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    م2022ـ  13ـ العدد  لة البحوث القانونيةجم
 جترمي التحريض 

 تجريم التحريض في قانون العقوبات الليبي
 سعاد أحمد عيسى المحيشي

 جامعة مصراتة -كلية القانون عضو هيئة التدريس ب

Sada662298@gmail.com 
 15/03/2022تاريخ النشر:  03/02/2022تاريخ القبول :   15/12/2021تاريخ التقديم : 

 مقدمة
 بي بعده؛ وبعد .الة والسالم على من ال نالحمد هلل وحده، والص

فمنذ أن خلق هللا األرض ومن عليها واإلنسان يسعى إلى ما يشبع  رغباته الخاصة  وسسةل  
يسر أسباًل عدة لتحقيق ما يصبوا إليه، وقد يكون من بين هذه السبل طرسق الجرسم  التي قد يعتبرها 

 وأسهل المسال .

ها بمفرده دون تدخل غيره ولكةن والجرسم  قديم  قدم اإلنسان، وقد يقدم الشخص على ارتكاب
لةةيم مةةن المسةةتبعد أن ارتكبهةةا بمسةةاهم  مةةن غيةةره مةةن األوةةخال وبةةاختالا األدوار التةةي ي تونهةةا، 
ومن صور المساهم  فةي الجرسمة  فةي قةانون العقوبةاي الليبةي والةذ  يعتبةر أخحرهةا التحةرس  علةى 

محةرض مةةن طاقةة  نفسةةي  باتجةةاه ارتكابهةا، والةةذ  اتميةةغ عةةن غيةةره مةن صةةور المسةةاهم  بمةةا يحلقةةه ال
 .(1)من وقع عليه التحرس ، وسحرك نواياه الشرسرة في سبيل بلوغ مقصده وهو وقوع الجرسم 

 أهمية البحث:
لنشاط المحرض طبيع  خاص  تميغه عن غيره من صور المساهم  في الجرسم ، فةال يخفةى 

ألحيان خحورة القةام  بالفعةل على أحد خحورة المحرض على الجرسم ، والتي قد تفوق في كثير من ا
لةة  يكةةن يخحةةل للفعةةل أو يفكةةر ايةةه لةةوال نشةةاط المحةةرض،  -فةةي أغلةةح األحةةوا -اإلجرامةةي، والةةذ  

ليل مصةاعبها، وأراد أن يسةتفيد ه الرتكةا  الجرسمة  وحثةه عليهةا وتةذالذ  سخر نواياه اإلجرامية  لدفعة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
( مةن سةورة األعةراا مثةا  وعبةرة عةن خحةورة 20( من سورة البقرة، واآلية  )36، 35ولنا ايما ورد في اآلياي ) (1)

 مر المولى عغ وجل.التحرس  وآثاره السلبي ، عندما أغوى الشيحان سيدنا آدم وزوجه وحبذ لهما مخالف  أوا
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رغ  مةةن أهميةة  دوره، األمةةر مةةن صةةعوب  إثبةةاي التحةةرس  علةةى الجرسمةة  فةةي بعةة  الجةةرام  علةةى الةة
 الذ  اتحلح تعدااًل في المعامل  الجنامي  حياله.

 إشكاليات البحث:
 -حةور دراسةتناالةذ  يعتبةر م-إن المحرض وفقًا ألغلح القةوانين ومةن أهمهةا القةانون الليبةي 

رة ثيةوعلى الرغ  مما أوةرنا إليةه مةن خحةورة دوره فةي الجرسمة ، قةد اسةتفاد والزا  يسةتفيد مةن ث ةراي ك
في قانون العقوباي ناوئ  عن تحبيق أنظم  ونظرساٍي ومذاهح مضى عليها ردٌح طوسٌل من الغمن، 
بحيث أصةبح  ال تةتالم  مةع السياسةاي الجنامية  الحداثة  الناجمة  عةن التحةور المسةتمر فةي ميةادان 

همةةا فةةي الجرسمةة  والعقةةا ، ومةةن ملةة  المةةذهح المةةاد ، ومةةذهح االسةةتعارة اإلجراميةة  ومةةا اترتةةح علي
بع  األحيةان مةن نتةامي غيةر منحتية  تة تي فةي مقةدمتها عةدم عقةا  المحةرض إما لة  تقةع الجرسمة  

 لسبح ال دخل إلرادته ايه.

أضف إلى ملة  مةا اثيةره هةذا الموضةوع مةن تسةاكالي وتوةكالياي حةو  مةدى تحقيةق المشةرع 
ه نةةد تجرسمةةسمةة  والعقوبةة  عالليبةةي لمبةةادم المنحةةق فةةي العقةةا  والعدالةة  الجناميةة  والتناسةةح بةةين الجر 

 للتحرس  والعقا  عليه؟

 فهل حقق المشرع كل تل  المقتضياي؟ أم أن موقفه قد جانبه الصوا ؟ وتلى أ  مدى؟

ومةةةن هةةةذا المنحلةةةق وأمةةةام أهميةةة  هةةةذا الموضةةةوع والتسةةةاكالي واإلوةةةكالياي التةةةي أوةةةرنا إليهةةةا 
ا البحةةث بمشةةيئ  هللا تعةةالى؛ كةةان وغيرهةةا مةةن اإلوةةكالياي التةةي سنسةةلل الضةةون عليهةةا فةةي ثنايةةا هةةذ

اختيارنةةةا لموضةةةوع )تجةةةرس  التحةةةرس  فةةةي قةةةانون العقوبةةةاي الليبةةةي( للبحةةةث فةةةي جميةةةع جغمياتةةةه، فةةةي 
ا محاول  منةا للة  وةتاي هةذا الموضةوع واإلجابة  علةى التسةاكالي، وحةل اإلوةكالياي التةي اثيرهةا، علنة

 تقاداي المتعلق  بموضوع الدراس .نعالي بذل  بع  المساوم، ونتفادى الوقوع مجددًا في االن

 منهج البحث:
 لتكون دراسةتنا لموضةوع هةذا البحةث وااية  وماي فامةدة علمية  وعملية ، رأانةا أن نتبةع المةنهي
التحليلةةي الوصةةفي وملةة  بعةةرض ودراسةة  كافةة  نصةةول قةةانون العقوبةةاي الليبةةي المتعلقةة  بموضةةوع 

 بحثنا وتحليلها.
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  سةيكون لغامةًا علينةا االسةتفادة مةن التجةار  التةي أثبتة ولكي تكةون هةذه الدراسة  أ ثةر فامةدة
نجاحها، وكان  أ ثر تجاوبًا مةع مقتضةياي العدالة  والمنحةق سةوان علةى مسةتوى الشةرسع  اإلسةالمي  

 أو على مستوى التشرسعاي الوضعي ، وهذه سيتحلح منا للجون إلى المنهي المقارن.

 خطة البحث:
انون العقوبةةاي الليبةةي المتعلقةة  بموضةةع بحثنةةا علةةى ضةةون مةةا اطلعنةةا عليةةه مةةن نصةةول قةة

 توصلنا إلى أن دراس  هذه الموضوع تستلغم اتباع خح  ثنامي  مسبوق  بتمهيد على النحو التالي:

 ماهي  التحرس . تمهيد:

 التحرس  كصورة من صور االوتراك. المبحث األول:

 المحلح األو : وروط االوتراك بالتحرس .

 لشرس  بالتحرس .المحلح الثاني: عقا  ا

 التحرس  كجرسم  قامم  بذاتها. المبحث الثاني:

 المحلح األو : العقا  على التحرس  المجرد.

 المحلح الثاني: انفراد المحرض بالعقا .
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 ماهية التحريض: تمهيد
 التحرس  ل ً  الحث أو الدفع، وقد يكون التحرس  على الخير أو الشر

(1). 

مقصةةود بةةالتحرس  فةةي نصةةول قةةانون العقوبةةاي ولةة  اةةورد لةةه ولةة  اوضةةم المشةةرع الليبةةي ال
تعرسفةةًا محةةددًا بةةالمعنى الةةدقيق للتعرسةةس، ولعةةل السةةبح فةةي ملةة  ارجةةع إلةةى مةةا جةةري عليةةه الصةةياغ  

 التشرسعي  السليم  بترك أمر التعرسفاي للفقه، وهذا ما ساري عليه أغلح التشرسعاي المقارن .

خةةر آو كةةل نشةةاط يقةةوم بةةه وةةخص مةةا للتةة ثير علةةى والسةةامد فقهةةًا وقضةةاًن أن التحةةرس  هةة
د قةوحمله أو دفعه إلى ارتكا  الجرسمة ، سةواًن أ ةان ملة  بخلةق فكرتهةا لديةه ابتةداًن دون أن يكةون 
يام فكر فيها من قبل، أو بدفعه على تنفيذها بعد أن كان مترددًا في مل ، "وهذا يعني أنه يجح لت

لةق فكةرة الجرسمة  والعةغم علةى ارتكابهةا فةي مهةٍن كةان التحرس  أن يكون الجاني قد توصل إلةى خ
 االنوايةفي األصل خاليًا منها أو مترددًا فيها بين الرف  والقبةو "، وهةو انتمةي إلةى دامةرة األفكةار و 

 ال إلى دامرة األفعا  والنتامي.

وصفوة القو  أن نشاط المحرض يحبذ الجرسم  وسبرر دوافعها وس ة  مةن وة ن العقةا  الةذ  
تنفيةةذها، سةةةوان أ ةةان ملةةة  بوعةةد أو وعيةةةد، أو خةةداع أو تهداةةد، أو غيةةةر ملةة ؛ فةةةال عبةةرة لةةةدى  يعتةةرض

 .(2)المشرع بالوسامل التي تدرع بها المحرض لبلوغ قصده

وستفةةق موقةةف المشةةرع الليبةةي مةةع أحكةةام التشةةرسع الجنةةامي اإلسةةالمي فةةي عةةدم تحداةةد وسةةامل       
حداةةدها لقاضةةي الموضةةوع، "باعتبةةاره منكةةرًا تنهةةى التحةةرس  علةةى سةةبيل الحصةةر، وتةةرك األمةةر فةةي ت

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
مختةةار القةةامور، مرتةةح علةةى طرسقةة  مختةةار الصةةحاح والمصةةباح المنيةةر، الحةةاهر أحمةةد الةةغواو ، دار عةةال  الكتةةح   (1)

 .135الرساض المملك  العربي  السعودي ، ل

ونحن من جهتنةا نتفةق مةع موقةف المشةرع الليبةي ونيسةده فةي عةدم تحداةد وسةامل التحةرس  علةى سةبيل الحصةر، ( 2)
ك األمةةر فةةي ملةة  لقاضةةي الموضةةوع، وملةة  حتةةى نحةةو  دون إفةةالي الجةةاني مةةن العقةةا  بحجةة  أن فعلةةه ال وتةةر 

اتحابق مع الوسامل التي نص عليها المشرع، على الرغ  مما لهذا الفعل من أثر كبير في دفع المحرَّض آلتيةان 
 الفعل.
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عنةه أحكةام الشةرسع  اإلسةالمي ، وتعتبةةره معصةي  يجةوز العقةا  عليهةا تحةة  بنةد التعغسةر الةذ  يكةةون 
 .(1)في كل معصي  ليم لها عقوب  مقدرة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، 1وراي جامعة  قةارسونم، بن ةاز ، ليبيةا، طغيث محمود الفاخر ، االوةتراك الجنةامي فةي الفقةه االسةالمي، منشة( 1)

 .219، ل1993
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 المبحث األول

 التحريض كصورة من صور االشتراك في الجريمة

 تمهيد وتقسيم:
لتشةةةرسعاي الجناميةةة  مهبةةة  إلةةةى اعتبةةةار التحةةةرس  االبحةةةث أن أغلةةةح كرنةةةا فةةةي مقدمةةة  هةةةذا م

مسةةةاهم  تبعيةةة  فةةةي الجرسمةةة  ابتةةةداًن؛ أ  صةةةورة مةةةن صةةةور االوةةةتراك، ومةةةن هةةةذه التشةةةرسعاي قةةةانون 
( منةةه لبيةةان صةةور االوةةتراك، وجةةان فةةي 100)بةةي، الةةذ  خصةةص ايةةه المشةةرع المةةادة العقوبةةاي اللي

 مقدمتها التحرس ، على النحو التالي:

 "يعد ورسكًا في الجرسم :

لةةى ارتكةا  الفعةةل المكةون للجرسمةة  إما كةان هةةذه الفعةل قةةد وقةع بنةةاًن كةل مةةن حةرض ع -أوالً 
 على هذا التحرس .................. "

وفقًا لما جان في هذا النص فإن التحرس  مساهم  تبعي ، وهذا يعني عدم العقا  عليه إال 
لة  إال ع في تنفيذها، كما أنةه ال يمكةن العقةا  عليةه فةي هةذه الحاإما تم  الجرسم  بناًن عليه، أو ُور 

 إما توافري وروط معين  إلتيان الفعل اإلجرامي.

