قانوف العقوبات مف كذب ببلغ الطاعف فػي حػؽ المطعػوف ضػده مػف  721الكاذب كما ىي معرفة في المادة 
بكذبػو وانتوائػو السػوء واالضػرار بػالمبمغ ضػده إذ ىػو الػذي دس عميػو المخػدر وارشػد إلػى  انو يحرز مخدرا، وعممو

مكانو وكوف األمر المبمغ بو مما يستوجب عقوبة فاعمو ولو لـ تقػـ دعػوى بمػا أخبػر بػو ، فػإف النعػي عمػى الحكػـ 
 .(0)بالقصور في التسبب يكوف عمى  ير أساس

ال تقتصػر عمػى االشػخاص العػادييف إذ يمكػف اختبلقيػا بواسػطة  فتعػؿتالتي  األدلة المادية إفومف المبلحظة 
أحػػػد المػػػوظفيف الػػػذيف تكػػػوف ليػػػـ صػػػفة الضػػػبط القضػػػائية  أو مػػػف جيػػػات رئاسػػػية ليػػػـ بغيػػػة اإلضػػػرار بشػػػخص 

 .(7)معيف

مػف صػور السػموؾ اإلجرامػي الخػتبلؽ األدلػة تتمثػؿ بقيػاـ الجػاني فػي إضػافة بيانػات خاطئػة  الثانيثة الصورة 
، ويتدخؿ الجاني  بإضافة أي بياف ة في مستند ، وىذا يفترض وجود مستند أو كتاب أو أي سجؿ مف قبؿ ومزيف
وتحويؿ القضية نحو  موظؼ عمومي أو محكـ أو أي دعوى قضائية أماـفي اإلجراءات القضائية  استعمالوبغية 

                                                           

، حكـ مشار إليو في المجمة القضائية 18/1/1889جزائي ،بتاريخ  –محكمة التمييز األردنية -304/83( قرار رقـ 1)
 161، ص 1889األردنية، المجمد الثاني، العدد األوؿ ، 

اني وعبد ، حكـ مشار إليو عند  حسف الفكي6/6/1843/جنائي، بتاريخ 190( حكـ محكمة النقض المصرية رقـ 0)
 .020، ص 1890، الدار العربية لمموسوعات، القاىرة، 1المنعـ حسني،  في الموسوعة الذىبية لمقواعد القانونية، ط

 .09( عبد العزيز سميـ ، مصدر سابؽ، ص 7)
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ى المسػتندات أو السػجبلت التػي قاصػرة عمػ األدلػة الماديػةىذه الصورة مف صػور اخػتبلؽ  أف، إذ (1)شخٍص معيف
 كأدلة. تستعمؿ

أف التشريعات الجزائية قد أشارت أيضا إلى إف حاالت اصطناع المستندات أو   يرىوليس ببعيد  فيناؾ رأي 
، بحجة أف عبارة ) أو اختمؽ أدلة مادية (  األدلة الماديةمف اختبلؽ  ُتعد  المحرر وتقديميا إلى الجيات القضائية 

 .(0)التي ليا كياف ممموس األدلة كافةلتشمؿ جاءت مطمقة 

التشػػػريعات  إلف اصػػػطناع المحػػػرر أو المسػػػتند يصػػػطدـ بنصػػػوص تشػػػريعية الخاصػػػة بجريمػػػة التزويػػػر لكػػػف
اصػػطناع المحػػرر ىػػو طريقػػة مػػف طػػرؽ التزويػػر المػػادي اذا مػػا  عػػد  الجزائيػػة ومنيػػا قػػانوف العقوبػػات العراقػػي قػػد 

فإنػػو فػػي  ثمػػةومػػف ر وعمػػى ىػػذا الحػػاؿ فإنػػو  تػػدخؿ فػػي جريمػػة التزويػػر  ، تػػوفرت اركػػاف الخاصػػة لجريمػػة التزويػػ
مػػف اخػػتبلؽ  ُيعػػد  اصػػطناع المسػػتندات أو المحػػرر  القائػػؿ بػػأف حػػاالتالتشػػريعات الجزائيػػة المقارنػػة وبحسػػب الػػرأي 

لكػؿ جريمػة ة التعػدد المػادي لمجػرائـ المرتبطػة بوحػدة الغػرض ومػف ثػـ تفػرض العقوبػ إلى قيػاـ يؤدي األدلة المادية
 .( 7)وتنفذ العقوبة األشد

 النتيجة الجرمية :  -ب

يقصػد بالنتيجػة الجرميػة السموؾ اإلجرامي فإنو يتطمب لتكويف الركف المادي تحقؽ النتيجة الجرمية. و  فضبًل عف
يػػة وتقسػػـ الجػػرائـ مػػف حيػػث النتيجػػة الجرميػػة الػػى جػػرائـ ماد  ، القػػانوفاألثػػر المترتػػب عمػػى السػػموؾ الػػذي يقصػػده 

 وجرائـ شكمية، والجرائـ المادية ىي الجرائـ التي تنتج بطبيعتيا أثر محسوس في العالـ المادي إما الجرائـ الشكمية
تامػة بمجػرد اقتػراؼ السػموؾ  تعػد  رتكابيػا حػدوث تغييػر فػي العػالـ الخػارجي بػؿ فيي الجػرائـ التػي ال يترتػب عمػى ا

ف لـ يترتب عميو أية نتيجة  جرمية مف الجرائـ المادية  تعد   اختبلؽ األدلة المادية فإف جريمةيجة لذلؾ ونت ، (6) وا 
النتيجػػػة الجرميػػػة وبحسػػػب  وتتمثػػػؿتترتػػػب ليػػػا كيػػػاف مممػػػوس فػػػي العػػػالـ الخػػػارجي ،  التػػػيذات النتيجػػػة الجرميػػػة 

                                                           

 ( تانيا جوبتا، األدلة الكاذبة والجرائـ المرتكبة ضد العدالة، مقاؿ متاح عمى الموقع اإللكتروني:1)
  https://blog-ipleaders-in.cdn.ampproject.org 

 01/1/0201آخر زيارة بتاريخ 
 .    118( د. جماؿ الز بي، مصدر سابؽ ، ص 0)

لنافذ ) إذا ثبتت ( مف قانوف العقوبات المبناني ا021، وقد نصت المادة ) 118( جماؿ الز بي ، مصدر سابؽ ، ص (7
مف قانوف  30عدة جنايات أو جنت قضي بعقوبة لكؿ جريمة ، ونفذت العقوبة االشد دوف سواىا (   يقابميا المادة 

مف قانوف العقوبات السوري ، والمادة  192مف قانوف العقوبات المصري ، والمادة  70العقوبات االردني ، والمادة 
 لنافذ .( مف قانوف العقوبات العراقي ا160)

دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،  -( د. عمي عبدالقادر القيوجي، شرح قانوف العقوبات القسـ العاـ (6
 .701ـ، ص0229

https://blog-ipleaders-in.cdn.ampproject.org/
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 ، وىػػػذه ىػػػي(1)(الجزائيػػة تمييػػدي أو قضػػػائي وىػػذا مػػػا اوضػػحتو التشػػػريعات التشػػريعات الجزائيػػػة بمباشػػرة تحقيػػػؽ 
. و يعػػرؼ التحقيػػػؽ رة بػػالتحقيؽ التمييػػدي أو القضػػائيوىػػي المباشػػ األدلػػة الماديػػةالنتيجػػة المتمثمػػة عػػف اخػػتبلؽ 

أو التمييدي بأنػو اجػراءات مخولػة لسػمطة التحقيػؽ الغػرض منيػا التنقيػب عػف ادلػة الجريمػة، ومواجيتيػا  االبتدائي
 .( 0)إلحالة المتيـ الى المحاكمةلفاعميا، وىو إجراء اعدادي، وتمييدي لتقدير مدى كفايتيا 

أما التحقيؽ القضائي بأنو تمؾ اإلجراءات التي تباشرىا سمطة التحقيؽ وحدىا بشأف جمع األدلة والكشػؼ عػف 
الجريمػة أو مػػا يتخػػذه قاضػي التحقيػػؽ اذا مػػا نػدب لمتحقيػػؽ فػػي قضػػية معينػة ومػػا يػػتـ مػف إجػػراءات التحقيػػؽ التػػي 

فػػػي أحػػػواؿ معينػػػة كمػػػا فػػػي أحػػػواؿ التمػػػبس والنػػػدب مػػػف إحػػػدى سػػػمطات  يخػػػتص بيػػػا مػػػأموري الضػػػبط القضػػػائي
 .(7)التحقيؽ

 األدلة الماديػةاختبلؽ  إلى جريمة تطرقتوعمى ىذا فإف النتيجة الجرمية التي رتبتيا التشريعات الجزائية التي 
ونيػػة. ومػػا يترتػػب ىػػو التسػػبب فػػي مباشػػرة التحقيػػؽ التمييػػدي أو القضػػائي أو بصػػورة أعػػـ  مباشػػرة اإلجػػراءات القان

عمػػى مباشػػرة التحقيػػؽ مػػف تعػػرض المجنػػي عميػػو لمتوقيػػؼ أو التفتػػيش أثنػػاء مرحمػػة التحقيػػؽ االبتػػدائي وحتػػى بعػػد 
التوقيؼ إجراء احتيػاطي تمجػأ إليػو السػمطات المختصػة، لكػي تػتمكف مػف االسػتمرار فػي التحقيػؽ  يعد  . إذ (6)نيايتو

كمالو. ويعد التوقيؼ مف أخطر اإلجػراءات ل مػا فيػو مػف مسػاس بقرينػة البػراءة البلحقػة بػالمتيـ ، و لمػا يتضػمنو وا 
 .(1)مف حجز لمحرية

دخػػوؿ أمػػاكف معينػػة لػػو حرمػػة خاصػػة، وذلػػؾ  يػػراد بػػوالتفتػػيش أحػػد إجػػراءات التحقيػػؽ االبتػػدائي، وىػػو  وُيعػػد   
ؽ الخطػػرة ، ألنػػو ، يعػػد مػػف إجػػراءات التحقيػػالوقػػت نفسػػولمبحػػث والتفتػػيش عمػػا يفيػػد إجػػراءات التحقيػػؽ، لكنػػو فػػي 

                                                           

) ... او اختمؽ ادلة مادية عمى ارتكاب  1848لسنة 111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  067( نصت المادة 1)
مف قانوف العقوبات األردني رقـ  028و تسبب باتخاذ اجراءات قانونية...( ، والمادة شخص ما جريمة خبلؼ الواقع، ا

 1842لسنة  14
مف قانوف العقوبات  73) ... ومف  كاف سببًا في مباشرة تحقيؽ تمييدي او قضائي باختبلقو أدلة مادية...( ، الفصؿ 

 كدليؿ في أي إجراء قضائي قائـ أو مقترح...(.) .... باختبلؽ أي شيء بقصد استخدامو  1836لوالية تكساس لسنة 
، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة 1( د. عمي زكي العرابي باشا : المبادئ االساسية لمتحقيقات واالجراءات الجنائية، ج0)

 . 781، ص 1862والنشر، القاىرة ،
 .8، ص 1839ة، ، عالـ الكتب، القاىر 0( محمد أنور عاشور، الموسوعة في التحقيؽ الجنائي، ط7)
يجب توقيؼ -)ب   1831لسنة  07مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  128( نصت المادة 6)

المقبوض عميو اذا كاف متيما بجريمة معاقب عمييا باإلعداـ وتمديد توقيفو كمما اقتضت ذلؾ ضرورة التحقيؽ مع مراعاة 
رار فاصؿ بشأنو مف حاكـ التحقيؽ او المحكمة الجزائية بعد انتياء المدة المنصوص عمييا في الفقرة أ حتى يصدر ق

 التحقيؽ االبتدائي او القضائي او المحاكمة(
 .96،ص  1887( حسف الجوخدار، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني ، المكتبة الوطنية، عماف ، 1)
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. و يػػر ذلػػؾ مػػف اإلجػػراءات القضػػائية التػػي تتخػػذ نتيجػػة (1)يتعػػرض لحريػػة األشػػخاص فػػي حفػػظ سػػرية مسػػاكنيـ
 اختبلؽ األدلة.

وبػػذلؾ فػػإف التشػػريعات الجزائيػػة قػػد اكتفػػت بتحقػػؽ المباشػػرة بػػالتحقيؽ التمييػػدي أو القضػػائي ومػػا يترتػػب عميػػو 
التحقيػؽ  إذ يعػد  ممجنػي عميػو فػي حػاؿ أخػذ مجػرى التحقيػؽ  يػر مسػاره. التحقيؽ مف اإليذاء النفسي أو الجسدي ل

 وما يحتوي عمى المبلحقة الجزائية فإنو وببل شؾ يؤدي إلى اإلضرار بالمجني عميو والجيات القائمة بالتحقيؽ.

ئيػػة المبلحقػػة الجزائيػػة ، ولممبلحقػػة الجزا إلػػىتػػؤدي بصػػورة عامػػة  األدلػػة الماديػػةحػػاؿ فػػإف اخػػتبلؽ  أيوعمػػى 
معنياف، المعنى االوؿ: تعني المبلحقة عمى األفعاؿ والجرائـ، أما المعنى الثػاني : فيقصػد بػو مبلحقػة االشػخاص 

، وليػػذا فػػإف تعبيػػر المبلحقػػة قػػد يثيػػر خبلفػػا بخصػػوص مػػا إذا كػػاف (0)عػػف الجػػرائـ التػػي ارتكبوىػػا أو سػػاىموا بيػػا
يختمط المعنى األخير بتعبير تحريؾ دعوى الحؽ العاـ المقصود بو مبلحقة الجرائـ أو مبلحقة االشخاص وعندئذ 

 ضد شخص معيف.

أف المعنػػى المقصػػود بالمبلحقػػة ىنػػا ، ينصػػرؼ بالدرجػػة االولػػى الػػى مبلحقػػة االشػػخاص عػػف  ويػػرى الباحػػث
 أو تحريؾ دعوى الحؽ العاـ  ضدىـ.  األدلة الماديةطريؽ اختبلؽ 

تشممو  بماحماية المجني عميو مف المبلحقة الجزائية  قصدت قد  التشريعات الجزائية المقارنةوعمى ذلؾ فإف  
 ، وما يترتب عميو .  جميعيا والقضائيإجراءات التحقيؽ االبتدائي  مف

 السببية العالتة -ج

تعػػد  عبلقػػة السػػببية، العنصػػر الثالػػث مػػف عناصػػر الػػركف المػػادي لمجريمػػة، فيػػي الصػػمة التػػي تػػربط مػػا بػػيف 
الجرمية، وتعني أف يكوف بيف سموؾ الجاني والنتيجة كعبلقػة السػبب بالمسػبب، وتثبػت السموؾ اإلجرامي والنتيجة 

ولكػػػي يتسػػػنى لنػػػا القػػػوؿ بتػػػوافر عبلقػػػة السػػػببية بػػػيف   ،(7)أف ارتكػػػاب السػػػموؾ ىػػػو الػػػذي أدى إلػػػى حػػػدوث النتيجػػػة
ت النتيجػػة الجرميػػة السػػموؾ اإلجرامػػي ونتيجتػػو اإلجراميػػة فبلبػػد مػػف أف يثبػػت انػػو لػػوال سػػموؾ ىػػذا الجػػاني مػػا تحققػػ

والمتمثمة بمباشرة اإلجراءات القانونية والمتمثمة بالتحقيؽ التمييدي أو القضائي ،  ويترتب عمى انتفاء ىذه الصػمة 
الجػػاني حيػػاؿ الجػػاني ، وترتيبػػًا عمػػى ذلػػؾ فإنػػو يمػػـز لقيػػاـ السػػببية بػػيف سػػموؾ  الجزائيػػةالسػػببية تخمػػؼ المسػػؤولية 
التحقيػؽ االبتػدائي أو القضػائي أف يكػوف سػموكو  بمباشػرة دي والنتيجة الجريمة المتمثمػةالمتمثؿ بافتعاؿ الدليؿ الما

ىو الذي حرؾ التسمسؿ السببي الػذي أدى إلػى وقػوع مباشػرة اإلجػراءات القانونيػة، وتنتفػي عبلقػة السػببية متػى مػا 
 لجرمية .تداخمت مع الجاني عوامؿ  ير متوقعة طبقًا لممألوؼ مف األمور في تحقؽ النتيجة ا

                                                           

 .17،ص  0220ر المعارؼ ، القاىرة، ( أحمد عثماف، تفتيش األشخاص وحاالت بطبلنو ، منشأة دا1)
 .620( كامؿ السعيد، مصدر سابؽ ، ص 0)
 .196، ص 1836، دار الفكر العربي ، القاىرة، ، 7( د. رؤوؼ عبيد، السببية في القانوف الجنائي، ط7)
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وال تظيػػػر المشػػػػكمة حينمػػػا يثبػػػػت أف النتيجػػػػة قػػػد حصػػػػمت بصػػػػورة مباشػػػرة بنػػػػاًء عمػػػػى سػػػموؾ إجرامػػػػي اقترفػػػػو 
إال  أف الصػعوبة تظيػر حينمػا تتػداخؿ فػي إحػداث النتيجػة ألف فعمو ىنا يؤدي وحده مباشػرة ليػذه النتيجػة، الفاعؿ؛

لذلؾ فاف مف المسائؿ الدقيقة في مجاؿ النتيجة. عوامؿ أخرى أو أسباب تتفاوت في أىميتيا وفي درجة اتصاليا ب
السػببية بػيف السػموؾ اإلجرامػي والنتيجػة اإلجراميػة نظػرًا لصػعوبة إثبػات مصػدره  العبلقةىذه الجريمة مسألة إثبات 

، أي قػػد تسػػيـ عوامػػؿ عػػدة فػػي قيػػاـ  (1)بدقػػة كافيػػة ولتعػػدد المصػػادر التػػي تسػػيـ مجتمعػػة فػػي ارتكػػاب الجريمػػة 
قيػاـ الجػاني  فضػبًل عػفيؽ في مباشرة اإلجراءات القانونيػة كوجػود إخبػار كػاذب بحػؽ المجنػي عميػو سمطات التحق

 باختبلؽ دليؿ مزيؼ.    

ونظريػػػة تعػػػادؿ  الكػػػافيوالسػػػبب  المباشػػػرولحػػػؿ ىػػػذه المسػػػالة فقػػػد عػػػرض نظريػػػات عػػػدة منيػػػا نظريػػػة السػػػبب 
منػػا القػػانوف العراقػػي بشػػأف عبلقػػة السػػببية، إذ األسػػباب. وتبنػػت ا مػػب التشػػريعات إحػػدى ىػػاتيف النظػػريتيف، ومػػا يي

( مػػف قػػانوف العقوبػػات العراقػػي النافػػذ بفقراتيػػا 08تخضػػع أحكاميػػا لمقاعػػدة العامػػة المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادة )
تقرر المساواة بيف العوامؿ جميعيا التي تبدو كقاعدة عامة إنو أخذ بنظرية تعادؿ األسباب  التي،   األولى والثانية

فػػي إحػػداث النتيجػػة الجرميػػة، وبمعنػػى آخػػر أف عبلقػػة السػػببية تعػػد متػػوافرة مػػا بػػيف الفعػػؿ والنتيجػػة الضػػارة تسػػاىـ 
متى ثبت أف السموؾ اإلجرامي كاف أحػد العوامػؿ التػي سػاىمت فػي إحػداثيا ولػو كػاف نصػيبيا فػي ذلػؾ ضػعيفًا و 

بػأف عبلقػة السػببية  التػيسبب الكػافي أو المبلئػـ يبدوا إنو أخذ أيضا بنظرية ال بإستعراضياالفقرة الثانية  قميبل .أما
ما بيف السموؾ اإلجرامي والنتيجة الجرمية تعد متوافرة متى ثبت أف مقدار مسػاىمة السػموؾ اإلجرامػي فػي إحػداث 

 .(0)النتيجة الجرمية يمثؿ بالنسبة لمعوامؿ األخرى التي ساىمت معو في إحداثيا قدرًا معينًا مف األىمية

األسػباب والمبنػاني  فإنػو قػد أخػذ بنظريػة تعػادؿ  السػوريتشريعات الجزائية واعنػي قػانوف العقوبػات أما باقي ال 
  العراقػي والتػيكمػا فعػؿ المشػرع الجزائػي ، (7)، الكػافيعامة ، وعاد في الفقرة الثانية ليأخػذ بنظريػة السػبب كقاعدة 

                                                           

، ص 1884القسـ الخاص ، المكتبة القانونية، بغداد،  –( د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي ، شرح قانوف العقوبات (1
116. 

ال يسأؿ شخص عف جريمة لـ تكف نتيجة  -1) 1848لسنة 111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  08( تنص المادة 0)
لسموكو اإلجرامي لكنو يسأؿ عف الجريمة ولو كاف قد ساىـ مع سموكو اإلجرامي في احداثيا سبب آخر سابؽ او معاصر 

 او الحؽ ولو كاف يجيمو.
لؾ السبب وحده كافيًا ألحداث نتيجة جرمية فبل يسأؿ الفاعؿ في ىذه الحالة إال عف الفعؿ الذي أما إذا كاف ذ – 0

 ارتكبو(.
( مف قانوف العقوبات 026( مف قانوف العقوبات السوري والمادة )027( إذ جاءت بصيغ مشابية  كؿ مف المادة )7)

العقوبات اإليطالي التي تنص بأف )تدخؿ عوامؿ  ( ممف قانوف61المبناني  وجميع ىذه النصوص مستقاة مف المادة )
سابقة أو معاصرة أو الحقة ولو كانت مستقمة عف الفعؿ أو االمتناع الواقع مف المتيـ ال ينفي عبلقة السببية بيف ىذا 

النتيجة إذا الفعؿ أو االمتناع وبيف النتيجة، ولكف العوامؿ البلحقة تقطع عبلقة السببية بيف ىذا الفعؿ أو االمتناع وبيف 
 =كانت كافية بمفردىا إلحداث النتيجة، وفي ىذه الحالة إذا كاف الفعؿ أو االمتناع السابؽ وقوعو يكوف بذاتو =
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تكافئػػة ومتعادلػػة. وبتطبيقيػػا عمػػى ذلػػؾ فػػإف أف العوامػػؿ جميعيػػا التػػي تسػػاىـ فػػي إحػػداث النتيجػػة الجرميػػة م تعػػد  
تتحقػؽ ولػو سػاىمت عوامػؿ أخػرى فػي أحػداث النتيجػة أو كػاف السػموؾ المتمثػؿ فػي  األدلػة الماديػةجريمة اختبلؽ 

افتعاؿ الدليؿ وحده كافيا في أف يكوف النتيجة المتمثمة بمباشرة اإلجراءات القانونيػة  ،فإنػو تتحقػؽ الرابطػة السػببية 
مػا يشػير إلػى األردني والمصري فإنو لػـ يحمػؿ بػيف طياتػو  المشرعيفأما  اإلجرامي والنتيجة الجرمية. بيف السموؾ

 العبلقة السببية .

وبػػيف مباشػػرة التحقيػػؽ، فػػإذا قػػاـ التحقيػػؽ  األدلػػة الماديػػةقيػػاـ عبلقػػة سػػببية مباشػػرة بػػيف اخػػتبلؽ  مػػف البػػد لػػذلؾ
حتػى ولػو  ، صطنعيا المػتيـ ، فػبل جريمػة النقطػاع عبلقػة السػببيةبناًء عمى أدلة أخرى  ير األدلة المادية التي ا

 اختمقيػا التػيبعد مباشرة التحقيؽ ، وبعبػارة أخػرى، البػد أف تكػوف األدلػة الماديػة  ادلة ماديةقاـ الشخص باختبلؽ 
بقة فػي الجاني ىي التي خدمت فعبل وحققت مباشرة التحقيػؽ ، وىػذا يتطمػب أف تكػوف األدلػة الماديػة المختمقػة سػا

 .(1)مباشرة اإلجراءات التحقيقية أو القضائية وقوعيا عمى 

 ثانيا: الركن المعنوي :
ال يكفي بطبيعة الحاؿ مساءلة الجاني عف إتيانو لنشاط إجرامي ووجود صمة سببية بيف نشاطو والنتيجة، بػؿ 

 جزاء الجنائي المنصوص عميو.البدَّ مف وجود الحالة المعنوية لديو التي يمكف عمى أساسيا محاكمتو وتوقيع ال

يصػؼ بعضػيـ الػػركف المعنػوي بأنػو ركػف المسػػؤولية. وعمػى ذلػؾ، فػالركف المعنػػوي يمثػؿ العبلقػة النفسػػية  ليػذا
، وال يكوف األمر كػذلؾ إال إذا تمتػع  الجزائيةبيف الفعؿ والفاعؿ ويقضي بأف يكوف الفاعؿ أىبًل لتحمؿ المسؤولية 

دراؾ يعتد القانوف ب  .(0)يما وأف تنصرؼ ىذه اإلرادة إلى ماديات الجريمةبإرادة وا 

لكي تقوـ المسؤولية ينبغي إف يأخذ الركف المعنوي إحدى الصػورتيف إمػا أف يتػوافر فييػا  يتضت إنومما تقدـ  
. والقصػد عمديػةالقصد الجرمي فنكوف أماـ جريمة عمدية أو ينعدـ القصد الجرمي ونكوف بذلؾ أماـ جريمة  يػر 

ب أف يتوافر فيو عنصراف ىمػا: العمػـ واإلرادة إذ يجػب أف يعمػـ بالوقػائع الجوىريػة التػي تكػوف ماديػات الجنائي يج
الجريمة أو توثر في وصفيا القانوني، أما اإلرادة فيي العنصػر المميػز بػيف القصػد الجرمػي والخطػأ  يػر العمػدي 

يمػػة بػػؿ يجػػب أف تتجػػو إرادة الفاعػػؿ إلػػى فػػبل يكفػػي أف يعمػػـ الجػػاني بالوقػػائع الجوىريػػة التػػي تشػػكؿ ماديػػات الجر 
 .(7)تحقيؽ نتيجتيا، ومف البدييي أال  يعتد القانوف بيذه اإلرادة ما لـ يتمتع الفاعؿ باإلدراؾ وحرية االختيار

                                                                                                                                                                                                 

، منقوؿ عف مؤلؼ : حسيف عبد الصاحب عبد الكريـ ، جرائـ االعتداء عمى حؽ جريمة تطبؽ العقوبة المقررة لو( =
 .121، ص  0221كمية القانوف، جامعة بغداد،  اإلنساف في التكامؿ الجسدي، أطروحة دكتوراه،

 .789( كامؿ السعيد ، مصدر سابؽ ، ص 1)
، 1896، دار النيضة العربية، القاىرة، 12( د. محمود محمود مصطفى، شرح قانوف العقوبات ػػػػالقسـ العاـ، ط0)

 .611ص
 .169ـ، ص0223نيضة العربية، القاىرة، ( د. أحمد شوقي أبو خطوة، شرح األحكاـ العامة لقانوف العقوبات، دار ال7)
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 الوىػي  العمديػة، شأنيا شأف الجرائـ األخػرى، إذ تتخػذ ىػذه الجريمػة صػفة األدلة الماديةوتعد  جريمة اختبلؽ 
اذا مػػػا انصػػػرفت إرادة الجػػػاني إلػػػى إتيػػػاف فعػػػؿ االخػػػتبلؽ  وبمػػػوغ النتيجػػػة التػػػي تتمثػػػؿ بمباشػػػرة  تكػػػوف إال كػػػذلؾ، 

يعمػػـ بخطػػورة فعمػػو المتمثػػؿ بػػاختبلؽ  إذلديػػو  الجرمػػياإلجػػراءات القانونيػػة ، فػػي ىػػذه الحالػػة يتطمػػب تػػوافر القصػػد 
 قيؽ التمييدي والقضائي . األدلة الزائفة ، ويعمـ بالنتيجة المترتبة عمى ذلؾ أال  وىي مباشرة التح

مف خمؽ  ير الجاني وعمـ بيا مجرد عمػـ، ال مجػاؿ لعػده مرتكبػا لجريمػة  األدلة الماديةوعمى ذلؾ فإذا كانت 
ف زعـ  ير ذلؾ، وبالنسبة ليذا األمر ال بد أف يكوف المتيـ عندما أقدـ عمى خمػؽ دليػؿ مػادي قاصػدا أف  حتى وا 

تبني رأيػػا عميػو وسػػوؼ تتخػذ رأيػػا خاطئػػا يمػس جانبػػا جوىريػا بالنسػػبة إلػػى يترتػب عمػػى ذلػؾ أف الجيػػة القضػائية سػػ
 نتيجة ىذا اإلجراء.

