ذ .أحمد بن عجيبة

أضواء على جرائم التخريب
والتعييب واإلتالف

تقديـــــم :
تعتبر جرائم التخريب والتعييب واالتالف  ،من الجرائم التي تعرض كثير ار
في الحياة العملير نن لرم ل رع مرد ا ايرب الكبيرر توفيق الحكيقي فري كتابر" :
يومياتانائبافيالألرياف بأننا نطالد وجهها كع يوم.
وحاولرري فرري صررت ال ر حاي القليل ر القررا بعررض ا ء روا

علررل تل ر

الجررائم طمعررا فرري طررالوة الجايررا علررل حررا رروع ال رري ناصققيفالحيققا ي فرري
كتاب :م معالحبكرين .

ولهللالحموف احلصولب .ا

2

يف جرائم  :التخريب والتعييب واإلتالف :
خ ر ررم الم ر ررري الماربر رري البر رراب الثر ررامن مر ررن القر ررانون الجنر ررائي
للجناياي والجنح المتعلق با مواع ،ولفرا ال ري الثرامن منر :للجررائم التري ترتكرب
بواس ررط التخري ررب والتعيي ررب واالت ررالف .و ررا س رروي الم ررري م ررن حير ر

طبيعر ر

الجريم بين تل المرتكب بواسط الحريق ،وبين تل المرتكب باسرتعماع المرواا
الم ر ع  ،كما سوي ليءا بينهما من حي

العقوب .

كمررا افرررا الم ررري كررتل ال ررري التاسررد منرر :للج ررائم الترري تتعلررق بتحويررع

الطائراي واتالفها واتالف من آي المالح الجوي .
وصتا ال ري وعنوانر :اءري ا نلرل الرنم ا

 1-74-232مؤرخ في  21ماي .1974

رلي ببهيرر بمثابر رانون ر رم

وسأتناوع الموءوي وفق الخط التالي "
لحمبكثالألولاا:ا رلئ الض لر الحنارا :ا
لوال " جرائم اءرام النار العماي

ثانيا " جرائم اءرام النار الاير العماي

لحمبكثالحثانيا:الحتخريبابولسطةالحمتف رلت ا

لحمبكثالحثاحثا:التالفالحعقارلتاوماايتصلابهاا ا

لحمبكثالحرلبعا:اعرقلةالحمروراباحطري الحعا ا
لحمبكثالحخامسا:التالفالحمستنقققققققققدلت ا

لحمبكثالحسادسا:افيانهباأوالتقالفالحبضقائعالوالحمنققومتامقناطقرفا ماعقةا

أواعصابةاباستعمالالحقوة .ا

3

لحمبكثالحسابعا:افياتعييباأشياءاذلتانفعاعا ا

لحمبكققثالحثققامنا:اتعييققبابضققائعاأواممتاتسققتعملافققيالحصققناعةاباسققتعمالامقولدا

متلفةاأواأياوسيلةاأخرىا .ا

لحمبكثاالحتاسعا:افيالتالفالحم روعات ا
لحمبكثالحعاشرا:اقطعالحكبوبالوالحيألامملوكاحلغير ا
لحمبكثالحكادياعشرا:القتالعالألش اراأوالحطعمات ا

لحمبكثالحثانياعشرا:التالفاممتالحفالكةاأواكظيرةاماشيةاأوامأوىاحلكارس .ا

لحمبكثالحثاحثاعشرا:اتسمي الحكيولنات ا
لحمبكثالحرلبعاعشرا:اقتلالحكيولن ا

لحمبكقثالحخققامساعشققرا:اييفيققةالحعقققاباعققنالح ريمققةالحمشققارا حيهققاافققيالحفصققلا

 .601ا

لحمبكثالحسادساعشرا:اظقرفالحتشقديداحل قرلئ الحمنصقوياعليهقاافقيالحفصقولا

منا597ا حىا 602ا

لحمبكققثالحسققابعاعشققرا:ا قول الحكي ق اباحكرمققانامققنالحكقققو الحمشققارا حيهققاافققيا

لحفصلا40احل رلئ الحمنصوياعليهاافيالحفصولا596اوا597اوا .601ا
لحمبكثالحثامناعشرا:التالفالحسياجاونقلاول لحةالحكدودا ا

لحمبكققثالحتاسققعاعشققرا:الحكري ق الحغيققرالحعمققديافققيالمققالكاعقاريققةاأوامنقوحققةا

مملويةاحلغير .ا

لحمبكققثالحعشققرونا:اتكويققلالحطققائرلتاولتالفهققااولتققالفامنشققيتالحمالكققةالح ويققةاااا

(الحفصالنا607اميرراوا607الحميررامرتينا) .ا
ا
4

املبحث األول  :جرائم إضرام النار
تتمي ر

1

يسررتعين

ج ررائم الحريررق بالوسرريل الترري يسررتخامها الجرراني  ،حي ر

فيهررا علررل تحقيررق لصاافرر :بقرروة مررن رروي الطبيع ر المررامرة وصرري فرروق تل ر

رروة

عميررا متررل لطلقهررا خرجرري عررن طرروق نرااترر ، :ولررم يع را فرري وسررع :كبحهررا وال

تقاير النتائج التي تؤاي نليها .

ويمكن تقسيم جرائم نءرام النار في القانون الجنائي الماربي نلل "
أوال  :جرائم إضرام النار العمدية
وتعرءرري بالررتكر نلررل تل ر الج ررائم ال
 592م ررن الق ررانون الجن ررائي  .وب ررالرجوي نل ررل ال
مايلي"

رروع -583-582-581-580
ررع  580نج ررا ي ررنم عل ررل

( مررن لو ررا النررار عمرراا فرري مبنررل لو بيرري لو مسرركن لو مررأوي ثابرري لو

متنقع لو باخرة لو س ين لو متجر لو ورش نتا كاني صت المحالي مسكون لو
معاة للسكنل وعلرل العمروم فري لي مكران مخرر مسركون لو معرا للسركنل سروا

كان مملكا ل :لو لاير يعا ب باإلعاام  .ويعا ب بن س العقوب مرن لو را النرار
عمراا فري نرا الي لو طرائراي لو عربراي بهرا ل رخام لو فري عربراي لريس بهررا

لحا يكون ج من افل بها ل خام ).

نن جناي نءرام النار عماا التي يقوم بارتكابها خم السباب مختل
بالتسرربب فرري كارثر  ،ال يمكنرر :لن يحرراا ب ر خا ر الخسررائر الناجمر عنهررا

وال لن يحا من نتائجها  ،يمكن لن تعتبر جريم ءا ا من العام

5

2

.

والوسرريل المسررتعمل إلء ررام النررار ال تهررم  ،كمررا لن الم ررري لررم يررنم
علل وسائع مخ و
وي ررترط ال

.

ررع المررتكور لن يررتم نء ررام النررار فرري مبنررل لو مس رركن لو

خيمر لو مرأوي ثابري لو متنقررع .ونرم ال راري بعرا تلر بقولر :علرل العمرروم لي
محع مخر مسكون لو معا للسكنل سوا كان ل :لو لاير .
ونــــرى لن عبررارة (علققىالحعمققو ) صررت الرواراة فرري ال

ررع تجعررع مررن

التعر ررااا الر روارا ف رري الحر ررال ا ول ررل لم ر ر ار ال ل ر ر وم لر رر ، :فال ر ررتي يمير ر ر الجريمر ر
الم ررار نليه ر ررا ف رري ال

رع  580صرو لن يرتم نءررام النرار فري محرع مسركون لو

معا للسكنل وصتا صو سبب ت ايا العقاب في ال

ع المتكور .

والجريم تتحقق ولو كان واءد النار في المكان صو المقيم وحا في.:
والم ررري

3

يعتب ررر الجريمر ر تامر ر بمج رررا وء ررد الن ررار ف رري الم رراع المر رراا

اح ار  ،:فهو ال يتطلب ا تعاع النار في الماع وال ءرورة اح ار .:

فمن ي عع عوا ثقاب ويءع :علل الماع الرتي يباري حر ر :ويءربط فري
التو يعتبر مرتكبا لجريم الحريق العما تام .