ملة  تتحلةح منةا تقسةيمه إلةى وعلى ضون مةا تقةدم فةإن دراسة  هةذه المبحةث لتكةون وااية  متكا
شةةةةةرس  ان عقةةةةةا  النخصةةةةةص أولهمةةةةةا لبيةةةةةان وةةةةةروط االوةةةةتراك بةةةةةالتحرس ، وثانيهمةةةةةا لبيةةةةة ،محلبةةةةين

 .  بالتحرس 
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 شروط االشتراك بالتحريض: المطلب األول
العتبار نشاط وخٍص ما اوترا ًا بالتحرس ، ومن ث  مساملته على أسار أنه مساه  تبعي 

 الي :في الجرسم  التي اقترفتها الفاعل، البد من توافر وروٍط ثالث سنذكرها تباعًا في الفقراي الت

 يض مباشرًا:الفقرة األولى: أن يكون التحر 
يشةةةترط لتيةةةام مسةةةيولي  المحةةةرض علةةةى مسةةةاهمته فةةةي الفعةةةل اإلجرامةةةي أن يكةةةون مةةةن وةةة ن 
نشةةاطه حةةث الفاعةةل علةةى تنفيةةذ ملةة  الفعةةل، " ةةل مةةن حةةرض علةةى ارتكةةا  الفعةةل المكةةون للجرسمةة " 

 ق.ع. (. 100)م

رض وهذا يعني أن ارد التحرس  على فعل إجرامي محةدد بذاتةه يخةالف أحكةام القةانون كمةن يحة
آخر على قتل عدوه أو إحداث عاه  به، أو إحراق منغله، فيرتكةح الفاعةل هةذه األفعةا  أو أحةدها حسةح 
اختيةةةاره؛ ومةةةن المتصةةةور أن يكةةةون التحةةةرس  مباوةةةرًا ومنصةةةبًا علةةةى فعةةةل أو أفعةةةا  إجراميةةة  دون تحداةةةد 

 .(1)ظروفها أو وسامل ارتكابها

الكراهية  فةي نفةةم آخةر اتجةاه ثالةةث، أمةا إما اقتصةر نشةاط وةةخٍص مةا علةى مجةرد بةةث الةب   و 
فإنه ال يعتبر تحرسضًا مباوةرًا وال اترتةح عليةه أ  مسةيولي  أو عقةا ، وتن أفضةى الةب   والكراهية  إلةى 

وسحثةةه علةةى  -حقةةًا أو بةةاطالً –ارتكةةا  الجرسمةة ، وسنبنةةي علةةى ملةة  أن مةةن يخبةةر زوجةةًا بخيانةة  زوجتةةه لةةه 
 .(2)ام الغوج بقتل زوجته نتيج  لهذا الخبرطالقها ال يعد محرضًا على القتل إما ما ق

وتكمن العل  من هذا الشرط ب نه يعد ضمان  لحرس  التعبير بالقو  أو بالكتاب  فال ُيحمل كل 
 .(3)تعبير على أنه تحرسٌ  على الجرسم 

وال يشترط أن اتخذ النشاط التحرسضةي المباوةر وةكاًل صةرسحًا، فلةيم هنالة  مةا يحةو  دون 
خر، وأنةه خبر زوجةًا بة ن زوجتةه علةى عالقة  بة س  في وكل ضمني كالتلميم، فمن يأن يفرغ التحر 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
حسةةةام محمةةةد سةةةامي جةةةابر، المسةةةاهم  التبعيةةة  فةةةي القةةةانون الجنةةةامي، دار الكتةةةح القانونيةةة  ودار وةةةتاي للنشةةةر ( 1)

 .192، ل2009والبرمجياي، مصر، د.ط، 

، 1امعي الحةةةداث، مصةةةر، طجمةةةا  عبدالمجيةةةد التركةةةي، المسةةةاهم  التبعيةةة  فةةةي قةةةانون العقوبةةةاي، المكتةةةح الجةةة( 2)
 .109م، ل2012

 .109جما  عبدالمجيد التركي، المرجع السابق، ل (3)
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يجح أن اتخذ موقفًا حيا  مل  حتةى ال يكةون محةل احتقةار، وأنةه إما كةان محلةه لقةام بإاةذان الغوجة  
أو قتلها، فهذا يعد تحرسضًا، ألن العبرة ليس  بالكالم أو األقوا  التةي صةدري عةن المحةرض، وتنمةا 

 .(1)من هذا الكالم وتل  األقوا بقصده 

 الفقرة الثانية: أن يكون التحريض خاصًا:
ومعنةةى ملةة  أنةةه العتبةةار نشةةاط وةةخٍص مةةا اوةةترا ًا بةةالتحرس  فالبةةد أن يكةةون هةةذا النشةةاط 
موجهةةًا إلةةى وةةخٍص أو أوةةخال معينةةين بةةذاته ، أمةةا إما كةةان موجهةةًا للكافةة  أو إلةةى أوةةخال غيةةر 

 .(2)التحرس  المعتبر اوترا اً محددان فال يصدق عليه وصف 

والسةةبح فةةي عةةدم اعتبةةار التحةةرس  العةةام مسةةاهم  تبعيةة ، ارجةةع إلةةى أنةةه وتن أمكةةن اعتبةةاره 
 ذل  في أو  جرسم  تقع بسببه، فمن المستحيل اعتباره كذل  مرة أخرى، والقةو  بخةالا ملة  يعنةي 

 لتجرس  في القانون.أن يظل با  التجرس  مفتوحًا إلى ما النهاي ، ومل  يخالف قواعد ا

 الفقرة الثالثة: أن يقع الفعل المكون للجريمة بناًء على التحريض:
ق.ع. ( التةةي تةةنص علةةى أنةةه: "... إما  100/1وهةةذا الشةةرط مسةةتفاد ممةةا تضةةمنته المةةادة )

  ان الفعل قد وقع بناًن على هذا التحرس ".

، وهو ورط محلو  بداهة  ومقتضى مل  أن يقع الفعل المكون للجرسم  بناًن على التحرس 
وفقةةًا للمجةةرى العةةاد  لفمةةور، فمةةن غيةةر المنحقةةي عقةةا  وةةخص مةةا علةةى أنةةه وةةرس  فةةي فعةةٍل لةة  

 يحرض عليه ول  يكن سببًا ايه.

وسمكن التعبير عن هذا الشرط ب نه ضرورة توافر عالق  سببي  بين التحرس  والجرسم  التي 
 ارتكا  الجرسم .  وقع ، ومل  يقتضي أن يكون التحرس  سابقًا على

وسةةةرى جانةةةةٌح مةةةةن الفقةةةةه ب نةةةةه لةةةةيم هنالةةة  مةةةةا يحةةةةو  دون االعتةةةةداد بةةةةالتحرس  المعاصةةةةر 
للجرسم ، السيما وأن كل ما تحلبه المشرع أن يقع الفعل اإلجرامي بناًن على التحرس ، ولة  اتحلةح 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .192حسام محمد سامي جابر، مرجع سبق مكره، ل( 1)

على الرغ  من أن التحرس  الموجه إلى أوخال غير محددان أو ما يسمى بالتحرس  العلني أو الجماعي ال ( 2)
درج  من الخحورة علةى أمةن المجتمةع دفعة  بالمشةرع لتجرسمةه باعتبةاره جرسمة  يعد مساهم  تبعي ، إال أنه على 

 قامم  بذاتها، وسيت  بيان مل  الحقا.
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عمةا  التحضةرس  ، فمن يشجع آخر بدأ في تنفيةذ الجرسمة  أو سلسةل  األ(1)أن يكون سابقًا أو معاصراً 
فيهةةا علةةى االسةةتمرار فةةي ارتكابهةةا يعةةد محرضةةًا، إم مةةن المحتمةةل أن يكةةون الفاعةةل فةةي سةةبيله إلةةى 
العةةدو  عنهةةا، ونحةةن مةةن جهتنةةا نتفةةق مةةع هةةذا الةةرأ  ونيسةةده، ونةةرى بةة ن هةةذا النشةةاط المعاصةةر يعةةد 

ه عليهةةةةا تحرسضةةةةًا يظهةةةةر الخحةةةةورة اإلجراميةةةة  الكامنةةةة  فةةةةي نفةةةةم هةةةةذا الشةةةةخص، والتةةةةي يجةةةةح عقابةةةة
ومواجهتهةةةةا، وال يمكةةةةن اعتبةةةةاره ت ايةةةةدًا أو استحسةةةةانًا ال ارقةةةةى لوصةةةةف التحةةةةرس  بمعنةةةةاه القةةةةانوني، 
"والمرجعي  في مل  للقاضةي الجنةامي الةذ  لةه محلةق الحرسة  فةي تكةوسن عقيدتةه مةن وقةامع الةدعوى، 

حرسةق االسةتنتاج واعتبار فعٍل ما تحرسضًا من عدمه مةن األدلة  المباوةرة، أو باالسةتدال  علةى ملة  ب
 .       (2)ومن القرامن التي تقوم لديه مادام هذا االستدال  سام ًا وله من ظروا الدعوى ما ايسده"

 عقاب الشريك بالتحريض: المطلب الثاني

انحالقًا من أن التحةرس  فةي هةذه الحالة  صةورة مةن صةور االوةتراك، وأن نشةاط المحةرض 
مساهم  أصلي  )نشاط الفاعل(، فةإن دراسة  عقوبة  الشةرس  مساهم  تبعي  في الجرسم  تستلغم وجود 

بة  المحرض على الجرسم  ستكون أ ثر فامدة ووضةوحًا إما مةا قمنةا بدراسةتها مةن زاوسة  مقارنتهةا بعقو 
لى ق.ع. (، وبناًن على مل  رأانا تقسي  هذا المحلح إ 101الفاعل، ومل  انحالقًا من نص المادة )

 الفقرتين التاليتين:

 ة األولى: المساواة في العقوب  بين الشرس  والفاعل.الفقر 

 الفقرة الثاني : التمااغ في العقوب  بين الشرس  والفاعل.

 الفقرة األولى: المساواة في العقوبة بين الشريك والفاعل:
أقر المشرع ايمةا يخةص عقوبة  الشةرس  قاعةدة عامة  مفادهةا المسةاواة فةي العقوبة  بينةه وبةين 

 يانها في الفروع التالي  :الفاعل سنقوم بب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، 2محمد معمر الرازقي، محاضراي في القانون الجنامي، القس  العام، دار أوسا، طرابلم، ليبيا، ط للمغسد انظر:( 1)

 .204د. ي، ل
 .196، 195ره، لحسام محمد سامي جابر، مرجع سبق مك -

، العةةةدد الثالةةةث، 19م، مجلةةة  المحكمةةة  العليةةةا، السةةةن  27/04/1982ق، جلسةةة  279/26طعةةةن جنةةةامي رقةةة  ( 2)
 .161ل
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 الفرع األول: ماهية المساواة في العقوبة بين الشريك والفاعل:
ق.ع. ( فةةةي فقرتهةةةا األولةةةى علةةةى أن: "مةةةن اوةةةترك فةةةي جرسمةةة  فعليةةةه  101نصةةة  المةةةادة )

عقوبتهةةا إال مةةا اسةةتثني قانونةةًا بةةنص خةةال"، ومةةن البةةداهي أن عقوبةة  الجرسمةة  هةةي عقوبةة  الفاعةةل، 
لمشةرع قةد اعتنةق قاعةدة المسةاواة فةي العقوبة  إقةرارًا منةه لمبةدأ وحةدة الجرسمة  رغة  تعةةدد وبةذل  يكةون ا

الجنةةاة، متبعةةًا فةةي ملةة  مةةذهح االسةةتعارة النسةةبي  ال المحلقةة ؛ ألن االسةةتعارة المحلقةة  تعنةةي المسةةاواة 
 ، ومةةا المحلقةة  فةةي العقةةا  بةةين الشةةرس  والفاعةةل، وهةةذا اتنةةافى مةةع المنحةةق وقواعةةد العدالةة  الجناميةة

ق.ع. ( يقةةر مسةةاواة قانونيةة  فةةي الخضةةوع لةةذاي الةةنص القةةانوني الةةذ   101تضةةمنه نةةص المةةادة )
يحك  الواقع  اإلجرامي ؛ أ  المساواة في المرجعية  التةي يقةرر القاضةي العقوبة  بنةاًن عليهةا، وهةذا مةا 

وةرسكًا بةداًل مةن  أ دته المحكم  العليا في أحد أحكامها الذ  جان ايه: "ال مصةلح  للجةاني أن يكةون 
، وهةذا الحكة  يعةد تحبيقةًا لنظرسة  العقوبة  المبةررة التةي (1)أن يكون فاعاًل لوحدة العقوب  فةي الحةالتين"

ال نتفةةق مةةع مضةةمونها فةةي جميةةع األحةةوا ، فقةةد تتحقةةق مصةةلح  الحةةاعن فةةي حالةة  احتجاجةةه بكونةةه 
دار القاضةي واختيةار العقوبة  ورسكًا ال فاعاًل؛ ألن من و ن مل  في بعة  األحةوا  أن اةيثر فةي تقة

المالمم  لدور الجاني، كما أن الشرس  في بع  األحوا  خصةص لةه المشةرع عقوبة  م ةاارة لعقوبة  
 الفاعل.

وقةةد اعتمةةد المشةةةرع مبةةدأ المسةةةاواة النسةةبي  كتقنيةةة  قانونيةة  تفعةةل فةةةي حالةة  عةةةدم وجةةود نةةةص 
فراغ تشرسعي يفسم المجا  لعةدد  اتضمن عقوب  خاص  بالشرس ، وهذه التقني  تحو  دون الوقوع في

 من المساوم، والتي ي تي في مقدمتها التدخل القضامي في المسامل التشرسعي .