نمػػا البػػد مػػف تػػوافر قصػػدا خاصػػا يتمثػػؿ فػػي نيػػة اإلضػػرار ، فػػبل بػػد مػػف  إال إف القصػػد العػػاـ وحػػده ال يكفػػي وا 
المتمثػؿ بسػوء القصػد أو  صدوالقصد الخاوىو القصد العاـ  األدلة الماديةاجتماع األمريف معا في جريمة اختبلؽ 

قانوف العقوبات المصري أشار إلى جريمة الببلغ  مع إفنية اإلضرار ، وىذا ما أشار إليو نص القانوف المصري 
 بسوء القصد.   721وقد عبرت المادة  األدلة الماديةالكاذب ومكتفيا بيا إال أنيا أيضا تستوعب اختبلؽ 

عبػػارات تفيػػد ىػػذا  باسػػتعمالياعمػػى تطمػػب نيػػة االضػػرار وذلػػؾ الػػنقض المصػػرية  قضػػاء محكمػػةوقػػد اضػػطرد 
 .(1)المعنى مثؿ انتواء الكيد واالضرار وانتواء السوء واإلضرار

وىػذا مػا  األدلػة الماديػةاخػتبلؽ  فػي جريمػةوكذلؾ قػانوف العقوبػات األردنػي فإنػو اشػترط تػوفر القصػد الخػاص 
عػزا الػى  أحػد النػاس جنحػة او  مخالفػة وىػو يعػرؼ براءتػو ف )مػف قػانوف العقوبػات األردنػي  012اوضحتو المادة 

سػار أيضػا القضػاء األردنػي  الػنيج ذاتػووعمػى  ( منيا او اختمػؽ عميػو أدلػة ماديػة تػدؿ عمػى وقػوع مثػؿ ىػذا الجػـر
إنو ال يكفي تعميبل لئلدانة مجرد قوؿ المحكمة أف ) قضت محكمة التمييز األردنية  ، إذبالقصد الخاص  باعترافو

تيـ كػػاف يعمػػـ ببػػراءة المجنػػي عميػػو ، البػػد مػػف ثبػػوت عمػػـ الفاعػػؿ  بكػػذب اختبلقػػو وأنػػو قاصػػدا االخػػتبلؽ عمػػى المػػ
مػف قػانوف  036/4المجني عميو ، فعدـ معالجة محكمة الشرطة لركف القصػد قصػور يبػرر الػنقض عمػبل بالمػادة 

 عميو برئ مما أسند اليو .فبلبد مف عمـ بأف األدلة مكذوبة وأف المجني  (0)أصوؿ الفقو الجزائية(

مف  627وال يختمؼ االمر لدى المشرع المبناني مف اشتراطو توفر القصد الخاص وىذا ما أشارت إليو المادة 
فعػػزا الػػى  أحػػد النػػاس جنحػػة او  مخالفػػة وىػػو يعػػرؼ براءتػػو منيػػا او اختمػػؽ عميػػو أدلػػة ) قػػانوف العقوبػػات المبنػػاني 

 مف قانوف العقوبات السوري. 787جاءت المادة  نفسيا وبالصيغة ،(  مادية تدؿ عمى وقوع مثؿ ىذا الجـر

ضػػمف جريمػػة اإلخبػػار الكػػاذب  األدلػػة الماديػػةاخػػتبلؽ  إلػػى جريمػػةأمػػا بالنسػػبة لممشػػرع العراقػػي فإنػػو قػػد أشػػار 
اختمؽ ادلػة ماديػة عمػى ارتكػاب شػخص مػا جريمػة خػبلؼ ) مف قانوف العقوبات  067وىذا ما عبرت عنو المادة 

                                                           

 .711 ، ص71مجموعة أحكاـ النقض، س  ،1/6/1831جمسة  66( لسنة 078)  ( الطعف رقـ1)
 . 494،ص 1892، 11، س 1، جزائي ، منشور في مجمة النقابة ،ع 01/92( قرار محكمة التمييز األردنية ، رقـ 0)
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 فػي جريمػةلػذلؾ فإنػو يشػترط تػوافر القصػد الخػاص  ( اقع او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضػد شػخص يعمػـ الو 
 .(1)الجاني ببراءة المجني عميو ومنطويا سوء الكيد واالضرار بالمجني عميو بعمـ وذلؾ األدلة الماديةاختبلؽ 

ؿ فػػي نيػػة اإلصػػرار بػػالمجني عميػػو،  تتمثػػ األدلػػة الماديػػةاخػػتبلؽ  فػػي جريمػػةفػػإف تطمػػب القصػػد الخػػاص  لػػذلؾ
، ذلؾ إف اليدؼ مف اختبلؽ األدلة المادية ىو تعػريض  األدلة الماديةوىذا األمر مستفاد مف عمة تجريـ اختبلؽ 

 المجني عميو لممبلحقة واتخاذ إجراءات قانونية بحقو تمييدا إلدانتو ومعاقبتو .

 الفرع الثاني

 واالعذار القانونية لة الماديةاألدالعقوبة المقررة لجريمة اختالق 
إلػى العقوبػة المقػررة ليػا فػي  األدلػة الماديػةاخػتبلؽ  عالجػت جريمػةأشارت النصوص التشريعية الجزائيػة التػي 

 إذ تنوعت تمؾ العقوبات ، وبحسب النصوص التي أشارت إلييا. نوع واحدختاميا إال تمؾ العقوبة لـ تكف مف 

تشػػريعية قػػد وضػػعت أعػػذار مخففػػة فػػي سػػبيؿ حمػػؿ الجػػاني عمػػى ذلػػؾ فػػإف بعػػض النصػػوص ال فضػػبًل عػػف 
 االعتراؼ والرجوع عف اختبلقو لؤلدلة  :

 األدلة المادية اختالق المقررة لجريمةأوال: العقوبة 
بعد تحقؽ األركاف القانونية التي سػبؽ بيانيػا وقيػاـ المسػؤولية القانونيػة فإنػو تطبػؽ العقوبػة المنصػوص عمييػا 

اخػتبلؽ  عالجػت، والمبلحػظ بػأف النصػوص التػي  األدلة الماديةاختبلؽ  درست جريمةلتي في صمب النصوص ا
والسػجف،  وبطبيعػة الحػػاؿ  واألشػغاؿ الشػاقةجػاءت بعقوبػات متنوعػة تراوحػت بػيف الغرامػة والحػبس  األدلػة الماديػة

 لفة أو أنيا تشكؿ جناية.فإف العقوبة المقررة ليا تتوقؼ عما إذا كاف اختبلؽ الدليؿ لجريمة تشكؿ جنحة أو مخا

فػي الجػرائـ التػي تعػد جنحػة  فػإف التشػريعات الجزائيػة قػد  األدلة الماديػةففي الحالة األولى وىي حالة اختبلؽ 
الغرامػة بأنيػا "إلػزاـ المحكػـو عميػو بػأف يػدفع الػى  عاقبت الجاني بالغرامة و الحػبس أو بإحػدى العقػوبتيف وتعػرؼ 

وقػػد حػػددت   (0)ف المػػاؿ تحػػدده المحكمػػة مراعيػػة عنػػد تقػػديره جسػػامة الجريمػػة المرتكبػػة"خزينػػة الدولػػة مبمغػػًا معينػػًا مػػ
مػف قػانوف العقوبػات األردنػي وال تزيػد عػف مئػة  028مبمغ الغرامة بأف إال تزيد عف عشػرة دنػانير فػي نػص المػادة 

،  787وف العقوبات السوري ، وال تزيد عف مئة ليرة في قان 627ألؼ ليرة في قانوف العقوبات المبناني في المادة 
نمػا وضػعيا تحػت مفيػوـ اوسػع أال  األدلػة الماديػةسابقا بأنو لػـ يعػرؼ اخػتبلؽ  ذكرنا وكماالمشرع المصري  أما وا 

إلػػػى العقوبػػة المقػػػررة  721وىػػو الػػببلغ الكػػػاذب، وأيضػػا فإنػػو قػػػد أحػػاؿ عقوبػػػة الػػببلغ الكػػاذب الػػػواردة فػػي المػػادة 
ال تقػؿ عػف  التػي،  ومف بيف العقوبات المقررة لجريمػة القػذؼ ىػي الغرامػة  727 لجريمة القذؼ الواردة في المادة

                                                           

 .001، ص( عبد الحكيـ ذنوف يونس الغزاؿ ، مصدر سابؽ1)
( د. واثبو داوود السعدي، بدائؿ العقوبة قصيرة األمد والفرص المتاحة لمقاضي الجنائي لمتفريد في ضوء البدائؿ 0)

 .172، ص1899المقدمة، مجمة الحقوقي، العدد الرابع ، 



 الفصل الثاني: بعض التطبيقات الموضوعية الختالق الجرائم...............................
 

69 

، وعمػػى النقػػيض مػػف بػػاقي التشػػريعات الجزائيػػة السػػابقة فػػإف (1)خمسػػة آالؼ جنيػػو وال تزيػػد عػػف عشػػرة آالؼ جنيػػو
ع حػدا أعمػى المشرع الجزائي المصري قد وضع حدا أدنى وحدا أعمى لمغرامة، إذ اكتفػت التشػريعات السػابقة بوضػ

 ال ينبغي لمقاضي الجنائي أف يتجاوزه.

نما أشار بنص المػادة  بعػد التعػديؿ بموجػب  067أما قانوف العقوبات العراقي فإنو لـ يشر إلى مبمغ الغرامة وا 
يعاقػب بالحػد االقصػى لعقوبػة الجريمػة التػي اتيػـ بيػا المخبػر عنػو اذا ثبػت كػذب )  0228لسػنة  11القانوف رقـ 
كؿ االحواؿ اف ال تزيد العقوبة بالسجف عشر سنوات ( أي بمعنى إذا كانػت الجريمػة ألتػي اختمػؽ ليػا اخباره وفي 

أف الغرامػػة والحػػبس ىػػي العقوبػػة المقػػررة لمجنحػػة  يعػػد  الػػدليؿ مػػف نػػوع الجنحػػة أو المخالفػػة تكػػوف عقوبتيػػا الغرامػػة 
 .(0)والمخالفة

وضػػع المحكػػـو عميػػو فػػي  ي الحػػبس  ويػػراد بػػالحبس العقوبػػة األخػػرى التػػي فرضػػتيا التشػػريعات الجزائيػػة ىػػ  
المؤسسػػة العقابيػػػة لتنفيػػػذ العقوبػػػة المحكػػػـو بيػػػا عميػػػو مػػػدة تتػػراوح بػػػيف أربػػػع وعشػػػريف سػػػاعة الػػػى خمسػػػة سػػػنوات، 

، ومف التشريعات الجزائية التي أخذت بعقوبة الحبس ىػـ التشػريع  والحبس عقوبة أصمية مقررة لمجنت والمخالفات
عمػى  الػدليؿ المػاديوالمبناني والسػوري، إذ اتفقػا عمػى تقريػر عقوبػة الحػبس فيمػا إذا كػاف اخػتبلؽ  الجزائي األردني

 جريمة مف نوع جنحة ، ومع ذلؾ فإنيـ اختمفوا في مدة المقدرة لمحبس 

مػا   012السػتة أشػير وفػي المػادة  تتجػاوزال  بمػدة 028إذ حدد قانوف العقوبات األردني  الحبس في المػادة 
وع وثبلث سنوات ، وكذلؾ أشار إليو قانوف العقوبات المبناني بعقوبة الحبس التي ال تتجاوز السػتة أشػير بيف اسب

ما بػيف الشػير والػثبلث سػنوات ، وبػذلؾ فػإف المشػرع الجزائػي  مدة الحبس قد ر 627وفي المادة  620وفقا لممادة 
ى عمػى الحػػد األعمػى كمػا المشػرع األردنػػي ، المبنػاني قػد رفػع الحػد األدنػػى مػف عقوبػة الحػبس إلػػى شػير ولكنػو أبقػ

مػػف قػانوف العقوبػػات السػوري بعقوبػػة الحػبس لمػػدة ال  780المشػػرع السػوري بمػػا أشػار إليػػو فػي المػادة  مثميمػا فعػؿ
عوقػػب بػػالحبس مػػا بػػيف الشػػير إلػػى ثػػبلث سػػنوات، وىػػو مشػػابو تمامػػا لمػػا  787السػػتة أشػػير وفػػي المػػادة  تتجػػاوز

 المبناني ، أما المشرع المصري فقد حدد عقوبة الحبس لمدة ال نتجاوز السنتيف. أشار إليو قانوف العقوبات

بنصػيا  067العراقي فإف عقوبة الحػبس مػف ضػمف العقوبػات المقػررة فػي المػادة  التشريع الجزائي وكذلؾ فعؿ
الػدليؿ مػؽ ليػا بيػا( إذ يمكػف أف تشػكؿ الجريمػة التػي اختيعاقب بالحد االقصى لعقوبػة الجريمػة التػي اتيػـ )يعاقب 
 جنحة ومف ثـ يعاقب عمييا بعقوبة الحبس. المادي

                                                           

 .111، ص 0228القسـ الخاص ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  -( عمر فاروؽ الحسيني، شرح قانوف العقوبات 1)
) الجنحة ىي الجريمة المعاقب عمييا بإحدى 1848لسنة  111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  04( عرفت  المادة 0)

)   03الغرامة( ، المادة  – 0الحبس الشديد او البسيط اكثر مف ثبلثة اشير الى خمس سنوات. -1العقوبتيف التاليتيف: 
الحبس البسيط لمدة اربع وعشريف ساعة الى ثبلثة  – 1إحدى العقوبتيف التاليتيف:المخالفة ىي الجريمة المعاقب عمييا ب

 الغرامة التي ال يزيد مقدارىا عمى مائتي الؼ دينار(. – 0اشير.
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الحالة االخرى إذا كانت الواقعة التي اختمػؽ ليػا الػدليؿ تشػكؿ جنايػة فػإف التشػريعات الجزائيػة قػد رفعػت سػقؼ 
 وتعد  تة ، العقوبة المقررة ليا ، إذ بالرجوع إلى قانوف العقوبات األردني فإنو قد وضع عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤق

بأنيػػا تشػػغيؿ المحكػػـو عميػػو باألشػػغاؿ المجيػػدة والمرىقػػة  لمحريػػة وُتعػػرؼمػػف العقوبػػات السػػالبة   األشػػغاؿ الشػػاقة
جسػديا التػي تتناسػػب مػع عمػره وصػػحتو، أكػاف ىػػذا التشػغيؿ داخػؿ السػػجف أو خارجػو وفيمػا إذا كانػػت شػاقة طيمػػة 

 . (1)الحكومة تعينياا تكوف تمؾ األعماؿ يدوية حياتو ، أو مؤقتة يحددىا الحكـ القضائي  ، و البا م

العقوبػػات األردنػػي بػػيف  لقػػانوف وفقػػا األدلػػة الماديػػةوتتػػراوح عقوبػػة األشػػغاؿ الشػػاقة المؤقتػػة فػػي حالػػة اخػػتبلؽ 
. وكبل القانونيف العقوبات المبناني والسوري قد اشارا إلى عقوبة األشغاؿ الشاقة (0)ثبلث سنوات وخمس عشرة سنة

عمػى التػوالي لمػدة عشػر سػنوات عمػى األكثػر، وبػذلؾ فػإف كػبل التشػريعيف قػد  787و  627وفي المادتيف  المؤقتة
. وكػذلؾ فػإف التشػريعيف السػوري والمبنػاني مػف التشػريعات المقارنػة الوحيػدة (7)وضعا حد اعمى ومػدة عشػر سػنوات

مػػف  787/0ت المبنػػاني والمػػادة مػػف قػػانوف العقوبػػا 627/0التػػي أضػػافت ظرفػػا مشػػددا وىػػذا مػػا أشػػارت المػػادتيف 
قانوف العقوبات السوري إذ نصا عمى إنو إذا أدى االختبلؽ إلى حكـ االعػداـ أو بعقوبػة مؤبػدة فػبل تػنقص عقوبػة 
األشغاؿ الشاقة عف عشر سنوات ويمكف إيصاليا إلى خمسة عشر سنة، إال أف أشد العقوبػات ىػي مػا أشػار إليػو 

 . إلى تنفيذ االعداـ األدلةفي جعؿ عقوبة االعداـ إذا أدى اختبلؽ  16 قانوف المخدرات السوري في المادة

، ومثمػو فعػؿ قػانوف األدلػة الماديػةأما المشرع الجزائي المصري لـ يشر إلػى األشػغاؿ الشػاقة كعقوبػة الخػتبلؽ 
ات المصػػري العقوبػات العراقػي، إذ لػـ يعػرؼ قػانوف العقوبػات العراقػػي عقوبػة األشػغاؿ الشػاقة بعكػس قػانوف العقوبػ

 .(6)الذي أشار الى عقوبة األشغاؿ الشاقة في موارد

عمػى جريمػة مػف نػوع  األدلػة الماديػةوضع عقوبة الجناية فػي حالػة اخػتبلؽ  قد العراقي بدورهالمشرع الجزائي  
ا الجناية. إال إنو قيدىا بأف ال تتجاوز الحد األقصى لمعقوبة السجف المسموح إيقاعيا عف عشػر سػنوات،  وىػذا مػ

فإنيػػػا  ، ومػػف ثمػػة (اف ال تزيػػػد العقوبػػة بالسػػجف عشػػر سػػػنوات ) مػػػف قػػانوف العقوبػػات  067أشػػارت إليػػو المػػادة 

                                                           

، الدار العممية لمنشر والتوزيع ،  1دراسة مقارنة ، ط –( كامؿ السعيد ، شرح األحكاـ العامة في قانوف العقوبات 1)
 . 107ص  ، 0220عم اف ، 

) إذا لـ يرد في ىذا القانوف نص خاص ، كاف  1842لسنة  14مف قانوف العقوبات األردني رقـ  02( نصت المادة 0)
 الحد األدنى لمحكـ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة واالعتقاؿ المؤقت ثبلث سنوات ، ولحد األعمى خمس عشرة سنو (.

) إذا لـ ينطو القانوف عمى نص خاص كاف  1867لسنة  762رقـ مف قانوف العقوبات المبناني  66( نصت المادة 7)
الحد األدنى لمحكـ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة واالعتقاؿ المؤقت واإلبعاد واإلقامة الجبرية والتجريد المدني ثبلث سنوات 

 . 1868لسنة  169مف قانوف العقوبات السوري رقـ  66والحد األعمى خمس عشرة سنة.( ، ومثميا  نص المادة 
)عقوبة  الحبس نوعاف : * الحبس البسيط .*  1873لسنة  19مف قانوف العقوبات المصري رقـ  18( نصت المادة 6)

الحبس مع الشغؿ . والمحكـو عمييـ بالحبس مع الشغؿ يستغموف داخؿ السجوف أو خارجيا فى األعماؿ التى تعينيا 
 الحكومة(.
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. وىػػذا مػػا أشػػارت إليػػو محكمػػة التمييػػز االتحاديػػة فػػي  األدلػػة الماديػػةأقصػػى عقوبػػة يػػتـ إيقاعيػػا فػػي حالػػة اخػػتبلؽ 
الخبػار الكػاذب عػف عشػر سػنوات حتػى ولػو كػاف يجػب اف ال تزيػد العقوبػة المفروضػة عمػى مقػدـ ا) العراؽ بقوليا

 .(1)( اخباره كذبا عف جريمة عقوبتيا اكثر مف عشر سنوات

بأف الػنص التشػريعي السػابؽ مستحسػف فػي ناحيػة ومنتقػد فػي أخػرى، فمػف محاسػنو إنػو  فإننا نرىوعمى ذلؾ  
لكنػػو ُينتقػػد عنػػدما قيػػد الحػػد  جعػػؿ العقوبػػة االخػػتبلؽ كعقوبػػة الجريمػػة التػػي اختمػػؽ ليػػا الػػدليؿ وبحػػدىا االقصػػى،

فيمػا إذا  األدلػة الماديػةاألعمى بالسجف عشر سنوات، وىو برأينا عقوبة جزائية  ير كافية مقارنة بخطورة اخػتبلؽ 
 كاذب فقط.كانت الواقعة الجرمية مف نوع جناية، ألف اختبلؽ الدليؿ اخطر مما نقوؿ عمى إنو مجرد إخبار 

ية المقارنة السابقة باسػتثناء المشػرع المصػري كػانوا أكثػر توفيقػا فػي رفػع سػقؼ التشريعات الجزائ إف المبلحظ 
، إذ رفعػػت العقوبػػة إلػػى حػػد اإلعػػداـ إذا أفضػػى 16العقوبػػة المقػػررة وبخاصػػة قػػانوف المخػػدرات السػػوري فػػي مادتػػو 

 اختبلؽ الدليؿ إلى االعداـ.

   األدلة الماديةجريمة اختالق  األعذار القانونية ايثانيا :
عذار القانونية المخففة ىي وقائع أو عناصر تبعية توجب تخفيؼ العقاب إلى أقؿ مف الحد األدنى المقػرر األ

ػػيا المشػػرع بػػالنص الصػػريت ، أو ىػػي حػػاالت يعينيػػا القػػانوف عمػػى سػػبيؿ الحصػػر ، تمػػـز المحكمػػة (0)قانونػػًا ، خص 
 .(7)عند توافرىا بتخفيؼ العقوبة عمى وفؽ قواعد معينة في القانوف

 اختبلفيا عف الظروؼ المخففة )أو أسباب الرأفة( التي تركيا المشرع لتقدير المحكمة.  في ذلؾ يكمف و

النصػػوص التشػػريعية فػػي بعػػض الػػدوؿ المقارنػػة قػػد أضػػافت أعػػذار قانونيػػة مخففػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػاختبلؽ  إف 
قػد  011العقوبػات األردنػي فػإف المػادة بإنزاؿ العقوبة إلى الحد المخفؼ ليا. إذ بػالرجوع إلػى قػانوف  األدلة المادية

، الحالة األولى فيما إذا رجع المتيـ قبؿ أيػة مبلحقػة فػإف الحكػـ عميػو  المخففة األعذارفرقت بيف حالتيف لتطبيؽ 
فػػإف الشػػرط  ومػػف ثمػػةمػػف قػػانوف العقوبػػات ،  012و  028يكػػوف بسػػدس العقوبػػات التػػي نصػػت عمييػػا المػػادتيف 

السػابقة  لتخفيػؼ العقوبػة ىػو حصػوؿ اعتػراؼ الجػاني  قبػؿ المباشػرة بػأي مبلحقػة  الذي اشػترطت المػادة األساس
 قانونية تتخذ بحؽ المجني عميو.

                                                           

)  ير  09/1/0218( في بتاريخ 0218/ الييئة الجزائية الموسعة /  972ـ) ( قرار محكمة التمييز االتحادية المرق(1
 منشور (.

، 1882( د. ماىر عبد شويش الدره، األحكاـ العامة في قانوف العقوبات، دار الحكمة لمطباعة والنشر، الموصؿ ، 0)
  .680ص
 وما بعدىا . 668( د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي، مصدر سابؽ ،  ص 7)
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أما الحالة األخرى فيػي تتحقػؽ  باعترافػو بػاختبلؽ األدلػة الماديػة بعػد تحقػؽ ومباشػرة المبلحقػات القانونيػة، إذ 
. ألنػػو ال يجػػوز بطبيعػػة الحػػاؿ أف يكػػوف  012 و 028حػػط عنػػو ثمثػػا العقوبػػات المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادتيف 

 العقاب أشد قبؿ المباشرة بالتحقيؽ أشد مما حدث بعد تماـ الجريمة. 

ويبلحػػظ أف العقوبػػات المعػػوؿ عمييػػا الحتسػػاب العقوبػػات المخففػػة بعػػد تحقػػؽ العػػذر المخفػػؼ ، ىػػي العقوبػػات 
ؽ، فعمػى فػرض أف قػد قضػت الجريمػة ألتػي المنصوص عمييا في القانوف، األمر الذي يثيػر صػعوبات فػي التطبيػ

اختمؽ ليا الدليؿ باألشغاؿ الشاقة لمدة سػت سػنوات ، طالمػا أف القػانوف يمنحيػا الحػؽ فػي أف تتػراوح بػيف الحػديف 
األدنى واألقصى فما ىػي العقوبػة الواجػب فرضػيا أىػي العقوبػة القضػائية وىػي السػت سػنوات أـ العقوبػة القانونيػة 

 حة بيف ثبلث سنوات وخمس عشرة سنة؟ وىي العقوبة المتراو 

يػػػػرى أحػػػػد الشػػػػراح  أف العقوبػػػػة الواجػػػػب فرضػػػػيا ىػػػػي العقوبػػػػة القضػػػػائية التػػػػي تفرضػػػػيا المحكمػػػػة ال العقوبػػػػة 
ضرورة التػدخؿ التشػريعي لتصػويب الوضػع  يرى، لكف رفعا لبللتباس والغموض ، فإنو (1)المنصوص عمييا قانونا

 .القانوني

إلػى العػذر  إذ أشار قانوف العقوبات المبنػاني ،ي فعؿ كذاؾ المشرع المبناني والسوريومثمما فعؿ المشرع األردن
قبػػؿ حصػػوؿ أي مبلحقػػة  األدلػػة الماديػػةالمخفػػؼ ولكػػف فػػي حالػػة واحػػدة فقػػط وىػػي حصػػوؿ االعتػػراؼ بػػاختبلؽ 

عقوبػػة وىػػي بعكػػس المشػػرع األردنػػي الػػذي أشػػار الػػى حػػالتيف فػػي تخفيػػؼ ال ، قانونيػػة أو مباشػػرة إجػػراءات التحقيػػؽ
 . االعتراؼ قبؿ المبلحقة القانونية وبعدىا

 بنصػػيا 011مػػف قػػانوف العقوبػػات المبنػػاني قػػد أحالػػت بشػػأف تخفيػػؼ العقوبػػة إلػػى المػػادة  626المػػادة  أفإذ   
) عنػػدما يػػنص القػػانوف عمػػى عػػذر مخفػػؼ: إذا كػػاف الفعػػؿ جنايػػة توجػػب اإلعػػداـ أو األشػػغاؿ الشػػاقة المؤبػػدة أو 

ذا كػػاف الفعػػؿ يؤلػػؼ االعتقػػاؿ المؤبػػ د حولػػت العقوبػػة إلػػى الحػػبس سػػنة عمػػى األقػػؿ وسػػبع سػػنوات عمػػى األكثػػر. وا 
إحػػدى الجنايػػػات األخػػرى كػػػاف الحػػبس مػػػف سػػتة أشػػػير إلػػى خمػػػس سػػنوات. و اذا كػػػاف الفعػػؿ جنحػػػة فػػبل تجػػػاوز 

ذا كاف الفعؿ مخالفة أمكف القاضي تخفيؼ العقوبة إلى نصؼ الغرامة الت كديرية.  يمكف أف العقوبة ستة اشير. وا 
تنػػزؿ بالمسػػتفيد مػػف العػػذر المخفػػؼ مػػا كػػاف يتعػػرض لػػو مػػف تػػدابير االحتػػراز مػػا خػػبل العزلػػة لػػو كػػاف قضػػي عميػػو 

 بالعقوبة التي نص عمييا القانوف (

الذي أشار إليو قػانوف العقوبػات المبنػاني ، مػف حيػث إشػارة  النيج ذاتو عمىوقد سار قانوف العقوبات السوري 
إلػػػى تخفيػػػؼ العقوبػػػة فػػػي حالػػػة االعتػػػراؼ قبػػػؿ أي مبلحقػػػة ، وكػػػذلؾ فيمػػػا يتعمػػػؽ بالعقوبػػػات بعػػػد   786المػػػادة 

الفػرؽ يكػوف فػي مقػدار العقوبػة فػي حالػة وجػود  أففػي الفقػرة األولػى إال  061التخفيؼ فإنو قد احاليا إلػى المػادة 
أو االعتقػػاؿ المؤبػػد تحولػػت إلػػى الفعػػؿ المعاقػػب عميػػو باإلعػػداـ أو األشػػغاؿ الشػػاقة المؤبػػدة  أفعػػذر مخفػػؼ، إذ 

التقيد بالحد األعمى كما فعؿ المشرع المبنػاني بنصػو سػبع سػنوات عمػى األكثػر ،  مف دوفالحبس سنة عمى األقؿ 
                                                           

 .737مؿ السعيد ، مصدر سابؽ ، ص ( كا1)
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وكذلؾ إذا كاف الفعؿ يؤلؼ جنايات  ير محكـو بيا باإلعداـ أو األشغاؿ الشاقة أو االعتقاؿ المؤبػد كػاف الحػبس 
حصؿ في الحػد األعمػى  االختبلؼناؾ اتفاؽ عمى الحد األدنى )ستة أشير ( لكف مف ستة أشير إلى سنتيف ، في

بجعميا سنتيف فػي قػانوف العقوبػات السػوري وسػبع سػنوات فػي قػانوف العقوبػات المبنػاني، أمػا إذا كػاف الفعػؿ يشػكؿ 
لػػـ يشػػر المشػػرع  المقػػررة لممخالفػػات ، لكػػف العقوبػػةجنحػػة فينػػا ال تتجػػاوز العقوبػػة سػػتة أشػػير وامكػػف تحويميػػا إلػػى 

نمػػا ابقاىػػا عمػػى  ، مػػع السػػتة أشػػير تتجػػاوزالحػػبس لمػػدة ال المبنػػاني إلػػى إمكػػاف تحويميػػا الػػى العقوبػػة التكديريػػة وا 
االتفاؽ بيف التشػريعيف فيمػا إذا كػاف الفعػؿ مخالفػة مػف تػرؾ ذلػؾ لتقػدير القاضػي فػي تخفيػؼ العقوبػة إلػى نصػؼ 

 .(1)الغرامة المقررة لممخالفة

لجزائػي المصػػري والعراقػي فإنػو لػػـ يػرد نصػا لتخفيػػؼ لمعقوبػة فػي حالػػة اعتػراؼ الجػاني باختبلقػػو أمػا المشػرع ا
 لؤلدلة قبؿ مباشرة إجراءات التحقيؽ أو حتى بعدىا. 