ولتعريف المسكن  ،يجب الرجروي نلرل ال

رع  511مرن القرانون الجنرائي

التي ينم علل ان :يعا من ال مسكونا كع مبنل لو بيي لو مسكن لو خيم لو
مأوي ،ثابي لو متنقع ،سوا كان مسكونا فعال لو معاا للسكنل وكتل جميد

ملحقات:

4

كالساحاي وحبائر الاواجن و الخ ين واإلسرطبع لو لير بناير ااخلر

فرري نطا رر :مهمررا كرران اسررتعمالها  ،حتررل ولررو كرران لهررا سرريا خررام بهررا ااخررع
السيا لو الحائط العام .

ويعا مكانا مسكونا كع مكان يأوي نلي :اإلنسان ويبيي.
6

لم ررا المك رران ال ررتي يجتم ررد في رر :الن رراس بع ررض الو رري ث ررم يااارون رر :نل ررل
منا لهم كالمقهل وغيرصا ،فهو ال يعا مكانا مسكونا.

والمكرران المعررا للسرركن صررو المكرران المخ ررم للسرركن وتركرر :لصلرر :بق ررا

العواة نلير :بعرا فتررة
في:

ريرة لو طويلر كرالمن ع الرتي فري الءريع الرتي ال يقريم

احب :نال في لو اي معين .

ولرريس م ررن الء ررروري

5

لن يك ررون المح ررع مس رركونا بال ع ررع عن ررا ن رروب

الحريق  ،تل "
" ce que la loi 6 a voulu protéger, c'est plus la vie
humaine que l'édifice ou la construction. Ainsi il faut
admettre que le crime serait commis même s'il ne s'agit pas
d'un lieu habité ou déstiné à l'habitaion, mais d'une
clairière de forêt ou un campeur a installé sa tente".
والمرراا بالسر ن والبرواخر فرري ال ررع ا نررف الرتكر  ،كررع مررا لعررا لركرروب البحررر
ليا كان اسم :الخام ومهما كاني لصميت.:
والمق رروا بالعربرراي فرري ال

يرراخع مررن ث رم فرري حكررم تل ر ال

رع المررتكور عربرراي السررك الحاياي ر وال

ررع نءررام النررار فرري العربرراي الترري تسررير فرري

الطرق العااي كعرباي الحمع التي تقواصا الحيواناي والسياراي.

ويعا رب القررانون علرل نءررام النرار فرري ال ري المملررو للايرر وكررتا فرري

ال ي المملو لل اعع وتل

7

علرل خرالف القاعراة ا

رلي التري تقتءري لن

يكون للمال حري الت رف في ملك :بكاف لنواي الت رف ومنها اإلترالف ن
الررتي يحرررم عليرر :القررانون فرري صررت الحال ر لن ال يمررس سرراكني تل ر المكرران

ءرررر بسرربب الحريررق .ومررن المسررلم برر :لن حررق الملر حررق مقيررا ال مطلررق ولن
المال مسؤوع عن ت رفات :في ملك :التي يترتب عليها ءرر للاير.
7

والق ررا الجنررائي فرري جريم ر الحريررق العمرراي تتحقررق متررل تعمررا الجرراني
وءررد النررار فرري ال رري الررتي يرراا اح ار رر ،:وكرران عالمررا لن صررتا ال رري مملررو

لاير باض النبر عما يكون لاي :من باع

 ،ات ال تؤثر البواع

8

في يرام

الجريم  .وصكتا يعتبر الق ا الجنائي متواف ار بمجررا وءرد النرار فري ري مرن
ا

يا المتكورة بهتا ال

وال محررع لتطبيررق ال

ع.

ررع  580نتا كرران ال اعررع مالكررا لل رري ولررو كرران

يجهع تل  ،وال يعتبر ال ي ملكا للمتهم نال نتا كان مالكا اون غير .
امررا ال

ررع  581مررن القررانون الجنررائي فيررنم علررل انرر :يعا ررب بالسررجن

من ع ر نلل ع رين سن من لو را النرار عمراا فري ري غيرر مملرو لر :مرن
ا

يا التالي "

 مبنل لو بيي لو مسكن لو خيم لو مرأوي غيرر ثابري لو متنقرع لو براخرة لوس ين لو ورش لو متجر نتا كان غير مسكون وال معا للسكنل .

 نا ل لو طائرة ليس بها ل خام . -غاباي لو لخ اب مقطوع لو موءوع في ح م لو لكوام .

 م روعاي ائم لو تبن لو ش لو مح والي موءوع في ح م لو لكوام. عرباي فارغ لو عامرة ببءائد لو منقوالي لخري نتا لم تكن جافل .

يعا ب صتا ال

ونـــرى

ع علل نءرام النار عماا في ل يا مملوك للاير.
لن التعااا الوارا في صتا ال

بخالف التعااا الوارا في ال
لل اب صتا ال

من

ع جا علل سبيع الح ر

ع  ،580ومن ثم ال يجو التوسد في ت سير

ع.
8

وم هوم

9

كون ال ري مملوكرا للايرر ال يمنرد مرن اعتبرار الجريمر كاملر

العنا ر نتا ارتكبها لحا المال علرل ال ريوي لو

راحب حرق انت راي لو مكترر

لررم يكررن لرر :علررل الملر نال حررق يحررا مررن مرراا حررق ررخم مخررر .وا خ رراب
ع ب يا الجمد فمن لءرم النار في لوح واحا مرن الخ رب ال

وراي في ال

ررع المررتكور  ،وعلررل كررع حرراع فررا مر فرري تل ر موكرروع نلررل

يطبررق عليرر :ال

السلط التقايري للمحكم .

وا خ اب التي حولتها يا ال ناع نلل لثا
في صتا ال

لو مرا ل رب :تلر ال تراخع

ع.

والاابرراي ت ررمع جميررد الاابرراي س روا لكانرري علررل مل ر الاول ر لو علررل

مل ا فراا  ،ات جا ي
لما ال

يا ال

ع مطلق .

ع  582فينم علرل انر :مرن لو را نرا ار عمراا لو لمرر برتل فري

ي مملو ل :من ا

يا المعاواة في ال

ع السابق وسبب بتل ءر ار ليا

كرران ع ررن عمررا ،يعا ررب بالسررجن مررن خمررس نلررل ع ررر سررنواي وتطبررق ن ررس
العقوب علل من لو ا النار بنا علل لمر المال في صت الحال .
لوع مالحب يثيرصا صتا ال

ع صو لن العقوب المخ

ر للمالر الرتي

يءرم النار في ال ي المملو ل :لخرف مرن العقوبر المقرررة لمرن يءررم النرار
في ي مملو لايرر  .كمرا ي رترط لن يكرون ال اعرع مالكرا لل ري المحرروق ،
وال يعتبر كتل نتا كان مالكا علل ال يوي.

واتا لثير ن اي علل الملكي وجب علل المحكم ال
كما يجرب ت سرير كلم ر (أمقر) الرواراة فري ال

ع في :لوال.

رع المرتكور ت سي ر ار واسرعا

فال تق ر علل الحال التي يأمر فيها المال خاامر :مرثال ،برءررام النرار عمرراا
9

بررع ت ررمع ليءررا كررع
تل .

ررور التح رريض ا خ ررري كالر رررجا  ،واإلغر ر ار ومر ررا اب ر ر:

وعل ررل ك ررع فرن رر :يك رري لن يك ررون مح ررا

الحري ررق ررا فع ررع تلر ر بموافقر ر

المال ر ر  .ويعا ر ررب صر ررتا ا خير ررر باعتبر ررار ر رريكا نتا تر رروفري فر رري حقر رر :ر ررروط
تر .
اال ا

والم ررري ل ررم يعي ر ررن ف رري ال

العق رراب وال ارجت رر ، :وانم ررا يج ررب

ررع الم ررتكور ن رروي الء رررر ال ررتي يس ررتوجب
10

لن يك ررون الء رررر حقيقي ررا و ررابال للتق رراير

ومبا ار واتا انعام الءرر فال عقاب النعاام لحا لركان الجريم .
لمررا ال

ررع  583فيررنم علررل انرر ( :مررن لو ررا النررار فرري رري ليررا كرران

مملوك ررا ل رر :لوال ،موء رروي ب رركع يس ررمح بانتق رراع الحري ررق  ،فح رررق بس رربب ص ررتا
االت اع ماال مملوكا من ا مواع المعاواة فري ال
مررن خمررس نلررل ع ررر سررنواي) صررتا ال