وهةةةةةةةذا مةةةةةةةا حةةةةةةةدث بالفعةةةةةةةل عنةةةةةةةدما تبنةةةةةةةى المشةةةةةةةرع تشةةةةةةةرسعاي الحةةةةةةةدود والقصةةةةةةةال، ولةةةةةةة  
يضةةةةةمن هةةةةةذه التشةةةةةرسعاي الةةةةةنص علةةةةةى عقوبةةةةة  الشةةةةةرس  فةةةةةي الجرسمةةةةة ، السةةةةةيما المحةةةةةرض عليهةةةةةا 

جتهةةةةةةاد القضةةةةةةامي واخةةةةةةتالا أحكةةةةةةام المحةةةةةةا   مةةةةةةن قضةةةةةةي  ألخةةةةةةرى، تبعةةةةةةًا ممةةةةةةا فةةةةةةتم المجةةةةةةا  لال
 الختالا وجهاي نظر القضاة.

ولعةةةل الةةةبع  اتسةةةان  عةةةن السةةةبح فةةةي هةةةذه االجتهةةةاداي واالختالفةةةاي، فتشةةةرسعاي الحةةةدود 
والقصال تشرسعاي خاص  مكمل  لقانون العقوباي الليبي حسح ما نص عليه المشرع، وكونها كةذل  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .201(، ل3-2م( مجل  أحكام المحكم  العليا، العدد )1973فبراار  2حك  المحكم  العليا )جلس  ( 1)
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تهةةا لقةةانون العقوبةةاي الليبةةي فةةي أ  حالةة  لةة  اةةورد ايةةه المشةةرع نصةةًا خاصةةًا يحكمهةةا، يعنةةى أن مرجعي
باإلضاف  إلةى كةون هةذه التشةرسعاي محكومة  بالقواعةد العامة  المنصةول عليهةا فةي الكتةا  األو  مةن 

ق.ع. ( الخاص  بعقوب  الشةرس ، التةي  101قانون العقوباي، وال يخفى على أ  قانوني نص المادة )
ن القواعد العام ، والتي مقتضاها أن عقوب  الشرس  هي عقوب  الفاعل )عقوب  الجرسم  المرتكب ( تعد م

 ما ل  اوجد نص خال يقضي بخالا مل ، والحال  كما رأانا كذل .

وال يخفةةى علةةى أحةةد أيضةةا أن هةةذه االجتهةةاداي تخةةالف مبةةدأ الشةةر ي  الجناميةة ، ألنهةةا تمةةم 
   التي تعد من اختصال المشرع، وبهذا نعود للنقح  التةي أثيةريبمس ل  من مسامل التحرس  والعقا
 ق.ع. ( الخال بالمساواة. 101ابتداًن، وهي إعما  نص المادة )

إال أننا وعلى الرغ  من وجاه  ما طرحناه أعاله يجح أن ننوه إلى مس ل  هام  وهي طبيع  
اليةد والرجةل مةن خةالا وقحةع  عقوباي القصال والحدود، والتةي تنةدرج فةي الشةدة بةين القتةل وقحةع

اليد والجلد، وهي عقوباي ودادة نوعًا ما، ونشاط الشرس  كما اراه البع ، أو كما هةو وفقةا  لوجهة  
النظر العام  في المجتمع قد يكون على درج  أقل جسام  من نشةاط الفاعةل فةي هةذه الجةرام ، وهةذا 

معةةه، وفقةةًا لمبةةدأ التناسةةح بةةين الجرسمةة   االخةتالا فةةي الجسةةام  اتحلةةح اختالفةةًا فةةي العقوبةة  اتناسةةح
والعقوبةةة ، وترضةةةاًن للشةةةعور العةةةام بالعدالةةة ، وتماوةةةيًا مةةةع رأ  ال البيةةة  العظمةةةى مةةةن فقهةةةان الشةةةرسع  

 .(1)اإلسالمي 

وبناًن على ما تقدم فإن القاعدة العام  في عقةا  الشةرس  المحةرض هةي المسةاواة بينةه وبةين 
خةةةالف ملةةة ، إلةةةى أن اتةةةدخل المشةةةرع بةةةنص خةةةال بعقوبةةة  الفاعةةةل فةةةي العقةةةا  مةةةا لةةة  اوجةةةد نةةةص ي

 الشرس  في جرام  الحدود والقصال، وال يمكن االحتجاج باإلحال  ألحكام الشرسع  اإلسالمي  .

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ال ، للعالم  أبي البركاي أحمد بةن محمةد بةن أحمةد انظر: الشرح الص ير على اقر  المسال  لمذهح اإلمام م( 1)

 وما بعدها. 340، دار المعارا، القاهرة، مصر، د.ط، د.ي، ل4الدردار، ج
وسنظةةر: بةةدامع الصةةنامع فةةي ترتيةةح الشةةرامع، ليمةةام عةةالن الةةدان أبةةي بكةةر بةةن مسةةعود الكسةةاني الحنفةةي، المجلةةد 

 .266، ل2005العاور، دار الحداث، القاهرة، مصر، د.ط، 
 .349وسنحر: غيث محمود الفاخر ، مرجع سبق مكره، ل
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ملةة  ألن صةةياغ  نصةةول اإلحالةة  جةةاني علةةى نحةةو مةةبه  وغةةام  ال يمكةةن معةةه تحداةةد 
تالا فةةةي وجهةةةاي النظةةةر، فمةةةا هةةةو المقصةةةود منهةةةا، ممةةةا يجعهةةةا مثةةةارًا للمغسةةةد مةةةن اإلوةةةكالياي والخةةة

 المشهور من أيسر المذاهح، وأ  المذاهح هو األيسر، وأاها األ ثر مالمم .

أضف إلى مل  أن المس ل  محل البحث من المسامل التةي ال يجةوز إعمةا  اإلحالة  بشة نها، 
محةةددة علةةى اعتبةةار أنهةةا مةةن مسةةامل التجةةرس  والعقةةا ، السةةيما إما كانةة  اإلحالةة  إلةةى أحكةةام غيةةر 

 .(1)ودقيق 

 الفرع الثاني: نطاق المساواة في العقوبة بين الفاعل والشريك المحرض:
لةة  تقةةف قاعةةدة المسةةاواة فةةي العقوبةة  بةةين الشةةرس  والفاعةةل فةةي حالةة  عةةدم وجةةود نةةص عنةةد 
 الجرسمةةة  المرتكبةةة  أو التةةةي بةةةدأ الفاعةةةل فةةةي تنفيةةةذها بنةةةاًن علةةةى المسةةةاهم  التةةةي بينةةةه وبةةةين الشةةةرس 

أن هذه المساواة تعةدي الجرسمة  التةي قصةدها كالهمةا وتعمةدا تحتيقهةا إلةى العقةا  علةى وحسح؛ بل 
رس ، الجرسم  األخرى التي قد ارتكبها الفاعل أثنان تنفيذه للجرسم  التةي قصةدها كةل مةن الفاعةل والشة
 103وكان  نتيج  محتمل  لالوتراك، والتي تسمى بالجرسم  المحتمل ، وهذا ما نصة  عليةه المةادة )

ق.ع. (، والتةةةي جةةةان فيهةةةا: "مةةةن اوةةةترك فةةةي جرسمةةة  فعليةةةه عقوبتهةةةا ولةةةو كانةةة  غيةةةر التةةةي تعمةةةد 
و أارتكابها، متى كان  الجرسم  التي وقع  بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيج  للتحرس  أو االتفةاق 

 المساعدة التي حصل ".

لشرس  عن فعل وعلى الرغ  من معارض  البع  لهذا النص، وما اترتح عليه من مسامل  ا
؛ إال أن جانبًا آخر من الفقه اةرى بة ن هنةاك اعتبةاراي تةدعو (2)ل  يقصد تحتيقه ول  تتجه إرادته إليه

إلةى األخةذ بهةذا الةنص، تتعلةق فةي جةغٍن منهةةا بالحفةا  علةى وحةدة الجرسمة  التةي تقةع نتيجة  مسةةاهم  
 .(3)أ ثر من وخص في إحداثها

ٍع علةةةى المسةةةتوسين العةةام والخةةةال، كمةةةا أن أضةةف إلةةةى ملةة  مةةةا يحققةةةه هةةذا الةةةنص مةةن رد
تحقيق الموازنة  بةين الصةالم العةام والخةال فةي حةا  التعةارض بينهمةا اتحلةح ت ليةح الصةالم العةام 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
وةةةعبان عكةةةاء، قةةةرانة فةةةي نصةةةول اإلحالةةة  وموقةةةف المحكمةةة  العليةةةا منهةةةا، بحةةةث منشةةةور فةةةي مجلةةة  الجامعةةة  ( 1)

 .96م، ل2007، دار المنار للحباع  والنشر، مصرات ، ليبيا، 8األسمرس ، ع

، 2سعاي العربيةة ، دار النهضةة  العربيةة ، القةةاهرة، مصةةر، طمحمةةود نجيةةح حسةةني، المسةةاهم  التبعيةة  فةةي التشةةر ( 2)
 .448م، ل1992

 .393م، ل1979م مون محمد سالم ، قانون العقوباي: القس  العام، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د.ط، ( 3)
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على الخال، وهو ما اتحقق بهذا النص، والسيما دفع األفراد إلى التثب  والتحرز وبد  العناي  قبةل 
 اإلقدام على ارتكا  الجرام .

 تقييم المساواة في العقوبة بين الشريك والفاعل الفرع الثالث:
 ال نستحيع أن ننفي ما تحققه قاعدة المسةاوة مةن فامةدة علةى المسةتوى العملةي التحبيقةي؛ إال
ي أننا نرى ب ن هذه القاعدة ال تتناسح مع نشاط المحرض في جميع األحةوا ، وال سةيما األحةوا  التة

وهو من قام بغرعها في مهن الفاعل ودفعه الرتكابها يكون ايه المحرض هو صاحح فكرة الجرسم ، 
وتةةةذليل صةةةعابها أمامةةةه، فهةةةو فةةةي هةةةذه الحالةةة  أوةةةد خحةةةورة مةةةن الفاعةةةل، وهةةةذا اتحلةةةح اختالفةةةًا فةةةي 
المعاملةة ، والةةةنص علةةةى عقوبةة  خاصةةة  بةةةه تتناسةةةح مةةع خحورتةةةه اإلجراميةةة  التةةي جعلتةةةه يفكةةةر ب نةةةه 

 بدهامه ومكره قد خفف من مسيوليته الجنامي .

 لفقرة الثانية: التمايز في العقوبة بين الشريك والفاعلا
سةتعارة بما أن المساواة بين الشرس  والفاعةل وكمةا بيناهةا آنفةًا، مسةاواة قانونية  مبنية  علةى اال

ذا النسةبي ، فهةذا اتحلةح االخةةتالا والتمةااغ تبعةًا الخةتالا الظةةروا واألحةوا  الخاصة  بالجنةاة، وبهةة
بةةين الشةةرس  والفاعةةل ضةةرورة ملحةة  لمةةا لةةذل  مةةن فامةةدة علةةى المسةةتوسين يصةةبم التمةةااغ فةةي العقوبةة  

 الخال والعام.

وأمةةام هةةذه المقتضةةياي دفعةة  الضةةرورة المشةةرع إلةةى إقةةرار التمةةااغ فةةي العقوبةة  بةةين الشةةرس  
والفاعل في نصوٍل قانونية ، إضةاف  إلةى مةنم القاضةي الجنةامي صةالحي  إقةرار هةذا التمةااغ حسةح 

ًن ض عليةةه، باعتبةةاره أ ثةر اطالعةةًا علةةى أحةوا  الجنةةاة وسسةةتحيع تقرسةر العقةةا  بنةةااألحةوا  التةةي تعةر 
 على معحياي واقعي  وموضو ي .

واسةةةتكمااًل لمةةةا أسةةةلفنا سةةةنقوم بةةةإاراد األحةةةوا  التةةةي تختلةةةف ايةةةه عقوبةةة  الشةةةرس  عةةةن عقوبةةة  
 الفاعل في النقاط التالي :

 101حر الثةةاني مةةن نةةص المةةادة )وفقةةاً لمةةا تضةةمنه الشةة النننع علننى عقوبننة خاصننة بالشننريك: -1
ق.ع. (: "... إال مةةا اسةةتثني بةةنص خةةال"، فقةةد اةةرى المشةةرع فةةي بعةة  األحةةوا  االسةةتثنامي  

 ضرورة إقرار عقوب  للشرس  تختلف عن عقوب  الفاعل المقررة للجرسم .
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وسرجع إاراد المشرع لمثل هذه االستثناناي إلى اعتباراي ومعحياي معين ، نرى أن معظمها 
ى خحورة دور كل من الشرس  والفاعل، وقد تكون العقوب  ارجع إلى مد -إن صم التعبير–جلها أو 

 المقررة للشرس  أخف أو أود من عقوب  الفاعل حسح نص المشرع.