ونحػف نعتقػد أف قػانوف العقوبػات العراقػي يحتػاج إلػى نػػص تخفػؼ بػو العقوبػة كالنصػيف المتواجػديف فػي قػػانوف 
أف تخفيػػؼ العقوبػػة قبػػؿ مباشػػرة إجػػراءات التحقيػػؽ ألف بعػػد المبلحقػػة القانونيػػة كمػػا العقوبػػات السػػوري والمبنػػاني بشػػ

اشػػترطو قػػانوف العقوبػػات األردنػػي يكػػوف قػػد فػػات األواف وتحققػػت النتيجػػة الجرميػػة التػػي أرادىػػا الجػػاني واسػػتنفرت 
الجػػاني. إذ فػػي جيػػود السػػمطات القائمػػة بػػالتحقيؽ وضػػاع وقتيػػا وجيػػدىا واعتمػػدت عمػػى أدلػػة مزيفػػة مػػف اخػػتبلؽ 

حمايػػة السػػمطات التحقيقيػػة مػػف ضػػياع وقتيػػا ، فإنػػو لؤلسػػباب  ومػػف ثمػػةتخيػػؼ العقوبػػة فػػتت بػػاب لمجػػاني لرجوعػػو 
 السابقة ىناؾ حاجة إلى مثؿ ىذه النصوص المخففة لمعقوبة.

 

 

 

 

 
 

                                                           

ػ عندما ينص القانوف عمى عذر مخفؼ: إذا  1)  1868لسنة  169مف قانوف العقوبات السوري رقـ  061( المادة 1)
كاف الفعؿ جناية توجب اإلعداـ أو األشغاؿ الشاقة المؤبدة أو االعتقاؿ المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة عمى األقؿ.  

ذا كاف الف  عؿ يؤلؼ إحدى الجنايات األخرى كاف الحبس مف ستة أشير إلى سنتيف. وا 
ذا كاف الفعؿ جنحة فبل تتجاوز العقوبة ستة أشير ويمكف تحويميا إلى عقوبة تكديرية.   وا 

ذا كاف الفعؿ مخالفة أمكف القاضي تخفيؼ العقوبة إلى نصؼ الغرامة التكديرية.   وا 
ر المخفؼ ما كاف يتعرض لو مف تدابير االحتراز ما خبل العزلة لو كاف قضي ػ يمكف أف تنزؿ بالمستفيد مف العذ 0 

 عميو بالعقوبة التي نص عمييا القانوف ( .
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 المبحث الثاني

 التقرير الكاذب تقديم الخبيرجريمة 
يػأمر بيػا القاضػي فػي  التػيمساعدة لمقاضي الجنائي في اإلثبػات ، تعد الخبرة القضائية مف أىـ اإلجراءات ال

ظػػػروؼ خاصػػػػة وشػػػروط معينػػػػة بقصػػػػد إجػػػراء تحقيػػػػؽ فػػػي مسػػػػائؿ فنيػػػػة ال يمكػػػف لممحكمػػػػة أف تبػػػت فػػػػي النػػػػزاع 
دوف توضػػيت بعػػض المسػػائؿ أو النقػػاط الفنيػػة الدقيقػػة مػػف بعػػض االشػػخاص ذو المعػػارؼ  عمييػػا مػػفالمعػػروض 

ـ فييا ، لذلؾ فإف الخبرة  في المسائؿ الجزائيػة التػي شػرعت مػف أجػؿ معاونػة القاضػي الخاصة كي تستطيع الحك
 لمفصؿ في القضايا المعروضة عمييـ .

ال يستطيع القاضي الجنائي أف يستغني عف مساعدة أىؿ الخبرة سواء في مرحمة التحقيؽ االبتػدائي  ومف ثمة
، فكثػرة القضػايا وتشػابكيا (1)الميمػة فػي القضػايا الجزائيػة أو النيائي ، ألف الخبػرة تعػد عمػؿ مػف أعمػاؿ التحقيػؽ 

وتنػػوع األحػػواؿ التػػي يقػػع فييػػا النػػزاع تجعػػؿ مػػف األىميػػة بمكػػاف أف يحػػيط عمػػـ القاضػػي الجنػػائي بيػػا جميعػػا، ممػػا 
 .ف في كؿ أمر يحتاج إلى صاحب خبرةيتوجب عميو أف يستعيف بالمتخصصي

ة ىػػو اقامػػة الػػدليؿ عمػػى وقػػوع الجريمػػة ونسػػبتيا الػػى مرتكبيػػا وبسػػبب أف الغػػرض  فػػي تحريػػؾ الػػدعوى الجزائيػػ
سواء كاف فاعبًل اـ شريكا وبذلؾ فإنيا تحتاج إلى دليؿ لؤلثبات ومف بيف ادلة االثبات الجزائية ىي تقارير الخبراء 

 ، إذ كما يعبر عنيا بأف الخبرة ىي أدلة القاضي الفنية والدليؿ لبعض احكامو.

تقارير الخبراء  ، فإنيا يمكف أف تكوف المجاؿ الرحب فػي خمػؽ  والمياـ التي تؤديوانيا ولؤلىمية التي سبؽ بي
قػد تعتمػد عمييػا المحكمػة فػي إصػدار  ومف ثمػةالخبراء في إتياف الكذب في التقارير التي يقدمونيا  بتعمد ،الجرائـ

جػرت التشػريعات الجزائيػة أحكاميا ، بحيث تكوف وسيمة في إلصػاؽ تيمػة بحػؽ أشػخاص أبريػاء، وعمػى ذلػؾ فقػد 
ف كانػػت متفاوتػػة ،  ضػػوء ذلػػؾ  نقسػػـ ىػػذا  . وفػػي سػػبيؿ الحػػد مػػف اجراءىػػا فػػيعمػػى تجريميػػا ووضػػع عقوبػػات وا 

أركػاف مطمبيف نبيف في المطمب األوؿ ماىية جريمة تقديـ التقرير الكاذب وفي المطمب الثاني نبػيف  عمىالمبحث 
 رة ليا.التقرير الكاذب والعقوبة المقر  جريمة تقديـ

 

 

 

 

                                                           

، ص  0212،المكتب الفني لئلصدارات القانونية ، القاىرة،  7( محمد أحمد محمود، الوجيز في الخبرة الجنائية، ط1)
17 
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 المطمب األول

 ماهية جريمة التقرير الكاذب
إف تحديد ماىية جريمة التقرير الكاذب يتطمب بطبيعة الحػاؿ بيػاف معنػى التقريػر الكػاذب،  ومػا توصػمت إليػو 

مػػف إيػػراد مفيػػـو ليػػا ، ومػػف ثػػـ االسػػتطاعة فػػي تميزىػػا  الفقػػو الجنػػائيالتشػػريعات الجزائيػػة و االجتيػػاد القضػػائي و 
فرعيف نبيف في الفرع األوؿ منو مفيـو جريمة التقريػر  عمى، لذلؾ فإنو يتعيف تقسيـ ىذا المطمب  بيا يتشابوعما 

 الكاذب ، وفي الفرع الثاني نميزه عما يتشابو معو مف الجرائـ األخرى.

 الفرع األول

 الكاذب التقرير مفهوم جريمة
كيفيػػػة   فضػػبًل عػػفلخبراء، وفيمػػا يتعمػػؽ بعمميػػـ القػػد أوردت التشػػريعات الجزائيػػة المقارنػػة نصوصػػا خاصػػة بػػ
ومػػف ثػػـ  بيػػاف مسػػؤولياتيـ الجزائيػػة فػػي حػػاؿ  ذلػػؾ ،إعػػداد التقػػارير ومناقشػػة الخبيػػر فيمػػا يتعمػػؽ بتقريػػره ومػػا إلػػى 

إعداد تقريػر كػاذب  بسببالخاصة ، وتحريؼ الحقيقة يكوف  أـ العامةتحريؼ الحقيقة سواء كاف ذلؾ في القوانيف 
فبالرجوع  ،جريمة التقرير الكاذب  أشارت إلى مفيوـؿ ذلؾ فإف بعض التشريعات الجزائية المقارنة قد ،  وفي سبي

مػػف القػػوانيف المقارنػػة فػػي تضػػميف جريمػػة التقريػػر الكػػاذب فػػي نػػص خػػاص  بوصػػفوإلػػى قػػانوف العقوبػػات األردنػػي 
إف الخبيػر ىػو الػذي تعينػو  -أوضػحت كيفيػة حصػوؿ التقريػر الكػاذب بتعبيرىػا  منػو 019 ف المػادةفػإ ،ومسػتقؿ

السمطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجـز بأمر مناؼ لمحقيقة او يؤولو تأويبلً  ير صحيت عمى عممو 
إف المشرع الجزائي االردني قد اشترط عمػى الخبيػر أف يكػوف معينػا مػف السػمطة القضػائية ومػف ثػـ  بحقيقتو   ، إذ

، كػػذلؾ لكػذب الػػذي يضػػمو الخبيػر فػػي تقريػػرهة إذ إف الػنص برمتػػو يبػػيف معنػػى ايعمػد إلػػى إتيػػاف مػا يخػػالؼ الحقيقػػ
بتأكيػػػد أمػػػر  إذ عبػػػرت أيضػػػا  عػػػف التقريػػػر الكػػػاذب بقيػػػاـ الخبيػػػر 610فعػػػؿ قػػػانوف العقوبػػػات المبنػػػاني فػػػي المػػػادة 

السػابقة زائية مف قانوف العقوبات السوري ، إذ التشريعات الج 620كانت المادة  بالصيغة ذاتيا،  مخالؼ لمحقيقة 
قػػد بينػػت جريمػػة التقريػػر الكػػاذب بأنػػو قيػػاـ الخبيػػر بػػالجـز عمػػى أمػػر منػػاؼ لمحقيقػػة وتأويمػػو تػػأويبل  يػػر  جميعيػػا

 الصحيت .

أمػػػا قػػػانوني العقوبػػػات المصػػػري والعراقػػػي فإنيمػػػا قػػػد احػػػالوا فيمػػػا يتعمػػػؽ بأحكػػػاـ جريمػػػة التقريػػػر الكػػػاذب إلػػػى  
،  بينػت إف  788قانوف العقوبات المصري وفي المادة  أفالزور ، إذ النصوص الجزائية الخاصة بجريمة شيادة 

جػػاءت أيضػػا   ذاتيػػاوبالصػػيغة عنػػدما يغيػػر الخبيػػر الحقيقػػة  وبػػأي طريقػػة كانػػت،  تكػػوفجريمػػة التقريػػر الكػػاذب 
ر مػػف قػػانوف العقوبػػات العراقػػي إذ عبػػرت عػػف جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب  بأنػػو قيػػاـ الخبيػػر بتغييػػ 011المػػادة 

إلى ىذه الجريمة في  اإلشارة  فيالعراقي لـ يكتفي بيذا النص  المشرعالمبلحظ  أف  أفالحقيقة بما يخالفيا . إال 



 الفصل الثاني: بعض التطبيقات الموضوعية الختالق الجرائم...............................
 

76 

الخبيػػر فػػي قػػانوف حمايػػة الشػػيود  المقػػدـ مػػفأشػػار إلػػى جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب إذ قػػانوف العقوبػػات فقػػط ، 
بنصػيا )  بأنػو قيػاـ الخبيػر الػذي  14إذ جػاءت المػادة  0213لسػنة  19والخبراء والمخبريف والمجنػي عمػييـ رقػـ 
بػػاقي التشػػريعات الجزائيػػة  خػػبلؼ. وبػػذلؾ فػػإف المشػػرع العراقػػي وعمػػى  (أدلػػى بعمػػد بخبػػرة  يػػر مطابقػػة لمحقيقػػة 

السابقة فإنو قد أشػار إلػى ىػذه الجريمػة فػي قػانونيف ، القػانوف العػاـ وىػو قػانوف العقوبػات ليػأتي بعػد ذلػؾ  ويشػير 
في قانوف خاص وىو قانوف حماية الشػيود والخبػراء والمخبػريف والمجنػي عمػييـ، وىػذا يػدؿ عمػى خطػورة ىػذه  إليو

 في المطمب الثاني. ندرسوسوؼ  الذيالعقوبات التي وضعت ليا  ببيافالجريمة،  واىمية النص عمييا 

اء جريمػة تقػديـ التقريػر الكػاذب أما قضائيا فإننا لـ نمتمس تعريفا لجريمة التقريػر الكػاذب ، إذ لػـ يعػرؼ القضػ
ضػػػػرورة االسػػػػتعانة بػػػػالخبراء   درسػػػػت  التػػػػي الجتيػػػػادات الصػػػػادرة عػػػػف المحػػػػاكـاكثػػػػرة   بػػػػالر ـ مػػػػف، مػػػػف الخبيػػػػر
 واالعتراض عمى تقارير الخبراء. مياميـ ومتى ُيمجأ إلى الخبرة وأوضحت

الكػاذب، لػذلؾ  التقريػر لجريمةتعريفا  أما عمى مستوى فقياء القانوف الجنائي  فإنو لـ يضع الكثير مف الفقياء
نكتفػػي بمػػف حػػاوؿ وضػػع تعريػػؼ ليػػا ، فمػػنيـ مػػف عرفيػػا بانػػو قيػػاـ الخبيػػر بتأييػػد وقػػائع  يعمػػـ إنيػػا  يػػر مطابقػػة 

ىػذا التعريػؼ قػػد أشػار إلػى إف تعمػػد  إذ أف،  (1)لمحقيقػة شػفاىو أو كتابػػة وذلػؾ فػي أي مرحمػػة مػف مراحػؿ الػػدعوى
تقرير الخبير الذي يقدمو لممحكمة يكوف مكتوبا  وموقعػا  أفة شفيية أو كتابة  ، إال الكذب يمكف أف يؤدي بصور 

 .( 0)مف قبمو ، و يمكف إبداء ما لديو شفاىا في ضوء مناقشة المحكمة لتقريره المقدـ 

مف قياـ الخبير إبداء أي رأي مغموط مخالؼ لحقيقة األمػور يضػمنو  فػي تقريػر خبرتػو المقػدـ  ُعرؼأيضا ما 
. وما جػرى تعريفػو عمػى إنػو لجػوء الخبيػر إلػى الكػذب فػي تقريػره تضػميبل لمعدالػة (7)لى القضاء في دعوى منظورةإ

ف ىػذا التعريػؼ قػد بػيف الغػرض مػف جريمػة التقريػر (6)عمى نحو مخالؼ لمحقيقة قصػدا بحيػث تطمػس الحقيقػة . وا 
 الكاذب أال وىو تضميؿ العدالة.

الحقيقػػة فػػي  يخػػالؼمػػا تقريبػػا ، وىػػو تقػػديـ  المعنػػى نفسػػوجػػاءت عمػػى ومػػع ذلػػؾ فػػإف كػػؿ التعػػاريؼ السػػابقة 
جاءت مطابقة  وقد تقديـ التقرير الكاذب ،  بينتالتقرير المقدـ الى المحكمة، وىذه قمة مف التعاريؼ الفقيية التي 

 ي.ومنيا المشرع الجزائي األردني والمبناني والسور  ،المقارنة لما نصت عمييا التشريعات الجزائية 
                                                           

مسؤولية القانونية لمخبير القضائي، رسالة ماجستير ، كمية الحقوؽ والعمـو ( ايت عثماف كوسيمة،  إخربوشف يوبة، ال1)
 .81، ص0218السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، الجزائر، 

يعد الخبير تقريرا موقعا مف قبمو بالميمة  –.) اوال 1838لسنة  123مف قانوف االثبات العراقي رقـ  166( المادة 0)
ف يشتمؿ التقرير، عمى كافة االمور التي توصؿ الييا، واالسباب التي بني عمييا رأيو ( و يجب ا –المكمؼ بيا. ثانيا 

لممحكمة مف تمقاء نفسيا او بناء عمى طمب الخصـو اف تقرر دعوة الخبير لحضور الجمسة اذا  –) اوال   161المادة 
 في الدعوى.( رات اف تقريره  ير واؼ، او رات اف تستوضت منو عف امور معينة الزمة لمفصؿ

 . 837( ابراىيـ سميماف زامؿ القطاونة، مصدر سابؽ، ص7)
 .790( محمد عزيز شكري، الموسوعة القانونية المتخصصة، مصدر سابؽ ، ص 6)
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 الفرع الثاني

 تمييز جريمة التقرير الكاذب عما يتشابه معها
ىنػػاؾ جػػرائـ تتشػػابو مػػع جريمػػة التقريػػر الكػػاذب فػػي بعػػض الصػػفات إلػػى  الحػػد الػػذي جعػػؿ مػػف التشػػريعات 

مػػػف حيػػػث االعػػػذار المعفيػػػة أو  أـالجزائيػػػة تػػػربط جريمػػػة التقريػػػر الكػػػاذب معيػػػا سػػػواء مػػػف حيػػػث العقوبػػػة المقػػػررة 
وبة ، ولكف مع ذلؾ فإف ىناؾ اختبلفات جوىرية تشؽ ىذا الترابط ، وىذه الجرائـ ىما كؿ مف شيادة المخففة لمعق

الػزور والترجمػػة بخػبلؼ الحقيقػػة ، ومػف ثػػـ سػنميز بػػيف جريمػة التقريػػر الكػاذب وشػػيادة الػزور فػػي الفقػرة األولػػى ، 
 وفي الثانية نميزىا عف جريمة الترجمة بخبلؼ الحقيقة. 

 التقرير الكاذب عن جريمة شهادة الزور جريمةتمييز أوال : 
إف الشػػيادة أحػػد أدلػػة االثبػػات الميمػػة  فػػي مجػػاؿ اإلثبػػات الجنػػائي وقػػد أكػػدت ذلػػؾ النصػػوص القانونيػػة التػػي 

أىمية الشيادة  في اإلثبات بما فصمو مف أحكاميا في   إذ تبيفأوردتيا التشريعات الجزائية ومنيا المشرع العراقي 
بيف إجراءات الشيادة وتقديرىا واألشخاص الػذيف منػع القػانوف مػف اإلسػتماع إلػى شػيادتيـ فػي المػواد المواد التي ت

 .( 1)سارت التشريعات الجزائية المقارنة نفسو النيج( مف األصوؿ الجزائية وعمى  49 -19مف )

اسػػو وبمػػا أدركػػو لػذلؾ فػػإف  الشػػيادة ىػي ادالء الشػػخص بالمعمومػػات التػػي لديػو عػػف الجريمػػة التػػي أدركيػا بحو 
 تعػػد  األمػػور الجزائيػػة   أـبإحػػدى حواسػػو وتنصػػب الشػػيادة عمػػى وقػػائع متعمقػػة بالػػدعوى سػػواء فػػي األمػػور المدنيػػة 

ذا حػػدث عكػػس ذلػػؾ ضػػاعت الحقػػوؽ (0)مػدارا إلظيػػار الحقيقػػة .  واألصػػؿ أف يػػؤدي الشػػاىد شػػيادتو بالصػػدؽ ، وا 
ف الكثيػػر مػف االشػػخاص قػد دأبػػوا عمػى قػػوؿ الػػزور ، فضػبل عػػف ضػياع عدالػػة الحكػـ القضػػائي ، ونتيجػة لػػذلؾ فػإ

 مما دفع التشريعات الجزائية إلى تجريميا.

مػػف قػػانوف العقوبػػات العراقػػي شػػيادة الػػزور ) ىػػي اف يعمػػد الشػػاىد بعػػد ادائػػو اليمػػيف  011المػػادة   وعرفػػت  
ف سمطات التحقيػؽ الػى تقريػر القانونية اماـ محكمة مدنية او ادارية او تأديبية او اماـ محكمة خاصة او سمطة م

، فػي حػيف عرفيػا   الباطؿ او انكار حؽ او كتماف كؿ او بعض ما يعرفو مف الوقائع التػي يػؤدي الشػيادة عنيػا (
تحدث عندما يطمب الشاىد لمشيادة فػي قضػية مدنيػة أو جنائيػة فيؤكػد عػف عمػد شػيئا خاطئػا  بأنيا )جارو(الفقيو 

                                                           

( 100 – 112، المواد )1812لسنة 110( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية السوري رقـ  729-094( المواد )1)
( مف قانوف أصوؿ المحاكمات  38 – 32،  المواد )1812لسنة  112ئية المصري رقـ مف قانوف اإلجراءات الجنا

لسنة  709( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني رقـ 83 -94، المواد )1841لسنة  8الجزائية األردني رقـ 
0221. 

 1883ثقافة لمنشر والتوزيع ، عم اف، ، مكتبة دار ال0( د. حسف الجوخدار، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ط0)
، المكتبة 1، وينظر كذلؾ عبد األمير العكيمي ، د. سميـ حربة ، شرح قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية، ج793، ص

 .141،   ص 1894القانونية، بغداد ، 
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. (1)ذلؾ الفعػؿ أو بصػفة عارضػة فػي اإلضػرار بػاآلخريف و تضػميؿ العدالػةأو ينكر عمدا شيئا صحيحا ويتسبب بػ
والبػػد أف نشػػير إلػػى إف مسػػمؾ التشػػريعات الجزائيػػة المقارنػػة فػػي تنظػػيـ أحكػػاـ جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب  مػػع 

 وىريػة ،جفػوارؽ  بينيمػا كػذلؾ،  إال إف  نتيجة لمتشابو الحاصؿ بػيف الجػريمتيففي فصؿ واحد  الزور جاء شيادة
 -وىذا ما سنبينو مف أوجو التشابو واالختبلؼ بينيما :

 أوجه التشابه :
تتشػػابو جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب  مػػع شػػيادة الػػزور فػػي عػػدة وجػػوه ، سػػواء مػػف حيػػث عمػػة التجػػريـ،       

لعمديػة ، وىػذا مػف الجػرائـ ا عػد ىا فضػبًل عػفجزئية الفعؿ المرتكب لمجريمػة ،  أـوكذلؾ تتشابياف مف حيث كمية 
 :   بالتفصيؿ سندرسوما 

مف الجػرائـ المخمػة بسػير  بعد ىماتشترؾ كؿ مف جريمة التقرير الكاذب وشيادة الزور  من حيث عمة التجريم :-أ
تقػػع شػػيادة الػػزور وجريمػػة التقريػػر الكػػاذب عػػف  إذالجريمتػػاف تعػػداف مػػف جػػرائـ تضػػميؿ القضػػاء ،  ىاتػػاف العدالػػة ،

ييػر الحقيقػة ، إذ تكمػف خطػورة كػؿ مػف الجػريمتيف بأنػو يعتػرض حسػف سػير العدالػة فيسػيئ تغ لغايػةطريؽ الكذب 
سػبيؿ إلى صدقيتيا ونزاىتيا ألف الكذب المقصود مف بعض الشيود و الخبراء قد يحدثاف الخمؿ واالضػطراب فػي 

 . العدالة تحقيؽ

جريمتيف  أنو ال  يشػترط أف تكػوف مف أوجو التشابو ما بيف ال   ب من حيث كمية أو جزئية الفعل المرتكب :
، كػذلؾ الحػاؿ  (0)الشيادة كاذبة مف أوليا إلى آخرىا بؿ يكفي أف يتعمد الشاىد تغيير الحقيقػة فػي بعػض الوقػائع 

التغييػػر الكامػػؿ لمحقيقػػة فػػي  الجزائيػػةالخبيػػر إذ لػػـ تشػػترط النصػػوص  المقػػدـ مػػففػػي جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب 
الكػػذب فػػي  بتعمػػدالجيػػات القضػػائية  تضػػميؿف فػػي جػػزء منػػو عمػػى النحػػو الػػذي يسػػتطيع تقريػػره بػػؿ يمكػػف أف يكػػو 

 .تقريره

 الجػػريمتيفالجريمتػػاف فػػي إف كمييمػػا مػػف الجػػرائـ العمديػػة ، إذ إف  وتشػػترؾ : حيثثث الثثركن المعنثثويمثثن  -ج
رادتػػو إلػػى تغييػػر الحقيقػػة ، إذ بػػالمعنى العػػاـ يشػػترط تػػوافر ال  قصػػد الجنػػائي العػػاـتتطمػػب انصػػراؼ عمػػـ الجػػاني وا 

 ) العمـ واالرادة ( عند ارتكابيما.