رع  ، 581يعا رب بالسرجن

ررع يتعلررق ب ررورة خا ر مررن

ررور

نء ررام النررار عمرراا ف رري صررت ال ررورة يعمررا الجرراني نلررل ارتكرراب جريم ر نء ررام
النررار بطريق ر غيررر مبا ررة يو رراصا فرري رري مخررر لت ررع منرر :بواسررط ال رري
الم رراا نح ار رر :الررتي يجررب لن يكررون مررن ا م رواع المعرراواة فرري ال
وي ررترط ص ررتا ال

ررع .581

ررع لن يك ررون الء رررر ال ررتي لح ررق الاي ررر حريق ررا ،ول رريس م ررن

الءروري لتطبيق صتا ال

ع لن تكرون ا

ريا

فقا يءعها الاير اون ني نجرامي وصت الجريم

را وءرعي مرن طررف ال اعرع
11

صي المعروف فري القرانون

ال رنسي بجريم الحريق بالتو ع . Incendie par communication

10

ررع  584علررل بررروف الت ررايا فرري الحالر الترري يترتررب فيهررا

ويررنم ال

ءررمن ال ررروط المن رروم عليهررا فرري ال

ع رن الحريررق الررتي يحررا

 581نلل  583موي لو جروح لو عاص اائم .
ونـــــرى لن ال

رروع مررن

ررع  584ال ي ررترط لن يح ررع الم رروي ف رري مك رران

الحريق بع يك ي لن يكون الموي ا ن أ عن الحريق.
ال

امررا ال

ررع  592فيررنم علررل انرر :فرري غيررر الحرراالي الم ررار نليهررا فرري

ررع  276ف رران م ررن يح رررق لو يتل ررف عم رراا ب ررأي وس رريل كان رري س ررجالي لو

ل ررروع الوثر ررائق المتعلق ر ر بالسر ررلط العام ر ر لو

ر ررورصا الرسر ررمي لو سر ررنااي لو

حججررا لو س ر تج لو لو ار ررا تجاري ر لو بنكي ر متءررمن لو من ررأة لاللت امرراي لو
ت رفاي لو نج ار فان :يعا ب بالسجن من خمس نلل ع رر سرنواي نن كانري
ا وراق المت ررل متعلق ر ر بالسلطر ر العام ر ر لو لوراق تجاري ر لو بنكي ر

وبررالحبس

من سنتين نلل خمس سنرواي وغرام من مائتين نلل خمسمائ ر ارصررم نن كانري

لوراق لخررري .يررنم صررتا ال

ررع

12

علررل جرريمتين مختل تررين نحررااصما جنائي ر

وا خررري مجرررا جنح ر وال يجمررد بينهمررا نال عن ررر اإلتررالف (يحرررق لو يتلررف
عماا بأي وسيل كاني) .
وسنتعرض لل

ع المتكور عنا تناولنا الحاي

عن المبح

الخامس.

ثانيا  :جرائم إضرام النار الغير العمدية .
وتعرء رري ل ررتكرصا ال

 608من القانون الجنائي .
فأمررا ال

رروع  435و  607وال قر ررة الخامسر ر م ررن ال

ررع

ررع  435فيررنم علررل انرر :مررن تسرربب مررن غيررر عمررا  ،فرري ا ح رواع

الم ررار نليهررا فرري ال

ررع  607وبررال قرة الخامسر مررن ال
11

ررع  608فرري حريررق

نتج عن :موي خم لو اكثر لو ن ابت :بجروح يعا مرتكبا للقتع لو اإل اب
خطأ  ،ويعا ب بهت ال
ويررنم ال

طبقا لل

وع الثالث السال .13

ررع  607علررل انرر :يعا ررب بررالحبس مررن ررهر نلررل سررنتين ،

وبالارام من  200نلل  500ارصم  ،من تسبب في غير الحاالي الم ار نليها
في ال

ع  ، 435وال قرة الخامس مرن ال

رع  608فري نحراا

حريرق لمرال

عقاري لو منقروال للايرر وكران تلر ناتجرا عرن عرام احتياطر :لو عرام انتباصر :لو

نصمال :لو عام مراعاة النبم والقوانين .
وتنم ال قرة الخامس من ال

ع  608علل انر :مرن تسربب فري نحرراق

منقوع لو عقار مملو للاير في الحاالي التالي "

امررا نتيجرر رررام لو عررام ن ررالح لو ع رررام تنبي ررف ا فرران لو المااخر ررن
لو محررالي الح رراااة لو المسرراكن لو الم ان ررد المج رراورة ،وامررا نتيجر ر نصمرراع لو

عر ررام االحتير رراط عنر ررا ن ع رراع الحر ير رراي لو نطال هررا يعا ررب باالعتقرراع مررن يرروم
نلرل خمسر ع رر يومرا وبا ارمر مرن ع ررين نلرل مرائتي ارصرم لو باحراي صراتين
العقوبتين فقط.

والجريم ر المررتكورة فري ال

يتس رربب في رر :ال اع ررع مبا ر ررة (ال

ر ررع  435ص ر ر رري نتا  ،حريرق غي ر ر ر ررر متعمرا
ررع  )607لو بكي ير ر غي ررر مبا ر ررة ( ال

ررع

 608ال ق ررة الخامس ر منرر ):وي رؤاي نلررل القتررع الخطررأ لو اإل رراب بجررروح غيررر
عماي ويعلق الدكتور توفيق حممد الشاوي  14علل ال
صتا ال

ع  435بقول« " :

ع يءد رين انوني في حال ارتكاب خم جريم حريق برصمراع،

نتج عن :موي خم لو ن ابت :بجروح  ،فان عال السبيب بين الخطأ التي
تسرربب فرري الحريررق وبررين مرروي ال ررخم لو ن ررابت :تكررون م ترء ر
12

حتمررا ،

ويكررون مرتكررب الخطررأ مسررؤوال عررن جريم ر القتررع خطررأ لو اإل رراب خطررأ نلررل
جانر ررب مسر ررؤوليت :عر ررن الحرير ررق خطر ررأ  ،متر ررل تر رروفري ا ركر رران ا خر ررري لتل ر ر

المسؤولي ».

ون ير لخي ار لن الاوافد التي تافد نلل ارتكراب جررم الحريرق ليلر العراا
 ،واكثر ما صو مألوف منها االنتقام  ،فعامع الم رعر الرتي ي ررف :رب عملر:
 ،والمستأجر التي يخلي :المؤجر  ،يرءيان حقاصما بهرت الطريقر
تأتل الم لح  ،فكثي ار ما يحا

وبعرا الحقرا

لن ل خا ا يخسرون فري تجرارتهم ويه ررااون

باإلفررالس فيحر ون بيتهرم لمال في لن تعوض عليهم رك التامين .

وصنررا اافررد مخررر غيررر متو ررد " صررو الطمرروح ،و ررا حررا

لحيانررا فرري الريررف لن

رجاع اإلط ا يءرمون حريقا يتماي وا في سرعتهم ومهارتهم

15

في نخماا .

املبحث الثاني  :التخريب بواسطة املتفجرات :
تعرض الم ري بالتكر لهت الجريم من ال
ونررم ال

وع  585نلل . 589

رع  585علررل لنرر :تطبررق العقوبرراي المقررررة فرري ال

 584حسب الت

رروع  580نلررل

يالي المقررة فيها  ،علل مرن خررب عمراا بواسرط م ر عراي

لو اي مااة مت جرة ،كال لو جر مرن مبنرل لو بيري لو لي مرااة مت جررة كرال لو
ج من مبنل لو بيي لو مسكن لو خيم لو مأوي لو باخرة لو سر ين لو نا لر

م ررن لي ن رروي لو عربر ر لو ط ررائرة لو متج ررر لو ورش لو اح رراي ملحقات رر ،:وعل ررل

العمرروم لي رري منقرروع لو عقرراري مررن لي نرروي كرران  ،ويعا ررب علررل المحاولر
كالجريم التام .

13

والتخري ررب ص ررو االت ررالف الع ر روائي ال ررتي ال يس ررتهاف رريئا معين ررا بتات رر:
والم ر اي

17

16

،

عبارة عن مااة لو مواا سريع اال تعاع وتاي وة تاميري بحي

يؤاي ا تعالها وان جارصا نلل تامير ا مواع الثابت لو المنقول .

ويسر ررهع

18

ارتكر رراب صر ررتا النر رروي مر ررن ا فعر رراع بواسر ررط

االستعماع ،وليسي لها خطورة خا

ر ررحناي مت ج ر ررة سر ررهل

علل المستعمع اليقب.