قةةد تتةة ثر عقوبةة  الشةةرس  بمةةا قةةد يكتنةةف الجرسمةة  مةةن  تننر ر عقوبننة الشننريك بلننروة الجريمننة: -2
 عقوب  الفاعل. ظروا، مما اترتح عليه اختالا عقوبته عن

ومن الجدار بالذكر أن الظروا التي نتكل  عنها ال تدخل فيها الظروا المادي  التي يكةون 
روا أثرها واحد بالنسب  لجميع الجناة؛ نظةرًا ألنهةا جةغن مةن الجرسمة  المقترفة ، ونحةن هنةا نقصةد الظة

 الشخصي ؛ أ  تل  التي تتصل بشخصي  الجناة فاعلين أو وركان.

أ االسةةةتعارة النسةةةبي  الةةةذ  تبنةةةاه المشةةةرع الليبةةةي فةةةإن الظةةةروا الشخصةةةي  الخاصةةة  وطبقةةةًا لمبةةةد
بالشرس  التي ت ير من وصف الجرسم  ال ت ثير لها ال على عقوب  الفاعل وال على عقوب  الشرس  ألن 

أمةةةا الظةةةروا الشخصةةةي  الوصةةةف القةةةانوني للجرسمةةة  ال اتحةةةدد علةةةى أسةةةار سةةةلوك الشةةةرس  وظروفةةةه، 
فال تة ثير لهةا علةى عقوبة  الشةرس  سةوان كةان مةن وة نها ت ييةر وصةف الجرسمة  أو  الخاص  بالفاعل

 .(1)ت يير العقوب 

وخالص  القو  فإن الظروا الشخصي  التي تيثر في عقوبة  الشةرس  هةي فقةل ظةروا الشةرس  
التي ت ير من العقوبة  دون أن تمةم وصةفها القةانوني، مثةل ظةرا العةود كظةرا مشةدد، وظةرا صة ير 

 را مخفف، ومن و ن مل  تحقق التمااغ بين عقوب  الشرس  وعقوب  الفاعل.السن كظ

لشةرس  اقد اتحقق التمااغ بةين عقوبة  تر ر عقوبة الشريك بالسلطة التقديرية للقاضي الجنائي:  -3
والفاعةةل نتيجةة  السةةتعما  القاضةةي سةةلحته فةةي اختيةةار وتقةةدار العقوبةة  المناسةةب  والمالممةة  لحةةا  

ا الجرسمةة  وطرسقةة  ارتكابهةةا فةةي حةةدود الصةةالحياي التةةي يعتةةرا بهةةا الجةةاني وظروفةةه، وظةةرو 
 المشرع للقاضي في هذا المجا .

فللقاضةةةةي الجنةةةةامي صةةةةالحي  االختيةةةةار النةةةةوعي للعقوبةةةة  إما كةةةةان المشةةةةرع قةةةةد وضةةةةع عقةةةةوبتين 
اختيةةارستين للجرسمةة ، ولةةه صةةالحي  الختيةةار الكمةةي للعقوبةة  بةةين حةةداها األدنةةى واألعلةةى، ولةةه صةةالحي  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
قةةارسونم،  عبةةد العغسةةغ بةةن عةةامر، وةةرح األحكةةام العامةة  للجرسمةة  فةةي القةةانون الجنةةامي الليبةةي، منشةةوراي جامعةة (1)

 .278، ل1987، 2بن از ، ليبيا، ط
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ق.ع. (، أضةةف إلةةى ملةة  سةةلح   29خفيةةس العقوبةة  أو اسةةتبدالها علةةى النحةةو المبةةين فةةي نةةص المةةادة )ت
 القاضي الجنامي في الحك  بوقف تنفيذ العقوب .

واسةةتخدام القاضةةي لهةةذه الصةةالحياي مقيةةد باالسةةتناد إلةةى ضةةوابل تقةةدار العقوبةة  التةةي نةةص 
 ق.ع. (. 28عليها المشرع في المادة )

سبق فإن استخدام القاضي لهذه الصالحياي مةن وة نه أن يحقةق التمةااغ فةي وبناًن على ما 
العقوبةة  بةةين الفاعةةل والشةةرس  المحةةرض فةةي أغلةةح األحةةوا ، علةةى اعتبةةار أن مةةن غيةةر المعقةةو  أن 
تتساوى ظروا الجناة وأحواله  ونغعته  إلى اإلجرام، وبالتالي تتساوى عقوبته ، وقد أ دي المحكم  

العداةد مةن أحكامهةا حيةث قةرري أنةه: "ال جنةاح علةى المحكمة  أن تعاقةح اثنةين  العليا على مل  فةي
من المتهمين قارفا جرسمة  واحةدة بعقةوبتين مختلفتةين، وال جنةاح علةى المحكمة  االسةتئنااي  أن ت ةاار 

 .(1)العقوب  على متهمين تماثال ابتداًن في العقوب "

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .91(، مرجع سبق مكره، ل249ق، الموسوع  الشامل  لمبادم المحكم  العليا، مبدأ رق  )16ر/52ط.ج ( 1)
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 المبحث الثاني

 التحريض كجريمة قائمة بذاتها

 هيد وتقسيم:تم
سةةةبق وبينةةةا فةةةي المبحةةةث األو  مةةةن هةةةذا البحةةةث أن المشةةةرع اعتمةةةد عنةةةد تجرسمةةةه للتحةةةرس  
ابتةةداًن علةةى اعتبةةاره صةةورة مةةن صةةور االوةةتراك فةةي الجرسمةة ، واتبةةع فةةي ملةة  مةةذهح االسةةتعارة الةةذ  
 يستعير بمقتضاه الشرس  إجرامه من الفاعل وكذل  العقةا ، بشةرط أن تقةع الجرسمة  محةل التحةرس 

 أو يشرع في تنفيذها.

ووفقًا لذل  فإن عدم عقا  الفاعل يستتبع عدم عقا  الشرس ، وعدم وقةوع الجرسمة  أو عةدم 
ق الشةةروع فيهةةا يعنةةي عةةدم عقةةا  الشةةرس  عليهةةا؛ والوصةةو  إلةةى هةةذه النتيجةة  يعةةد أمةةرًا مخالفةةًا للمنحةة

ع تةةي مكرناهةةا أعةةاله واتبةةاوألهةةداا التجةةرس  والعقةةا ، وهةةذا مةةا دفةةع بالمشةةرع للخةةروج عةةن القاعةةدة ال
المةةةذهح النسةةةةبي فةةةي االسةةةةتعارة وتقةةةرار أحةةةةوا  يعاقةةةةح فيهةةةا المحةةةةرض ولةةةو لةةةة  تقةةةع الجرسمةةةة  محةةةةل 

 التحرس ، إضاف  إلى إقراره أحوااًل ُيعاَقح فيها المحرض ولوكان فاعل الجرسم  غير معاقح.

 التالي: وبناًن على ما تقدم فإن دراستنا في هذا المبحث ستكون مقسم  على النحو

 المحلح األو : العقا  على التحرس  المجرد.

 المحلح الثاني: انفراد المحرض بالعقا .
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 العقاب على التحريض المجرد: المطلب األول
سةةتكون الدراسةة  فةةي هةةذا المحلةةح مقسةةم  إلةةى فقةةرتين، نخصةةص أولهمةةا للبحةةث فةةي أسةةار  

التحةةرس  المجةةرد وملةة  علةةى النحةةو  تجةةرس  التحةةرس  المجةةرد، وثانيهمةةا لبيةةان أحةةوا  العقةةا  علةةى
 التالي:

 الفقرة األولى: أساس تجريم التحريض المجرد:
إحقاقًا للحق، وتعحاًن لكل م  حٍق حقةه، فةإن الحةداث عةن أسةار تجةرس  التحةرس  المجةرد 
اوجةةح علينةةةا أن نةةذكر بةةة ن الشةةرسع  اإلسةةةالمي ، أو بمعنةةى أدق أحكةةةام التشةةرسع الجنةةةامي اإلسةةةالمي 

   فةةي هةذا المجةةا  منةةذ أ ثةر مةةن ألةةف وأربعمامة  سةةن ، بإقرارهةةا تجةرس  التحةةرس  ولةةو لةة  انة  السةةباق
يف  إلى فعل مجرم باعتباره معصي  توجح العقةا ، وبعةد ملة  تبعتهةا التشةرسعاي الوضةعي  ومنهةا 
قةةانون العقوبةةاي الليبةةي، وهةةذا اوجةةح علينةةا البحةةث فةةي األسةةار الةةذ  انحلقةة  منةةه أحكةةام التشةةرسع 

 إلسالمي في تجرسمها للتحرس  المجرد.الجنامي ا

إن القاعةةدة العامةة  فةةي الشةةرسع  تقضةةي بةة ن ال عقةةا  علةةى حةةداث الةةنفم ووسوسةة  الصةةدر 
"إن  --وما انو  المرن عمله ما لة  يعمةل بةه أو اةتكل ، وأسةار هةذه القاعةدة قةو  الرسةو  الكةرس  

 .(1)تكل "هللا عفا ألمتي عما وسوس  أو حدث  به نفسها ما ل  تعمل به أو 

ومعنةةةى ملةةة  أن الجرسمةةة  ال تةةةدخل حيةةةغ العقةةةا  مادامةةة  فةةةي مرحلةةة  التفكيةةةر أو النيةةة  أو 
التصةةمي  عليهةةا ولةة  تةةدخل حيةةغ التنفيةةذ، سةةواًن أ ةةان ملةة  بعمةةل مثةةل ارتكةةا  الجرسمةة  أو المسةةاعدة 

ع  علةةى ارتكابهةةا، أو بقةةو  كةةالتحرس  عليهةةا أو االتفةةاق علةةى ارتكابهةةا، لةةذل  جةةاني أحكةةام الشةةرس
اإلسةةالمي  ميكةةدة علةةى العقةةا  علةةى التحةةرس  باعتبةةاره جرسمةة  مسةةتقل  وقاممةة  بةةذاتها خرجةة  لحيةةغ 

 التنفيذ بالقو ، وأسار تجرسمه يكمن في وجهين:

حةةرم األمةةر بةةالمنكر واالتفةةاق عليةةه، والوةة  فةةي أن الجةةرام  هةةي أوةةد تأن الشةةرسع   -أولهمةةا:
 كان لغامًا العقا  على كل ما ايد  إليها. المنكراي وأ برها في الشرسع  اإلسالمي ، لذل 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
عبةةةدالقادر عةةةودة، التشةةةرسع الجنةةةامي اإلسةةةالمي مقارنةةةًا بالقةةةانون الوضةةةعي، المجلةةةد األو ، دار التةةةراث، القةةةاهرة، ( 1)

 .377مصر، د.ر.ط، ل
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أن التحرس  على الجرسم  ايد  إلى ارتكةا  مةا تحرمةه الشةرسع  وهةي الجةرام ،  -وثانيهما:
 .(1)والقاعدة األصولي  تقضي ب ن ما أدى إلى المحرم فهو محرم

وخالصةة  مةةا تقةةدم فةةإن عةةدم عقةةا  المحةةر اض إما لةة  تقةةع الجرسمةة  محةةل التحةةرس  لسةةبح ال 
 خل إلرادته ايه أمٌر اتنافى مع قواعد الشرسع  اإلسالمي  وأحكامها.د

أضةةةف إلةةةى ملةةة  أن عةةةدم العقةةةا  علةةةى التحةةةرس  المجةةةرد يعةةةد أمةةةرًا يخةةةالف قواعةةةد العدالةةة  
والمنحق، والشرامع السماوس  والوضعي  أتة  إلرسةان هةذه القواعةد، فمةا الفةرق بةين المحةر اض الةذ  لة  

عليهةةا لسةةبح ارجةةع للفاعةةل األصةةلي كعدولةةه أو صةةحوة ضةةميره أو  تنفةةذ الجرسمةة  التةةي حةةرض غيةةره
خيب  أثر فعله، أو ألن التحرس  لة  يصةادا قبةواًل فةي نفسةه، والمحةر اض الةذ  ُنفةدي الجرسمة  التةي 
حةةةرض عليهةةةا، فكةةةل منهمةةةا بةةةذ  جهةةةده وسةةةار علةةةى طرسةةةق الجرسمةةة  وعبةةةر عةةةن الخحةةةورة اإلجراميةةة  

ا خحةةةٌر علةةةى المجتمةةةع ومةةةدعاة للفسةةةاد، "فةةةإما لةةة  انةةةتي الكامنةةة  فةةةي وخصةةةه ولةةة  يكبحهةةةا، وكالهمةةة
تحرس  المحر اض أثرًا حتى يعاقح على نتيجته، فال أقل من أن يعغر على معصةيته وأمةره بةالمنكر 

، كما أن في عقا  المحرض ولةو لة  تقةع الجرسمة  إرضةاًن (2)ل رض حفظ النظام وكبم تيار اإلجرام"
يفل  المحرض من العقا  بإجرامه الخةال لمجةرد أن الجرسمة   للشعور العام بالعدال ، فال يمكن أن

 ل  تنفذ لسبح خارج عن إرادته.