 

 

 
                                                           

 .079(  نقبًل عف . رؤوؼ عبيد، مصدر سابؽ ، ص 1)
، 1890زور مف الناحيتيف القانونية و العممية ، دار الفكر العربي ، القاىرة، ( د. شياب ىابيؿ البرشاوي ، الشيادة ال0)

 .191ص 
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 أوجه االختالف : 
 سواء مػفبيف الجريمتيف إال إنو ثمة فروؽ جوىرية بينيما في جوانب عديدة،  التشابو السابقةأوجو  بالر ـ مف

لمتبعػة اختبلفيمػا مػف حيػث اإلجػراءات ا فضػبًل عػفمػف حيػث صػورة السػموؾ اإلجرامػي ،  أـحيث صفة فاعميا ، 
 : تفصيبلً لتحقؽ الجريمتيف ، وسنبينو 

يشػػترط لتحقػػؽ جريمػػة الشػػيادة الػػزور حصػػوليا مػػف الشػػاىد ، أمػػا تقػػديـ  أنػػوإذ مثثن حيثثث صثثفة ااعمهثثا :  –أ 
التقريػػر الكػػاذب فإنػػو حصػػولو يكػػوف مػػف الخبيػػر، فالشػػاىد يقػػدـ إلػػى القاضػػي معمومػػات حصػػؿ عمييػػا بالمبلحظػػة 

ى القاضي أراء وتقييمات وأحكػاـ توصػؿ إلييػا بتطبيػؽ قػوانيف عمميػة أو أصػوؿ فنيػة. الحسية، أما الخبير فيقدـ إل
زيػادة أو نقصػاف، أمػا الخبيػر؛ فيػو يػذكر مقتضػى عممػو  مػف دوف، فقػط فالشاىد يشػيد بمػا رأى أو سػمع أو عمػـ 

 . (1)وتجربتو وحذقو وممارستو وقيامو بيذا األمر الذي طمب فيو إبداء الخبرة

دلػػيبل مباشػػرا فػػي القضػػية، أمػػا  ُتعػػد  إف مػػف الفػػروؽ الجوىريػػة ىػػو أف  شػػيادة الشػػاىد  الثثدليل :مثثن حيثثث تثثوة -ب
 .( 2)مجرد توضيت، أو تقدير لدليؿ آخر، فيو أقرب إلى الحكـ منو إلى الشيادة  يُعدالخبير فرأيو 

إذ ، ييمػػا ومػػف أوجػو االخػػتبلؼ يكػوف فػػي السػموؾ اإلجرامػػي لكم مثن حيثثث صثثورة السثثموك ارجرامثثي :  - ج
إبػػػداء رأي مغػػاير لمحقيقػػػة يضػػػمنو الخبيػػر فػػػي التقريػػػر المقػػػدـ  بواسػػػطة الكػػاذب يكػػػوف السػػموؾ اإلجرامػػػي لمتقريػػػر 

لممحكمػػػة ، فػػػي حػػػيف السػػػموؾ اإلجرامػػػي لمشػػػيادة الػػػزور فػػػي اإلدالء بمعمومػػػات كاذبػػػة أمػػػاـ المحكمػػػة أو سػػػمطات 
 . التحقيؽ

التقريػػر الكػػاذب المقػػدـ مػػف الخبيػػر عػػف شػػيادة الػػزور مػػف : تختمػػؼ جريمػػة تقػػديـ مثثن حيثثث ارجثثراءات  - د 
حيػػث إنػػو يشػػترط فػػي األولػػى قيػػاـ القاضػػي أو المحقػػؽ بنػػدب الخبيػػر فػػي إبػػداء خبرتػػو إذ ال يسػػتطيع الخبيػػر ومػػف 

.فػي حػيف أنػو ( 7)أف تقػـو السػمطات التحقيقيػة بندبػو  مػف دوفتمقاء نفسو إبداء رأيو في قضية ليا عبلقة بالجريمة 
لمشػػػاىد أف يحضػػػر مػػػف تمقػػػاء نفسػػػو إلبػػػداء شػػػيادتو أو بنػػػاء عمػػػى طمػػػب السػػػمطات التحقيقيػػػة المختصػػػة.  يجػػػوز 

                                                           

( جماؿ الكيبلني، االثبات بالمعاينة والخبرة في الفقو والقانوف ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ) العمـو اإلنسانية( ،مج 1)
 .092، ص 0220، 1،ع  11
 .843در سابؽ ، ص مص  (  ابراىيـ سميماف زامؿ القطاونة ،0)
يجوز لمقاضي او  –) ا  1831لسنة  07مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي رقـ  48( نصت المادة 7)

المحقؽ مف تمقاء نفسو او بناء عمى طمب الخصـو اف يندب خبيرا او اكثر إلبداء الراي في ما لو صمة بالجريمة التي 
مف قانوف اإلجراءات الجنائية المصري ، و  080يغة السابقة جاءت المادة يجرى التحقيؽ فييا(، وبذات = معنى الص

لسنة  718مف قانوف البينات السوري رقـ  179مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني.، والمادة  76المادة 
 .1899لسنة   06مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني رقـ  97، والمادة 1863
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 إذواألصػػؿ فػػي الشػػيادة أف تػػؤدي شػػفاىا إال إذا تعػػذر ذلػػؾ بسػػبب طبيعتيػػا أو بسػػبب عجػػز الشػػاىد عػػف الكػػبلـ 
يقدمػػػو الخبيػػػر يكػػػوف مكتوبػػػا ، فػػػي حػػػيف أف التقريػػػر الػػذي (1)يسػػمت لػػػو بػػػأداء شػػػيادتو كتابػػػة أو باإلشػػارة المعيػػػودة

 .( 0)التي توصؿ إلييا لآلراء كافةوموقعا مف قبمو ليكوف ممخصا 

 بخالف الحقيقة عن جريمة الترجمةالتقرير الكاذب  جريمة تمييزثانيا: 
قػػد تسػػتوجب بعػػض الػػدعاوى المرفوعػػة أمػػاـ القضػػاء إبػػراز بعػػض الوثػػائؽ إلثبػػات الحقػػوؽ تكػػوف مكتوبػػة      

ترجمػػػة ُمحمَّفػػة مصػػػدقة أصػػواًل . والترجمػػػة  ًتتػػرجـة، وتمػػػؾ السػػندات ال تعتمػػػد أمػػاـ المحػػػاكـ مػػا لػػػـ بالمغػػة األجنبيػػ
عمومػػا ىػػي نقػػؿ الكػػبلـ مػػف لغػػة الػػى لغػػة أخػػرى، إذ تسػػتعمؿ الترجمػػة  فػػي إجػػراءات المحػػاكـ كجػػزء مػػف الػػدليؿ 

 .(7)ْتترجـ لـ ما  ير العربيةالوثائقي ،  بحيث ال تعد المحاكـ بالتقارير المكتوبة بالمغة 

، فػػإف رئػػيس المحكمػػة بالعربيػػة أو ال يسػػتطيعوف الكػػبلـالمػػتيـ أو أحػػد الشػػيود ال يحسػػف الكػػبلـ  أو قػػد يكػػوف
ذا حػػدث وخػػاف الترجمػػاف  يعػػيف ترجمانػػا يتػػرجـ مػػا يقػػوؿ لممحكمػػة، وينقػػؿ إليػػو مػػا يقولػػو الػػرئيس أو المحػػاموف. وا 

، ىنػا قػد ترتكػب جريمػة الترجمػة  ( بقصػد تضػميؿ العدالػةقضػائية دعوىاألمانة، فترجـ )ترجمة  ير صحيحة في 
 (.6)بخبلؼ الحقيقة وأساسًا عمى تمؾ الترجمة قد تبنى األحكاـ القضائية

لػػذلؾ فقػػد اوردت بعػػض التشػػريعات الجزائيػػة نصوصػػا خاصػػة فػػي معالجػػة جريمػػة الترجمػػة بخػػبلؼ الحقيقػػة ، 
 .(1)جمة  ير صحيحة في قضية حقوقية او جزائيةعرفتيا بانيا قياـ المترجـ الذي يترجـ قصدًا تر  التي

                                                           

تؤدى الشيادة شفاىا ويجوز االذف لمشاىد  –مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي ) ا  41مادة نصت ال (1)
لمف ال قدرة لو عمى الكبلـ اف يدلي بشيادتو كتابة او  –باالستعانة بمذكرات مكتوبة اذا اقتضت طبيعة الشيادة ذلؾ. ب 

كاف الشاىد ال يفيـ المغة التي يجرى بيا التحقيؽ او كاف اصـ  اذا -باإلشارة المعيودة اف كاف ال يستطيع الكتابة.  جػ 
مف  93او ابكـ وجب تعييف مف يترجـ اقوالو او اشاراتو بعد تحميفو اليميف بأف يترجـ بصدؽ وامانة ...(، تقابميا المادة 

مف  094ردني، والمادة مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األ 30قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني والمادة 
 قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية السوري.

 01االثبات المصري رقـ  مف قانوف 112مف قانوف االثبات العراقي، يقابميا المادة  166وىذا ما نصت عميو المادة  (0)
نية األردني . مف قانوف أصوؿ المحاكمات المد 91مف قانوف البينات السوري ، والمادة  111. والمادة 1849لسنة 
 .1897لسنة  97/  82مف قانوف اصوؿ المحاكمات المدنية المبناني رقـ  719والمادة 

التقرير الطبي   … ) 3/4/0212بتاريخ  0212/إثبات /  01رقـ  قرار رئاسة محكمة استئناؼ ديالى االتحادية (7)
 ة مع أوراؽ الدعوى...(األولي كتب بالمغة الكردية وكاف مف المفروض ترجمتو وربط نسخة الترجم

 803 -804، ص 1893، المطبعة الجديدة، دمشؽ،  ،6، ط0عبد الوىاب حمد، أصوؿ المحاكمات الجزائية،ج (6)
مف قانوف العقوبات 088مف قانوف العقوبات العراقي النافذ، المادة  011( أشارت إلى الترجمة بخبلؼ الحقيقة المادة 1)

مف قانوف العقوبات السوري النافذ ،  627نوف العقوبات االردني النافذ ، والمادة مف قا 018المصري النافذ، المادة 
 مف قانوف العقوبات المبناني النافذ . 617والمادة 
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ػػػرض ترجمتػػػو ألقػػػواؿ  أمػػػا فقييػػػا فقػػػد جػػػرى تعريفيػػػا بأنيػػػا قيػػػاـ المتػػػرجـ  بقمػػػب الحقػػػائؽ  أو تحوي رىػػػا فػػػي مع 
األجنبيػة أو الشػاىد العػاجز عػف األشخاص النػاطقيف بالمغػة األجنبيػة، أو لعقػود وسػندات وتعيػدات مكتوبػة بالمغػة 

فييػا سػواء كانػت تمػؾ الجيػات مدنيػة أـ  إداريػة أـ  يحقػؽضػية معينػة منظػورة أمػاـ القضػاء أو وذلؾ فػي  ق الكبلـ
 .(1)جزائية 

فإف ىناؾ تقارب بيف جريمػة تقػديـ التقريػر الكػاذب مػف الخبيػر والترجمػة بخػبلؼ الحقيقػة إلػى الحػد التػي  لذلؾ
ثمة أوجو اختبلؼ بينيما وىذا ما سػوؼ  ىناؾ أنوبعض التشريعات الجزائية عقوبتيا في نص واحد  إال  صا ت
 -نبينو :

 أوجه التشابه : 
تتشػػػابو جريمػػػة تقػػػديـ التقريػػػر الكػػػاذب مػػػع الترجمػػػة بخػػػبلؼ الحقيقػػػة فػػػي أوجػػػو عديػػػدة ، إذ تتشػػػابو مػػػف حيػػػث 

عمة التجريـ ، واشتراط الصفة في فاعميا، و تشابيما في اإلجراءات ، والجية التي  فضبًل عفالسموؾ المرتكب ، 
 مف الجرائـ العمدية، وسنبيف تمؾ األوجو تباعا : وعد ىاحصؿ أماميا الجريمة ، ت

كػؿ مػف الترجمػة بخػبلؼ الحقيقػة والتقريػر الكػاذب يعمػد الجػاني إلػى  أفإذ  من حيث السثموك المرتكثب :  -أ
 في الترجمة . أـالذي قدمو  التقريرالكذب والمتمثؿ في  تغيير الحقيقة سواء في 

إذ تشػتركاف مػف حيػث كونيػا مضػممتاف لمعدالػة  الجػريمتيفذلػؾ فػإف  فضػبًل عػف التجثريم : من حيث عمة -ب
صػدار األحكػاـ الخاطئػة  أثرمف  ليمامف الجرائـ المخمة باإلدارة القضائية لما  تعد اف في اإلخػبلؿ بسػير العدالػة وا 

 . (0)المبنية عمى تمؾ الترجمة أو ذلؾ التقرير

ىاتػاف الجريمتػاف فػي بعػض إجراءاتيػا إذ قيػدت النصػوص التشػريعية التػي  تتشػابومن حيث ارجراءات :  -ج
أعمػػاؿ الخبيػػر أو المتػػرجـ وقبػػؿ أف يؤديػػا أعماليػػا بحمػػؼ اليمػػيف ،  إذ ينبغػػي عمػػى الخبيػػر قبػػؿ أف يقػػدـ  نظمػػت

يػػا بصػػدؽ القانونيػػة بػػأف يؤديػػا أعمالتقريػػره أو المتػػرجـ قبػػؿ أف يقػػوـ بميمػػة الترجمػػة أف يعمػػدا إلػػى  حمػػؼ اليمػػيف 
 .(7)وأمانة 

                                                           

آخر ،  www.arab-ency.com( مصطفى أحمد التونسي، الجرائـ المخمة باإلدارة القضائية، بحث منشور في 1)
 .19/3/0201زيارة 

 .790( محمد عزيز شكري ، مصدر سابؽ ، ص 0)
اذا لـ يكف الخبير مقيدا في جدوؿ الخبراء وجب اف يحمؼ  –( مف قانوف االثبات العراقي ) ثانيا 176( انظر المواد )7)

المحاكمات الجزائية ( مف قانوف أصوؿ 41يمينا قبؿ مباشرة ميمتو باف يؤدي عممو بالصدؽ واالمانة (   والمادة )  
اذا كاف الشاىد ال يفيـ المغة التي يجرى بيا التحقيؽ او كاف اصـ او ابكـ وجب تعييف مف يترجـ اقوالو او  -العراقي )جػ 

( مف قانوف أصوؿ 003(  و )61اشاراتو بعد تحميفو اليميف باني ترجـ بصدؽ وامانة.(  ، تقابميا المادتاف  )

http://www.arab-ency.com/
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التشػابو بػيف جريمػة تقػديـ التقريػر الكػاذب  يظيػركػذلؾ من حيث الجهثة التثي يحصثل أمامهثا الجريمثة :  -د
والترجمة بخبلؼ الحقيقة مف حيث الجية التي تحصػؿ أماميػا الجريمتػاف ، إذ اشػترطت التشػريعات الجزائيػة التػي 

ائية ) المحػاكـ المدنيػة أو االداريػة أو الجزائيػة ( أو جيػة مػف أشارت الييما أف يكوف حػدوثيما أمػاـ السػمطة القضػ
 جيات التحقيؽ.

تتطمػب تػوافر  التػيتشابيما مف حيث كونيما مػف الجػرائـ العمديػة  فضبًل عف:  الركن المعنويمن حيث  -ه
رادتو إلى تغيير الحقيقة . الجرميالقصد   العاـ والمتمثؿ باتجاه عمـ الجاني وا 

 أوجه االختالف :
ىنػػاؾ اختبلفػػات  أفعمػػى الػػر ـ مػػف التشػػابو بػػيف جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب والترجمػػة بخػػبلؼ الحقيقػػة إال 

حيػث الصػفة فػي فاعميػا ، ومػف حيػث  أـ مػفجوىرية بينيما ، سواء مف حيث طريقة ارتكاب السموؾ اإلجرامي ، 
 صبلحية الجية التي تكمؼ الخبير أو المترجـ ، وسنبينو تباعا :

إلػػى  : إذ جريمػػة التقريػػر الكػػاذب تتحقػػؽ عنػػدما  يعمػػد الجػػانيحيثثث طريقثثة ارتكثثاب السثثموك ارجرامثثيمثثن  -أ
تغيير الحقيقة  في التقرير الذي يمتـز بإعداده تضميبًل لمعدالة وعمى عمى نحو مناٍؼ لمحقيقة قصدًا بحيث تطمػس 

يػاـ الفاعػؿ بالترجمػة كػذبًا كتابػة أو شػفاىًا في الترجمػة بخػبلؼ الحقيقػة ، يتمثػؿ بق السموؾ اإلجراميالحقيقة ، أما 
في قضية منظورة أماـ القضاء، أي إذا يعمد المترجـ إلى تغيير الحقيقة التي أراد الشاىد قوليا وذلػؾ فػي معػر ض 
ترجمتو ألقواؿ األشخاص الناطقيف بالمغة األجنبية، أو تحوير عكس ما ىو موجود في العقود والسػندات المكتوبػة 

وذلػؾ فػي   ، المحكمػة عنػدما تندبػو  وذلػؾ الشػاىد أو المػتيـ عنػدما ال يسػتطيعوف عمػى الكػبلـجنبية أو األبالمغة 
 فييا.  ًيحقؽقضية معينة منظورة أماـ القضاء أو 

كذلؾ مف أوجو االختبلؼ بينيما ىو اختبلؼ في صفة  فاعميا ، اي صفة ااعمها :  االختالفمن حيث -ب
ير الكػاذب ىػو الخبيػر الػذي تعينػو المحكمػة ويعػرؼ الخبيػر  بأنػو شػخص ذو درايػة فاعؿ جريمة تقديـ التقر  أفإذ 

وال  يسػػتعيف بػػو القضػػاء فػػي أمػػور تػػدخؿ فػػي اختصاصػػو، ولػػو إلمػػاـ بموضػػوع فنػػي أو عممػػي أو عممػػي،  عاليػػة،
يعة الحاؿ . أما مرتكب جريمة الترجمة بخبلؼ الحقيقة فيو بطب(1)يجوز لمخبير أف يتجاوز الميمة المعيود لو بيا
بأنػػو شػػخص طبيعػػي مقيػػد فػػي الجػػدوؿ ويقػػوـ بمزاولػػة اعمػػاؿ الترجمػػة يجػػب أف يكػػوف مترجمػػا وقػػد عػػرؼ المتػػرجـ 

تحويػؿ النصػوص والكممػات واالفكػار والوثػائؽ والعقػود والسػندات مػف لغػة إلػى يتػولى  الػذي  الغيػرالمحمفة لحساب 

                                                                                                                                                                                                 

( مف 91، والمادة )0216لسنة  00/ أ( مف قانوف المحمفيف السوري رقـ  3ي . والمادة )المحاكمات الجزائية األردن=
 ( مف قانوف االجراءات الجزائية المصري النافذ.94قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية المبناني النافذ. والمادة )

 مطبعة دار النجاح الجديدة، بيضاء،الدار ال شرح قانوف المسطرة المدنية والتنظيـ القضائي، ( عبد العزيز توفيؽ،1)
 .197 ،ص 1881
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لمترجـ ، إذ مف مياـ الخبير ىو معاينة مسرح الحادث ، وىذا يستتبع اختبلؼ في ميمة  الخبير و ا(1)  لغة اخرى
بػداء الػرأي والتحقيػؽ الفنػي  جراء الفحوصػات والتجػارب و االطػبلع عمػى المسػتندات ، وا   عمػؿ،  أمػا  (0)واالدلة وا 

مف خصـو  ال يقدروف عمى الكبلـالعربية أو الذيف المترجـ فإنو يقتصر عمى نقؿ ما يصرح بو مف يجيموف المغة 
ود ، وما يوجو ليؤالء مف المحكمة ، أو مف باقي الخصـو فيو أشبو بوسيمة االتصاؿ التي تمكف المحكمػة أو شي

، وتمكػػػف مػػػف ال يػػػتقف العربيػػػة مػػػف ممارسػػػة حقػػػو فػػػي الػػػدفاع، أو المسػػػاىمة فيػػػو عونػػػا لػػػبعض  مياميػػػامػػػف أداء 
 ستند أو ما أراده الشاىد .قد يعمد بيا المترجـ إلى نقؿ عكس حقيقة الم . التي (7)الخصـو أو لممحكمة

ومف االختبلفات التي  تبرز بيف جريمة تقػديـ من حيث صالحية الجهة التي تكمف الخبير أو المترجم : -ج
التقرير الكػاذب والترجمػة بخػبلؼ الحقيقػة ىػو مػف حيػث صػبلحية المحكمػة التػي كمفػت الخبيػر فػي عمػؿ خبػرة أو 

فإنػػو  ومػف ثمػػةممحكمػػة فػػي مناقشػة الخبيػػر ومػا أورده فػػي تقريػػره ، انتػدبت المتػػرجـ فػي عمػػؿ الترجمػػة ، إذ يمكػف ل
يكػوف إعػداد  ومف ثمة. (6)، ولممحكمة أف تطمب إعادة التقرير لتدارؾ فيو مف النقص أو الخطأ حاسماً  دليبلً ليس 

ئيػػة لػػـ التقريػػر أكثػػر صػػعوبة مػػا داـ يخضػػع لممناقشػػة والتوضػػيت ، أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بالترجمػػة فػػإف التشػػريعات الجزا
لػػذا تبػيف مناقشػػة المحكمػػة فػػي مػػا بينػو المتػػرجـ فػػي حػػاؿ ترجمتػػو لممسػتندات المكتوبػػة بالمغػػة االجنبيػػة أو الشػػاىد ،

 أسيؿ فيما لو عمد المترجـ إلى تغيير الحقيقة التي أراد أف يقوليا الشاىد. ىي

 المطمب الثاني

 أركان جريمة التقرير الكاذب والعقوبة المقررة لها
 التػيتوافر أركػاف معينػة وىػي عمػى نػوعيف، وتتمثػؿ باألركػاف العامػة   جريمة ىناؾنوف لكي تكوف يتطمب القا

دوف  يرىا ،  معينة مفالنظر عف نوعيا ، وأركاف خاصة التي تتطمب في جريمة  بصرؼتتطمب في كؿ جريمة 
ددتيا التشػريعات الجزائيػة، تسػتوجب فػرض العقوبػة التػي حػ التياألركاف تتحقؽ المسؤولية الجزائية ،  و بتماـ ىذه

فػػرعيف ، نبػػيف فػػي الفػػرع األوؿ أركػػاف جريمػػة التقريػػر الكػػاذب، وفػػي الفػػرع  عمػػىوبػػذلؾ سػػوؼ نقسػػـ ىػػذا المطمػػب 
 الثاني نبيف العقوبة المقررة لجريمة التقرير الكاذب.

 

 
                                                           

 .0216لسنة  00( المادة األولى مف قانوف التراجمة المحمفيف السوري رقـ 1)
، المركز القومي 1دراسة تطبيقية مقارنة ، ط –( أحمد ناصر مصطفى الناصر ، النظاـ القانوني لمخبرة الطبية 0)

 .88-89ص  ، 0218لئلصدارات القانونية ، القاىرة ، 
، ص   1898( ياسيف خضير عباس السعدي ، الخبرة في الدعوى الجزائية ، بحث مقدـ إلى المعيد القضائي، بغداد، 7)

01. 
 .01، ص  1887 دار النيضة، القاىرة، الخبرة في المسائؿ المدنية والتجارية، ( عمي الحديدي،6)



 الفصل الثاني: بعض التطبيقات الموضوعية الختالق الجرائم...............................
 

84 

 

 الفرع األول

 أركان جريمة التقرير الكاذب
ة، وىػي الػركف المػادي والػركف المعنػوي، ولكػف ىػذا الحػاؿ تمتقي أ مب الجرائـ بعناصر أساسية عامػة ومشػترك

الػػركنيف، بػػؿ أف نموذجيػػا القػػانوني  بيػػذيفال يسػػتوي فػػي جميعيػػا، فينػػاؾ نػػوع مػػف الجػػرائـ عنػػد قياميػػا ال تكتفػػي 
ذلؾ توافر عناصر خاصة تميزىا عف  يرىػا مػف الجػرائـ، وىػو ضػرورة تػوفر الػركف الخػاص ،  عف فضبلً يتطمب 

 -كف الخاص ومف ثـ الركنيف المادي والمعنوي في جريمة التقرير الكاذب :لذا سنبيف الر 

وىػػػو ركػػػف مسػػػتقؿ عػػػف نشػػػاط الجػػػاني ولكنػػػو الـز لموجػػػود القػػػانوني  أوال : الثثثركن الخثثثا  ) المفتثثثرض( :
 يرىا مف الجػرائـ ، إذ  مف دوفلمجريمة. ويساىـ في تمييز جريمة معينة عف بقية الجرائـ . فيو يختص بجريمة 

عبر عف  حالة واقعيػة أو قانونية تتجسػد فػي الجريمػة التػي تمػس مصػمحة يحمييػا القػانوف ويفتػرض وجػوده وقػت ي
 األركػػػاف فضػػػبًل عػػػفوقػػػوع الجريمػػػة، ويػػػػشترط القػػػانوف تػػػوافر ىػػػذا الػػػركف لكػػػي يكػػػوف ركنػػػا مفترضػػػًا فػػػي الجريمػػػة 

بصػفة فػي الجػاني أو المجنػى عميػو  . ويتمثؿ الركف الخػاص فػي ضػرورة تػوافر صػفة خاصػة والمتمثمػة (1)االخرى
ف تمؾ الصفات ترتبط بيذا النوع مف الجرائـ وجودا أو عدما  بحيث إذا ما انتفػت عػف  أو في عناصر أخرى .  وا 
الجاني أو المجنى عميو قبػؿ ارتكابيػا، أو اكتسػبت بعػد ذلػؾ فإننػا نكػوف أمػاـ جػرائـ أخػرى، ىػذا النػوع مػف الجػرائـ 

 .(0) ؿ الخاصعميو جريمة الفاع ُأطمقت

  التػػػيالػػػركف الخػػػاص يتحػػػدد فػػػي صػػػفة فاعػػػؿ الجريمػػػة ،   أفإذ كػػػذلؾ الحػػػاؿ فػػػي الجريمػػػة موضػػػوع بحثنػػػا ، 
قانوف العقوبػات العراقػي، و اشػترطت صػراحة أف  مف (011المادة ) يشترط أف يكوف خبيرًا وفؽ ما جاء في نص

تحقيػؽ. فػبل مجػاؿ لتطبيػؽ ىػذه المػادة إف كػاف يكوف الخبير معينًا مف السمطة القضائية أو أي جية مف جيػات ال
إنو ال يعمؿ بيذه المادة إف جرت الخبرة مف جيات أخرى  ير  والخبير يدلي برأيو الخاص ويقوـ باالستنتاجات، 

  التحقيػػؽ، وقػػد حػػددت تمػػؾ الجيػػات بالسػػمطة القضػػائية أو أي سػػمطة مػػف سػػمطات  011التػػي ذكػػرت فػػي المػػادة 
فػػي التشػػريع العراقػػي عمػػى قاضػػي التحقيػػؽ والمحقػػؽ تحػػت اشػػراؼ قاضػػي التحقيػػؽ  ، وظيفػػة التحقيػػؽ   وتقتصػػر
اعضػاء الضػبط القضػائي والمسػؤوؿ فػي  وألي قاضػي فػي جريمػة مشػيودة مػف نػوع جنايػة او جنحػو  أجاز كذلؾ

 .( 7)تخويؿ عضو االدعاء العاـ القياـ بالتحقيؽ  فضبًل عف مركز الشرطة

                                                           

لعامة في ضوء المنيج الغائي، مجمة القانوف واالقتصاد ،  ع ( مأموف محمد سبلمة ، جرائـ الموظفيف ضد االد ارة ا1)
 . 113، ص  1848،  1
 .69( د. فخري عبد الرزاؽ الحديثي، مصدر سابؽ ، ص 0)
 /أ، ب( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي النافذ.12/أ( )10/ج( )11/أ (  ) 11( ينظر المواد )7)
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لمقارنة فإنو أيضا اشترطت توفر الركف الخاص فػي جريمػة التقريػر الكػاذب مػف أما باقي التشريعات الجزائية ا
يجب أف يكوف خبيرا ومعينا مف السػمطة القضػائية حصػرا وىػذا واضػت  الذيضرورة توفر الصفة الخاصة لمجاني 

 .( 1)تقديـ التقرير الكاذب  عالجتمف النصوص التشريعية التي 

 عػػد  ، إذ ال يمكػػف مػػنيـرت الخبػػرة مػػف الشػػرطة ولػػو بمعرفػػة خبيػػر معػػيف لػػذلؾ فإنػػو ال يعمػػؿ بيػػذه المػػواد إف جػػ
تمػػؾ الخبػػػرة دلػػػيبًل تبنػػػى عميػػػو األحكػػػاـ القضػػػائية ، بحجػػة  إف الشػػػرطة أصػػػبًل ال تسػػػتطيع تحميػػػؼ الخبيػػػر اليمػػػيف 

وع إف محكمة الموض ( القانونية ألف ذلؾ ليس مف صبلحيتيا، وىذا ما أكدتو محكمة النقض المصرية في قوليا:
قد اعتمدت في حكميا المطعوف فيو الخبرة الجارية مف قبيؿ الخبير )أ( ومف حيث إف ىػذا الخبيػر قػد اسػتمع مػف 

بعػػد أف حمفػػاه اليمػػيف القانونيػػة  07/11/1841مػػوقعي ضػػبط الشػػرطة العريػػؼ )ع( والشػػرطي )ش( المػػؤرخ فػػي 
لتفػػويض وكيػػؿ النيابػػة العامػػة المػػؤرخ فػػي اسػػتنادًا  اإلجػػراءات الجنائيػػة/ مػػف قػػانوف 61المنصػػوص عنيػػا بالمػػادة /

، ومف حيث إف العريؼ والشرطي ال يممكاف حؽ تحميؼ اليميف الذي ىو مف اختصاص القضػاة 00/11/1841
 .(0) )مما سبب وقوع بطبلف في اإلجراءات أثر في الحكـ المطعوف فيو وعرضو لمنقض

أو معينا مػف سػمطة قضػائية، فػي التشػريعات  فاف لـ يكف ىذا الخبير مندوبا، أو مسمى أو مفروضا ومف ثمة
يمكػػف أف تنػػزؿ بػػو العقوبػػة المحػػددة لػػو فػػي  لػػذا الجزائيػػة المقارنػػة فػػإف تقريػػره ال يمكػػف أف يكػػوف لػػو صػػفة رسػػمية،

 صمب المواد في قوانيف العقوبات المقارنة .