ويالحررب لن الم ررري ررا جعررع عقوب ر اسررتعماع الم ر عرراي مسرراوي فرري ال
السالف التكر بعقوب الحريق العمراي الم رار نليهرا فري ال

ررع

روع مرن  580نلرل

. 584

واتا ان ب التخريب علرل سر ين لو طرائرة لو ملر لو بنايراي لو تجهير اي ابلر
ن تستعمع للافاي الوطني في و ي الحرب لو في و ي السلم  ،فيعا رب علرل
صر ررتا ال عر ررع باإلعر رراام تطبيقر ررا لل ق ر ررة الخامس ر ر مر ررن ال

الجنائي.

كمرا تجرار اإل رارة نلرل لن الم رري فري ال
التام والمحاول من حي

ر ررع  181مر ررن القر ررانون

رع المرتكور را سراوي برين الجريمر

العقوب نب ار لخطورة استعماع تل الم ر عاي.

ونــرى لن التن يم في ال

ع المتكور علل لن المحاول تعا ب كالجريمر

تكر ار ليس نال ،ات القاعراة العامر المرتكورة فري ال
يعتبر ا

رع  114مرن القرانون

الجنائي صي لن كع محاول ارتكاب جناي تعتبر كالجناي التام .
ونم ال

ع  586علرل مرا يلري " مرن خررب عمراا بواسرط م ر عراي

لو لي ر مررااة مت ج ررة مسررال عام ر لو خا ر لو ح رواج او سرراوا لو طر ررا لو
ن رراطر لو من ررآي

ررناعي  ،يعا ررب بالس ررجن م ررن ع ر ررين نل ررل ثالث ررين س ررن ،

ويعا ب علل المحاول كالجريم التام .
14

يعا ب صرتا ال

رع علرل اسرتعماع الم ر عراي الترالف الطررق والسراوا والمروان

وغيرصررا مررن المن ررآي ال ررناعي

ومن الءروري

19

نرر :ال يمكررن بطبيع ر الحرراع ت ررور اح ار هررا.

المعا ب ب اة علل مثع صت االعتاا اي ن تخريب حاج

لو سا يمكن لن يؤاي نلل كارث  ،ولن يواي بحياة العايا من ا رواح الب ري .
لما ال

ع  587فنم علل لن :من وءد عماا رحن مت جررة فري طريرق عرام

صرتا ال

ررع يعا ررب علررل مجرررا وءرد مت جرراي فرري الطريررق العررام لو الخررام.

لو خام يعا ب بالسجن من ع رين نلل ثالثين سن .

وتكون الجريم كامل

20

بمجرا وءرد مت جرراي حترل ولرو لرم تن جرر لسربب مرا

لو نها اكت ي وتم فكها بع و ي ان جارصا.

لمررا ال
ال

ررع  588فيررنم علررل لنرر :نتا نررتج عررن الج ررائم الم ررار نليهررا فرري لحررا

ررلين  586و  587مرروي ررخم لو لكثررر  ،فرررن الجرراني يعا ررب باإلعرراام،

واتا نتج عن الجريم جروح لو عاص مستايم فالعقوب صي السجن المؤبا.

ررع علررل برررف م رراا مبنرري علررل نتيج ر الجريم ر وصررو ي ررب:

يررنم صررتا ال

البرف الم اا الوارا في ال
وي ررنم ال

ررع  589عل ررل لن رر :يتمت ررد بع ررتر مع ررف م ررن العقوب رراي  ،بال ررروط

المقررررة فرري ال
ال

ع .584

ررلين  143و  145لحررا الجنرراة فرري الج ررائم الم ررار نليهررا فرري

وع  585نلل  587نتا لخطر بهرا السرلطاي اإلاارير لو القءرائي وك رف

عرن خ رري الجنرراة ا خررين وكرران تلر

بررع تمررام الجريمر و بررع لير متابعر ،

وكتل نتا مكن من القبض علل بقي الجناة ولو كان تل بعا ابتاا المتابع .

نال لن :يجو لن تحكم علي :بالمند من اإل ام من ع ر نلل ع رين سن .

15

ع علل حالتين لإلع ا من العقاب ،وفري كرال الحرالتين ينباري اع را

نم ال

المررتهم مررن العقوب ر  ،ولكررن يجررو للمحكم ر لن تحكررم عليرر :بررالمند مررن اإل ام ر

كتابير و ائي .وبما لن ا مر صنا

21

يتعلق بعرتر رانوني ال بسربب مرن لسرباب

التبرير ،فرن المحكم صي التي تقرر وجوا .
املبحث الثالث  :إتالف العقارات وما يتصل بها :

نم علل صت الجريم ال

ع  590التي جا في :ما يلي"

من خرب لو صام عماا بأير وسريل كانري ،كرال لو بعءرا مرن مبران لو

نرراطر لو ح رواج لو سرراوا لو طرررق لو من ررآي الم روان لو من ررآي

ررناعي

يعلرم لنهررا مملوكر لايررر  ،وكررتل مررن تسربب فرري ان جررار ملر بخارير  ،لو تخريررب
محر ملي في من آي

ناعي يعا ب بالسجن من خمس سنواي نلل ع ر .

واتا ن ررتج ع ررن الجريمر ر الم ررار نليه ررا ف رري ال قر ررة الس ررابق ت ررع ننس رران لو

جررروح لو عاصر مسررتايم للايررر  ،فرررن الجرراني يعا ررب باإلعرراام فرري حالر القتررع
وبالسجن من ع ر نلل ع رين سن في الحاالي ا خري .
صر ررتا ال

ر ررع خر ررام

22

بر رررتالف العقر رراراي ومر ررا يت ر ررع بهر ررا كر ررا الي

والمحركاي ب رط لن تكون مملوك للاير .

والمق رروا برراإلتالف صررو تخريررب المرراع بأي ر طريق ر تجعلرر :غيررر

ررالح

لالستعماع ،وال قرة الثاني منر :ت راا العقوبر فري حالر القترع والجررح النراتج عرن

الجريم .

وممررا تجررار مالحبترر :فرري صررتا ال
ج من من رآي

ررع

23

لن المحررر يجررب لن يكررون

رناعي لرتل ال محرع لتطبيرق صرتا ال
16

رع فري حالر تخريرب

محررر سرريارة مررثال ،و ررا ل ررار لحم لققسالألعلققى ر ار ار جررا فيرر " :لن ال

ررع

 590من القرانون الجنرائي الرتي يعا رب مرن رام بهرام لو تخريرب مبران لرم يمير

بررين بناي ر لو لخررري لو كونهررا مبرران عام ر لو خا ر  ،ولن الم رراا بالمل ر فرري
ال

ع المل بالمعنل الواسد

24

بما في :وءد اليا .

املبحث الرابع :عرقلة املرور بالطريق العام :

يررنم ال

ررع  591علررل لنرر :مررن وءررد فرري ممررر لو طريررق عررام رريئا

يعوق مرور النا الي لو استعمع لي وسيل كاني لعر ل سيرصا  ،وكان غرءر:
من تل التسبب في حاا

لو تعطيع المرور لو مءايقت :فرن :يعا رب بالسرجن

مررن خمررس نلررل ع ررر سررنواي ،واتا نررتج عررن الجريم ر الم ررار نليهررا فرري ال ق ررة
الس ررابق ت ررع ننس رران لو ج ررروح لو عاصر ر مس ررتايم للاي ررر ف رررن الج رراني يعا ررب
باإلعرراام فرري حال ر القتررع وبالسررجن مررن ع ررر نلررل ع ررين سررن فرري الحرراالي
ا خري .
يعا ررب صررتا ال

ررع

25

علررل عر لر المرررور المرتكبر بهرراف نعا ر السررير

فقط وال يهم الوسائع المستعمل وصتا واءح من عبارة لي وسيل كاني .
وال

ع المتكور يحمي نتن السير علل الطر اي.26

املبحث اخلامس  :إتالف املستندات

نم علل جريم نتالف المستنااي ال

لمررا ال
ال

الن  592و . 593

ررع  592فقررا ورا فيرر :لنرر :فرري غيررر الحرراالي الم ررار نليهررا فرري

ع  ) 27( 276فررن مرن يحررق لو يتلرف عمراا برأي وسريل كانري ،سرجالي
17

لو ل رروع الوثررائق المتعلق ر بالسررلط العام ر لو

ررورصا الرسررمي لو سررنااي لو

حججررا ،لو س ر تج لو لوراق تجاري ر لو بنكي ر متءررمن لو من ررئ اللت امرراي لو
ت رفاي لو نب ار  ،فرن :يعا ب بالسجن من خمس نلل ع ر سرنواي نن كانري

ا وراق المتل ر متعلق ر بالسررلط العام ر لو لوراق تجاري ر لو بنكي ر  ،وبررالحبس
مررن سررنتين نلررل خمررس وغ ارمر مررن مررائتين نلررل خمسررمائ ارصررم نن كانرري لو ار ررا

لخري.