 الفقرة الثانية: أحوال العقاب على التحريض المجرد:
مكرنةةا بدايةة  أن المشةةرع الليبةةي قةةد اتبةةع نهةةي بعةة  التشةةرسعاي بتجةةرس  التحةةرس  المجةةرد، ولكةةن 

 رسعاي، فالمشرع الليبةي لة  يجةرم التحةرس  المجةرد بشةكلليم بالكيفي  التي ساري عليها بع  تل  التش
 -محلق، ولكنه جرمه بشكل استثنامي في أحوا  معين ، سنذكر أمثل  لها في النقاط التالي :

ق.ع. ( والمعنونة  بةةة"إثارة روح الهغسمةة  العسةكرس " والتةةي اعتبةر فيهةةا المشةةرع  176نةص المةةادة ) -1
هةةةا ولةةو لةةة  تقةةةع الجرسمةةة ، وأدرج التحةةةرس  فةةةي هةةةذه التحةةرس  جرسمةةة  قاممةةة  بةةةذاتها وعاقةةةح علي

"يعاقةةح بالسةةجن  -الحالةة  ضةةمن الجنايةةاي المضةةرة بكيةةان الدولةة ، وتةةنص هةةذه المةةادة علةةى أنةةه:
الميبد كل من حرض العسكرسين على عدم إطاع  القوانين أو الحنث في اليمين الميداة أو على 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .378عبدالقادر عودة، مرجع سبق مكره، ل( 1)

 .378نفم المرجع السابق، ل(2)
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أو حبذ له  أعمااًل خارج  على القانون أو  الخروج على النظام العسكر  أو الواجباي العسكرس ،
 اليمين أو على النظام العسكر  أو الواجباي العسكرس .

 وسعاقح الجاني باإلعدام إما ارتكح الجرسم  زمن الحر ".

 ثةةاره الماسةة  باسةةتقرار وأمةةن الدولةة ، ومةةا يعبةةر عنةةه مةةنآوال يخفةةى علةةى أحةةد جسةةام  هةةذا الجةةرم و 
تسةتلغم عقابةًا رادعةًا حتةى لةو لة  ترتكةح الجرسمة  محةل التحةرس ، وهةو خحورة كامن  في وةخص مرتكبةه 

السةجن الميبةةد، وفةةي حالةة  قيةةام الجةاني بةةالتحرس  علةةى هةةذه األفعةةا  زمةن الحةةر  فقةةد غلةةظ المشةةرع مةةن 
 العقوب  لتصبم اإلعدام وهذا يحقق التناسح بين الجرم والعقا  من وجه  نظرنا.

في هذا النص بتجرس  التحرس  المجرد، بل مهةح إلةى  تفأن المشرع ل  يك ومن الجدار بالذكر
ليةه أبعد من مل  ووضع حكمًا استثناميًا يقضي بالعقا  على ما دون التحرس  بالمعنى السةابق اإلوةارة إ

 فةةي التمهيةةد لهةةذا البحةةث، إم جةةرم التحبيةةذ فةةي الفعةةل ولةةو لةة  يصةةل لحةةد التحةةرس  "... أو حبةةذ لهةة ..."،
د هذا الموقف ونرى ب نه مبني على اعتباراي منحتي  تتناسةح مةع خحةورة هةذا ونحن من وجه  نظرنا نيس

 الفعل.

( والمعنونةة  بةةة"التحرس  علةةى التمةةرد وتحبيةةذه"، وتةةنص هةةذه المةةادة 2/3)فقةةرة  239نةةص المةةادة  -2
قوباي المقررة في الفقةرة األولةى مةن المةادة السةابق  كةل مةن حةرض أو "يعاقح بالع -على اآلتي:

ظفةةًا عموميةةًا ب يةة  طرسقةة  كانةة  علةةى تةةرك العمةةل أو االمتنةةاع عةةن أدان واجةةح حمةةل أو وةةجع مو 
 من واجباي الوظيف  إما ل  اترتح على تحرسضه أو تشجيعه أي  نتيج .

وسعاقح بنفم العقوب  كل من حبذ جرسم  من الجرام  المنصول عليها في الفقةرتين الثانية  
  غير صحيح  أو كامب  بإحدى طرق العالني ." أو أداع عنها أخباراً 238والرابع  من المادة "

وفضاًل عن العقوباي المتقدم مكرها يحك  بالحرمان من الوظامف العمومية  إما كةان مرتكةح 
 الجرسم  من الموظفين العموميين".

-1والعقوبةةاي المنصةةول عليهةةا فةةي الفقةةرة األولةةى مةةن المةةادة السةةابق  والمقصةةود بهةةا فقةةرة 
وح بةةين ثالثةة  أوةةهر وسةةن  وال رامةة  التةةي ال تغسةةد عةةن مئةة  جنيةةه، أمةةا الحةةبم مةةدة تتةةرا -هةةي: 238

" والتي عاقح المشرع كةل مةن 238الجرام  المنصول عليها في الفقرتين الثاني  والرابع  من المادة "
حبذ إليها فهي التحبيذ إلى الترك أو التقصير في ت دي  الواجح الذ  من و نه أن يجعل حياه النار 
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أمةةنه  فةةي خحةةر، أو كةةان مةةن وةة نه أن يحةةدث اضةةحرابًا أو فتنةة  بةةين النةةار أو إما أو صةةحته  أو 
أضةةر بمصةةلح  عامةة ، وأيضةةًا التحبيةةذ إلةةى تةةرك الموظةةف أو امتناعةةه عةةن عمةةل مةةن أعمةةا  وظيفتةةه 

 بقصد عرقل  سير العمل أو اإلخال  بانتظامه.

عمةومي وهةو وسالحظ من هذا النص أن الشخص الةذ  يقةع عليةه التحةرس  هةو الموظةف ال
وةةخص مكلةةف بخدمةة  عامةة ، وتحرسضةةه أو تحبيةةذ أ  مةةن هةةذه األفعةةا  لةةه يعةةد مساسةةًا بشخصةةةي  
الدولةةة  اوجةةةح العقةةةا  عليةةةه ولةةةو لةةة  اةةةنج  عنةةةه أثةةةر، ونظةةةرًا ألهميةةة  هةةةذه الصةةةف  )صةةةف  الموظةةةف 
العمةةومي( فقةةد نةةص المشةةرع علةةى أن توافرهةةا فةةي مرتكةةح الجةةرام  المنصةةول عليهةةا فةةي هةةذه المةةادة 

 عليه عقوب  إضااي  وهي الحرمان من الوظامف العمومي . اترتح

والمعنون بالتحرس  على اإلجرام والةذ  أدرجةه المشةرع ضةمن الجةرام  ضةد األمةن  317نص المادة  -3
ل مةن حةرض عالنية  علةى ارتكةا  جرسمة  أو أ ثةر دون أن كة "-العام، وايه نةص المشةرع علةى أن:

 انتي عن تحرسضه أثر يعاقح بالعقوباي اآلتي :

 بالحبم إما كان التحرس  على ارتكا  جناياي. -1

بالحبم مدة ال تغسد عن ست  أوهر أو ب رام  تتراوح بين عشرة جنيهاي وثالثين جنيهةا  -2
 إما كان التحرس  على ارتكا  جنم أو مخالفاي.

 وتكون العقوب  الحبم إما كان التحرس  على ارتكا  جنح  أو أ ثر مع مخالف  أو أ ثر"

ومةةةن الجةةةدار بالةةةذكر أن المشةةةرع الليبةةةي فةةةي هةةةذا الةةةنص الخةةةال بتجةةةرس  التحةةةرس  علةةةى 
اإلجرام، قد جرم التحرس  على الجرسم  بصرا النظر علن نوعها وجسامتها جناي  كان  أو جنح  

 .(1)ظيره المصر  الذ  استثنى التحرس  على المخالفاي من التجرس أو مخالف ، على عكم ن

ق.ع. ( والمعنةون بةالتحرس  علةى الفةتن بةين الحوامةف، وهةذا الةنص اةةدخل  318نةص المةادة ) -4
في إطار )جرام  الفتن ( وقد نص  جل إن ل  تكن كل القوانين على تجرس  األفعةا  التةي تتصةل 

 م والومام اللذان يعتبران ركامغ أساسي  في أ  أم .بالفتن على اعتبار أنها تحح  السال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
للمغسةةد انظةةر: جةةرام  التحةةرس  علةةى عصةةيان القةةوانين فةةي التشةةرسع الليبةةي، د. سةةعد العسةةبلي، مقةةا  منشةةور فةةي ( 1)

 م.10/03/2021تارسخ الغسارة:  artimes.comwww.stأرويس وئون قانوني ، على موقع ستار تايمغ، 

http://www.startimes.com/


 

 
 

21 

    م2022ـ  13ـ العدد  لة البحوث القانونيةجم
 جترمي التحريض 

وقد نص  هةذه المةادة علةى أنةه " ةل مةن حةرض عالنية  علةى ب ة  طامفة  أو طوامةف مةن 
النةةار أو االزدران بهةةا بشةةكل مةةن وةة نه أن يخةةل بةةاألمن العةةام يعاقةةح بةةالحبم مةةدة ال تتجةةاوز سةةن  

 ى هاتين العقوبتين".وب رام  تتراوح بين عشرسن جنيهًا ومام  جنيه أو بإحد

وممةةةا ال وةةة  ايةةةه أن إثةةةارة الكراهيةةة  ضةةةد طامفةةة  مةةةن النةةةار يحمةةةل فةةةي ماتةةةه بةةةذور الحقةةةد 
قةةا  ومشةةاعر العةةدان، اللةةذان يعبةةران عةةن الميةةو  اإلجراميةة  واإلرادة اآلثمةة  الخحةةرة التةةي تسةةتدعي الع

 الرادع.

والةةةةذ  جةةةةان ايةةةةه ق.ع. ( المعنةةةةون بةةةةة"التحرس  علةةةةى عصةةةةيان القةةةةوانين"،  319نةةةةص المةةةةادة ) -5
"يعاقةةةح بالعقوبةةةاي المنصةةةول عليهةةةا فةةةي المةةةادة السةةةابق  كةةةل مةةةن حةةةرض غيةةةره عالنيةةة  علةةةى 
عصةةةيان القةةةوانين أو زسةةةن لةةةه أمةةةرًا يعةةةد جنايةةة  أو جنحةةة  قانونةةةًا" وهةةةذا الةةةنص ورد ضةةةمن البةةةا  
السادر الخال بالجرام  ضد األمن العام ألن الفعةل المنصةول عليةه فعةٌل يمةم بةاألمن العةام 

 د  إلى اضحرابه وبلبلته.وسي 

ومةةن خةةال  مةةا سةةبق بيانةةه نالحةةظ أن فعةةل المحةةرض فةةي األحةةوا  السةةابق  فعةةٌل علةةى درجةة  
عالي  من الخحورة تستدعي العقا  ولو ل  انج  عنه أثر، بل حتى ولو ل  الق قبواًل لدى المحرَّض، 

نحلةق منةه المشةرع فةي ومن هنا تتجلى لنا الحكمة  مةن التجةرس  واضةح ، وسظهةر لنةا األسةار الةذ  ا
تجرسمه لمثل هذه األفعا ، والمتمثل في حماي  مصالم الدول  الداخلي  والخارجي  ونظامهةا، والحفةا  
على األمن العام واالسةتقرار، وقبةل كةل ملة  محاربة  النغعة  اإلجرامية  الخحةرة الكامنة  لةدى القةاممين 

"إن  -ا فةي أحةد أحكامهةا الةذ  جةان ايةه:بالتحرس  على هذه الجرام ، وهذا مةا أ دتةه المحكمة  العلية
نغع  اإلجرام قد ال تتخذ صورة مبسح  وال محددة، إم قد تنغع بحامف  من النةار نغعة  إجرامية  تخةل 
باألمن العام في مجموعه دون تحداةد الرتكةا  جرسمة  بعينهةا، بةل تنحةو نحةو إخةال  ثقة  النةار فةي 

ليهةةةا أو التحةةةرس  علةةةى مقارفتهةةةا مةةةن العمةةةوم العةةةيي فةةةي سةةةالم وأمةةةن بةةة ن يكةةةون اتفةةةاق القةةةاممين ع
 . (1)والشمو  بحيث اهدد طم نين  النار جميعًا وسجعل أمن المجتمع في خحر"

ونحن نيسد موقف المشرع الليبي بتجرسمه التحرس  المجرد عن األثر، إال أننا ال نتفق معه 
كافةة  الجةةرام ، وغيةةر  حةةو  نحةةاق هةةذا التجةةرس ، الةةذ  نةةرى أن يكةةون عامةةًا ووةةاماًل التحةةرس  علةةى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

، الموسةةةوع  الشةةةامل  لمبةةةادم المحكمةةة  العليةةةا الليبيةةة ، مرجةةةع سةةةبق مكةةةره، 255ق، مبةةةدأ رقةةة  11ر/17ط.ج ( 1)
 .93ل
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محصةور فةةي التحةةرس  علةةى جةةرام  معينةة  وبوسةةامل محةةددة، وأن يقتةةدى فةةي ملةة  بالمشةةرع الجغامةةر  
( مةن قةانون العقوبةاي الجغامةر  قيةام جرسمة  التحةرس  والعقةا  عليهةا ولةو 46الذ  قرر في المادة )

، ونةةص علةةى أنةةه "إما لةة  (1)اً لةة  يقةة  المحةةرَُّض بتنفيةةذ الفعةةل المحةةرض عليةةه سةةواًن إراديةةًا أو اضةةحرارس
ترتكةةح الجرسمةة  المغمةةع ارتكابهةةا لمجةةرد امتنةةاع مةةن كةةان انةةو  ارتكابهةةا بإرادتةةه وحةةده فةةإن المحةةرض 

 عليها يعاقح رغ  مل  بالعقوباي المقررة لهذه الجرسم ".