مػػػأموري الضػػػبط ويبنػػػى عمػػػى ذلػػػؾ أف الخبيػػػر الػػػذي تعينػػػو الضػػػابطة العدليػػػة ) أعضػػػاء الضػػػبط القضػػػائي ، 
القضائي(  لتقدير األضرار تتصؿ بالتحقيؽ الذي تجريو، ال ينطبؽ عميو نصوص المواد التي أشارت إلى جريمػة 

 . (7)التقرير الكاذب في النصوص الجزائية المقارنة

لذلؾ فإف ىناؾ نقد وجو لمنصوص الجزائية المقارنة ، عمى أسػاس أف المشػرع  لػـ يحسػف فػي صػيا ة الػنص 
رورة اشتراط المشرع في أف يكوف الخبير معينا مف السمطة القضائية ، وىذا يثير العديػد مػف اإلشػكاليات ، مف ض

التي يمكف أف تقع مف الخبرة فقد نص القػانوف عمػى أف الخبيػر ىػو الػذي تعينػو السػمطة القضػائية، فيػؿ يفيػـ مػف 

                                                           

(  و 610( قانوف العقوبات السوري النافذ و ) 620لعقوبات المصري النافذ و  )( مف قانوف ا088( ينظر المواد )1)
 ( قانوف العقوبات األردني النافذ .019قانوف العقوبات المبناني النافذ ، و )

، مشار إليو عند محمد عزيز شكري ، مصدر سابؽ ،  0874( قرار محكمة النقض المصرية / جناية ، رقـ القرار 0)
 .797ص
/أ( مف قانوف أصوؿ اإلجراءات الجنائية 08( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية العراقي ، )78نظر المواد )( ي7)

( مف قانوف أصوؿ 9( )3( مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية األردني المواد )8/ ب( )9المصري ، المواد )
 ؿ المحاكمات الجزائية المبناني .( مف قانوف أصو  79( و )11المحاكمات الجزائية السوري ، المواد )
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حكمػػة ؟ وفيمػػا إذا كػػاف ذلػػؾ، فمػػا ىػػو ىػػذا الػػنص أف مفيػػـو الخبيػػر ىػػو الخبيػػر الػػذي يكػػوف مسػػجبل اسػػمو فػػي الم
 .(1)موقؼ القانوف مف التقرير الكاذب الصادر مف خبير قدـ تقريره بناء عمى طمب الخصوـ؟

توسػػيع الجيػػات  التػػي  بفضػػؿ وذلػػؾ،  التشػػريعات المقارنػػةالمشػػرع  العراقػػي كػػاف أكثػػر توفيقػػا مػػف  أف نػػرىلػػذا 
و قدـ تقريرا كاذبا ، وأنو مػف األفضػؿ أف تكػوف صػيا ة الػنص فرض العقوبة فيما ل ومف ثمةتتولى تعييف الخبير 

بالنسبة إلى التشريعات الجزائية المقارنة بعدـ تحديد الخبيػر فػي أف تحػدده السػمطة القضػائية ليصػبت تجػريـ الفعػؿ 
 . رأيًا مخالؼ لمحقيقة يبديمف أي خبير 

جػرائـ ماديػة وجػرائـ  عمػى الماديػةث النتيجػة ذكرنػا فيمػا سػبؽ إف الجػرائـ تقسػـ مػف حيػ:  ثانيا : الثركن المثادي
النظػر عػف تحقػؽ نتيجػة معينػة أو عػدـ  بصػرؼوـ ركنيا المادي عمى السموؾ اإلجرامي فقط وذلػؾ يق شكمية التي

تحققيػػا،  و إلػػى ىػػذه الفئػػة تنتمػػي جريمػػة التقريػػر الكػػاذب، التػػي يعاقػػب عمييػػا  لمجػػرد تحقػػؽ السػػموؾ اإلجرامػػي 
فإف الركف المادي مكتمؿ التكويف  ومف ثمةتيجة أو ضرر عنيا أو عدـ تحقؽ ذلؾ ، وبصرؼ النظر عف تحقؽ ن

 لدى قياـ الفاعؿ بالسموؾ اإلجرامي فقط .

بػداء أي  بػالمجوء السموؾ اإلجرامي في جريمة التقرير الكػاذبيتحقؽ  السموك ارجرامي: -1 إلػى الكػذب وا 
إلييػا فػي تقريػره والمتمثػؿ بفعػؿ مػادي  بػإجراء أي تغييػر  رأي مخالؼ لمحقيقة أو ابتداع حقيقة جديدة التػي توصػؿ

 .(0)في تقريره المقدـ لمقضاء  لمحقيقة

تغيير الحقيقة في تقرير الخبيػر يعنػي إظيػار أمػر معػيف فػي  يػر الصػورة التػي يجػب أف يكػوف عمييػا   أفإذ  
تقريػرا كاذبػا وال عقػاب،  ُيعػد  بل فإذا كاف التقرير ال يشتمؿ عمى شيء مف الكذب، بؿ كػاف يتضػمف أمػورا حقيقيػة فػ

ولػػو كػػاف الػػذي حػػرره قػػد قصػػد تغييػػر الحقيقػػة واإلضػػرار بػػالغير، والخبيػػر مػػف واجبػػو أف يػػذكر فػػي تقريػػره الحقيقػػة 
دوف نقصاف، أو إبياـ أو  موض في التقرير متعمد بحيػث تػنطمس الحقيقػة، بػؿ يجػب أف يكشػؼ فػي  كاممة مف

مػا تكػوف فػي الجنايػات   البػاً ، وىػذه التقػارير عمييػا جميعيػامسػتورة، والمظمػؿ التقرير جوانب القضية المكشػوفة وال
  .مف جية إطبلؽ العيارات النارية، سبب وفاة ، كأف تكوف طبيعية أو بسبب جناية ، أو بأي سبلح كانت الوفاة 

يمكػػف أف  مػاكالسػموؾ اإلجرامػي بػأي نشػػاط إيجػابي يقػوـ بػو الخبيػر فػػي سػبيؿ تغييػر الحقيقػة ،  يتحقػؽلػذلؾ  
يتحقؽ بأي فعؿ سمبي والمتمثؿ  باالمتناع عف إيراد فػي تقريػره مػا يفيػد فػي كشػؼ الحقيقػة ومػا يكػوف  رضػو مػف 
طمس الحقيقة وتضميؿ العدالة، فتقوـ الجريمة إذا  قدـ أي منيما معمومات مخالفة لمحقيقة أو إذا امتنع أي منيما 

إلػػى القضػػاء ، كػػأف يتحاشػػى  المقػػدـذكػػر معمومػػات فػػي تقريػػره عػػف معمومػػات تفيػػد فػػي كشػػؼ الحقيقػػة ، أو إ فػػاؿ 
 .  يعاني مرضًا مامثبل ذكر أف الشخص المتوفي كاف 

                                                           

 . 86( ميدي فرحاف محمود ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 . 843مصدر سابؽ ، ص   ( ابراىيـ سميماف زامؿ القطاونة ،0) 
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بينػػت بإمكػػاف تحقػػؽ السػػموؾ اإلجرامػػي فػػي جريمػػة التقريػػر  التػػيونشػػير إلػػى حكػػـ إلحػػدى المحػػاكـ األردنيػػة 
افي لمحقيقػػة مػػف قبيػػؿ الخبيػػر وفقػػا قضػػت فيػػو بػػأف : ) جػػـر الجػػـز بػػأمر منػػ التػػي ،الكػػاذب فػػي صػػورة فعػػؿ سػػمبي

مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات يتطمػػػب لممسػػػائمة الجزائيػػػة " تػػػوفر الػػػركف المػػػادي " وىػػػو الفعػػػؿ أو  1/019ألحكػػػاـ المػػػادة 
 .(1)االمتناع الذي بواسطتو تتكشؼ الجريمة (

نتيجػػة ، والكف المػػادي لجريمػػة التقريػػر الكػػاذب: ىػػي العنصػػر الثػػاني مػػف عناصػػر الػػر  النتيجثثة الجرميثثة-2
الجرمية  بوصفيا األثر الطبيعي الذي يتمخض السموؾ عنو او يعتد بو القانوف ، األمر الذي يحقػؽ عػدوانا عمػى 

 .(0)حؽ او مصمحة قدر الشارع جدارتيا بالحماية الجنائية

انػػو التغييػػر الػػذي يحػػدث فػػي  أوولمنتيجػػة الجرميػػة مفيومػػاف األوؿ : مػػادي وىػػو األثػػر الػػذي تدركػػو الحػػواس  
عالـ الخارجي كأثر لمسموؾ ، والثاني : قػانوني ويتمثػؿ بمجػرد اإلضػرار او تعػريض المصػمحة القانونيػة لمخطػر، ال

 .( 7)أي اف الجريمة تقوـ بمجرد ارتكاب السموؾ الذي لو صبلحية االعتداء عمى المصمحة محؿ الحماية

سػػواء  - قػػانوف العقوبػػاتوذلػػؾ ألف جريمػػة تقػػديـ التقريػػر الكػػاذب ضػػمف الجػػرائـ الشػػكمية  فػػإف ونتيجػػة لػػذلؾ  
لػػـ يشػػترط لقيػػاـ  جريمػػة التقريػػر الكػػاذب تحقيػػؽ نتيجػػة  -المبنػػاني أـالسػػوري  أـاالردنػػي  أـالمصػػري  أـالعراقػػي 

قائمة بمجرد وجود التيديد الذي مػف شػأنو يكػوف قػادر عمػى النيػؿ مػف الحػؽ الػذي ىػو  عد ىاجرمية معينة ، وانما 
صػدار األحكػاـ  العدالة وذلػؾيتمثؿ في جريمة التقرير الكاذب  في حماية  يالذموضع حماية القانوف )  بسػيرىا وا 

مػدلوؿ قػانوني  ليػاالمبنية عمى ذلؾ التقرير الكاذب ( و بذلؾ فاف النتيجة الجرمية في جريمة التقرير الكاذب ىػي 
 المادي . مدلوؿوليس 

الجريمػة قائمػة، حتػى  ُتعػد  ي الجريمػة فمػف دونػو ال الركف المعنوي ىػو الػركف الثػاني فػ ثالثا : الركن المعنوي :
ولػػو اكتممػػت عناصػػػر الػػركف المػػػادي، فػػإف الػػركف المعنػػػوي المكػػوف مػػػف النشػػاط اإلجرامػػي الػػػذىني والنفسػػي، ىػػػو 

عػف ابعػاد  –إلى جانب معنويات الجريمػة األخػرى  –المعبر الحقيقي عف الشخصية اإلجرامية، فيو الذي يكشؼ 
 . اس ذلؾ، يستطيع القاضي أف يحدد نوعيا، ودرجة خطورتيا، ونوع العقوبة ىذه الشخصية وعمى اس

                                                           

، حكـ مشار في مقاؿ بعنواف جريمة التقرير الكاذب  0201لسنة  942( حكـ محكمة أربد بصفتيا االستئنافية رقـ 1)
--https://jordan، مف إعداد ليمى خالد وأحمد منصور ، متاح عمى الموقع اإللكتروني:   والترجمة بخبلؼ الحقيقة

lawyer-.com      
 مساًء . 1/72، الساعة  0201/  3/  06آخر زيارة 

 62، ص 0211ف الحقوقية ، بيروت ، ،زي 1( د. محروس نصار الييتي : النتيجة الجرمية في قانوف العقوبات، ط0)
 69ص –
 .137، ص 1883، منشاة المعارؼ ،اإلسكندرية ،  7( رمسيس بيناـ : النظرية العامة لمقانوف الجنائي ،ط7)

https://jordan--lawyer-.com/
https://jordan--lawyer-.com/
https://jordan--lawyer-.com/
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 الجرمػيفالقصػػد  الجرمػيجريمػة التقرير الكاذب ىي جريمػة عمديػة يتخػػذ الػػركف المعنػػوي فييػػا صػػورة القصػػد 
المكمػؼ بػو والمتمثػؿ  فػي جريمػة التقرير الكاذب يتػوافر بعمػـ الخبير إف ما يقـو بو مف عمؿ ىو  االخػبلؿ بواجبػو

بقيامو بأي فعؿ مف شأنو تغيير الحقيقة فػي تقريػر خبرتػو  واتجػاه  أرادتػػو الػػى ذلػػؾ ويجػػب اف يكػػوف ىػػذا القصػػد  
 .( 1)المكػوف لمػركف المادي لمجريمة اإلجراميمعاصػًر لمنشػاط 

صػريو العمػـ واإلرادة بالتقػديـ العػاـ بعن الجرمػيولذلؾ  فيي كغيرىا مف الجرائـ مف حيػث ضػرورة تػوفر القصػد 
ال ال يعد األمر سوى مجػرد خطػأ  يػر مقصػود يعػود أمػر تقػديره لممحكمػة  دعوىالتقرير الكاذب في  قضائية ،  وا 

القانونيػػة  النصػػوصفػػي ىػػذه الحػػاؿ ال مجػػاؿ لتطبيػػؽ  ومػػف ثمػػة كػػاف ، أيػػاً النظػػر عػػف الػػدافع  بصػػرؼالمختصػػة 
فػػإف المسػػؤولية الجزائيػػة  لمخبيػػر تنتفػػي كميػػا كممػػا كػػاف تغييػػر الحقيقػػة فػػي ، وثػػـ  الحاكمػػة لجريمػػة التقريػػر الكػػاذب

تقريػره قػد جػاء مجػرد خطػػا  فػي التقريػر مػف طرفػػو ، مػاداـ القصػد الجرمػي منتفيػػا لديػو وال تػأثير لمػدوافع والبواعػػث 
 .( 0)إنو قد يظؿ مسؤوال مف الناحية المدنية  فضبًل عفعمى نيوض ىذه الجريمة 

جريمة التقرير الكاذب أف المشرع فييا لـ يوجب وجود أي قصد  عالجتلنصوص الجزائية التي يستنتج مف ا 
نما اكتفى بالقصد العاـ بعنصريو العمـ واالرادة. إال إف المحػاكـ  جرمي خاص لكي تقوـ جريمة التقرير الكاذب  وا 

جػرد العمػـ واإلرادة. فػبل يوجػد ىػذا السورية  قد بينت بأف ركف القصد في التقرير الكػاذب يسػتمـز وجػود أكثػر مػف م
سػػػواء قصػػػد . (7)الػػػركف إذا لػػػـ يوجػػػد سػػػوء النيػػػة وقصػػػد الضػػػرر وخاصػػػة عنػػػدما تكػػػوف الخبػػػرة فػػػي قضػػػية جنائيػػػة

 بصورة عامة خداع السمطة العامة .  أـاالضرار بالمجني عميو 

 الفرع الثاني

 العقوبة المقررة لجريمة التقرير الكاذب
دوف  قانونا مفبات اصمية او تبعية او تكميمية ، فالعقوبات األصمية تكوف مقررة وىي اما اف تكوف عقو      

اف يكػػػوف تنفيػػػذىا معمقػػػًا عمػػػى الحكػػػـ بعقوبػػػة اخػػػرى وىػػػي تتمثػػػؿ بػػػالحبس والغرامػػػة واألشػػػغاؿ الشػػػاقة وتصػػػؿ إلػػػى 
 مػف دوفـ القػانوف ، اما العقوبػة التبعيػة وىػي العقوبػات التػي تمحػؽ المحكػـو عميػو بحكػ تشديدىااالعداـ في حالة 

                                                           

( د. عمػػي محمػػد جعفػػر ، قػػانوف العقوبػػات الخػػاص ، المؤسسػػة الجامعيػػة لمدراسػػات والنشر والتوزيع ، بيروت، 1)
 .06-07ص ،  1893

 0222دراسة مقارنة ، مطبعة النجاح، المغرب ،  –( د. محمد الكشبور ، الخبرة القضائية في قانوف المسطرة المدنية 0)
 .  139، ص 

، ،مشار اليو عند أديب 1890/  7/  72تاريخ  140قرار  0611 –جنحة  –( قرار محكمة  النقض السورية 7)
معدال ومضبوطا عمى  1868/  4/  00تاريخ  169ر بالمرسـو التشريعي رقـ ستانبولي  شرح قانوف العقوبات الصاد

 .421،ص  1886، المكتبة القانونية، دمشؽ، ، 1، ،ج  7، ط  1898األصؿ لغاية عاـ 
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،أمػػا  العقوبػػة تكميميػػة وىػػي العقوبػػات التػػي تقػػرر تبعػػا لمعقوبػػة األصػػمية  (1)الحاجػػة الػػى الػػنص عمييػػا فػػي الحكػػـ 
كػؿ مػف العقوبػات األصػمية  نبحػثشريطة أف ينص القاضي عمييا صراحة في الحكـ ، وعمى ىذا األساس سوؼ 

 جريمة التقرير الكاذب .كعقوبات مقررة عمى مف يرتكب  والتكميمية والتبعية

 أوال :العقوبات األصمية :
، السػػػجف المؤبػػػد ،  اإلعػػػداـ ، السػػػجف مػػػدى الحيػػػاةطبقػػػا لمقواعػػػد العامػػػة فػػػاف العقوبػػػات األصػػػمية ىػػػي )      

السػػػجف المؤقػػػت ، الحػػػبس الشػػػػديد ، الحػػػبس البسػػػيط ، الغرامػػػػة ، الحجػػػز فػػػي مدرسػػػػة الجػػػانحيف أو فػػػي مدرسػػػػة 
 أف وبمػاؼ إلييا عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتػة و المؤبػدة فػي التشػريعات الجزائيػة المقارنػة ،، تضا( 0)إصبلحية (

عقوبػة جريمػة التقريػر الكػػاذب ىػي ذاتيػا عقوبػة شػػيادة الػزور فػي التشػريعات الجزائيػػة المقارنػة و التشػريع العراقػػي 
عقوبػػة الحػػبس والغرامػػة بحسػػب  وبحسػػب النصػػوص الجزائيػػة فػػإف العقوبػػات لجريمػػة التقريػػر الكػػاذب تقتصػػر عمػػى

 نبحثيػػاعقوبػة األشػػغاؿ الشػاقة واالعػداـ ، لػذلؾ سػوؼ  إلػىترتفػع   الظػػروؼ المشػددةفػي الوضػع الطبيعػي ، لكػف 
 :في الترتيب االتي 

 التقرير الكاذب بصورتها البسيطة : عقوبة جريمة -الفقرة األول 

  الحبس-1

نشػػػات العقابيػػػة المخصصػػػة قانونػػػا ليػػػذا الغػػػرض المػػػدة الحػػػبس ىػػػو ايػػػداع المحكػػػـو عميػػػو فػػػي احػػػدى الم     
وكػذلؾ المشػرع العراقػي قػد أشػاروا إلػى عقوبػة الحػبس  المقارنػة جميعيػاالجزائيػة  والتشػريعات. (7)المقررة في الحكػـ

 وضعت مع عقوبة الغرامة .  أـفي جريمة التقرير الكاذب سواء كانت كعقوبة منفردة 

وضعت عقوبة الحبس كعقوبة منفردة ، قانوف العقوبات األردنػي فػي المػادة  ومف  التشريعات الجزائية مف    
فػإف قػانوف العقوبػات األردنػي قػد وضػع حػد أدنػى وحػد أعمػى وبػذلؾ ال  ومػف ثمػةالحػبس ،  عقوبة بتضمينو 019

 .يحؽ لمقاضي الجزائي أف يتجاوزه 

عقوبػة منفػردة ىػو قػانوف العقوبػات المصػري ومف التشريعات الجزائية المقارنة الذي أشار الى عقوبة الحػبس ك    
تحديػد الحػد األدنػى واألعمػى ،   مػف دوفإذ وضع عقوبة الحبس فيما إذا كانت الخبرة تتعمؽ بقضية جنائية، ولكف 

مػػف قػانوف العقوبػػات المصػػري ال تقػػؿ عػػف أربػع وعشػػريف سػػاعة وال تزيػػد عػػف  19وعقوبػة الحػػبس وبحسػػب المػػادة 
مػػف قػػانوف العقوبػػات،  19مػػدة الحػػبس مفتوحػػة مػا بػػيف المػػدتيف التػػي حػددتيا المػػادة فػإف  ومػػف ثمػػةثػبلث سػػنوات، 
اشارتا إلى عقوبة الحبس لمدة ال تزيد عف سنتيف فيما إذا كانػت الخبػرة تتعمػؽ  083و المادة  084وفي المادتيف 

                                                           

 . 1848لسنة  111( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  89 – 81( ينظر المواد)1)
 عراقي .( مف قانوف العقوبات ال 91( ينظر المادة ) 0)
 ( مف قانوف العقوبات العراقي.99( ينظر المادة )7)
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ال تزيد  التيبة الحبس بقضية جنحة أو مخالفة أو بدعوى مدنية، إذ المادتيف السابقتيف قد وضعتا حدا أعمى لعقو 
 عمى سنتيف .

 الحبس وال رامة :-2
وضعت التشريعات الجزائية أيضا عقوبة الحبس والغرامػة لجريمػة التقريػر الكػاذب وتمػؾ الحػد الطبيعػي لعقوبػة 

رجوع التقرير الكاذب ، إذ جمعت التشريعات الجزائية التالية العقوبتيف معا ، ومنيػا قػانوف العقوبػات المبنػاني إذ بػال
مػػف قػػانوف العقوبػػات فرضػػت عقوبػػة الحػػبس والغرامػػة عمػػى الخبيػػر الػػذي يقػػدـ تقريػػرا كاذبػػا  610إلػػى نػػص المػػادة 

اشير ، وبذلؾ وضع قانوف العقوبات المبناني حدا أدنى ال يجػوز لمقاضػي أف  ثبلثةعف  مدة الحبسعمى أال تقؿ 
. (1)يف عشرة أياـ كحد أدنى وثبلث سنوات كحد أعمػىيتجاوزه ، وتتراوح مدة الحبس في قانوف العقوبات المبناني ب

وقد وضػعت عقوبػة الغرامػة مػع عقوبػة الحػبس المقػررة لمخبيػر وتعػرؼ عقوبػة الغرامػة  بأنيػا  الػزاـ المحكػـو عميػو 
دوف شخصو أو  عميو مفعقوبة أصمية محميا أمواؿ المحكـو والغرامة ،  الخزينة العامة  مبمغ مالي إلىباف يدفع 
وبمػػا إف جريمػػة التقريػػر الكػػاذب مػػف جػػرائـ الجػػنت فقػػد  ، (0)وىػػي عقوبػػة أصػػمية مقػػررة لمجػػنت والمخالفػػاتحريتػػو، 

وبػػذلؾ فػػإف قػػانوف العقوبػػات المبنػػاني قػػد وضػػع عقوبػػة عاقبػػت عمييػػا بعػػض التشػػريعات بػػالحبس والغرامػػة معػػًا ، 
ة الغرامػة و بحسػب مػا نصػت عميػو الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس ، وقد وضع المشرع المبناني حد أدنػى لعقوبػ

دوف تحديد حدا أعمى  وبذلؾ وضع لمقاضػي سػمطة رفػع الغرامػة  ليرة مفيحب أال تقؿ عف مئة ألؼ  610المادة 
تتػػراوح مػػف خمسػػيف ألػػؼ كحػػد أدنػػػى  التػػيمػػف قػػانوف العقوبػػات  11إلػػى الحػػد األعمػػى التػػي نصػػت عميػػو المػػادة 

 كحد أعمى .ومميوني ليرة 

التػػي  وبالمػدة ذاتيػػا لجزائيػة التػػي وضػعت الحػػبس والغرامػة معػػا ىػو قػػانوف العقوبػات السػػوريومػف التشػػريعات ا
مػف قػانوف العقوبػات السػوري عمػى  620مف قانوف العقوبات المبناني ، إذ نصت المػادة  610المادة  أشارت إلييا

إلػى الحػد األعمػى ،  لمػدةزيػادة اتقرير عقوبة الحبس لمػدة ال تقػؿ عػف ثبلثػة أشػير وبػذلؾ وضػع الحػد األدنػى مػع 
يحػػؽ  لػػذابػػيف عشػػرة أيػػاـ وثػػبلث سػػنوات ،  11وتتػػراوح مػػدة الحػػبس فػػي قػػانوف العقوبػػات السػػوري بحسػػب المػػادة 

لمقاضي الجزائي أف يرفع الحد المسموح لعقوبة الحبس إلى ثبلث سنوات . أما العقوبة الثانية وىي عقوبة الغرامػة 
ليػػرة ، وبػػذلؾ اختمػػؼ قػػانوف العقوبػػات السػػوري فػػي تحديػػد مبمػػغ الغرامػػة   قػػد حػػددت مبمػػغ الغرامػػة أال تقػػؿ عػػف مئػػة

عف مئة  ال يقؿ الذي أشار إلى إف مبمغ الغرامةبنصو عمى أال يقؿ عف مئة ليرة بخبلؼ قانوف العقوبات المبناني 
وثبلثػة آالؼ  بػيف خمسػيف ليػرة مبمػغ الغرامػة، يتػراوح  مف قانوف العقوبػات السػوري 41ألؼ ليرة ، وبحسب المادة 

يحؽ لمقاضي الجزائي ووفقا لقػانوف العقوبػات السػوري أف يرفػع الحػد المسػموح لعقوبػة الغرامػة إلػى  ومف ثمةليرة ، 
 ثبلثة آالؼ ليرة.