ررع  593عل ررل لن رر :يعا ررب بالعقوب رراي المق ررررة ف رري ال

ون ررم ال

السابق  ،حسرب الت

ررع

ريالي الموءرح بر ،:مرا لرم يكرن فعلر :جريمر ل را  ،مرن

لتلف لو اختلس لو لخ رل لو سرتر لو حررف ،عرن علرم وثيقر عامر لو خا ر ،
من انها لن تسرهع البحر
مرتكبيها.
وال

عرن الجنايراي لو الجرنح لو ك رف لالتهرا لو عقراب

ررع  592نررم علررل ج رريمتين متمي ر تين نحررااصما جناي ر وا خ ررري

مجرا جنح وال يجمد بينهما نال عن ر االتالف .28
والجناي ر المن رروم عليهررا فرري ال ق ررة ا ولررل مررن ال

عناما ال تتوفر روط تطبيق الجريم المن وم عليها في ال
والتخريب

29

المن وم علي :في ال

ررع  592تطبررق
ع .276

ع  592يجب لن يأخت ب :ءمن

م هوم واسرد مرا اام لنر :يمكرن لن يرتم بأير طريقر بمرا فير :اإلحرراق الرتي يعتبرر

وسيل جتري .
وال

ر ررع  593ال يعا ر ررب

30

فقر ررط علر ررل نتر ررالف الوثر ررائق بر ررع علر ررل نتر ررالف لو

اختالس لو نخ ا لو ستر لو تحريف من أن :لن يؤاي نلل استحال استعماع

18

عررن الج ررائم لو عررن المجرررمين  ،وتحريررف السررنا لو

السررنا كحج ر لثنررا البحر

تقطيع :صو نتالف بالمعنل المق وا في ال

ع .592

ونــــــرى لن نتالف السنا يجب لن يكون ثابتا ب
فرريمكن لن يررار تحرري مقتءررياي ال
ا مان نتا توفري روط تطبيقها.

ال نقاش فيها نما نخ اؤ

رروع القانوني ر المتعلق ر بالسررر لو خيان ر

واالتالف ال ي ترط لن يكون تاما بع يمكن لن يكون ج ئيا ما اام لن السرنا را
الح للارض التي لعا ل :ويحرم مرن ثرم

ل بح غير

التمتد بما خول :ل :السنا من حقوق .

راحب الم رلح

مرن

املبحث السادس  :يف نهب أو إتالف البضائع أو املنقوالت من طرف مجاعة أو
عصابة باستعمال القوة:

ينم ال

ع  594علل لن مرتكبو النهب لو التخريب لمواا غتائي لو بءائد

لو منقوالي لخري ،في جماعاي لو ع راباي باسرتعماع القروة يعرا بون بالسرجن

من ع ر نلل ع رين سرن مرا لرم يكرن ال عرع جريمر ل را مثرع نحراي الجنايراي
الم ررار نليه ررا ف رري ال

ررلين  201و 203

()31

وم ررد تلر ر ف رررن الجن رراة ال ررتين

يثبتون لنهم ا افعوا نلل المساصم في صت االءطراباي بواسط محرءين لو

مهيجين تكون عقوبتهم السجن من خمس سنواي نلل ع ر.

يطبررق صررتا ال

ررع

32

فرري حال ر و رروي ال عررع بسرربب اعتبرراراي ال تمررس سررالم

الاولر ر لو لمنه ررا ،لم ررا نتا ك رران ال ع ررع يم ررس س ررالم الاولر ر فرن رر :تطب ررق علي رر:
ال

وع المتعلق بتل الجرائم  ،خا

ال

19

وع  201وما بعا .

والنهررب والتخريررب ينبارري لن ين رربا علررل المنق روالي ولررتل فرررتالف العقررار لررو
ح ررع م ررن ط رررف جماعر ر لو ع رراب باس ررتعماع الق رروة ف رررن ص ررت الجريمر ر ال

تطبق.

والنهررب

33

نرروي مررن اإلتررالف يهرراف ال اعررع مررن و ارئرر :االسررتيال علررل ا

التي و د نهبها

وال خالف

35

34

رريا

لو صو سلب الماع بالقوة والعنف.

بين ال راح في لن كلمتي جماعر

و ع راب ليسرتا مرراافتين

 ،ولكررن الخررالف بيررنهم فري تحايررا المعنررل الررتي تنطرروي عليرر :كررع منهمررا ويررري
ارسققون لن كلم ر جماع ر  Réunionيق ررا بهررا تجم رد عارءرري لو تجمهررر

فجررائي ،ولن كلم ر ع رراب  Bandeتقتءرري نوعررا مررن التنبرريم ووجرروا رؤسررا

يايرونها علرل لن صرت الت ر ر نبرير لكثرر منهرا عملير  ،وال ااعري للتحقيرق فري

بيانها ن القانون يعا ب بعقوب واحاة علل النهب سوا ح ع من جماعر لو
ع اب .
والم ري في ال

ع المتكور لم يحاا العاا الال م لتكوين الجماع لو الع راب

ولمر تل بطبيع الحاع مترو للسلط التقايري للمحكم .

وعبرارة باسررتعماع القروة ت يررا لن صررت الجريمر تقرروم سروا حمرع الجنرراة السررالح
لو لم يحملو لو حملو ولم يستعملو .
وال قرة الثاني من ال

رع  594ن ري علرل نروي مرن االعرتار المخ

افد نلل المساصم في صت االءطراباي محرءين لو مهيجين.

20

ر لمرن

املبحث السابع :يف تعييب أشياء ذات نفع عام

ينم ال

ع  595علل لنر :يعا رب برالحبس مرن رهر نلرل سرنتين وغ ارمر مرن

مائتين نلل خمسمائ ارصم من خرب لو صام لو كسرر لو عيرب عمراا ريئا ممرا

يلي"
 بنررا لو تمثرراال لو رسررما لو لي رري مخررر مخ ررم لل ين ر لو المن ع رالعمومي لن أت :لو وءعت :السلط العام لو لتني ب.:

 بنا لو تمثاال لو رسما لو يئا ما ل :يمر فنير موءروعا فري متحرف لومكان مخ م للعبااة لو في لي مبنل م توح للجمهور.

لوع مررا يالحررب علررل صررتا ال
ال

ررع لن التعررااا ال روارا برر :كامررع جرراا  ،وال يهرراف

ع فقط نلل حماي لعماع فنير  ،ولكرن يق را بر :ليءرا ال جرر عرن كرع مرا

يءر بالم الح العام للبلا وتراث ،:صتا كما لن المكان ليس ءروريا لن يكرون

م توحا فعال للجمهور

36

.

والق ا الجنائي في صت الجريم صو الق ا الجنرائي العرام ،ويتحقرق مترل تعمرا
المررتهم تخريررب لو صررام لو كسررر لو تعييررب ا

رريا الرروارا تكرصررا فرري ال

ر رع

المررتكور بايررر وجرر :حررق ،والمحاولر فرري صررت الجريمر مت ررورة ولكررن ال عقرراب
عليها لعام النم عليها.
املبحث الثامن  :تعييب البضائع أو آالت تستعمل يف الصناعة باستعمال

مواد متلفة او أية وسيلة أخرى :

يرنم ال

ررع 596علرل انرر :مرن عيررب عمراا بءررائد او مرواا او محركرراي ملير

او ااواي ايررا كانرري تسررتخام فرري ال ررناع وتل ر باسررتعماع م رواا متل ر او اي ر
21

وسيل اخري يعا ب بالحبس من هر الرل سرنتين وغ ارمر مرن مرائتين الرل الرف
ارصم .
تهرراف مقتءررياي صررتا ال
االءرار بها

ررع الررل حمايرر االم رواع الترري يررؤاي التخريررب الررل

ناعيا وتجاريا والل تعريض ا ت اا البالا للخطر.37

ون ي ال قرة الثاني من ال
والطريقر الترري يحررا

ع المتكور علل البروف الم ااة لتل الجريم .