 

 انفراد المحرض بالعقاب: المطلب الثاني
 

المشةةةرع انفةةةراد المحةةةرض سنخصةةةص هةةةذه المحلةةةح للحةةةداث عةةةن األحةةةوا  التةةةي قةةةرر فيهةةةا 
 بالعقا  ولو كان فاعل الجرسم  غير معاقح مع أن الجرسم  قد نفذي أو ت  الشروع فيها.

 الفقرة األولى: التحريض على االنتحار:
 األصل أن المشرع الليبي أسوة ب يره من المشرعين ل  يعاقح على االنتحار أو الشروع ايه،

كةةةن ال يعةةةد جرسمةةة ؛ ووفقةةةًا لقواعةةةد المسةةةاهم  الجناميةةة  ال يم وهةةةذا يعنةةةي أن االنتحةةةار أو الشةةةروع ايةةةه
خر أو يساعده على االنتحار، ولكن نظرًا لخحورة دور المحرض على االنتحةار آعقا  من يحرض 

 فقد قرر المشرع انفراد المحرض بالعقا  ولو كان فعل الفاعل األصلي غير مجرم، فإما كان  هناك
مةةن وةةرع فةةي االنتحةةار، فهةةذه الحكمةة  تتالوةةى أمةةام مةةن حةةرض حكمةة  وران عةةدم عقةةا  المنتحةةر أو 

 على االنتحار.

 :الحكمة من عدم تجريم االنتحار أو الشروع فيه 
من غير المتصور عقا  الشةخص المنتحةر الةذ  مةاي، ألن العقةا  وكمةا نعلة  جميعةًا ال ةرض  -1

 ذه الحال .منه اإلاالم واإلصالح والت هيل، وهذه األهداا من المستحيل أن تتحقق في ه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
التحةةرس  علةةى الجرسمةة  فةةي قةةانون العقوبةةاي الجغامةةر ، مةةذكرة تخةةرج لنيةةل وةةهادة الماسةةتر فةةي الحقةةوق، إعةةداد ( 1)

رسخ  ، تةةةا PDF،e-biblio.univ-mosta.dz، بحةةث منشةةةور علةةى اإلنترنةة  2016/2017سةةنين  سةةارة، 
 .74"، ل2021-3-10الغسارة "



 

 
 

23 

    م2022ـ  13ـ العدد  لة البحوث القانونيةجم
 جترمي التحريض 

إن تجةةرس  االنتحةةار أمةةٌر غيةةر ممكةةن، ألن التجةةرس  يفتةةرض تقةةدي  المةةته  إلةةى المحا مةة ، وتحاطتةةه  -2
هةذا و علمًا بالته  المنسوب  إليه، ومنحه فرص  الدفاع عن نفسةه ودرن وةبه  االتهةام الموجهة  إليةه، 

 ممكن بعدما أصبم المته  في مم  هللا. غير

مكةن لفسةبا  السةابق ، فةإن تجةرس  الشةروع ايةه أمةٌر غيةر متصةور إما كان تجةرس  االنتحةار غيةر م -3
 ، أيضًا، ألن الشروع وفقًا لما هو معةرٌا فةي جةل التشةرسعاي الجنامية  يعنةي البةدن فةي تنفيةذ جرسمة

 فإما كان  األخيرة غير موجودة ابتداًن، فكيس يمكن أن اتحقق الشروع فيها.

لبي  وغير منحتية ، إم أن ايد  إلى نتامي سأضف إلى مل  أن تجرس  الشروع في االنتحار 
ا ل صةةحي  وظةةروا قاسةةي  إلةةى درجةة  هانةة  عليةةه يعةةاني مةةن مشةة -ي أغلةةح األحةةوا فةة -المنتحةةر

ننةا روحه، ومن هان  عليه روحه هان عليه ما دونها، وال فامدة ترجةى مةن عقابةه، وتما مةا عاقبنةاه فإ
 دفع بةةه إلةةى التفكيةةر فةةي االنتحةةار مةةرة أخةةرى نكةةون قةةد أضةةفنا إلةةى همومةةه وآالمةةه همومةةًا وآالمةةًا سةةت

 والعكم صحيم.

وأمةةام هةةذه االعتبةةاراي لةة  يعاقةةح المشةةرع علةةى االنتحةةار أو الشةةروع ايةةه، ولكنةةه عاقةةح علةةى 
 التحرس  عليه لفسبا  التالي :

فعل االنتحار يشكل خحرًا كبيرًا على المجتمع ألنه اهدد حياة أبنامه التي تتعلةق بمصةلح  عامة   -1
 ، ومن يحرض عليه يشكل خحرًا وتهدادًا يجح وضع حٍد له.(1)لمجتمع مكلٌف بحمااتهاوكل ا

 .(2)إن االنتحار انتشر بدافع التقليد -2

من يفكر في االنتحار تكون حالته النفسي  غير طبيعي  وتفكيره غير سداد وطرق النجاح أمامةه  -3
فةةإن اإلغةةران والتحفيةةغ علةةى فةةي ال الةةح تكةةون م لقةة ، وغالبةةًا مةةا يكةةون متةةرددًا فةةي ملةة ، لةةذل  

  االنتحار العح دورًا كبيرا مع هيالن األوخال لدفعه  لالنتحةار، وسعبةر عةن الخحةورة اإلجرامية
 الكامن  في نفم من دفعه  لذل  مما يستوجح مقابلتها بالعقا  الرادع.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، جةةةرام  االعتةةةدان علةةةى األوةةةخال، كليةةة  1محمةةةد رضةةةمان بةةةارة، قةةةانون العقوبةةةاي الليبةةةي، القسةةة  الخةةةال، ج( 1)

 .113، ل 2013د.ط،  القانون، جامع  طرابلم،

تةةارسخ الغسةةارة:  law.uobabylon.edu.iqى االنتحةةار، وةةبك  جامعةة  بابةةل، جرسمةة  التحةةرس  والمسةةاعدة علةة( 2)
 م.12/03/2021
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ق.ع.  على أن:" كل من حمةل غيةره علةى االنتحةار أو  376لذل  نص المشرع في المادة 
ه علةةى ملةة ، ووقةةع االنتحةةار فعةةاًل، يعاقةةح بالسةةجن مةةن ثةةالث سةةنواي إلةةى عشةةر، وتما لةة  يقةةع سةةاعد

االنتحةةار ونجةة  عةةن الشةةروع ايةةه أمى خحيةةر أو جسةةي  فتكةةون العقوبةة  الحةةبم مةةن ثالثةة  أوةةهر إلةةى 
 سنتين".

ونحن نيسد موقف المشرع بإقرار هذا النص، إال أن لنا تحفظًا عليةه، فالمشةرع قةرر فةي هةذا 
ص العقةةا  علةةى التحةةرس  علةةى االنتحةةار فةةي حةةالتين أولهمةةا أن يقةةع االنتحةةار فعةةاًل وسةةنج  عنةةه الةةن

لة   الوفاة، وثانيهما إما ت  الشروع فةي االنتحةار ونجة  عنةه أمى جسةي  أو خحيةر؛ وهةذا يعنةي أنةه إما
اةنج  عةةن الشةةروع أ  أمى، أو نجةة  عنةةه أمى بسةةيل فةال عقةةا  علةةى المحةةرض، وهةةذه نتيجةة  وةةامة، 

 استثنان غير منحقي ال تبرره أ  سياس  عقابي  ألنه اتنافى مع أهدافها.و 

هةةذا ايمةةا يخةةص تحةةرس  وةةخص مسةةيو  جناميةةًا علةةى االنتحةةار، وهنةةا اثةةو  التسةةاك  حةةو  
سرسان هذا النص على الحال  التي ات  فيها تحرس  وخٍص غير مسيو  جناميًا علةى االنتحةار إمةا 

 ؟يبسبح ص ر السن أو لعيح عقلي كل

وبةةاالطالع علةةى نصةةول قةةانون العقوبةةاي الليبةةي نالحةةظ أن المشةةرع لةة  اتحةةرق لحكةة  هةةذه 
الحال ، وليم هناك في نصول هذا القانون مةا يمنةع مةن اعتبةار المحةرض فةي هةذه الحالة  مسةيواًل 

ف عن جرسم  قتل عمد إما أقدم غير المسيو  جناميةًا علةى االنتحةار ومةاي نتيجة  لةذل ، أمةا إما أوقة
 لفعل أو خا  لسبح ال دخل إلرادته ايه فإنه يس   عن وروع في القتل وسيسد مل  نةص المةادةأثر ا
 ق.ع. ، الذ  سنقوم بتوضيحه في الفقرة التالي . 102

 الفقرة الثانية: عقاب الشريك المحرض ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب:
هح االسةتعارة النسةبي  والتةي بينا ايما سبق أن المشرع الليبةي قةد اتبةع فةي عقابةه للشةرس  مةذ

، واسةتقالله فةةي قصةده، فتبعيةة  الشةرس  تكةةون فةةي (1)مةن أهةة  نتامجهةا اسةةتقال  الشةرس  فةةي المسةةيولي 
ال الةةح مقتصةةرة علةةى الجانةةح الموضةةوعي لعةةدم المشةةرو ي  الةةذ  اتحقةةق فةةي الةةركن المةةاد  لجرسمةة  

لي، وال اهة  بعةد ملة  مةا إما كةان ، ومقتضى مل  أنه يكفي وقوع الجرسم  من الفاعل األصة(2)الفاعل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .391محمود نجيح حسني، مرجع سبق مكره، ل( 1)

 =، 6أحمةةةد فتحةةةي سةةةرور، الوسةةةيل فةةةي قةةةانون العقوبةةةاي، القسةةة  العةةةام، دار النهضةةة  العربيةةة ، القةةةاهرة، مصةةةر، ط( 2)
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الفاعةةةةل معاقبةةةةًا أم ال، فةةةةذل  ال يحةةةةو  دون عقةةةةا  الشةةةةرس  علةةةةى الجرسمةةةة  مةةةةادام متعمةةةةدًا وقاصةةةةدًا 
 المساهم  أو التدخل فيها.

ق.ع. ( الةذ  جةان ايةه: "إما كةان فاعةل  102وقد أ ةد المشةرع علةى ملة  فةي نةص المةادة )
أو لعةةدم القصةةد الجنةةامي أو األحةةوا  أخةةرى خاصةة   الجرسمةة  غيةةر معاقةةح لسةةبح مةةن أسةةبا  اإلباحةة 

 به، وجب  مع مل  معاقب  الشرس  بالعقوب  المنصول عليها قانونًا".

وستضم لنا من هذا النص أن هناك أحةوااًل ثالثة  يعاقةح فيهةا الشةرس  )المحةر اض( ولةو كةان 
 نص المادة:فاعل الجرسم  غير معاقح، وسنورد هذه األحوا  بالترتيح الذ  وردي به في 

قةةد اتبةةادر للةةدهن بدايةة  عنةةد ركسةة  مصةةحلم  عنندم عقنناب الفاعننل لسننبب مننن أسننباب ا باحننة: -1
أسبا  اإلباح  أن المشرع يقصد بذل  أن اتوافر في الفعل الذ  قام به الفاعل سبح من أسبا  
اإلباحةة  ممةةا اترتةةح عليةةه عةةدم عقةةا  الفاعةةل، وبالمقابةةل عقةةا  الشةةرس  المحةةرض، ولكةةن هةةذا 

ير غير منحقي وستناق  مع الحبيع  الموضو ي  ألسبا  اإلباحة ، والتةي تعنةي وكمةا هةو التفس
واضةةةٌم مةةةن تسةةةميتها األسةةةبا  التةةةي تةةةدخل علةةةى الفعةةةل فتمحةةةو عنةةةه الصةةةف  التجرسميةةة  واآلثةةةار 
الجنامي ، ليصبم فعاًل مباحًا بصف  عام  لكل مةن سةاه  ايةه؛ فمةن غيةر المنحقةي القةو  بعقةا  

الفعل وقد ساهموا في فعٍل مباح، وهذا يعني أن المشرع قةد وقةع فةي تنةاق   المساهمين في هذا
 مع نفسه.