                                                           

 . 1867لسنة  762( مف قانوف العقوبات المبناني رقـ  11( ينظر المادة )1)
 ( مف قانوف العقوبات المبناني.61( و )78( ينظر المواد )0)
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قانوف العقوبات العراقي فإنو في قد جمع بيف العقوبتيف ثػـ أعطػى لمقاضػي أف يختػار أحػدىما وفػؽ المػادة  أما
 011الت عقوبة جريمػة التقريػر الكػاذب إلػى العقوبػة المقػررة لشػيادة الػزور فػي المػادة أح التيالفقرة األولى  011
عقوبػة الحػبس  إذ أفوضعت عقوبة الحبس والغرامة أو اختيار أحػدىما بحسػب مػا يقػدره القاضػي الجنػائي ،  التي
ىناؾ نوعيف مف الحبس دوف تحديد الحد األدنى واألعمى كعقوبة مقررة  لجريمة التقرير الكاذب ،  و  تركت مف قد

ال تقػؿ مدتػو عػف ثبلثػة شػيور وال تزيػد عمػى خمػس سػنوات ،   الػذيفي قػانوف العقوبػات العراقػي ، الحػبس الشػديد 
جريمػة التقريػر  أفوبمػا  ،( 1)عمػى سػنة واحػدة يزيػدال تقؿ مدتو عف اربع وعشريف ساعة وال  الذيوالحبس البسيط 

 .(0)وف مف ثبلثة أشير كحد أدنى إلى خمس سنوات كحد أعمىفإف الحبس يك تصنؼ مف الجنتالكاذب ىنا 

بحد قانوف العقوبات نجد اف الغرامة اما اف تكوف محددة  إلى أما العقوبة الثانية فيي عقوبة الغرامة وبالرجوع 
ه أعمى ثابت ويترؾ لمقاضي سمطة تقديرية في اختيار احد الحديف او انيا تكوف بكيفيػة  يػر ثابتػة وىػذ أدنى وحد

 تكوف  : أف، وبذلؾ فاف الغرامة اما  اثر فعاؿ وقريب لتحقيؽ العدالة لياألنيا  استعماليااألخيرة يكثر 

الغرامة المحددة : وىي تمؾ الغرامة التي يضع ليػا المشػرع حػدا اعمػى ثابتػا وحػدا ادنػى ال يجػوز النػزوؿ  -1 
 لخطورة الجريمة والمركز المالي والمحكوـ عميو عنو ولمقاضي سمطة االختيار بيف الحديف األعمى و األدنى وفقا 

الغرامػػة النسػػبية : ىنػػا ال يحػػدد القػػانوف مبمػػغ ثابػػت لمغرامػػة او حػػد اعمػػى وحػػد ادنػػى وانمػػا يحػػدد مقػػدارىا  - 0
بالنظر الى الضرر الذي ترتب مف الجريمة او الفائدة التي يحققيا الجاني بارتكابػو الجريمػة او اراد ارتكابيػا عمػى 

عػي فػػي ذلػؾ المركػػز المػالي لمجػػاني وبػػذلؾ فػاف ىػػذا النػوع مػػف الغرامػػة تختمػؼ مقػػدارىا بػإختبلؼ كػػؿ واقعػػة اف يرا
 .( 7)عف األخرى

لـ يحدد مبمػغ الغرامػة وبػذلؾ تػرؾ لمقاضػي السػمطة  أنووبذلؾ فإف المشرع العراقي قد وضع عقوبة الغرامة إال 
ديف األدنػػى والحػػد األعمػػى المقػػرر فػػي المػػادة الثانيػػة مػػف يسػػتطيع أف يحكػػـ بػػيف الحػػ والػػذيالتقديريػػة فػػي تحديػػدىا 

المعػػدؿ والقػػوانيف  1848لسػػنة  111))تعػػديؿ الغرامػػات الػػواردة بقػػانوف العقوبػػات رقػػـ  0229لسػػنة  4قػػانوف رقػػـ 
عمػػى الخبيػػر المقػػدـ لمتقريػػر  توقيعػػويحػػؽ لمقاضػػي الجزائػػي أف يقػػدر المبمػػغ الػػذي يػػراد  لػػذا،  (6)الخاصػػة االخػػرى((

 . الثانية مف قانوف تعديؿ الغراماتتجاوز الحدود التي وضعتيا المادة  مف دوفذب ، الكا

                                                           

 ( مف قانوف العقوبات العراقي. 98( و) 99( ينظر المواد ) 1)
 ( مف قانوف العقوبات العراقي.04( ينظر المادة )0)
( د. حسوف عبيد ىجيج و حسف خنجر عجيؿ : شخصية العقوبات األصمية ، مجمة المحقؽ الحمي لمعمـو القانونية 7)

 .043، ص 0216( السنة السادسة ، 0والسياسية ، جامعة بابؿ ، العدد )
لسنة  111امات الواردة بقانوف العقوبات رقـ ))تعديؿ الغر  0229( لسنة 4( نصت المادة الثانية مف قانوف رقـ )6)

 111المعدؿ والقوانيف الخاصة االخرى(( والذي يكوف مقدار الغرامات المنصوص عمييا في  قانوف العقوبات رقـ  1848
 =عمى( خمسوف الؼ دينار و ال يزيد 12222المعدؿ =كاالتي: أ( في المخالفات مبمغا ال يقؿ عف ) 1848لسنة 
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 التقرير الكاذب بصورتها المشددة : عقوبة جريمة -الفقرة الثانية
 ومػف ثمػةىناؾ حاالت شدد فييا المشرع الجزائي العقوبة المقررة لجريمة التقرير الكاذب المقدـ مف  الخبير ، 

، وعمػػػى ضػػػوء ذلػػػؾ سػػػنبيف لػػػة الجرميػػػة التػػػي دعػػػت إلػػػى التشػػػديدعػػػف الحػػػد الطبيعػػػي لتػػػوازي الحاارتفعػػػت العقوبػػػة 
 -الحاالت التي دعت إلى تشديد العقوبة :

ىنػاؾ تشػريعات جزائيػة قػد شػددت العقوبػة المقػررة الحالة األولث  : إذا كثان موضثوع الخبثرة اثي تضثية جنائيثة : 
ت القضية التي يجري تقديـ التقرير الكػاذب بشػأنيا تتمثػؿ فػي القضػايا لجريمة التقرير الكاذب وذلؾ  فيما  اذا كان

القضايا السابقة التي لـ تشدد بيا العقوبة كانت مقررة فػي القضػايا المدنيػة أو الشػرعية ، أمػا فػي  أفالجنائية ، إذ 
مف في إف األحكاـ التي حالة القضايا الجنائية فإنو يرفع بالعقوبة إلى حد األقصى ، ويبدو أف عمة التشديد ىنا تك

يبنػػى عمييػػا فػػي القضػػايا الجنائيػػة قػػد يترتػػب عمييػػا تغييػػر مصػػير شػػخص بػػؿ اسػػرة بكامميػػا فيمػػا إذا كػػاف الحكػػـ 
مخػػػالؼ لمحقيقػػػة ، والعقوبػػػة التػػػي فرضػػػت فػػػي حالػػػة إذا كػػػاف التقريػػػر الكػػػاذب يتعمػػػؽ بقضػػػية جنائيػػػة ىػػػي عقوبػػػة 

التشػػػريع وضػػػعت عقوبػػػة األشػػغاؿ فػػػي جريمػػػة التقريػػر الكػػػاذب  األشػػغاؿ الشػػػاقة ، ومػػف التشػػػريعات الجزائيػػػة التػػي
 مف قانوف العقوبات فيما(  019فرض عقوبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة في الفقرة الثانية مف المادة )  الذي األردني

إذا كػػاف تقريػػر الخبيػػر الػػذي قدمػػو ينطػػوي عمػػى الكػػذب فػػي قضػػية جنائيػػة حصػػرا ، وتتػػراوح مػػدة األشػػغاؿ الشػػاقة 
، ومػا دامػت  02ؤقتة في الحد األدنى ثبلث سنوات والحد األعمى عشريف سنة بحسب الفقرة الثانية مف المػادة الم

واألعمى الخاص بيا ،  األدنىالخاصة بعقوبة جريمة التقرير الكاذب، لـ تحدد الحد  019الفقرة الثانية مف المادة 
 مف قانوف العقوبات االردني . 02لمادة في ا عمييمافإف القاضي الجنائي يمتـز  بالحديف المنصوص 

ومف التشريعات الجزائية التي وضعت عقوبة األشغاؿ الشاقة في حالة الخبرة المتعمقة في قضػية جنائيػة ىػو كػؿ  
قانوف العقوبات المبناني والسوري ، إال أنيا وبعكس قانوف العقوبات األردنػي فإنيمػا قػد اشػارا إلػى عقوبػة األشػغاؿ 

، وتتػراوح عقوبػة األشػغاؿ الشػاقة المؤقتػة بحسػب نػص ( 1)أف تبيف فيمػا إذا كانػت مؤبػدة أو مؤقتػة دوف الشاقة مف
 ومػف ثمػةمػف قػانوف العقوبػات السػوري والمبنػاني بػيف ثػبلث سػنوات والحػد األعمػى خمػس عشػرة سػنة ،  66المادة 

حػديف األعمػى واالدنػى ، أو رفػع فإف ىناؾ سمطة تقديرية لمقاضي الجنائي في اختيػار مػدة األشػغاؿ الشػاقة بػيف ال
 دوف بياف مدتيا . الشاقة مفالعقوبة إلى األشغاؿ الشاقة المؤبدة ، مادامت العقوبة المشددة بينت االشغاؿ 

                                                                                                                                                                                                 

( مئتي الؼ دينار و واحد و ال يزيد عف 022221الؼ دينار.ب( في الجنت مبمغا ال يقؿ عف ) ( مئتي022222)=
( مميوف و واحد دينار و ال يزيد عف 1222221( مميوف دينار .جػ( في الجنايات مبمغا ال يقؿ عف )1222222)
 ( عشرة مبلييف دينار(.12222222)
( مف قانوف العقوبات 610، والمادة ) 1868لسنة  169ي رقـ ( مف قانوف العقوبات السور 620( ينظر المواد )1)

 . 1867لسنة  762المبناني رقـ  
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المشػرع الجزائػي المصػري ىػو الوحيػد الػذي  أفيبػدوا عمث  التقريثر الكثاذب :  بنثاءً الحالة الثانية : صدور الحكثم 
وجده القاضي  عمى مامف بيف التشريعات الجزائية المقارنة ، ومفادىا صدور حكـ بناء  انفرد بيذه الحالة الجنائية

، إذ لـ يبيف النص التشريعي ( 1)في التقرير ، وأف يكوف ىذا الحكـ ضد المتيـ وليس لصالحو وأيا كاف نوع الحكـ
إذا كانػت ىػذا التقريػر ُيضػم ف   نوع الحكـ الذي يمكف أف بصدر ، وال يكوف الحكػـ مترتبػا عمػى التقريػر الكػاذب إال

ذلػؾ، فػبل يكػوف  مػععمػى المػتيـ  وُحكػـما يكوف ضد المتيـ. فإذا كاف الخبيػر  قػد ضػمف التقريػر  لصػالت المػتيـ 
ترتفع إلى السجف  أو  الحالة ىذهفي فإف العقوبة المقررة  ومف ثمة، ( 0)ثمة محؿ لمعاقبة الخبير بالعقوبة المشددة

دوف تحديػد الحػد األدنػى  مػف السػجف المشػددبالنص عمى عقوبة السجف أو  081ت المادة ، واكتف السجف المشدد
كحػػد أدنػػى  سػػنواتفػػي قػػانوف العقوبػػات المصػػري بػػيف ثػػبلث  والسػػجف المشػػددواألعمػػى ، وتتػػراوح عقوبػػة السػػجف 

تجاوز الحد دوف  مناسبة مفيحؽ لمقاضي أف يقدر العقوبة التي يراىا  ومف ثمة. (7)وخمسة عشر سنة كحد اعمى
 . السجفاألعمى األدنى المقرر لعقوبة 

 وىػػذه ،انفػػرد المشػػرع العراقػػي بيػػذه الحالػػة الجنائيػػة المشػػددةالحالثثة الثالثثثة : سثثجن أو حثثبس مثثن ثبتثثت براءتثثه : 
نما وجدت فػي قػانوف خػاص أال وىػو قػانوف   الحالة التي دعت إلى التشديد لـ تكف موجود في قانوف العقوبات  وا 

، ومفػاد ىػذه الحالػة المشػددة تتمثػؿ بقيػاـ  0213لسػنة  19يود والخبراء والمخبريف والمجني عمييـ رقـ حماية الش
المحكمػػة بإصػػدار حكػػـ بالسػػجف أو بحػػبس المػػتيـ بنػػاء عمػػى التقريػػر الكػػاذب الػػذي قدمػػو الخبيػػر ومػػف ثػػـ تظيػػر 

  ،جديػػػدا أدى إلػػػى إثبػػػات براءتػػػو ، سػػػواء اكتشػػػفت السػػػمطات القضػػػائية كػػػذب التقريػػػر أو أف ىنػػػاؾ دليػػػؿ  (6)براءتػػػو
مػػػف قػػػانوف حمايػػػة الشػػػيود والخبػػػراء والمخبػػػريف  14وتتمثػػػؿ العقوبػػػة المقػػػررة ليػػػذه وبحسػػػب مػػػا جػػػاءت بػػػو المػػػادة 

والمجني عمييـ بفرض العقوبة القصوى المنصوص عمييا فػي قػانوف العقوبػات ، وبمػا إف العقوبػة القصػوى تتمثػؿ 
يما معا وبأعمى المدة الخاصة بعقوبة الحػبس وأعمػى المبمػغ الخػاص بعقوبػة بالحبس والغرامة معا، فيجب الحكـ ب

 الغرامة وعمى نحو ما بيناه سابقا بعقوبة التقرير الكاذب بصورتيا بسيطة.

ىػػذه الحالػػة األخيػػرة ىػػي األكثػػر الحالثثة الرابعثثة : أن يثثتدي التقريثثر الكثثاذب إلثث  صثثدور حكثثم االعثثدام وتنفيثثذ  : 
مػػف قػػانوف العقوبػػات، ومفادىػػا، صػػدور حكػػـ وأف يكػػوف  081المشػػرع المصػػري فػػي المػػادة تشػػديدا ، وقػػد أخػػذ بػػو 

                                                           

 ( مف قانوف العقوبات المصري المعدؿ . 081( ينظر المادة ) 1)
( عبد الحميد الشورابي، شرح قانوف العقوبات دراسة مقارنة في الشريعة اإلسبلمية ، منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، 0)

 . 748 – 749، ص  1881
 ( مف قانوف العقوبات المصري المعدؿ.14( و )16( ينظر المواد )7)
) يعاقب  0213لسنة  19مف قانوف حماية الشيود والخبراء والمخبريف والمجني عمييـ رقـ  14( نصت المادة 6)

يبلتو ، المخبر الذي ادلى وتعد  1848( لسنة 111بالعقوبة القصوى المنصوص عمييا في قانوف العقوبات العراقي رقـ )
بمعمومات  ير صحيحة ادت الى حبس او سجف متيـ تثبت براءتو ، والشاىد الذي ادلى بشيادة  ير صحيحة والخبير 

 الذي ادلى بعمد بخبرة  ير مطابقة لمحقيقة ( .
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الحكـ باإلعداـ حصرا بناء عمػى التقريػر الكػاذب الػذي قدمػو الخبيػر ومػف ثػـ تنفيػذ حكػـ االعػداـ لػذلؾ فػإف الشػرط 
دوف تنفيػذه  ـ مػفاإلعػداألف صػدور حكػـ  مجرد صدور الحكـ باإلعداـىنا ىو تنفيذ حكـ االعداـ وليس  األساس

فإنػو يجػب صػدور حكػـ االعػداـ  ثمةيرجعنا إلى الحالة الثانية وىي صدور حكـ بناء عمى التقرير الكاذب ، ومف 
وتنفيذه بناء عمى التقرير الكاذب، والعقوبة التي وضػعت ليػذه الحالػة المشػددة ىػي أشػد عقوبػة عرفتيػا التشػريعات 

صػدر حكػـ   فػي حالػة  الكػاذب ،مقػدـ التقريػر  الخبيػرباإلعػداـ عمػى يحكػـ  لػذلؾالجزائيػة وىػي عقوبػة االعػداـ ، 
  المتيـ نتيجة التقرير الكاذب.بحؽ  ونفذاالعداـ 

  التكميمية :العقوبات ثانيا : 

 عقوبػػات فرعيػػةفػػإف ىنػػاؾ  الكػػاذب،الخبيػػر مقػػدـ التقريػػر إلػػى جانػػب العقوبػػات األصػػمية التػػي فرضػػت عمػػى 
تفػرض عمػى مقػدـ التقريػر الكػاذب ، وتعػرؼ  التػيأشػارت إلييػا النصػوص الجزائيػة  تمثمت بالعقوبة التكميمية التػي

بأنيا جزاءات ثانوية ال تأتي بمفردىا بؿ تابعة لعقوبة اصمية، وىي ال تمحؽ المحكػـو عميػة بقػوة العقوبة التكميمية 
حكػـ المتضػمف لمعقوبػة القانوف كما ىو الحاؿ في العقوبة التبعية بؿ يجب اف ينص عمييا القاضي صػراحة فػي ال

 التكميميػة نصػت صػراحة عمػى العقوبػةوعمى ذلؾ فإف ىناؾ بعض التشريعات الجزائية المقارنة التػي ، ( 1)األصمية
، وتتمثػؿ تمػؾ العقوبػة فػي منػع الفاعػؿ أف (0)االردنػي والمبنػاني والسػوري كؿ مػف التشػريع ىيومف ىذه التشريعات 

دوؿ الخبػػراء ، والمنػػع ىنػػا مؤبػػدا  ولػػـ يمنػػع لمػػدة محػػددة وانمػػا جػػاء يكػػوف خبيػػرا مػػرة أخػػرى و شػػطب إسػػمو مػػف جػػ
مػف قػانوف العقوبػات المبنػاني بنصػيا  610مػف قػانوف العقوبػات السػوري و 620المنع أبدي وىذا ما عبرت المادة 

... يمنػػع أف يكػػوف خبيػػر  019و) ...ويمنػػع أف يكػػوف أبػػدا خبيػػرا( أمػػا المػػادة  ا فيمػػا مػػف قػػانوف العقوبػػات االردنػػي ) 
 بعد( ،، إذ عمى الر ـ مف اختبلؼ الصيغ إال أف المعنى واحد في منع الخبير مف مزاولة المينة مرة أخرى.

وفيمػػا يتعمػػػؽ المشػػػرع العراقػػػي والمصػػػري فإنػػػو لػػػـ يشػػػر إلػػى مثػػػؿ ىػػػذه العقوبػػػة فػػػي النصػػػوص الجزائيػػػة التػػػي  
عقوبػة  احػاالف المشرعيف المصري والعراقػي قػد أسمفنا سابقا بأ كماجريمة التقرير الكاذب  ، عمى اعتبار  عالجت

شيادة الزور. إال إنو مع ذلؾ  يمكف تطبيؽ العقوبة التبعيػة أو التكميميػة  عقوبة جريمةإلى  جريمة التقرير الكاذب
عميو  تضمنت بفقراتيا حرماف المحكوـ التيالعراقي مف قانوف العقوبات  122أو المادة  84المقررات  في المادة 

 147رقػػـ  القضػػاء العراقػػيمػػف قػػانوف الخبػػراء أمػػاـ  13ذلػػؾ فػػإف المػػادة  عػػف ، فضػػبلً  ي الوظػػائؼ العامػػةمػػف تػػول
إما إذا تبيف ليا انو فقػد احػد الشػروط   )قد بينت عقوبة منع الخبير مف مزاولة المينة نيائيا بنصيا  1846لسنة 

ىة أو حسف السمعة أو انو  ير أىؿ ألداء أعمػاؿ المذكورة في المادة الرابعة أو انو ارتكب ما يمس الذمة أو النزا
إذ إف ارتكاب جريمة تتعمؽ بعممو تمس نزاىػة المينػة   ( اسمو مف جدوؿ الخبراء نيائيا استبعادالخبرة فإنيا تقرر 

                                                           

اـ ، الدار الجامعي ( محمد زكي ابو عامر ، د. عمي عبد القادر القيوجي ، قانوف العقوبات المبناني ، القسـ الع1)
 . 760، ص 1896لمطباعة والنشر ، بيروت ، 

( مف قانوف العقوبات السوري و 1/ 620( مف قانوف العقوبات االردني و المادة )1/ 019( ينظر المادة )0)
 ( مف قانوف العقوبات المبناني.610/1المادة)
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تطرقتػا مػف قػانوف العقوبػات المصػري والمتػاف  01و  06 المادتػافأيضػا تمنع مػف مزاولػة عممػو نيائيػا .  ومف ثمة
 .التكميمية، المتمثمة بحرماف المحكوـ عميو مف تولي الوظائؼ والخدمات العامة   وبةالعق إلى

 األعذار القانونية اي جريمة التقرير الكاذبثالثًا: 
األعذار القانونية ىي األسباب التي تعفي مف العقوبة أو تخف فيا، يستخمصيا المشػر ع نفسػو ويػنص عمييػا فػي 

 (1)المحكمة في الحدود التي وردت في النص القانوني متى ثبت قيامياالقانوف، ليمـز بيا القاضي أو 
 القانونية المعفية من العقوبةالفقرة األول : األعذار 

أحالػػت بعػػض  التشػػريعات الجزائيػػة المقارنػػة فيمػػا يتعمػػؽ باألعػػذار المعفيػػة مػػف العقوبػػة أو المخففػػة إلػػى المػػواد 
مػػػف قػػػانوف  014قػػػة بجريمػػػة شػػػيادة الػػػزور ، إذ بينػػػت المػػػواد وىػػػي الخاصػػػة باألعػػػذار المعفيػػػة أو المخففػػػة المتعم

مػػف قػػانوف العقوبػػات المبنػػاني حػػاالت اذا تحققػػت  628مػػف قػػانوف العقوبػػات السػػوري و  788العقوبػػات االردنػػي و
ننا إذ نبيف ىذه الحاالت :  فإنو يعفى الخبير مف العقوبة المقررة لجريمة التقرير الكاذب ، وا 

 تعرض لضرر جسيـ:الخشية مف ال -1 

إعفػاء   أ (الفقػرة )  014األردنػي فػي المػادة الحالة انفرد بيػا المشػرع الجزائػي األردنػي ، إذ قػرر المشػرع  ىذه
الخبير مف العقاب في الحالة التي يتضمف تقريره أي معمومات كاذبة ، إذا كاف ذلؾ راجع إلى خشية أف يتعػرض 

ريتػػو أو شػػرفو. فالمشػػرع االردنػػي ىنػػا قػػد وازف بػػيف أمػػريف وىمػػا ىػػو أو أحػػد مػػف أقاربػػو لضػػرر جسػػيـ ينػػاؿ مػػف ح
ادالء الخبيػػر بالحقيقػػػة أو تعػػرض أي مػػػنيـ لضػػرر جسػػػيـ أو بأحػػد مػػػف أقاربػػو ، وفػػػي سػػبيؿ التػػػرجيت فقػػد ارتػػػأى  

و اعتبػػارات العدالػة  خصوصػػا وأف الكػذب المػػدلى بػو لػػـ يكػف عػػف إرادة حػػرة أو  بمػػا يػتبلءـتػرجيت حمايػػة الخبيػر 
 .اإلجرامية الخطورةنو نية مما ينفي عسوء 

 حؽ رفض تقديـ الخبرة: -0

، ومفادىا أنػو يعفػى الخبيػر مػف  ب(الفقرة ) 014األردني وفقا لممادة  بالمشرعأيضا كانت ىذه الحالة خاصة 
معمومػػات كاذبػػة عػػف عمػػد وذلػػؾ فػػي حالػػة التػػي يكػػوف ألي منيمػػا أف يتمنػػع عػػف  تقديمػػوالعقػػاب عمػػى الػػر ـ مػػف 

 المحكمة بندبو وفقا لما يقرره القانوف. طمب

ال يمكػف إجبػار الخبيػر عمػى أداء الخبػرة وليسػت مبػررا كافيػا لبلعفػاء  أنػولكف ىذه الحالػة ال تبػرر اإلعفػاء إذ 
مف العقوبة ألنو بإمكاف المحكمة انتداب خبيرا آخر مقيػد فػي جػدوؿ الخبػراء، لػذلؾ نراىػا أف تكػوف خاصػة بشػاىد 

 ر.الزور وليس الخبي

 

                                                           

 .764، ص1889، مطبعة الفتياف، بغداد، 1لمقارف، طد. أكـر نشأت ابراىيـ، القواعد العامة في قانوف العقوبات ا (1)
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 رجوع الخبير عف تقريره الكاذب  -7     

في المبناني  و( 788السوري في المادة ) المشرعيفىذه الحالة االخيرة تتكوف مف فقرتيف ، وقد اختص بيما  
وتتمثبلف : الفقرة االولى تتجسد في رجوع الخبير عف تقريره الكاذب الذي قدمو أثناء التحقيقات  ( 628) المادة 

أما في الفقرة الثانية فإنو لكي يتحقؽ اإلعفاء مف  ف ينتيي التحقيؽ وقبؿ أف يقدـ اإلخبار بحقو.الجارية قبؿ أ
الكاذب واعترافو بالمعمومات الكاذبة الذي ضمنو في التقرير المقدـ  التقريرالعقاب يجب رجوع الخبير عف ذلؾ 

يمكف  أي )لو كاف  ير مبـر  أدلى بيا  في أثناء المحاكمة قبؿ صدور حكـ في اساس الدعوى حتى التي
 .(1)القانوف (الطعف بو بأي طريقة مف طرؽ الطعف التي حددىا 

 لمعقوبة القانونية المخففة الفقرة الثانية: االعذار
مف قانوف العقوبات االردني وىو القانوف الوحيد  014العذر القانوني المخفؼ المنصوص عميو في المادة 

ىو  - 014تمثؿ ىذه العذر المخفؼ وبحسب ما جاءت بو الفقرة الثانية مف المادة وي مف بيف القوانيف المقارنة.
أف الخبير الذي يقدـ ذلؾ التقرير الكاذب يخفؼ عنو العقوبة في الحالة التي يترتب فييا عمى المعمومات الكاذبة 

ضد صدور حكـ  أو ،  بتمؾ المعموماتالتي أدلى بيا إلى المبلحقة القانونية لذلؾ الشخص الذي أدلى ضده 
ذلؾ كمو أف يكوف تقديـ لذلؾ التقرير الكاذب رىيف بكوف الخبير قد  ولكف،  إذا تمت تممؾ المبلحقة الشخص ذلؾ

عف التقدـ بأداء أعماؿ  االمتناع يحؽ لواضطر إلى تقديـ تقريره  لدرء ما قد يقع عميو مف ضرر جسيـ أو ألنو 
بالعذريف المعفييف مف العقاب الذي أخذ بو قانوف العقوبات االردني ،  أي بمعنى ربط تحقؽ ىذه المبلحقةالخبرة، 

التي لمعقوبة  األعذار القانونية المعفية أو المخففةفإنو لـ يشر إلى أما المشرع العراقي  وعمى نحو ما بيناه سابقا.
 جريمة التقرير الكاذب يمكف أف يتمتع بيا الخبير في

لفروؽ الجوىرية بيف جريمة التقرير الكاذب وشيادة الزور يجعؿ ومف وجية ذلؾ فإنو و ما بيناه مف ا ومع   
ف ىذا  نظرنا جريمة التقرير الكاذب وشيادة  ما بيف الربط لكؿ منيما نصاف جزائييف مختمفيف مف حيث العقوبة وا 

الخبير  أفىد ، إذ منيا ال يحقؽ العدالة  ، ألف الخبير ليس ىو الشا باإلعفاء أـالزور سواء ما يتعمؽ بالعقوبة 
ىو الشخص الذي تستدعيو المحكمة ألخذ رأيو في قضية معينة مف باب خبرتو بالشيء ، أما الشاىد ىو 

فإف الخبير  ومف ثمةالشخص الذي يدلي بأقوالو أماـ المحكمة أو النيابة عمى وقائع  رآىا بعينو أو سمع عنيا ، 
لمعدالة فإف ىناؾ  وتحقيقاً  لذافي تضميؿ القضاء ،  ئيساً ر قد خاف ثقة المحكمة التي اعطيت لو وكاف موجيا 

أف المشرع العراقي   بالر ـ مفالمقرر لجريمة شيادة الزور.  باإلعفاءحاجة إلى تشديد عقوبة الخبير وعدـ شمولو 
ؿ جع أنو مع ذلؾ قدالمقرر لشاىد الزور وحسنًا فعؿ ، إال  باإلعفاءلـ يشمؿ الخبير المقدـ لمتقرير الكاذب 

نرى أف يكوف ىناؾ نصا خاصا بجريمة التقرير  لذلؾالزور ،  شيادة كعقوبة جريمةالكاذب جريمة التقرير  عقوبة
 الكاذب ويبيف العقوبة المقررة ليا بمعزؿ عف جريمة شيادة الزور.