بهررا التعييررب غيررر محررااة ات ال

ررع اسررتعمع عبررارة ( او

اي وسيل اخري ).
را جنرائي عرام  ،ويتروافر فري كرع مرن

والق ا الجنائي في صت الجريم صو

يرتكب فعال من االفعاع السابق عن نراات :وبعلم بالنتيج .
املبحث التاسع  :يف اتالف املرزوعات:

ينم ال
بقررانون

38

ع  597علل ان :في غير الحاالي الم ار نليها في البهير الخام

الاابرراي  ،فرررن مررن يتلررف م روعرراي ائم ر علررل سررو ها او نباترراي

نمي طبيعيا او بارس االنسان  ،يعا ب بالحبس من سنتين الرل خمرس سرنواي
 ،وغرام من مائتين الل مائتين وخمسين ارصما .

باض النبر عن الجرائم المرتكب في نطرار بهيرر  10اكتروبر  1917المتعلرق
بالمحافبر ر عل ررل الااب رراي واس ررتااللها  ،ف رررن ال

ررع  597يطب ررق عل ررل ال ررتين

يتل رون الم روعراي او النباترراي مرن غيرر ان يق رراوا برتل تملكهرا او الح رروع

من ورائها علل ربح

39

.

22

ويجررب ان تكررون الم روعرراي والنباترراي غيررر مح ررواة  ،فال
ينطبق علل الم روعراي او النباتراي المن

بمعرف

ررع المررتكور ال

رل عرن االرض سروا اكران ف رلها

احبها ام ح ع طبيعيا او عرءا.

وعبارة االتالف تحمع فكرة فعع خطيرر واصرال نن لرم يمكرن كليرا فهرو علرل
اال ع ي مع الج االكبر

والم روعرراي
غراض

41

40

واالتالف يمكن ح ول :باي طريق من الطرق.

صرري كررع مررااة فالحي ر تسررتعمع لتاتير االنسرران او الحي روان او

ناعي .

وجملر ( نباترراي

42

نمرري طبيعيررا او بارررس انسرران ) فت ررمع كررع النباترراي الترري

يمكن ان تعتبر م روعاي.

والق ررا الجنررائي فرري صررت الجريم ر صررو نير االتررالف امررا نتا كرران الارررض مررن
و ار تلر ر ص ررو ارتك رراب الس ررر  ،فرن رر :يعا ررب طبق ررا لمقتء ررياي تلر ر الجريمر ر
وبطبيع الحاع فرن :ي ترط في الم روعاي والنباتاي لن تكون مملوك للاير.

واس ررتعماع الم ررري لتعبي ررر ( الم روع رراي) والنبات رراي ب رريا الجم ررد ي ي ررا لن
االتالف ينباي ان ي مع ج منهما.
املبحث العاشر  :قطع احلبوب او الكالء مملوك للغري :

ينم ال

ع  598علل ان :في غير الحاالي الم ار نليها فري ال

رلين 518

و  519مررن طررد حبوب را او كررال يعلررم لنرر :مملررو لايررر يعا ررب بررالحبس مررن
ررهر الررل ثالث ر ا ررهر وغ ارم ر مررن مررائتين الررل مررائتين وخمسررين ارصمررا  ،فرررتا
كاني الحبوب لم تنءج بعا فرن الحبس يكون من هرين الل ست ا هر.

23

وال
المن

ر ررالن  518و  519يتعلق ر رران بسر ررر المحا ر رريع او المنتجر رراي ال راعير ر ر
ل عن االرض او التي لم ت

وليس ءروريا ان تكون

43

ع بعا عنها .

الم روعاي ا طعي كلهرا  ،ولكرن مرن الءرروري

ان يكون ال عع ا الحق بالءحي ءر ار ابع للتقاير.
وتتءمن صت الجريم برفا م ااا من وم علي :في ال قرة الثاني من ال

ع

ا نف التكر.
املبحث احلادي عشر  :اقتالع االشجار او الطعمات "

ي ررنم ال

ررع  599عل ررل لن رر :ف رري غي ررر الح رراالي الم ررار نليه ررا ف رري البهي ررر

الخام بقانون العقوباي  ،فرن من ا تلد جرة او لكثر وصرو يعلرم انهرا مملوكر

لايررر او طعهررا او عيبهررا لو ل اع

اكثر ماروس فيها ،يعا ب علل الت

العقوباي المقررة في ال

ررتها بطريق ر تميتهررا او اتررالف طعم ر او
يع لالتي " استثنا من اعاة عام تعراا

ع .120

 +بررالحبس مررن ررهر الررل سررت ا ررهر وغ ارمر مررن مررائتين الررل مررائتين وخمسررين

ارصم ررا ع ررن ك ررع ررجرة  ،ب رررط اال يتج رراو مجم رروي عقوب رراي الح رربس خم ررس
سنواي.
 +بالحبس من هر الل ثالث ا رهر وغ ارمر

44

ال تقرع عرن مرائتي ارصرم عرن

كع طعم  ،ي رط اال يتجاو مجموي عقوباي الحبس سنتين.

يعا ب صتا ال
ويجررب ان تكررون

رع
46

45

علرل جريمر خطيررة يرافد نليهرا غالبرا الحقرا لو االنتقرام ،

ال ررجرة ررا ا تلعرري او عيبرري الررل ارجر ال يمكررن معهررا نال

24

ان تمرروي  ،و ررا سرروي الم ررري فرري العقوب ر فرري ال
و طعها وتعييبها وا ال
جار

وتعرف ا

47

ررع بررين ا ررتالي ا

ررجار

رتها بطريق تميتها.

عنا علما النباي بأنهرا كرع نبراي تي سرياق خ ربي ترت رد

عن ا رض بعض االرت اي.
وتجر ررار اإل ر ررارة لن كلم ر ر

ا تلر ررد ال ر رواراة فر رري الر ررنم العربر رري صر رري ترجم ر ر

لكلم  abattreالواراة في النم ال رنسي.
ونـــرى لن الترجم ال حيح لكلم
والطعمر ر ر

48

 abattreصي ل تث.

طريقر ر ر يس ر ررتعملها غارس ر ررو ا

مراوايتها وللقيام برنتا لنواي جاياة من ا
والمالحب لن ال

ر ررجار لتحس ر ررين ال ر ررجرة وتحس ر ررين
جار.

رع السرالف الرتكر ان كران يءرد حراا لعلرل للعقوبر الحبسري

فرن :لم يءد لي حا اعلل للاراماي .
ويري لحديتور

نليها في ال

49

توفي امكمدالحشقاوي لن الق را الجنرائي فري الجررائم الم رار

وع  597و  598و  599من القانون الجنائي صو ني االتالف ،

نما اتا كان الق ا من تل السر فرن :يعا رب عليهرا بعقوبراي السرر وخا ر

بمقتءل ال

الن  518و .519

املبحث الثاني عشر  :اتالف آالت الفالحة او حظرية ماشية او مأوى

للحارس

ين رف ال رم  600علرل انرر :مرن اتلرف او كسررر ملر مرن ا الي ال راعير او
حبير ررة ما رري او م ررأوي ثابت ررا او مت ررنقال مخ

25

ررا للح ررارس او جعله ررا غي ررر

ررالح لالس ررتعماع يعا ررب ب ررالحبس م ررن ررهر ال ررل س ررن وغ ارمر ر م ررن م ررائتين
وع رين الل مائتين وخمسين.

اوع ما يالحب في صتا ال

ع انر :ال تهرم الطريقر التري تسرتعمع فري الكسرر او

اإلتررالف  ،والبررا لن يقررد الكسررر او اإلتررالف علررل ا

رريا ال رواراة فرري ال

ررع

المررتكور علررل سرربيع الح ررر وصرري ا الي ال راعير او حبيررة ما رري او مررأوي
ثابتا او متنقال مخ

ا للحارس ومن ثم ال يجو القياس عليها.

وا الي ال راعي ر ر ت ر ررمع كر ررع ا اواي التر رري تسر ررتعمع فر رري ال ارع ر ر واسر ررتثمار
اال ارء رري  ،وت رراخع ء ررمن ا الي

50

و احناي السلد والج ارراي  ....ال .