وللخةةروج مةةن هةةذا التنةةاق  تةةواتر الفقةةه والقضةةان علةةى تفسةةير هةةذا المصةةحلم بةة ن المقصةةود 
منه ال لل في اإلباح ، ومقتضاه اعتقاد الفاعل بحسن ني  أنه يمارر حقًا مةن حقةوق اإلباحة  خالفةًا 

ون اعتقةةةاده هةةةذا مبنيةةةًا علةةةى أسةةةبا  معقولةةة ، فمةةةن وةةة ن هةةةذا ال لةةةل إزالةةة  ونفةةةي القصةةةد للواقةةةع، وسكةةة
الجنةةامي فةةي حةةق الفاعةةل النهيةةار ركةةن العلةة  بعناصةةر الواقعةة  التجرسميةة  التةةي مةةن أهمهةةا صةةف  عةةدم 
المشةةةرو ي ، وبالتةةةالي عةةةدم عقةةةا  الفاعةةةل، أمةةةا الفعةةةل الةةةذ  قةةةام بةةةه فإنةةةه يضةةةل محتفظةةةًا بالصةةةف  

 .(1)تي تلغم عقا  الشرس  المحرض مادام متعمدًا وعالمًا بعدم مشرو ي  الفعلالتجرسمي  ال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  =
 .662، ل2015

 .438حسني، مرجع سبق مكره، ل للمغسد انظر: محمود نجيح( 1)
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وعلى الرغ  من أن هذا التفسير قد يخفف مةن حةدة االنتقةاداي الموجهة  السةتخدام مصةحلم 
مةةةا أسةةبا  اإلباحةة  هنةةةا، إال أننةةا نةةةرى ب نةةه تحةةوسر ال مبةةةرر لةةه وبمثابةةة  الةةدوران فةةي دامةةةرة مفرغةة ؛ ف

 ال لةل فةي اإلباحة  والةذ  يعنةي بالنتيجة  عةدم تةوافر القصةد الجنةامي والمشةرع قةدالحاج  للنص على 
 أورد هذا السبح استقالاًل في ماي النص؟

لهذا، نهيح بالمشرع الخروج من هذا التناق  بإل ان النص على أسبا  اإلباح  كسبح من 
فعةةل نظيةةره العراقةةي  أسةةبا  انفةةراد الشةةرس  بالعقةةا  واالستعاضةة  عنهةةا ب سةةبا  أخةةرى خاصةة ، مثلمةةا

( مةةن قةةانون العقوبةةاي المصةةر  والةةذ  يعةةد المصةةدر التةةارسخ لةةنص 42عنةةد اقتباسةةه لةةنص المةةادة )
ق.ع. (، حيةةث قةةام المشةةرع العراقةةي بحةةذا تعبيةةر أسةةبا  اإلباحةة  تفاديةةًا للصةةعوباي  102المةةادة )

قةةح الشةةرس  بالعقوبةةة  نفةةةًا، فجةةان الةةنص العراقةةي علةةى هةةةذا النحةةو: "يعاآوالمتاعةةح التةةي أوةةرنا إليهةةا 
المنصول عليها قانونًا، ولو كان فاعل الجرسمة  غيةر معاقةح بسةبح عةدم تةوافر القصةد الجرمةي أو 

 .(1)من قانون العقوباي العراقي 50ألحوا  أخرى خاص  به" م 

إن توقيع العقا  على المحرض في فعل ل  اتوافر ايةه عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل:  -2
هةو نتيجةة  حتميةة  السةةتقال  الشةةرس  عةةن  -العلةة  واإلرادة–ي لةةدى الفاعةةل األصةةلي القصةد الجنةةام

الفاعةل فةي قصةده، وفةي هةذه الحالة  اتةوافر القصةد الجنةامي لةدى الشةرس  وال اتةوافر لةدى الفاعةل 
، وتما كانة  مسةيولي  كةٍل منهمةا تختلةف (2)إطالقًا سواًن في صورة العمةد أو الخحة  غيةر العمةد 

المتوافر لداهما، فإن هذه المسةيولي  اتعةين أن ال تقةوم فةي حةق مةن انتفةى لديةه باختالا القصد 
القصد الجنامي، وتقوم في حق من توافر لديه، وهذا اتحقق في الفروض التي يكون فيها الفاعل 
حسةةن النيةة  والشةةرس  علةةى خةةالا ملةة ، وهةةذا يعنةةي عقةةا  الشةةرس  علةةى الجرسمةة  التةةي حققهةةا 

ومثةةا  ملة  مةن يحةةرض أخةر علةى إعحةان طعةةام مسةموم لشةخص ثالةةث  ،(3)الفاعةل فةي مادياتهةا
وهةةو ال يعلةة  بةةةذل ، فيتناولةةه الثالةةث وسمةةةوي، فةةالمحر اض هنةةةا يسةةئل عةةن جرسمةةة  قتةةٍل عمةةةٍد، وال 

 عقا  على الفاعل النهيار ركن العل  لديه وعدم توافر القصد الجنامي.

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 وما بعدها. 438نفم المرجع السابق، ل (1)

 .662أحمد فتحي سرور، مرجع سبق مكره، ل( 2)

لوال النص على هذه الحال  لما أمكن عقا  الشرس  وفقًا للقواعد العام ، إم ال توجةد جرسمة  يسةتمد منهةا الشةرس  ( 3)
 ه النتيج .إجرامه، وبهذا النص استحاع المشرع تفاد  هذ
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ع ميةع األحةوا  واألسةبا  التةي تمنةُيقصد بةاألحوا  الخاصة  هنةا جتوافر أحوال خاصة بالفاعل:  -3
مسيولي  الفاعل، كموانع المسيولي  مةن جنةون ومةرض عقلةي وصة ر السةن، واإل ةراه والسةكر أو 

ار التخدار غير االختيار ، أو موانع العقةا  )األعةذار القانونية ( كإعفةان القرسةح الةذ  يسةهل فةر 
لحالةة  والفاعةةل يعفةةى أحةةد مو  قربةةاه بتحةةرس  مةةن وةةخص غرسةةح، فةةالمحرض يعاقةةح فةةي هةةذه ا

للسبح المذكور، وأيضًا مةن يحةرض أخةر علةى خحةف فتةاة يحبهةا ايقةوم الخةاطف بةالغواج منهةا 
 بعد خحفها ايعفى من العقا  لذل ، ولكن المحرض يعاقح على مل .

وسبرر هذا الحك  أن موانع العقا  تستند إلى اعتباراي من السياس  الجنامي  تجعةل مصةلح  
 ة التي ستعود عليه من عدم العقا  تعلو وتربةو علةى مصةلحته فةي توقيةع العقةا ،أو الفامد عالمجتم

وهذا الحكة  مقتصةر علةى موانةع العقةا  ماي الحبيعة  الشخصةي ، أمةا إما كةان لمةانع العقةا  طبيعة  
 موضو ي  فإن أثره يمتد إلى جميع المساهمين في الجرسم .

أن حكةة  الجةةغن  اإلوةةارة إلةةى -لومةةايمةةن بةةا  الةةربل بةةين المع–وفةةي هةةذا المقةةام يجةةدر بنةةا 
ق.ع. ( اذكرنا بفكرة ظهةري ونةود  بهةا فةي الفقةه الجنةامي الحةداث،  102األخير من نص المادة )

 وعرفها فقهان الشرسع  اإلسالمي  قبل مل  بردح مةن الةغمن، وأخةذي بهةا بعة  التشةرسعاي الجنامية ،
موقةف المشةرع الليبةي منهةا فةي األسةحر وهي فكرة الفاعل المعنو  التي سنقوم بتوضةيم مضةمونها و 

 التالي :

 ول: مضمون فكرة الفاعل المعنوي:الفرع األ 
الفاعل المعنو  هو الشخص الةذ  لة  يقةارا ماديةاي الجرسمة ، وبةذل  فةال يعةد فةاعاًل ماديةًا 

ة أدا  فيها، ولكنه يقوم بتسخير غيره الرتكا  وتنفيذ الجرسمة  بحرسقة  يكةون فيهةا مرتكةح الفعةل بمثابة 
م أو آل  في اةد مةن سةخره يسةتعين بهةا لتحقيةق العناصةر التةي تقةوم عليهةا الجرسمة ، وملة  إمةا النعةدا

الفاعةل  في المسيولي  الجنامي  لدى المسَخر، أو النتفان القصد الجنامي أو اإلرادة لديه، وبذل  يكون 
 سم (.لفاعل )عقوب  الجر المعنو  قد نفذ الجرسم  بواسح  غيره، مما يجعله يعاقح بالعقوب  المقررة ل
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ر فةةاعاًل ال وةةرسكًا فةةةي  وقةةد أخةةذي بهةةذه الفكةةةرة بعةة  التشةةرسعاي الجناميةة  واعتبةةةري المسةةخا
الجرسمةة  يعاقةةح بالعقوبةة  المقةةررة لهةةا، ومةةن هةةذه التشةةرسعاي قةةانون العقوبةةاي لدولةة  اإلمةةاراي العربيةة  

 .(1)"3"فقرة  47" وقانون العقوباي العراقي م 3"فقرة  44المتحدة م 

 الفرع الثاني: موقف المشرع الليبي من فكرة الفاعل المعنوي:
 يلةةةة  ي خةةةةذ المشةةةةرع الليبةةةةي صةةةةراح  بفكةةةةرة الفاعةةةةل المعنةةةةو  كمةةةةا فعةةةةل المشةةةةرعين اإلمةةةةارات
سكًا والعراقي، فالمسةخر )الفاعةل المعنةو ( فةي األحةوا  السةابق  يعتبةر فةي قةانون العقوبةاي الليبةي وةر 

ر فةةاعاًل، وهةةذا مةةا أ ةةده المشةةرع أو مةةا يمكةةن اسةةتنباطه مةةن نةةص بةةالتحرس ، ومةةن نفةةذ الفعةةل يعتبةة
 ق.ع. (: إما كان فاعل الجرسم  غير معاقح ... وجب  مع مل  معاقب  الشرس ...". 102المادة )

( ومضمونها تيكد لنا بة ن المشةرع الليبةي قةد أخةذ 102إال أن نظرة متمعن  في نص المادة )
ستخدم ماي التسمي ، فهذا النص هو المجا  الحتيقةي لتحبيةق بمضمون هذه الفكرة وحكمها وتن ل  ي

فكرة الفاعل المعنو  مع االحتفا  بالمسمياي، وعدم ت ييرهةا، وسيكةد ملة  أن المشةرع لة  اتحلةح فةي 
فاعل الجرسم  أن يقترا الفعل الماد  ب حد أعضان جسده، فاستعانته بة داة أو حيةوان ال يحةو  دون 

ر فبةذل  يعتبةر األخيةر اعتباره كذل ، وتم ما اعت برنا حسن الني  أو عدي  المسيولي  أداة في اد المسخا
 .(2)فاعالً 

أضةةف إلةةى ملةة  أن السةةبح الرميسةةي وران ظهةةور فكةةرة الفاعةةل المعنةةو  هةةو ضةةمان إمكانيةة  
عقا  المحرض في حال  عدم قيام الجرسمة  فةي حةق الفاعةل لعةدم تةوافر الةركن المعنوسة  لديةه، وهةذا 

 ق.ع. (. 102رع في نص المادة )ما قرره المش

وبنةةةاًن علةةةى مةةةا سةةةبق فإننةةةا نهيةةةح بالمشةةةرع الليبةةةي أن يقتةةةد  بموقةةةف المشةةةرعين اإلمةةةاراتي 
والعراقي، ومل  ب ن يقر بفكرة الفاعل المعنو  صةراح  وسةنص علةى ملة  ونةرى بة ن ال انحصةر هةذا 

يةة ، بةةل يمتةةد ليشةةمل الوصةةف )الفاعةةل المعنةةو ( اةةيمن يسةةخر وخصةةًا عةةدي  المسةةيولي  أو حسةةن الن
المحرض بصف  عام ، نظرًا ألن المحر اض غالبًا ما يكون هو الرأر المدبر للجرسمة  ومةا يعبةر عنةه 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بذل  من خحورة إجرامي  قد تكون أ بر من خحورة الفاعل.
 .155انظر: محمود نجيح حسني، مرجع سبق مكره، ل( 1)

للمغسد انظر: سعاد  يسةى المحيشةي، عقوبة   الشةرس  فةي قةانون العقوبةاي الليبةي، رسةال  ماجسةتير، األ اديمية  ( 2)
 . 218-213الليبي  للدراساي العليا، فرع مصرات ، قس  القانون، وعب  القانون الجنامي، ل
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 الخاتمة
بفضةةٍل وتوفيةةٍق مةةن هللا بل نةةا خاتمةة  هةةذا البحةةث المتواضةةع، الةةذ  سةةلحنا الضةةون ايةةه علةةى 

 تحرس  في قانون العقوباي الليبي، محاولين بذل  بيان موقف المشرع الليبي من التحرس تجرس  ال
والةةنهي الةةذ  اتبعةةه فةةي تجرسمةةه، وهةةل حقةةق بهةةذا الةةنهي مقتضةةياي العدالةة  الجناميةة  والمنحةةق، وهةةل 

 راعى اعتباراي السياس  الجنامي .

لتوصياي وصلنا إليها، وبيان أه  اوبعد أن انهينا دراستنا هذه آن لنا إبراز أه  النتامي التي ت
التةةي نةةرى ضةةرورة األخةةذ بهةةا فةةي عةةين االعتبةةار لموا بةة  السياسةة  الجناميةة  الحداثةة  وتحقيةةق أغةةراض 

 العقا ، ومل  وفقًا للترتيح التالي:

 -أواًل: النتائج:
التحةةرس  هةةو كةةل نشةةاط يحبةةذ الجرسمةة  وسبةةرر دوافعهةةا وس ةة  مةةن وةة ن العقةةا  الةةذ  يعتةةرض  -1

 وهذا اد  علةى الخحةورة اإلجرامية  الكامنة  فةي نفةم القةام  بةه، وهةو اتحقةق بة   وسةيل تنفيذها، 
يسةةتخدمها المحةةرض لةةدفع غيةةره الرتكةةا  الجرسمةة ، فالمشةةرع الليبةةي لةة  يحةةدد وسةةامل التحةةرس  

 على سبيل الحصر كما فعل عند تحداده لوسامل االوتراك في الجرسم .