                                                           

 . 337شاوي ، مصدر سابؽ ، ص ( شياد ىابيؿ البر 1)
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 الخاتمة
، إذ تعّد مف الجرائـ  المسؤولية الجزائية الناشئة عف اختالؽ الجرائـ كدراسة مقارنة البحثموضوع  دراسة

 فرد مف جريمة ليسػػت الجرائـ ىذه ألفوال نبالغ لو قمنا إنيا أخطر خداع لمعدالة ،  المخمة باإلدارة القضائية ، 
 الجرائـ وىذه ،األفراد في المقاـ األوؿ مف مجموعة أو فرد يد عمى العدالة ضد الواقع في ولكنيا فرد، ضػػد

اختالؽ الجرائـ  تحققو الذي الضػػػرر إيضػػػاح حوؿ كاف الدراسة صػػػمب فإف لذلؾ العاـ، الصالح ضد مسمطة
 بواسطة تظير بو اختالؽ الجرائـ ، وآلية التصدي الختالؽ الجرائـ التي والصور،  مبينا مفيوميا وطرؽ حدوثيا

الكذب الذي يعتمد  في  إف ،البحث ىذه في ويالحظ التشريعات الجزائية المقارنة ومنيا قانوف العقوبات العراقي.
ف تغيير الحقيقة يتمثؿ بإحداث جرائـ صورية بخالؼ الحقيقة ؿاختالؽ الجرائـ يتمث وليس  بأفعاؿ بالقياـ ، وا 

  .الصػػػحة مف أسػػػاسال  مجرد أقواؿ
 اآلتي: النحو عمى حصرىا يمكف والمقترحات االستنتاجات مف جممة إلى الدراسةوقد توصؿ 

  االستنتاجات
البالغ  أـاختالؼ التسميات التي أطمقت عمى اختالؽ الجرائـ سواء ما سمي بجريمة اإلخبار الكاذب  مع -1

اإلدعاء الكيدي وما إلى ذلؾ فإف ىناؾ اتفاؽ في المعنى وىو تحقؽ اإلخبار عف جريمة كذبا ، لذلؾ  أـالكاذب 
نما ف كانت قد  أشارت إلى فإف التشريعات الجزائية لـ تستعمؿ اختالؽ الجرائـ عمى أنيا اختالؽ ، وا  اإلخبار وا 

 . اختالؽ الجرائـ  حممت عنواف
ما يحمؿ معنى اإلخبار الكاذب عف جريمة لـ  ومنياتالؽ الجرائـ تعددت التعاريؼ التي أشارت إلى اخ -2

 أفضؿ معنى الختالؽ الجرائـ ىو قياـ الجاني بتييئة مظاىر جرمية أف نظر الباحثومف وجية  أنوتقع ، إال 
مظاىر جريمة كاممة  بإتيافتوحي لمسطات التحقيقية وقوع جريمة معينة ، إذ إف اختالؽ الجرائـ ىي قياـ الجاني 

 . مف حيث أركانيا وعناصرىا
اشتراط تحقؽ اخبار  أف، إذ  إنو اإلخبار الكاذبعمى  اختالؽ الجرائـ تسمية صحة الباحث ال يرى -3

مف نسج خياؿ الجاني ، أما اختالؽ الجرائـ  جريمة لـ تتحقؽ وتكوف عف يكوف أغمب الحاالت فيالسمطات كذبا 
قياـ بعض الجناة   وجد الباحث العمميةبعض األمثمة  وباستعراض فيي خمؽ واقعات جرمية ومؤيدة بأدلة مزيفة.

  .بطريؽ الصدفة ُكشفت لـ يحصؿ اإلخبار عنيا إذ وكذلؾبإيجاد مظاىر جرمية ، 
أف المشرع العراقي  لـ يعرؼ اختالؽ الجرائـ  ،  وجدفي االساس القانوني الختالؽ الجرائـ  البحثعند  -4

نما اكتفى بجريمة اإلخبار الكاذب ، إذ إف التشريعات الجزائية الوحيدة التي عرفت اختالؽ الجرائـ ىي كؿ مف  وا 
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اختالؽ الجرائـ قد  عالجتالتي  كانت النصوص التشريعية وأفالتشريع الجزائي األردني والمبناني والسوري. 
 حممت معنى اإلخبار الكاذب.

تتمثؿ المصمحة المحمية في اختالؽ الجرائـ في حماية السمطات التحقيقية والقضائية مف التضميؿ الذي  - 5
قد تقع بو ومف ثـ ضياع الوقت والجيد في التحقيؽ في جرائـ مختمقة خالفا لمواقع، وعمى ذلؾ فإف اختالؽ 

والقضائية السمطات التحقيقية  األوؿ حمايةالمقاـ  في تتوخى، فإنيا  عالجتياالتشريعية التي  و بالنصوص الجرائـ
 . مف الوقوع في التضميؿ

ومف ثـ   إلى خمؽ جريمة ما يؤديوصفا قانونيا تطبؽ عمى كؿ  يكوفنجد أف اختالؽ الجرائـ يمكف أف  -6
التي يمكف  الجرائـوجريمة التقرير الكاذب كأكثر  األدلة الماديةيجري التحقيؽ فييا  ، ومف ىنا وجدنا أف اختالؽ 

 .الجرائـ  اختالؽ بواسطتيا
 أف تكوف عمميةفإنيا اشترطت  األدلةاختالؽ  جريمة عالجتالتي  الجزائية المقارنةإف التشريعات  -7

صعوبة تدبر اختالؽ األدلة  وذلؾدوف المعنوية ، وىذا مف الصواب  المادية مفاألدلة  عمىمقتصرة  االختالؽ
خطورة إجرامية كامنة في نفس الجاني فيما لو اكتفى باختالؽ األدلة  فضاًل عفالمادية أماـ األدلة المعنوية 
 .الجاني عمى المساس بسير العدالة المعنوية ، ويدؿ عمى تصميـ

إنو مف ضمف اختالؽ األدلة  عدّ الفقياء قد  بعضكذلؾ فإف ما وجدناه في اختالؽ األدلة المادية إف  -8
قياـ الجاني بافتعاؿ مستندات أو وثائؽ مصطنعة مف غير أصحابيا ، ونتيجة لذلؾ فإنو قد ينيض الركف المادي 

في ىذه الحالة نكوف أماـ ما يسمى ) تعدد ، و  الخاصة في جريمة التزوير األركافلجريمة التزوير إذا ما توافرت 
 .المادي لمجرائـ المرتبطة بوحدة الغرض ( فتقـو المحكمة بفرض عقوبة لكؿ جريمة وتنفذ العقوبة األشد 

التطبيؽ اآلخر الختالؽ الجرائـ ىو تقرير الخبير وعندما اخترنا تقرير الخبير فالنو وبحسب قوؿ  إف  -9
بعض القضاة أنيا الدليؿ الحاسـ في األحكاـ ، وبذلؾ ومف اطالعنا عمى جريمة التقرير الكاذب فإنيا يمكف أف 

فاة طبيعية ، ويقدـ تقريره عمى أنيا تكوف الطريؽ السيؿ الذي يعمد فيو الخبير إلى خمؽ جريمة ، كأف تكوف الو 
جنائية وىنا تستنفر الجيات التحقيقية والقضائية عمى حد سواء ومف ثـ ىدر الوقت والجيد في سبيؿ جريمة 

 الخبير. أختمقيا
ىناؾ تبايف كبير بيف التشريع الجزائي العراقي  أفما بيناه في اختالؽ األدلة والتقرير الكاذب  ويتضح – 11

وباقي التشريعات الجزائية المقارنة مف حيث العقوبة المقررة لكؿ منيما أو في األعذار المعفية أو المخففة ، وما 
 . فضؿإال لمحاولة لصدع ىذا التبايف والتقريب نحو األ ىذا البحث
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 : المقترحات
ليا  المقررة لمجريمةتكوف العقوبة المقررة لكؿ مف يختمؽ جريمة بالعقوبة  العراقي بأفالمشرع  نقترح عمى -1
وفي كؿ ) دوف التقيد بحد معيف ، كما ىو الحاؿ في جريمة اإلخبار الكاذب عندما حددىا بنصو  بمغت مفميما 

( ،  ألنو ومف وجية نظرنا مف يأتي بجريمة ليا مظاىرىا .سنوات عشر بالسجف العقوبة تزيد ال اف األحواؿ
قياـ الجاني باختالؽ الجرائـ فإنيا  أفخالفا لمحقيقة ، أال يستطيع أف يأتي بحقيقتيا ! ، إذ  أنياوعناصرىا إال 

تدؿ عمى خطورة إجرامية كامنة ونفس إجرامية خطيرة  ، ىذا مف ناحية ، مف ناحية أخرى فإف اختالؽ الجرائـ 
 ال يجب االستيانة بمثؿ ىذه الجرائـ . لذاتصيب بالمقاـ األوؿ عمؿ السمطات التحقيقية والقضائية ، 

األدلة المادية في جريمة اختالؽ  التخفيؼ بحاالت اإلعفاء أو  العراقي أف يأخذ المشرع  عمى نقترح  -2
اذا بادر   األدلةيعفى مف العقاب مختمؽ  بحيث المقارنة ) األردني والسوري والمبناني (الجزائية  بالتشريعاتاسوة 

إذا وتخفؼ العقوبة  ،االستقصاء  و قبؿ قياميا بالبحث  أو الجرائـ اختالقو لألدلةبإخبار السمطات العامة عف 
فييا  ، إذ  المحاكمةبعد اتصاؿ المحكمة بالدعوى وقبؿ انتياء  أخبر السمطات القضائية أو الجيات التحقيقية
 .اختالقو عف  الجانييجب أف ال يغمؽ باب العودة في حالة رجوع 

المشرع العراقي أف يكوف لجريمة التقرير الكاذب فمكيا الخاص مف حيث أركانيا والعقوبة  نقترح عمى   -3
أف تكوف لجريمة التقرير الكاذب نصا خاصا بيا اسوة بالمشرع األردني والمبناني والسوري  ومف ثمةالمقررة ليا ، 

،مع تشديد العقوبة المقررة ليا ، ألف  التقرير الكاذب ذا خطورة أكبر مف شيادة الزور فيما لو اعتمده القاضي 
و الحكـ القضائي عف صوابو تحريؼ مسار التحقيؽ أ ومف ثمةفي حكمو أو السمطة التحقيقية أثناء تحقيقيا 

  عمى كشؼ الحقيقة. مساعدتياخيانة ثقة المحكمة التي أودعت فيو ورغبتيا في  فضاًل عف
واستجواب مف لو عالقة  التحقيؽندعو السمطات التحقيقية والقضائية إلى التوسع في إجراءات   - 4

بالجريمة المختمقة ، وقياـ قاضي التحقيؽ  بالتحقؽ أكثر مف التقارير الطبية وشيادات الوفاة وتقرير األدلة 
الجنائية حوؿ رفع البصمات مف محؿ الحادث وتدويف إفادة مفارز الجيش أو الشرطة المتواجديف في محؿ 

جراء الكشؼ والمرتسـ عمى محؿ الحا الثقافة القانونية لدى  تُنَشرَ  دث . وىذا بطبيعة الحاؿ ينبغي أفالحادث وا 
القائميف عمى التحقيؽ ورفع مستواىـ العممي واشراكيـ بدورات تأىيمية مستمرة في مجاؿ التحقيؽ الجنائي وعمـ 

ما تتصؼ  فأاألكبر في مكافحة مثؿ ىذه الجرائـ ، إذ  األثرالتحقيؽ في ىذا المجاؿ لو  إذ إف الجنائي ، النفس 
 .بو مف دقة وتعقيد أكثر مما يكوف عميو اإلخبار الكاذب

الجرائـ المختمقة بواسطة السمطات القضائية أو  حاالت الكشؼ عفالسمطات القضائية  نشر  عمى ندعو -5
حائال  يمكف أف تكوفعمى اعتبار إنيا ، عمى نطاؽ واسع  يكوف النشرفي نشرة قضائية وأف  الجيات التحقيقية



 ..............................................................الخاتمة
 

100 

دوف االستمرار ، إذ يبعث في نفسو أف  العزوؼ مف أو تؤدي بو إلىع أي شخص يحاوؿ أف يختمؽ جريمة لمن
 الجرائـ المختمقة سابقا. عمى الكشؼ عف والقضائيةقدرة الجيات التحقيقية  بواسطةجريمتو يمكف أف تكتشؼ 
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 وال : القرآن الكريمأ
 ثانيا : الكتب المغوية :

ل ا قػػػ، رة لوؿل ا طل ػػػص األو ػػػم ل عػػػ، ـ ا   ػػػبأحمػػػد مر ػػػ،ر عمػػػرل م اػػػـ ا الػػػص ا  رلمػػػص ا م ، ػػػرةل ا مااػػػد اأ د. -1
2008. 

أحمػػػد مر ػػػ،ر عمػػػرل د. دالود علػػػدل لوجرػػػرلوف ل ا م اػػػـ ا  رلػػػع اأة،ةػػػع ل ا مثظمػػػص ا  رلمػػػص  ا رلمػػػص لوا  ق، ػػػص  د. -2
 .1989لوا  الوـل ا،م ص ا دلوؿ ا  رلمصل  لوزمع الرلوسل 

ا حةف لف علػد ا  لػف ةػبؿ لػف ةػ مد ألػلو  ػكؿ ا  ةػ رال م اػـ ا وػرلوؽ ا اللومػصل ا طل ػص ا  ،ةػ صل  دار ا  اػـ  -3
 .1991 اثشر لوا  لوزمعل ا ق، رة للوا  ق، ص 

 .1992الراف مة لود ل ا رائد ل ا طل ص ا ة،ل صل دار ا  اـ  امكممف ل لمرلوت ل د.  -4 
 .1966 ؤاد اقراـ ا لة ،ثع ل ماثد ا طكب لا طل ص ا  ،مثص ل ا مطل ص ا  ، لو م مصل لمرلوت ل  د. -5
 ا  ػػػػػح،حل إرػػػػػراج دائػػػػػرة ا م ػػػػػ،اـل م  لػػػػػص  لثػػػػػ،فلمحمػػػػػد لػػػػػف ألػػػػػع ل ػػػػػر لػػػػػف علػػػػػد ا قػػػػػ،در ا ػػػػػرازال مر ػػػػػ،ر   د.-6 
 1989لمرلوت ل  
محمد لف أحمد لف ألع ل ر لف  رح ا قرطلع ػ  وةمر ا قرطلػع  ل حققػأ أحمػد علػدا  امـ ا لردلوثػع ل ا طل ػص  د. – 7 

 .1953ا  ،ثمص ل ا ازء ا ة،دسل   دار ا ش بل ا ق، رةل 
 محمػػد لػػف م ػػـر الػػف مثظػػلورل   ةػػ،ف ا  ػػرب ل ا اػػزء ا حػػ،دا لوا  شػػرمفل  دار احمػػ،ء ا  ػػراث ا  رلػػع  اطل،عػػص لو -8

 .1984ا ثشر لوا  لوزمع ل لمرلوت ل 
 ثالثا : الكتب القانونية :

 ا مشػ، دال ماملوعػص ا ملػ،دئ ا ق،ثلوثمػص  ػع قحػ،ء مح مػص ا  مممػزل ا قةػـ ا اثػ،ئعل مطل ػص ا اػػ،حظل إلػرا مـ د. -1
 .1990 للدادل

إلرا مـ ةمد أحمدل ا لراءة لواإلداثص   ع ارائـ ا ةب لوا قذؼ لو ا لكغ ا  ،ذب لوا شػب،دة ا ػزلور لوا ممػمف ا  ،ذلػصل  د. -2
 .2002 ل دار ا   ،ب ا ذ لعل  ا طل ص األو م

أحمػػد أمػػمفل شػػرح قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت اأ اػػع ل ا قةػػـ ا رػػ،صل ا طل ػػص ا  ،ثمػػصل دار ا   ػػب ا م ػػرمصل ا قػػ، رة ل  د. -3
1924. 

أحمػػد ةػػممر ألػػلو شػػ،دال ماملوعػػص ا ملػػ،دئ ا  ػػع قرر بػػ، مح مػػص ا ػػثقض  ػػع رمةػػص لوعشػػرلوف ع،مػػ، ل ا اػػزء  د. -4
 .1966األوؿل دار ا   ،ب ا  رلمص  اطل،عص لوا ثشرل ا ق، رةل 

 ـ.2007ل شرح اأح ،ـ ا  ،مص  ق،ثلوف ا  قلول،تل دار ا ثبحص ا  رلمصل ا ق، رةل  أحمد شلوقع أللو رطلوة د. -5
 .1982 ا ق، رةل  أحمد حم،ء ا دمف محمد رامؿل مشرلوعمص ا د مؿ  ع ا ملواد ا اث،ئمصل ا،م ص عمف شمس د. -6
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 . 2002أحمد ع م،فل  و مش اأشر،ص لوح،الت لطكثأ ل مثشأة دار ا م ،رؼ ل ا ق، رةل  د. -7
 .1970أحمد   حع ةرلورل أ لوؿ ق،ثلوف االاراءات ا اث،ئمصل دار ا ثبحص ا  رلمصل ا ق، رةل  د. -8
ا قةػػـ ا رػػ،ص ل ا طل ػػص ا  ،  ػػصل دار ا ثبحػػص ا  رلمػػصل  –أحمػػد   حػػع ةػػرلور ل ا لوةػػمط  ػػع قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت  د. -9

 .1987ا ق، رة ل 
 . 2008أحمد محملود رامؿل ارائـ  زلومر ا محرراتل ا م  ب ا ا،م ع ا حدمث لاإلة ثدرمص ل  د. -10
دراةػص  طلمقمػص مق،رثػص ل ا طل ػص األو ػمل  – طلمػص أحمد ث، ر م طوم ا ث، ػر ل ا ثظػ،ـ ا قػ،ثلوثع  ارلػرة ا د. -11

 . 2019ل ا ق،ثلوثمص ل ا ق، رةا مر ز ا قلومع  إل دارات 
 1949/  6/  22 ػػػ،رم   148أدمػػػب ةػػػ ،ثللو ع  شػػػرح قػػػ،ثلوف ا  قلولػػػ،ت ا  ػػػ،در ل، مرةػػػلـو ا  شػػػرم ع رقػػػـ  د. -12

ا اػػػزء األوؿ ل ا م  لػػػص ا ق،ثلوثمػػػص ل دمشػػػؽ ل ل ل ا طل ػػػص ا  ،  ػػػص   1989م ػػػدال لومحػػػللوط، عاػػػم اأ ػػػؿ  ل،مػػػص عػػػ،ـ 
1994 . 

أ ػػػـر ثشػػػأت الػػػرا مـل ا قػػػلواد ا  ،مػػػص  ػػػع قػػػ،ثلوف ا  قلولػػػ،ت ا مقػػػ،رفل ا طل ػػػص األو ملمطل ػػػص ا و مػػػ،فل للػػػدادل  د. -13
1998. 

ا مػػ،س ألػػلو عمػػدل قحػػ،م، ا قػػ،ثلوف ا اثػػ،ئع لعقلولػػ،ت لوأ ػػلوؿ مح، مػػ،تم ل ا اػػزء ا  ، ػػثل مثشػػلورات ا حالػػع  د. -14
 .1991ا حقلوقمص ل لمرلوتل 

لػػػدلوا حثػػػ،ل اػػػـر اال  ػػػراء لومثػػػع ا مح، مػػػصل  ا طل ػػػص األو ػػػمل مثشػػػلورات زمػػػف ا حقلوقمػػػص لواالدلمػػػصل لمػػػرلوتل  د. -15
2015. 

امػػػ،ؿ ا ز,لػػػعل ا ثظرمػػػص ا  ،مػػػص لو ارممػػػص اال  ػػػراء  ػػػع ا وقػػػأ لوا قػػػ،ثلوف لوا قحػػػ،ء ا مقػػػ،رفل مثشػػػلورات ا حالػػػع  د. -16
 . 2004ا حقلوقمصل لمرلوت 

  .1989ا قةـ ا  ،ـ ل ا دار ا ا،م مص ل لمرلوت  –اكؿ  رلوت ل شرح ق،ثلوف ا  قلول،ت  د. -17
 .1932مطل ص دار ا   ب ا م رمص ل ا ق، رةل علد ا ماؾل ا ملوةلوعص ا اث،ئمصل ا ازء ا  ،ثعل اثدا  -18
 .1993حةف ا الوردارل شرح ق،ثلوف أ لوؿ ا مح، م،ت ا ازائمص اأردثع ل ا م  لص ا لوطثمصل عم،فل  د. -19
حةف ا الوردارل شرح ق،ثلوف أ لوؿ ا مح، م،ت ا ازائمػصل ا طل ػص ا  ،ثمػصل م  لػص دار ا  ق، ػص  اثشػر لوا  لوزمػع  د. -20

 .1997ل عّم،فل 
حةف ا و ب،ثع لوعلد ا مث ـ حةثعل   ع ا ملوةلوعص ا ذ لمص  اقلواعػد ا ق،ثلوثمػصل ا طل ػص األو ػمل ا ػدار ا  رلمػص  د. -21

 .1982 املوةلوع،تل ا ق، رةل 
 .1975حةف  ،دؽ ا مر و،لوال ا مر و،لوا  ع ق،ثلوف ا  قلول،ت ا ر،صل مثشأة ا م ،رؼل االة ثدرمصل  د. -22
  2011حةثع م طومل ارممص ا لكغ ا  ،ذب  ع حلوء ا قح،ء لوا وقأ ل مثشأة ا م ،رؼل االة ثدرمصل  د. -23
 .1963حملودا ا ا،ةـل شرح ق،ثلوف ا  قلول،ت ا للدادال مطل ص االرش،د ل للدادل  د. -24
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ر، ػػػػد محمػػػػد عاػػػػ،جل ا  ثظػػػػمـ ا قػػػػ،ثلوثع  درلػػػػ،ر لواأرلػػػػ،ر ا ةػػػػرا دراةػػػػص مق،رثػػػػصل دار ا   اػػػػمـ ا اػػػػ،م عل  د. -25
 .2018االة ثدرمص ل 

 .1997اإلة ثدرمص ل  للا طل ص ا  ،  ص ل مثش،ة ا م ،رؼرمةمس لبث،ـ : ا ثظرمص ا  ،مص  اق،ثلوف ا اث،ئع  د. -26
 .1974رؤلوؼ علمدل ا ةللمص  ع ا ق،ثلوف ا اث،ئعل ا طل ص ا  ،  صل ا ق، رةل ل  د. -27
 .1978ل دار ا و ر ا  رلعل ا ق، رة ل  ا  ،  صل ا طل ص لوا  زلومر ا  زممؼ رؤلوؼ علمدل ارائـ  د. -28
ا قػػ، رة ل لار ا و ػػر ا  رلػػع ل د ا  ،مثػػصل ا طل ػػص  اػػرائـ االع ػػداء عاػػم االشػػر،ص لواأمػػلواؿرؤلوؼ علمػػد ل  د. -29

1985. 
 .1994ز ع أللو ع،مرل االاراءات ا اث،ئمصل مثشأة ا م ،رؼل االة ثدرمصل  د. -30
  ـ.2003ةامم،ف علدا مث ـل ا ثظرمص ا  ،مص  ق،ثلوف ا  قلول،تل مثشلورات ا حالع ا حقلوقمصل لمرلوتل  د.  -31
 .1971لا ق، رةل ا  رلمص دراةص مق،رثصل دار ا ثبحص  –ةممر ا شث،لوا ل ا شرلوع  ع ا ارممص  د.  -32
 .1998ةممر ع، مصل شرح ق،ثلوف ا  قلول،تل ا قةـ ا ر،صل ا مؤةةص ا ا،م مص  ادراة،ت لوا ثشرل لمرلوتل  د. -33
ممػػػػػػص ل دار ا و ػػػػػػر ا  رلػػػػػػع ل شػػػػػػب،ب  ،لمػػػػػػؿ ا لرشػػػػػػ،لوا ل ا شػػػػػػب،دة ا ػػػػػػزلور مػػػػػػف ا ثػػػػػػ،حم مف ا ق،ثلوثمػػػػػػص لو ا  ا د. -34

 .1982ا ق، رةل
 العقلبيا  قيانل  فيً لاالميلال االشياا  جيرائ  عي  الجنائٌي  للمسيوللٌ  العامي  النظرٌي , فهيٌ  سٌد لد. عاد-35

 .1٦6١,البصرة,حداد مطبع , االشاا  جرائ  ع -البغدادي
 .1967ع،دؿ ع،زر ل ا ثظرمص ا  ،مص  ع ظرلوؼ ا ارممصل ا مطل ص ا  ، ممص ل ا ق، رة ل  د. -36
اػرائـ االع ػداء عاػم ا م ػاحص ا  ،مػص لوعاػم  -ا قةـ ا رػ،ص-علد ا ق،در ا قبلواعل ق،ثلوف ا  قلول،ت   عاع د. -37

 .2001االثة،ف لوا م،ؿل ا طل ص األو مل مثشلورات ا حالع ا حقلوقمصل لمرلوتل 
 1ط , الجنائً لالجزاء  ٌالجنائ  ٌالمسولل , العا  القس  - العقلبا  قانل  شرح , القهلجً القادر عبد علً .د--3١

 . 200٦ , رل ٌب - لبنا  ,  ٌالحقلق الحلبً منشلرا  ,

ةػػامـ حرلػػص ل شػػرح قػػ،ثلوف أ ػػلوؿ ا مح، مػػ،ت ا ازائمػػصل ا اػػزء األوؿل ا م  لػػص  ا ػػد  لورعلػػد اأممػػر ا   ماػػع ل  -39
 .1986ا ق،ثلوثمصل للداد ل 

 ػػػلودةل ام ثػػػ،ع ا مةػػػ،ئاص ا اث،ئمػػػص  ػػػع حػػػلوء ا وقػػػأ لوقحػػػ،ء ا ػػػثقضل دار ا مطللوعػػػ،ت ا ا،م مػػػصل  ا ح ػػػمـعلػػػد  د. -40
 .1997االة ثدرمصل 

ا  قلولػػػ،ت دراةػػػص مق،رثػػػص  ػػػع ا شػػػرم ص اإلةػػػكممص ل مثشػػػأة ا م ػػػ،رؼ ل علػػػد ا حممػػػد ا شػػػلورالعل شػػػرح قػػػ،ثلوف  د. -41
 . 1991اإلة ثدرمص ل 

 . 1998علد ا حممد ا شلورالعل ا  زلومر لو ا  زممؼ مدثم، لواث،ئم،ل مثشأة ا م ،رؼلاإلة ثدرمصل  د. -42
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لوا دراةػ،ت ا  رلمػصل االةػ ثدرمصل علد ا حممد ا شلورالعل ا ارائـ ا   لمرمص ارائـ ا  ػح، ص لوا ثشػرل دار ا   ػب  د. -43
2018. 

 مطل ػص دار ا ثاػ،ح ا ادمػدة ا دار ا لمح،ءل شرح ق،ثلوف ا مةطرة ا مدثمص لوا  ثظمـ ا قح،ئعل علد ا  زمز  لو مؽل -44
 .1995ل

ل لا قػ، رةا ا،م مػص ل دار ا مطللوعػ،ت  ا طل ص األو ما  زمز ةامـل  اومؽ اال ب،ـ ا اث،ئعل  مدم أ لوشملوعأل  علد -45
2008. 