ال الحير ر العرب رراي وال رراحناي ال ررايرة

وصي من اال يا التي ليسي ااواي فالحي عناما تستعمع في الماين  ،ولكنها
عنراما تكرون برين يراي فرالح يسرتعملها لم رعتر ، :وبطبيعر

تكتسب صت ال

الحرراع فرررن الكسررر او االتررالف يجررب ان ين ررب علررل اال رريا المملوك ر للايررر
ومن ثم من يتلف يئا مملوكا ل :ال يعتبر مرتكبا لهت الجريم .
صتا ولن :يتعين

فال يك ي.
وعبر ررارة

52

51

لن ي بح ال ي غير

الح لالستعماع اما مجررا التعييرب

الموا ر رري ال يمكر ررن ان ت ر ررمع الخير رروع الن صر ررت اواب الركر رروب او

الحمع او الجر وليسي من بيع الموا ي.
املبحث الثالث عشر تسميم احليوانات "

نررم ال

ررع  601علررل انرر :م ررن سررمم ااب ر مررن اواب الركرروب او الحمررع او

الجر او من البقر او االغنام او الماع او غيرصا من انواي الما ي  ،او لكلب

26

ح ارسر  ،او اسررماكا

53

فرري مسررتنقد او ترعر او حرروض مملوكر لايررر  ،يعا ررب

بالحبس من سن الل خمس سنواي وغرام من مائتين الل خمسمائ ارصم.
لقا تكرر ال

رع السرالف الرتكر علرل سربيع الح رر انرواي الحيوانراي الم رمول

بالحماي  ،ولتل ال يجو التوسد في :من باب القياس.
وي ترط لقيام الجريم في ال
ويالحررب ان ال

ع السابق ان يكون الحيوان مملوكا للاير.

ررع الم ررتكور ورا برر :تعبي ررر ( او غيرصررا م ررن انررواي الما رري )

ولكن :لم يعين ما صي الموا ي التي تاخع في حكم اواب الركوب او الحمع او
الجر.
املبحث الرابع عشر  :قتل احليوان :

ع  602من تع او بتر بايرر ءررورة احرا الحيوانراي الم رار انليهرا

ينم ال

ررع السررابق او لي حيروان مخررر مررن الحيوانرراي المستأنسر الموجررواة فرري

فرري ال

لمر رراكن او مبر رراني او حر رراائق او ملحقر رراي او ا ارءر رري يملكهر ررا او يسر ررتأجرصا او
رراحب الحي روان المقترروع او المبتررور يعا ررب بررالحبس مررن ررهرين الررل

ي رعهررا

ست ا هر وغرام من مائتين الل مائتين وخمسين ارصما.
فرررتا ارتكبرري الجريم ر بواس ررط انتهررا سرريا  ،فرررن عقوبر ر الحرربس ترفررد ال ررل
الءعف.
صتا ال

في ال

ع يحمري كرع الحيوانراي المستأنسر باالءراف الرل الحيوانراي المرتكورة

ع السالف.
27

والحيوان رراي المستأنسر ر ص رري الت رري تك ررون ف رري ح ررو ة االنس رران تع رريش ف رري كن رر:

ويتعهاصا بالتاتي والرعاي كالكالب والقطط.
وي ررري جارس ررون

53اميققققرر

لن الحيوان رراي المستأنسر ر ير رراا به ررا الحيوان رراي الت رري

يتملكها ويحو صا االنسان ايا كان نوعها  ،فياخع فري تلر الحيوانراي المتوح ر

متل كاني خاءع لسلط االنسان ال علي وكان لها مال .
وال عررع المعا ررب عليرر :فرري ال

ررع المررتكور صررو تررع الحي روان  ،ومررن ثررم فرررن

ء رررب الحير روان او جرح رر :ال تعا ررب علي رر :مقتء ررياي ال
ولتطبيق صتا ال
والقءا

54

ررع الس ررالف ال ررتكر

ع ينباي ان يكون تع او بتر الحيوان ارتكب باون ءرورة.

علل الحيوان ا ي بح ءروريا  ،وعلل البنين في صت الحال ان

يثبي ما يلي "
 -ان الحيوان المقتوع كان يهاا نما خ ا او ماال.

 ان يم الحيوان التي تمي التءحي ب :ال ت وق ب كع ال تناسبفي :يم الءرر التي تم تجنب.:
 -ان الخطر التي جري االفالي من :بقتع الحيوان كان حاال.

 ان ال تكررون صنررا وسرريل اخررري م ررروع ( حتررل ولررو كانرري صرريال رار ) لتجنب صجماي الحيوان.
 ان ال يكررون ال اعررع صررو الررتي خلررق حال ر الءرررورة صررت بخطئ ر، :كما لو

28

خ را ااخررع الررل احرا الممتلكرراي فرري غ لر مررن مالكهررا ،

صراجم كلررب الح ارسر

ورغم االعالن التي ي ير الل وجوا ( كلب رس)  ،لتل فرننا نكرون فري صرت

الحال لمام نوي من الافاي ال رعي.

املب حث اخلامس عشر  :كيفية العقاب عـن اجلرميـة املشـار إليهـا يف
الفصل 601

يررنم ال

ررع  603علررل لنرر :مررن تررع او بتررر برراون ءرررورة احررا الحيوانرراي

الم ار نليها في ال

ع  ، 601يعا ب علل الت

يع التالي "

 اتا ارتكبرري الجريم ر فرري مكرران يملكرر :او يسررتأجر او ي رعرر :الجرراني فعقابرر:الحبس من ست ايام الل هر وغرام من مرائتين الرل مرائتين وخمسرين ارصمرا

 ،او باحاي صاتين العقوبتين فقط.

 اتا ارتكبرري الجريم ر فرري لي مكرران مخررر فعقوبتهررا الحرربس مررن خمس ر ع ررريوما الل ثالث ا هر وغرام من مائتين الل ثالثمائ ارصم .
المالحرب فرري صرتا ال

ررع ان العقوبر الرواراة بر :تختلررف براختالف المكرران الررتي

ارتكبي في.:
كما ان :لتطبيرق صرتا ال

رع يجرب لن يكرون ال عرع ارتكرب براون ءررورة ،كمرا

يالحب كتل ان :ال يعا ب علل المحاولر فري صرت الجريمر كمرا صرو ال رأن فري

ال

لين  601و  602المومأ نليهما ان ا.

و يبه ررر ان ص ررتا ال

ررع ررا الا رري ء ررمنيا

55

بالق ررانون ر ررم  42.10المتعل ررق

بتنب رريم ء ررا الق رررب وتحاي ررا اخت ا ررات ، :ات ت ررنم الم ررااة  18عل ررل لن رر:

يعا ب بارام تتراوح بين  800ارصم نلل  1200ارصم مرتكبو الجرائم التالي "

29

من ترع لو بترر اون ءررورة حيوانرا مستأنسرا فري ملر الايرر وفري مكران يملكر:
لو يكتري :لو ي رع :لو في لي مكان مخر .
املبحث السادس عشر  :ظ رفا التشديد املتعلقني باجلرائم املنصوص عليها يف
55اميرر

الفصول  597اىل ( 602

ينم ال

).

ع  604ان :في الحاالي الم ار نليهرا فري ال

روع  597الرل 602

اتا ارتكبرري الجريم ر لرريال او انتقامررا مررن موبررف عمررومي بسرربب وبي ترر ، :فرررن
ل العقوب المقررة في ال

الجاني يعا ب بأ

ع التي يعا ب علل الجريم .

وو ي الليع اختلف ال قها في تحايا فبعءهم يرري انر :الو ري الرتي يمترا برين

الاسق وصو ال ترة التي تلي غروب ال مس وبين ب وغ ءو ال جر الرتي يسربق
ال روق.

والبعض ا خر يري انر :الو ري الرتي يبرال حرين يهجرد النراس نلرل بيروتهم مسرا
بع ررا انته ررا ي ررومهم ف رري العم ررع وينته رري ح ررين يخرج ررون ع ررااة للتكس ررب ومبا ر ررة

المهن .

والبعض االخر

56

يري ان :ال ترة التي تمترا برين رروق ال رمس وغروبهرا وصرو

الليع ال لكي.
ونـــرى ان الليع صو الو ي التي يكون في :البالم سائاا  ،وفري كرع االحرواع

فالمحكم صي

احب القروع ال

رع فري تلر  .والحكمر مرن جعرع الليرع برفرا

م ااا صو ان ارتكاب الجريم في الليع اسهع من ارتكابها في النهار  ،كما ان
ءبط الجاني ليال ا عب من ءبط :نها ار ات البلم تمها ل :طريق الهروب.