اعتبةةار أنةةه صةةورة مةةن صةةور االوةةتراك فةةي الجرسمةة   جةةرم المشةةرع الليبةةي التحةةرس  ابتةةداًن علةةى -2
ن تستلغم وقوع الفعةل أو الشةروع ايةه، واوةترط للعقةا  عليةه فةي هةذه الحالة  أن يكةون مباوةرًا، وأ

 يكون خاصًا، وأن تتوافر بين التحرس  ووقوع الجرسم  أو الشروع فيها عالق  سببي .

فادهةةا المسةةاواة بينةةه وبةةين الفاعةةل فةةي أقةةر المشةةرع فةةي عقابةةه للشةةرس  بةةالتحرس  قاعةةدة عامةة  م -3
العقةةةا ؛ إال أن هةةةذه المسةةةاواة ليسةةة  بالضةةةرورة مسةةةاواة فعليةةة  بقةةةدر مةةةا هةةةي مسةةةاواة قانونيةةة  فةةةي 
 الخضوع لذاي الةنص القةانوني المقةرر للعقوبة ، وهةذه المسةاواة تتعةدى الجرسمة  التةي سةاهما فيهةا

 اد  لفمور. الهما لتشمل الجرسم  المحتمل  الوقوع وفق المجرى الع

أورد المشرع استثناًن نصوصًا تتضمن عقوب  خاص  بالشرس ، كما أقر إمكاني  اختالا العقوب   -4
 بين الشرس  والفاعل كنتيج  للتفرسد التشرسعي أو لتفعيل التفرسد القضامي.

جرم المشرع الليبي التحرس  أيضةا باعتبةاره جرسمة  قاممة  بةذاتها ولةو لة  تقةع الجرسمة  المحةرض  -5
ا أو لة  يشةرع فةي تنفيةذها، وهةو مةا يسةمى "التحةرس  المجةرد مةن األثةر" فةي أحةواٍ  محةددة عليهة
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تةةن  علةةى خحةةورة الفعةةل ومةةا يعبةةر عنةةه مةةن إرادة آثمةة ، بنةةاًن علةةى اعتبةةاراي تتعلةةق فةةي مجملهةةا 
 بكبم النغع  اإلجرامي  والردع إرضاًن للشعور العام بالعدال  والمنحق.

س  أيضًا أحةوااًل يعاقةح فيهةا المحةرض ولةو كةان فاعةل الجرسمة  قرر المشرع عند تجرسمه التحر  -6
غيةةر معاقةةح، كمةةا هةةو الحةةا  فةةي جرسمةة  التحةةرس  علةةى االنتحةةار، ومةةا قةةرره فةةي نةةص المةةادة 

 ق.ع. ( التي سبق بيانها في ثنايا هذا البحث، والتي تمثل فكرة الفاعل المعنو  102)

 التي اناد  بها الفقه الجنامي.

 -ت: انيًا: التوصيا

نظةةرًا لمةةا سةةبق اإلوةةارة إليةةه مةةن خحةةورة أثةةر التحةةرس  وخحةةورة دور المحةةرض الةةذ  يفةةوق دور  -1
الشةةرس  بالمسةةاعدة واالتفةةاق، ممةةا اتحلةةح تعةةدااًل فةةي المعاملةة  الجناميةة  حيةةا  المحةةرض؛ فإننةةا 
نهيح بالمشرع الليبي أن يصيغ نصوصًا تقضي بتجرس  التحرس  على اعتبار أنه جرسم  قامم  

ا مكتملةةة  األركةةةان ومسةةةتوجب  العقةةةا  بمجةةةرد وقوعةةه مةةةن المحةةةرض، ولةةةو لةةة  تقةةةع الجرسمةةة  بةةذاته
المحرض عليها أو ل  ُيشرع في تنفيذها في جميع األحوا ، وعدم حصر مل  في أحةواٍ  معينة ، 

مةةن قةةانون العقوبةةاي الجغامةةر   46وأن يقتةةد  فةةي ملةة  بنظيةةره الجغامةةر  الةةذ  نةةص فةةي المةةادة 
دتةه ترتكةح الجرسمة  المغمةع ارتكابهةا لمجةرد امتنةاع مةن كةان انةو  ارتكابهةا بإراعلى أنةه: "إما لة  

 وحده، فإن المحرض عليها يعاقح رغ  مل  بالعقوباي المقررة للجرسم ".
فةي حالة  وقةوع الجرسمةة  بنةاًن علةى التحةةرس  فإننةا نهيةح بالمشةرع الةةنص علةى عقةا  المحةةرض  -2

ا، ومعاملتةةةه معاملةةة  الفاعةةةل بةةةدون تخصةةةيص أحةةةوا  باعتبةةةاره فةةةاعاًل فةةةي الجرسمةةة  ال وةةةرسكًا فيهةةة
( مةن قةانون العقوبةاي الجغامةر ، 41معين ، كمةا فعةل المشةرع الجغامةر  عنةدما نةص فةي المةادة )

على أنه: "يعتبر فاعاًل كل من ساه  مساهم  مباورة في تنفيذ الجرسم  أو حرض علةى ارتكةا  
 الفعل...".

  ليبةي بتجةرس  التحةرس  علةى االنتحةار اسةتقالاًل والعقةاعلى الرغ  من ت ايدنا لموقف المشةرع ال -3
عليةةه، إال أننةةا نةةرى أن هةةذا الموقةةف يشةةوبه القصةةور ألنةةه خلةةف تفرقةة  غيةةر مبةةررة بةةالنص علةةى 
عقةةةةا  المحةةةةرض علةةةةى االنتحةةةةار فةةةةي حةةةةا  نجةةةة  عةةةةن تحرسضةةةةه المةةةةوي أو األمى الجسةةةةي  أو 

عنةةه أمى بسةةيل، وهةةذا ال اتناسةةح  الخحيةةر، واسةةتبعاد العقةةا  إما لةة  اةةنج  عنةةه أ  أمى أو نجةة 
 مع أغراض وأسم التجرس  والعقا  وسجعل من حسن الحظ وسونه أساسًا للعقا .
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لذل  نهيةح بالمشةرع أن يجعةل تجةرس  التحةرس  علةى االنتحةار والعقةا  عليةه محلقةًا ب ة  
 النظر عما انج  عنه من أثار.

 قائمة الكتب والمراجع

 مام قالون".أواًل: القرآن الكريم "برواية ا 

 - انيًا: الكتب:
بالهةةامي حاوةةي  الشةةيخ أحمةةد بةةن محمةةد و  -الةةدردار أحمةةد بةةن محمةةد بةةن أحمةةدأبةةي البركةةاي  -1

، دار الجةغن الرابةعالشرح الص ير على اقر  المسال  لمةذهح اإلمةام مالة ، الصاو  المالكي، 
 .بدون سن  طبعالمعارا، القاهرة، مصر، 

 العقوبةةاي، القسةة  العةام، دار النهضةة  العربيةة ، القةةاهرة، أحمةد فتحةةي سةةرور، الوسةةيل فةي قةةانون  -2
 م.2015، الحبع  السادس مصر، 

جةةةال  ثةةةروي، النظرسةةة  العامةةة  لقةةةانون العقوبةةةاي، ميسسةةة  الثقافةةة  االجتما يةةة ، اإلسةةةكندرس ،  -3
 بدون سن  طبع. مصر،

لحةةداث، جمةةا  عبدالمجيةةد التركةةي، المسةةاهم  التبعيةة  فةةي قةةانون العقوبةةاي، المكتةةح الجةةامعي ا -4
 م.2006، الحبع  األولىمصر، 

حسةةام محمةةد سةةامي جةةابر، المسةةاهم  التبعيةة  فةةي القةةانون الجنةةامي، دار الكتةةح القانونيةة  ودار  -5
 م.2009، بدون طبع وتاي للنشر والبرمجياي، مصر، 

عبةةد العغسةةغ بةةن عةةامر، وةةرح األحكةةام العامةة  للجرسمةة  فةةي القةةانون الجنةةامي الليبةةي، منشةةوراي  -6
 .  1987، 2نم، بن از ، ليبيا، طجامع  قارسو 

 عبةةةدالقادر عةةةودة، التشةةةرسع الجنةةةامي اإلسةةةالمي مقارنةةةًا بالقةةةانون الوضةةةعي، المجلةةةد األو ، دار -7
 بدون سن  طبع. التراث، القاهرة، مصر،

 بةدامع الصةنامع فةي ترتيةح الشةرامع، المجلةد ساني الحنفةي،اعالن الدان أبي بكر بن مسعود الك -8
 م.2005، ه1426 لقاهرة، مصر،العاور، دار الحداث، ا

غيةةث محمةةةود الفةةاخر ، االوةةةتراك الجنةةةامي فةةي الفقةةةه االسةةةالمي، منشةةوراي جامعةةة  قةةةارسونم،  -9
 م.1993 الحبع  األولى، بن از ، ليبيا،
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بةدون م مون محمد سالم ، قانون العقوباي: القسة  العةام، دار الفكةر العربةي، القةاهرة، مصةر،  -10
 .م1979، طبع 

ى قانون العقوباي الليبي، القس  الخال، الجغن األو ، جرام  االعتدان علةمحمد رمضان بارة،  -11
 األوخال، كلي  القانون.

 محمد معمر الرازقي، محاضراي في القانون الجنةامي، القسة  العةام، دار أوسةا للنشةر، طةرابلم، -12
 ليبيا، الحبع  الثاني ، بدون سن  نشر.

، القسةةةة  العةةةةام، الجةةةةغن األو ، منشةةةة ة محمةةةةود سةةةةليمان موسةةةةى، وةةةةرح قةةةةانون العقوبةةةةاي الليبةةةةي -13
 م.2002المعارا اإلسكندرس ، مصر، بدون طبع ، 

، محمود نجيح حسني، المساهم  التبعي  في التشرسعاي العربي ، دار النهضة  العربية ، القةاهرة -14
 .م1992، الحبع  الثاني مصر، 

 - الثًا: البحوث والمقاالت العملية ومنشورات األنترنت:
لجرسم  في قانون العقوباي الجغامر ، رسال  ماجستير في الحقةوق، إعةداد سةني  التحرس  على ا -1

 (.PDFنشورة على اإلنترن  )م، م2017-2016سارة، 

ن عقوبةة  الشةةرس  فةةي القةةانون الجنةةامي الليبةةي، دراسةة  تحليليةة  مقارنةة ، رسةةال  ماجسةةتير فةةي القةةانو  -2
 م.2013يبي ، فرع مصرات ، الجنامي، إعداد سعاد  يسى أحمد المحيشي، األ اديمي  الل

جرسمةةةةةة  التحةةةةةةرس  والمسةةةةةةاعدة علةةةةةةى االنتحةةةةةةار، بحةةةةةةث منشةةةةةةور علةةةةةةى وةةةةةةبك  جامعةةةةةة  بابةةةةةةل  -3
(http//www.law.uobaby.edu.iq :تارسخ الغسارة )م.12/03/2021 

قةرانة فةي نصةةول اإلحالة  وموقةةف المحكمة  العليةةا منهةا، بحةةث للةدكتور وةةعبان محمةد عكةةاء،  -4
رس  التي تصةدر عةن الجامعة  األسةمرس  للعلةوم اإلنسةاني ، السةن  منشور في مجل  الجامع  األسم

 م.2007الرابع ، العدد الثامن، دار المنار للحباع  والنشر، مصرات ، ليبيا، 

جرام  التحرس  على عصيان القوانين في التشرسع الليبي، مقا  للدكتور سةعد العسةبلي، منشةور  -5
ع سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتار علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األنترنةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي أروةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئون قانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 م.10/03/2021، تارسخ الغسارة  http//www.startimes.comتايمغ،
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 -رابعًا: القوانين:
قةةةانون العقوبةةةاي الليبةةةي والتشةةةرسعاي المكملةةة  لةةةه، مجموعةةة  التشةةةرسعاي الجناميةةة ، الجةةةغن األو ،  -1

 م.1424العقوباي، إعداد اإلدارة العام  للقانون، 

 م، مةدع  باالجتهةاد2002قةانون وتعداالتةه إلةى غاية  قانون العقوباي الجغامر ، النص الكامل لل -2
 القضامي.

 .م2001م، الحبع  الثاني ، 1987قانون العقوباي لدول  اإلماراي العربي  المتحدة الصادر سن   -3

 -خامسًا: األحكام القضائية:
مجموعةةة  أحكةةةام المحكمةةة  العليةةةا، القضةةةان الجنةةةامي، مجلةةة  المحكمةةة  العليةةةا، تصةةةدر دورسةةةًا عةةةن  -1

 ح الفني بالمحكم  العليا.المكت

المبةةادم  -عالقسةة  الرابةة -الموسةةوع  الشةةامل  لمبةةادم المحكمةة  العليةةا لليبيةة  )مسلسةةل  ومفهرسةة ( -2
الجناميةةة ، إداد المستشةةةار فةةةرج اوسةةةف محمةةةد الصةةةالبي، دار ومكتبةةة  الفضةةةيل للنشةةةر والتوزسةةةع، 

 ا.2011-2010بن از ، ليبيا، 

 -** االختصارات :

 ط.ج : طعن جنامي  

 ع.  : قانون العقوباي الليبي ق.

 د.ط : بدون طبع  

 د.ر.ط : بدون سن  طبع 
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