علػػد ا لو ػػ،ب ا لثػػدارا. ا  قلولػػ،ت ا  أدملمػػص  ا ػػػ،مامف ا مػػدثممف ل، دلو ػػص لوا قطػػ،ع ا  ػػ،ـ لوذلوا ا  ػػ،درات ا ر، ػػػصل  -46
 .1998ا طل ص األو مل دار ا و ر ا  رلعل ا ق، رة ل 

مشػػػؽل  لدا ادمػػػدة علػػػد ا لو ػػػ،ب حمػػػدل أ ػػػلوؿ ا مح، مػػػ،ت ا ازائمػػػص لا اػػػزء ا  ػػػ،ثعل ا طل ػػػص ا رال ػػػصل ا مطل ػػػص  -47
 .1987ل

علد ا لو ،ب ا  شم،لوال اإل ب،ـ ا وردا ألو حؽ ا ورد  ع ا ر لومص ا اث،ئمصل دار ا ثشػر  اا،م ػ،ت ا م ػرمص  د. -48
 . 1953لا ق، رةل 

ا اث،ئمػػص  ػػع قػ،ثلوثع ا  قلولػػ،ت لواإلاػػراءات  ا مةػؤلو مصعلػػد ا حممػد ا شػػلورالع ل  ا ػػد  لور لعػز ا ػػدمف ا دث، ػلورا  -49
 . 2006ا اث،ئمص ل مثشأة ا م ،رؼل اإلة ثدرمصل ع، ـ ا   ب ل 

 مطبعي  , األلل الكتياب , العقلبيا  قيانل  فيً العامي  المبياد  , الجنيائً القانل  ملجز , بٌالاط عدنا . د  -50

 . 1٦63 , دمشق جامع 
مثشػػػلورات زمػػػف ا حقلوقمػػػص ل عومػػػؼ شػػػمس ا ػػػدمفل ا م ػػػثؼ ا ةػػػثلوا  ػػػع ا قحػػػ،م، ا ازائمػػػصل ا طل ػػػص األو ػػػم  د. -51

 .2011لواالدلمص ل لمرلوت 
 1993 دار ا ثبحصل ا ق، رةل ا رلرة  ع ا مة،ئؿ ا مدثمص لوا  ا،رمصل عاع ا حدمدال -52
ا م  لػص ا ق،ثلوثمػصل  ا  ،مػص  ػع قػ،ثلوف ا  قلولػ،تلا ملػ،دئ  ةاط،ف علد ا ق،در ا شػ،لوال د.ل ا راؼعاع حةمف  د. -53

 .2015للدادل 
ا ملػػ،دئ االة،ةػػمص  ا حقمقػػ،ت لواالاػػراءات ا اث،ئمػػصل ا اػػزء األوؿل مطل ػػص  اثػػص  لعاػػع ز ػػع ا  رالػػع ل،شػػ،  د. -54

 . 1940ا  أ مؼ لوا  رامص لوا ثشر لا ق، رةل  
دراةػػص مق،رثػػصل مثشػػلورات ا حالػػع ا حقلوقمػػصل  -عاػػع علػػدا ق،در ا قبػػلواعل شػػرح قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت ا قةػػـ ا  ػػ،ـ  د. -55

 .2008لمرلوتل 
عاػػع محمػػد ا وػػر ل قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت ا رػػ،ص ل ا مؤةةػػص ا ا،م مػػص  ادراةػػ،ت لوا ثشر لوا  لوزمع ل لمػرلوت ل  د. -56

1987 . 
 .2009ا قةـ ا ر،ص ل دار ا ثبحص ا  رلمص ل ا ق، رة ل  -ا حةمثعل شرح ق،ثلوف ا  قلول،ت عمر  ،رلوؽ  د.  -57
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 .2018عمةم مرلوؿل ق،ثلوف ا مردراتل ا ا،م ص اال  راحمص ا ةلورمصل دمشؽ ل  د. -58
 . 2012, االسكندرٌ , الجامعٌ  المطبلعا  رالعا , دا القس  العقلبا  قانل , علض محمد ضعل -59
مطل ػػػص ا زمػػ،فل للػػػدادل ل  رػػرا علػػد ا ػػػرزاؽ ا حػػدم عل شػػػرح قػػ،ثلوف ا  قلولػػػ،ت ا قةػػـ ا  ػػ،ـ ل ا طل ػػػص ا  ،ثمػػص د. -60

1992. 
 .1996ا قةـ ا ر،صل مطل ص ا زم،فل للدادل  -شرح ق،ثلوف ا  قلول،ت- ررا علد ا رزاؽ ا حدم ع د.  -61
  ػػػلوح علػػػدا  ا شػػػ،ذ ع ل ألو مػػػ،ت ا قػػػ،ثلوف ا اثػػػ،ئع ل ا ثظرمػػػص ا  ،مػػػص  اارممػػػص ل دار ا مطللوعػػػ،ت ا ا،م مػػػصل  د. -62

 .2001ا ق، رةل 
ا اػرائـ ا لواق ػص عاػم ا ةػاطص ا  ،مػص لوا  دا ػصل ا مااػد ا رػ،مسل ا طل ػص  – رمد ا ز,لع ل ا ملوةػلوعص ا ازائمػص  د. -63

 .1995مرلوت ل ا  ،  صل دار  ،در   اطل،عص لوا ثشرل ل

دراةص مق،رثص ل ا طل ص األو م ل ا دار ا  اممص  اثشر  –شرح اأح ،ـ ا  ،مص  ع ق،ثلوف ا  قلول،ت ل   ،مؿ ا ة مد -64

 . 2002لوا  لوزمع ل عّم،ف ل 

 ،مؿ ا ة مدل شرح ق،ثلوف ا  قلول،ت ا ارائـ ا محرة ل، م احص ا  ،مص ل ا طل ص األو م ل دار ا  ق، ػص  اثشػر  د.  -65
 .2008لوا  لوزمع ل عم ،ف ل 

مػػ، ر علػػد شػػلومش ا ػػدرة ل شػػرح قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت ل ا قةػػـ ا رػػ،ص ل مدمرمػػص دار ا   ػػب  اطل،عػػص لوا ثشػػر ل  د. -66
 .1988ا ملو ؿل 

محرلوس ث ػ،ر ا بم ػع : ا ث ماػص ا ارممػص  ػع قػ،ثلوف ا  قلولػ،ت ل ا طل ػص األو ػم ل زمػف ا حقلوقمػصل لمػرلوت ل  د. -67
2011 . 

محمد أحمد محملودل ا لوامز  ع ا رلرة ا اث،ئمػصل ا طل ػص ا  ،  ػص لا م  ػب ا وثػع  إل ػدارات ا ق،ثلوثمػص ل ا قػ، رةل  -68
2010 . 

دراةػص مق،رثػص ل مطل ػص ا ثاػ،حل ا ملػرب ل  –ع قػ،ثلوف ا مةػطرة ا مدثمػص محمد ا  شللور ل ا رلػرة ا قحػ،ئمص  ػ د. -69
2000 . 

ل ا م  ػػػب ا وثػػػع  إل ػػػدارات ا ق،ثلوثمػػػصل ا قػػػ، رةل ا طل ػػػص ا  ،ثمػػػصمحمػػػد  لو مػػػؽ محمػػػدل ارممػػػص ا ػػػلكغ ا  ػػػ،ذبل  -70
2006 . 

ا طل ػص األو ػم ل  اأردثػعلمحمد  ، ح ماحـل ارممص اال  راء لواال,  ،ب لو  ؾ ا  رض  ػع ا  شػرمع ا ازائػع  -71
 .2016دار ز راف  اثشر لوا  لوزمعل اأردف ل 

 للنشيير الثقافيي  دار مكتبيي  , ميي ٌللجر العاميي   ٌييالنظر , العييا  القسيي  - العقلبييا  قييانل  , نجيي  صييبحً محمييد .-22
 . 1٦٦6, الطبع  الثالث  , عما  -االرد  , عٌلالتلز
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 . 1978ا  حقمؽ ا اث،ئعل ا طل ص ا  ،ثمصل ع، ـ ا   بل ا ق، رةل محمد أثلور ع،شلورل ا ملوةلوعص  ع  -73
 رل ٌب , عٌلالتلز للنشر الثقاف  دار ,  ٌالجنائ  ٌالمسولل فً المفترض الاطأ , تًٌاله مرھج حماد محمد. د -24

 .  2005 , االللى الطبع  , لبنا 

 .1989 لا ق، رة لا  لوثع  اطل،عص لوا ثشر محمد ز ع اللو ع،مرل ق،ثلوف ا  قلول،ت ل ا قةـ ا ر،ص ل دار  -75
عاػػع علػػد ا قػػ،در ا قبػػلواع ل قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت ا الثػػ،ثع ل ا قةػػـ ا  ػػ،ـل ا ػػدار   ا ػػد  لور محمػػد ز ػػع الػػلو عػػ،مر ل -76

 . 1984ا ا،م ع  اطل،عص لوا ثشر ل لمرلوت ل 
األو ػم ل دار ا و ػرل دمشػؽل ا طل ػص ا ملوةػلوعص ا ق،ثلوثمػص ا م ر  ػص ل ا مااػد ا  ػ،ثعل  محمد عزمز شػ را ل  -77

2009 . 
محمد عاع ا ة، ـ عم،د ا االع ل حم،ث،ت ا حرمص ا شر مص ا ث،ء مرحاص ا  حرا لواالة دالؿ ل ا،م ص ا  لومتل  -78

 .1981ا  لومت ل 
للمػػػرلوتل  ا  ػػػ،ب محمػػػد مرعػػػع  ػػػ بل ارممػػػص اال  ػػػراءل دراةػػػص مق،رثػػػصل ا طل ػػػص األو ػػػمل ا مؤةةػػػص ا حدم ػػػص  -79

2014. 
 . 1٦45 , مصر , االعتماد مطبع  ,  ٌالجنائ  ٌالمسولل , القللً مصطفى محمد. د -80

 .1974االح ،ـ ا  ،مص  ع ق،ثلوف ا  قلول،تل ا طل ص األو م ل  مطل ص ا  ،ثعل للدادل  لمحمد ث،اع  -81
ا   ػػب لوا دراةػػ،ت ل دار ل ا طل ػػص األو ػػم محمػػلود ةػػ د علػػد ا مامػػدل دعػػلول ا اثحػػص ا مل،شػػرة لو طلمق، بػػ، ا  مامػػص -82

 .2016ا  رلمصل االة ثدرمصل 
  الطبع  ,  ٌالحقلق الحلبً منشلرا  , االقتصادي الجنائً القانل  فً  ٌالمسولل , عقلبٌ داللد محملد. د-83

 . 200١ بٌرل  , لبنا  , , االللى 
م ػػػطومل شػػػرح قػػػ،ثلوف ا  قلولػػػ،ت ػػػػػػػ ا قةػػػـ ا  ػػػ،ـل ا طل ػػػص ا  ،شػػػرةل دار ا ثبحػػػص ا  رلمػػػصل  محمػػػلود محمػػػلود د. -84

 .1984ا ق، رةل 
 .1987محملود ثامب حةثعل شرح ق،ثلوف ا  قلول،تل ا قةـ ا ر،صل دار ا ثبحص ا  رلمصل ا ق، رةل  د. -85
 .1984ل ة حدم صل ا ق، ر امر حم مث لورل ا ملوةلوعص ا اث،ئمصل ا طل ص ا ر،مةصل دار ا طل،عص  د. -86
 . 2010م ف أحمد ا حم،را ل ا ر ف ا م،دا  اارممصل ا طل ص األو مل مثشلورات ا حالع ا حقلوقمص ل لمرلوتل د. -87
 م ػػػلوض علػػػد ا  ػػػلوابل ا قػػػذؼ لوا ةػػػب لوا ػػػلكغ ا  ػػػ،ذب لو إ شػػػ،ء اأةػػػرار لوا ممػػػمف ا  ػػػ،ذب ل دار ا مطللوعػػػ،ت  .-88

 .1988ا ا،م مصل ا ق، رةل 
مث ػػػلور عمػػػر ا م ،مطػػػصل ا  حقمػػػؽ ا اثػػػ،ئع لواأد ػػػص ا ارممػػػصل ا طل ػػػص األو ػػػمل دار ا مثػػػ،    اثشػػػر لوا  لوزمػػػع ل  -89

 .2010عّم،فل 
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 ثالثا: األطاريح :
ل مقدمػػص ا ػػم  امػػص   ل،ةػػـ علػػد ا زمػػ،ف مامػػد ا رلم ػػع ل ثظرمػػص ا لثمػػ،ف ا قػػ،ثلوثع  اػػثص ا  قػػ،لع ل رةػػ، ص د  ػػلورال -1

 .2000ا ق،ثلوف ل ا،م ص للداد 
حو ع عل،سل ارائـ  زلومر ا محررات اإل   رلوثمصل اطرلوحص د  لورال ل  امػص ا  اػلـو اإلثةػ،ثمص لوا  اػلـو اإلةػكممصل  -2

 . 2015ا،م ص لو رافل ا ازائرل 
دراةػػص مق،رثػػص ل أطرلوحػػص د  ػػلورالل ا،م ػػص  -مػػلوثس ا لػػزاؿل ا حم،مػػص ا اث،ئمػػص  احرمػػ،ت ا وردمػػصل علػػد ا ح ػػمـ ذثػػلوف -3

 .2005ا ملو ؿل  امص ا حقلوؽ ل 
علد ا  مد لف ث، ر ا   ملعل ا مةؤلو مص ا اث،ئمص عف  حػامؿ ا  دا ػصل اطرلوحػص د  ػلورالل  امػص ا  دا ػص ا اث،ئمػصل  -4

 .2017ا ة لودمصل ا،م ص ث،مؼ ا  رلمص  ا الـو اأمثمصل 
  2018 ررا ا ور أحمد عاع ل ا حم،مص ا اث،ئمص  ةمر ا  دا صل أطرلوحص د  لورالل  امص ا ق،ثلوف لا،م ص ل،لؿل  -5

 رابعا : الرسائل :
 .1995إلرا مـ علواد ا  لوضل ارممص اال  راءل رة، ص م،اة مر ل  امص ا دراة،ت ا  ام، ل ا ا،م ص اأردثمصل  -1
امػػػت ع مػػػ،ف  لوةػػػماصل إررللوشػػػف ملولػػػصل ا مةػػػؤلو مص ا ق،ثلوثمػػػص  ارلمػػػر ا قحػػػ،ئعل رةػػػ، ص م،اةػػػ مر ل  امػػػص ا حقػػػلوؽ  -2

 .2019لوا  الـو ا ةم،ةمصل ا،م ص علد ا رحم،ف ممرةل ا ازائرل 
حةف علػد ا بػ،دا رحػمر ل ارممػص إروػ،ء أشػم،ء م ح ػاص مػف ارممػص  ػع ا  شػرمع ا  راقػع ل رةػ، ص م،اةػ مر ل  -3

 . 1998ا ق،ثلوف ل ا،م ص ل،لؿ ل  امص 
ر، ػػد حةػػمف جؿ ا وػػرل  حػػامؿ ا قحػػ،ء  ػػع ا قػػ،ثلوف ا  راقػػع لو ا مقػػ،رفل رةػػ، ص م،اةػػ مر ل امػػص ا قػػ،ثلوفل ا،م ػػص  -4

 .1979للدادل
مثم علػد ا  ػ، ع ملوةػم ل ارممػص االرلػ،ر ا  ػ،ذبل دراةػص مق،رثػصل رةػ، ص م،اةػ مرل  امػص ا قػ،ثلوفل ا،م ػص ل،لػؿل  -5

1999 . 
رةػ، ص م،اةػ مر ل  امػص ا دراةػ،ت ا  امػ،ل ا،م ػص  مبدا  رح،ف محملود قلب، أر ،ف ا اػرائـ ا مراػص لةػمر ا  دا ػصل  -6

  .2017ا لوطثمصل  اةطمفل  ا ثا،ح
 خامسا : البحوث :

 -دراةػػص مق،رثػػص ل اأردف –الػػرا مـ ةػػامم،ف زامػػؿ ا قط،لوثػػصل ا مةػػؤلو مص ا ازائمػػص  ارلمػػر  ػػع ثطػػ،ؽ رلر ػػأ  ا ػػد  لور-1
  .2014االم،رات ا  رلمص ا م حدةم ل.دراة،ت عالـو ا شرم ص لوا ق،ثلوف ل ا مااد ا ح،دا لواأرل مف ل ا ماحؽ ا  ، ث ل 

ل  335 ػػػرلوت اثػػػمس االةػػػملوطع ل :  اةػػػوص ا  ػػػ،رم  ا  قػػػ،لع ل مااػػػص م ػػػر ا م ، ػػػرة ل ا ةػػػثص ا ةػػػ لوف ل ا  ػػػدد  -2
1968 . 
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ام،ؿ ا  مكثعل اال ل،ت ل، م ،مثص لوا رلرة  ع ا وقأ لوا ق،ثلوف ل مااػص ا،م ػص ا ثاػ،ح  دلحػ،ث ل ا  اػلـو اإلثةػ،ثمصم  -3
 .2002ا مااد ا ح،دا عشر لا  دد األوؿ ل

حسل  عبٌد ھجٌج , فاري جعفر أحمد , حرٌ  اإلرادة لأثرھا فً المسوللٌ  الجزائٌ  ,  بحث منشلر فً  .-4

 . 201١,  العدد السادس, المجلد العاشرحلً للعلل  القانلنٌ  لالسٌاسٌ  ,  مجل  المحقق ال

المجلد  , كربالء جامع  مجل  فً منشلر بحث , الجنائً عٌالتشر فً  ٌالجنائ المسوللٌ  , عسل حمزة علً. د-5

 . 2006,  15, العدد 3

حةلوف علمد  اػم  لو حةػف رثاػر عامػؿ : شر ػمص ا  قلولػ،ت اأ ػامص ل مااػص ا محقػؽ ا حاػع  ا اػلـو  ا د  لور -6
 . 2014ا ةثص ا ة،دةص ل  ا  ،ثع لا ق،ثلوثمص لوا ةم،ةمص ل ا،م ص ل،لؿ ل ا  دد 

حةػػثمف إلػػرا مـ  ػػ، ح علمػػد ل   ػػرة ا م ػػاحص  ػػع قػػ،ثلوف ا  قلولػػ،تل لحػػث مثشػػلور  ػػع ا مااػػص ا ق،ثلوثمػػص  ا ػػد  لور -7
 .1974ا اث،ئمص ا قلوممص ل  ا مااد ا ة،لع ل ا  دد ا  ،ثعل ا ق، رة ل 

ر، د أحمد عاع ل ا حم،مص ا اث،ئمص  ةم ص اإلثة،ف  ع ا  شػرمع ا  راقػع ل مااػص دراةػ،ت ةم،ةػمص ا،م ػص  ا د  لور -8
 . 2015د لوؾ ل ا ةثص ا  ،  ص ل ا  دد ا ة،دس ل 

ل م ػػػم ملػػػدأ ةػػػقلوط ا حػػػؽ  ػػػع ارممػػػص اةػػػ  م،ؿ ا طػػػرؽ االح م، مػػػص  ا بػػػرب مػػػف ا حػػػرملص  ز ػػػع رمػػػر األػػػلو مام -9
    .1953ا مة حقص ل لحث مثشلور مااص ا مح،م،ة ل ا  دد ا ة،دس لوا  شرلوف  ل ا ةثص ا  ،  ص لوا  ك لوفل م ر ل 

 القضيياء مجليي  , الجنييائً القييانل  فييً  ٌييالجزائ  ٌالمسييولل مفهييل  , الصييالحً  ٌحسيي مهييدي  ٌالييد اءٌضيي. د -10

 .  1٦١6 , لاالربعل  اللاحد السن  ,  ٌالعراق  ٌالمحام نقاب  ,تصدرھا
 مااػص ا قػ،ثلوف لواالق  ػ،د ل ا  ،مص  ع حلوء ا مثب  ا ل،ئعل  اإلدارةمأملوف محمد ةكمص ل ارائـ ا ملوظومف حد  -11
 . 1969ل ل ا ق، رة  األوؿ ا  دد
  , الملصل جامع  , للحقلق  ٌالرافد مجل  , الجنائً القصد , عٌرب محمد لعمار المشهدانً احمد محمد. د-12

 1٦٦٦. 

 5السن  ,1ع, لالجنائٌ  االجتماعٌ  البحلث  لألطباء, مجل الجنائٌ  المسوللٌ  حدلد, الاٌرل محمد حد. مصبا -13

  .  1٦22, بغداد , 
لوا لػػأ دالولود ا ةػػ دال لػػدائؿ ا  قلولػص ق ػػمرة اأمػػد لوا وػػرص ا م ،حػػص  اق،حػع ا اثػػ،ئع  ا ورمػػد  ػػع حػػلوء  ا ػد  لور -14

 .1988ا لدائؿ ا مقدمصل مااص ا حقلوقعل ا  دد ا رالع ل 
 . 1989م،ةمف رحمر عل،س ا ة دا ل ا رلرة  ع ا دعلول ا ازائمص ل لحث مقدـ إ م ا م بد ا قح،ئع ل  -15

 القوانين  سادسا :
 القوانين العراقية -1

 ا ث، ذ . 1964 ةثص  163ق،ثلوف ا رلراء أم،ـ ا قح،ء رقـ  -
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 ا م دؿ 1969 ةثص  111ق،ثلوف ا  قلول،ت ا  راقع رقـ  -
 ا ث، ذ. 1971م  ةثص 23ق،ثلوف ا لوؿ ا مح، م،ت ا ازائمص رقـ ل -
 ا ث، ذ . 1979 ةثص  107ق،ثلوف اإل ل،ت ا  راقع رقـ  -
 ا ث، ذ. 1979 ةثص  160ا قح،ئع رقـ ق،ثلوف ا  ثظمـ  -
ا م ػػدؿ لوا قػػلواثمف  1969 ةػػثص  111لل  ػػدمؿ ا لرامػػ،ت ا ػػلواردة لقػػ،ثلوف ا  قلولػػ،ت رقػػـ  2008 ةػػثص  6قػػ،ثلوف رقػػـ  -

 ا ث، ذ . ا ر، ص اأررل مم
 ا ث، ذ . 2009 ةثص  15رقـ   دمؿ ق،ثلوف ا  قلول،ت  ق،ثلوف   -
      ا ث، ذ . 2017 ةثص  58لوا ماثع عامبـ رقـ  ق،ثلوف حم،مص ا شبلود لوا رلراء لوا مرلرمف -
 العربية :القوانين  -2
 ا م دؿ . 1937 ةثص  58ق،ثلوف ا  قلول،ت ا م را رقـ  -
 ا م دؿ . 1943 ةثص  340ق،ثلوف ا  قلول،ت ا الث،ثع رقـ  -
 ا م دؿ 1947 ةثص  359ق،ثلوف ا لمث،ت ا ةلورا رقـ  -
 ا م دؿ 1949 ةثص  148ق،ثلوف ا  قلول،ت ا ةلورا رقـ  -
 ا م دؿ 1950 ةثص  150ق،ثلوف اإلاراءات ا اث،ئمص ا م را رقـ  -
 ا ث، ذ . 1950 ةثص 112ق،ثلوف أ لوؿ ا مح، م،ت ا ازائمص ا ةلورا رقـ  -
 ا م دؿ . 1960 ةثص  16ق،ثلوف ا  قلول،ت اأردثع رقـ  -
 ا م دؿ. 1961 ةثص  9ق،ثلوف أ لوؿ ا مح، م،ت ا ازائمص اأردثع رقـ  -
 ا ث، ذ . 1968 ةثص  25اال ل،ت ا م را رقـ  ق،ثلوف -

 ا مالع 1983 ةثص  466 رقـق،ثلوف ا  قلول،ت ا ورثةع 
 ا ث، ذ . 1988 ةثص   24ق،ثلوف أ لوؿ ا مح، م،ت ا مدثمص اأردثع رقـ  -
 ا ث، ذ .  1993ا  ،در  ع  2ق،ثلوف ا مردرات ا ةلورا رقـ  -
 ا ث، ذ .  1994 ةثص  683رقـ ق،ثلوف ا  قلول،ت ا ورثةع  -
 ا م دؿ . 2001 ةثص  328ق،ثلوف أ لوؿ ا مح، م،ت ا ازائمص ا الث،ثع رقـ  -
 ا ث، ذ  2014 ةثص  22ق،ثلوف ا  راامص ا محاومف ا ةلورا رقـ  -

 سابعا : المجالت القانونية 
 .1980ا ةثص ا ر،مةص عشرة  ل  ل  در عف ثق،لص ا مح،ممف اأردثممفل ا  دد ا ر،مس لمااص ا ثق،لص   -1
 .   1998ا مااد ا  ،ثعل ا  دد األوؿ ل    در عف ا م بد ا قح،ئع اأردثعلا مااص ا قح،ئمص اأردثمصل  -2
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 سابعا : القرارات القضائية 
 ل,مر مثشلورم 2007/ 12/ 11 ع  2007ا ازائمص األو م /  ا بمئص/6073رقـ  مح مص ا  مممز اال ح،دمص قرار -1
 ل,مر مثشلورم 7/6/2010ل ،رم   2010/إ ل،ت/21رقـ قرار رئ،ةص مح مص اة ئث،ؼ دم، م اال ح،دمص -2
/  8/  14ل ،رم   2013/ اثح /  243 ا مرقـ ل و ب، ا  مممزمص قرار مح مص اة ئث،ؼ للداد / ا  رخ اال ح،دمص -3

 ل,مر مثشلور م 2013
 .ل,مر مثشلورم 10/9/2014ل ،رم   2014/  1/ج1973قرار ا مح مص ا اث،ئمص ا مر زمص ا مرقـ  -4
 28/5/2019م  ػػػع ل ػػػ،رم  2019/ ا بمئػػػص ا ازائمػػػص ا ملوةػػػ ص /  830قػػػرار مح مػػػص ا  مممػػػز اال ح،دمػػػص ا مػػػرقـل  -5

 .ل,مر مثشلورم
   : المواقع اإللكترونية:ثامنا 
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A 

Abstract: 

  

  The fabrication of crimes is one of the most serious reasons that leads to the 

obstruction of investigative or judicial authorities work, which leads to a breach in 

the course of justice, because it preoccupies the investigative and judicial authorities 

with moot cases, Since the existence of a real crime entails the investigation 

authorities carrying out investigations, investigations and other investigative 

measures in order to establish the truth, this applies to the fabrication of crimes as the 

perpetrator's fabrication of sham crimes requires the same effort, in the event that 

judicial rulings are based on investigative procedures as desired by the offender, it 

may lead to exposing innocent people to criminal penalties. As a result, the penal 

legislation has unanimously agreed to criminalize everything that leads to a breach of 

judicial administration or, more generally, to misrepresentation of justice. Among the 

offenses against judicial administration is the fabrication of crimes.  The fabrication 

of crimes does not include a specific case, as it can be applied to everyone in whom 

the description of fabrication is applied, and this is what we have shown in the 

fabrication of evidence and also the false report submitted by the expert. The 

fabrication of crimes can be a description that includes many crimes that suggest to 

the investigative authorities the existence of real crimes. The penal legislation, when 

it considers that the fabrication of crimes represents a breach of the judicial 

administration, does not mean that it interferes with its work or independence, but 

rather constitutes contempt or disdain and other expressions used by the penal 

legislation to criminalize it to fabricate crimes. 

Although the penal legislation, foremost of which is the Iraqi Penal Code, has 

found penal provisions to address various crimes that lead to a breach of the judicial 

administration, including fabricating crimes, in a way that enables it to perform its 

work away from what leads to a breach of the judiciary, but this does not mean that 

this response is sufficient, because in some cases it requires that the punitive text be 

parallel to the criminal danger caused by the crime, and this is what we did not find in 

our research, as the legislative text needs more formulation, whether at the level of 

elements or punishment. 

In line with the foregoing statement of the effects of the fabrication of crimes and the 

statement of their applications, it was necessary for us to divide our research into two 

chapters, In the first chapter we show the meaning of fabricating crimes by 

identifying its concept and subjectivity and the bases of its criminalization, and in the 

second chapter some objective applications of fabricating crimes. Finally and at the 

end of our research, we came out with a conclusion including the most important 

conclusions and suggestions that we reached. 
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