30

ون ررير لن الج رراني

56اميققققرر

ال ررتي يق رروم بارتك رراب الجريمر ر انتقام ررا م ررن موب ررف

عمومي ينم علل مراي خطورتر :االجرامير وخسرت :وبالترالي ررر الم رري ت رايا

العقوب لتبلغ ا

اصا.

وتج ررار اال ررارة ان م ه رروم الموب ررف العم ررومي ف رري ال

ررع  224م ررن الق ررانون

الجن ررائي ل رريس ص ررو الم ه رروم الم ررار نلي رر :ف رري الق ررانون اإلااري ،نت م هوم رر :ف رري

القانون الجنرائي واسرد جراا وان الم رري لرم يتبنرل تعريرف القرانون االااري ربمرا
النر رر :غير ررر كر رراف

ان سهم.

57

اللحماي ر ر المتعر رراملين مر ررد االاارة وال لحماي ر ر المر رروب ين

املبحث السابع عشر  :جـواز احلكـم باحلرمـان مـن احلقـومل املشـار إليهـا يف

الفصل  40بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف الفصول  596و  597و : 601

يررنم ال

رع  605علررل انرر :فرري الحرراالي الم ررار نليهررا فرري ال

رروع  596و

 597و  601يجررو ايءررا لن يحكررم علررل مرتكررب الجريمر بالحرمرران مررن واحررا
او لكثررر مررن الحقرروق الم ررار نليهررا فرري ال

ررع  40وب ررالمند مررن اال ام ر م ررن

خمس سنواي الل ع ر.
فبمقتءررل صررتا ال

ررع يجررو الحكررم بالحرمرران مررن الحقرروق الم ررار نليهررا فرري

ال

ررع  40والمنررد مررن اال امر بالنسررب لمرتكبرري الجررنح المن رروم عليهررا فرري

ال

( المتعلررق برراتالف المنقروالي ال ررناعي باسررتعماع مرواا

رروع 596

متل ) و  ( 597المتعلق براتالف الم روعراي القائمر علرل سرو ها او النباتراي)
و  ( 601المتعلق بتسميم الاواب).
31

امل بحث الثامن عشر إتالف السيا ونقل وإزالة احلدود :

رع  606علرل انر :مرن رام كرال او جر مرن خنراق او اتلرف

ينم ال

كال او ج من سيا مهما تكن المااة التي

ند منها او طد او لد

حسر رركا اخءر ررر او جر رراف او نقر ررع او ل اع ن ر رربا او لي عالم ر ر اخر ررري
ماروس ر ر او متعارفر ررا عليهر ررا الثبر رراي الحر رراوا ال ا ر ررل بر ررين العقر رراراي
المختل ر يعا ررب بررالحبس مررن ررهر الررل سررن وغ ارم ر مررن مررائتين الررل

خمس ررمائ ارص ررم ويعا ررب ب ررالحبس م ررن ررهر ال ررل س ررنتين وغ ارمر ر م ررن
مائتين الل خمس االف ارصرم مرن حروع عمراا وبراون حرق مياصرا عامر

او خا

.

يعا ب صتا ال

ع علل جريمتين مختل تين "

 -1اتالف السيا ونقع وا ال الحاوا
 -2تحويع الميا

واالتررالف ينبارري ان يكررون كررامال او ج ئيررا
فقررط  ،ومررن المؤكررا لن

59

58

ولرريس مجرررا تعيي رب

رام خنرراق كررال او ج ر  ،وكررتل انت ر اي

حواج ياخع ءمن تعريف السيا .
ولررم يررنم ال

ررع علررل طريق ر معين ر لح رروع االتررالف  ،كمررا انرر:

التهررم الطريق ر الترري ا رريم بهررا السرريا وال المررااة المكون ر لرر ، :فس روا

لكرران مررن طررين او حجررر او خ ررب او اي ر مررااة اخررري فرررن اتالفرر:

ينءوي تحي مقتءياي ال

ع المتكور .
32

ولقا ا ار

المجلس االعلل ار ار اثبي في :ان ما ورا في ال

60

 606لم يرا علل سبيع الح ر وانما علل سبيع المثاع.
ورغم لن ال

 ،فرن رر:

ع لم يتكر
يج ررب

61

راح

ع

ررط ملكير الايرر للسريا المتلرف

لقي ررام ص ررت الجريمر ر ان يق ررد االت ررالف عل ررل

سرريا مملررو للايررر  ،فرررتا كرران السرريا مملوكررا لررتاي ال ررخم فررال

تقوم الجريم .

وحق االتالف ال يكون اال للمال التي ل :مطلق الت رف في ملكر:

ومررن ثررم فرنرر :يعا ررب مررن يتلررف حائطررا م ررتركا بينرر :وبررين جررار او

حائطا ائما علل ارض يملكها علل ال يوي.

واتا مثررار البنررين ملكير ا رض الترري يوجررا عليهررا السرريا المهررام تعررين
علل المحكم لن تو ف النبر في الاعوي نها تجا ن سها لمام مسال

يج ررب
ي

62

ال

ررع فيه ررا ب ررع ال رراخوع ف رري الموء رروي  ،والترري يج ررب لن

ع فيها القءا الماني  ،لكن صرتا االسرتثنا ال يمكرن منحر :نال نتا

بني علل سنا لو حيا ة من انها ان ت ترض حسن ني البنين .

ويالح ررب لن ات ررالف الح ررا نتا

يطبق عليها ال

وجريم تحويع

ررا من رر :ارتك رراب الس ررر ف رررن الجريمر ر

ع  505من القانون الجنائي المتعلق بالسر .

63

الميا المن وم عليها في ال قرة الثاني من ال

رع

السابق التكر يكون الاافد نليها عام صو الت رف فري الميرا مرن اجرع

سقي الم روعاي خار الساعاي المحااة و يرااة علرل القرار مرن الميرا
33

المخ م لل عع  ،ون ير في صتا ال اا ان ال

ع ا وع مرن بهيرر

 1926/12/17المتعلق بسر الميا التي ينم علل ان كع من حوع
لمن عترر :نلررل ا رض الترري يسررتالها لو لمن ع ر الايررر مياصررا تجررري علررل

تو يعها لو تقسيمها ءروابط خ و ري يعا رب بحربس تترراوح ماتر :مرن
هر نلل سن وبارام من  16فرن نلرل  500فرنر لو برحراي صراتين

العقرروبتين  ،وان الم رراركين فرري الجريم ر لو المسرراعاين عليهررا وكررتل

التين حرءوا علل نجرائهرا يعرا بون برن س العقوبراي التري تجرري علرل

مرتكبي الجريم لن سهم .

وممررا تجررار اإل ررارة نليرر :ان المجلررس

64

ا علررل ررا نقررض حكمررا لعررام

تعرء :بالتكر لعملي تحويع الميا ومن ام بهرا  ،وصرع ترم تلر ب ر

عماي .

املبحث التاسع عشر  :احلر يق الغـري العمـدي يف امـالك عقاريـة او منقولـة

مملوكة للغري :

ينم ال

ع  607علرل انر :يعا رب برالحبس مرن رهر نلرل سرنتين لو بالا ارمر

من مرائتين نلرل خمسرمائ ارصرم مرن تسربب فري غيرر الحراالي الم رار نليهرا فري
ال

ع  435وال قرة الخامس من ال

ع  608في نحاا

حريق لمال عقاري

لو منقول ر للايررر وكرران تل ر ناتجررا عررن عررام تب ررر لو عررام احتياطرر :لو عررام
انتباص :لو عام مراعاة النبم لو القوانين .
34

بالنسب لهتا ال

ع فاالبرا مرا يتعلرق ا مرر بنرار ا رتعلي اون احتيراط وتركري

اون ر اب ريبا من بيي لو من ي منقوع مملو
وال

ررع  435الر روارا تك ررر ف رري ال

65

للاير .

ررع الس ررالف ال ررتكر يتعل ررق ب ررالحريق الاي ررر

العمرراي الررتي يررؤاي نلررل تررع لو جررروح غيررر عماير  ،لمررا ال قررة الخامسر مررن
ال

ررع  608الم ررار نليه ررا ليء ررا ف رري ال

ررع ا ن ررف ال ررتكر فتتعل ررق ب ررالحريق

الاير العماي نتيج ام لو عام ن الح لو عرام تنبيرف ا فرران و المرااخن ،
لو مح ررالي الحر راااة  ،لو مس رراكن لو م ر رراند لو ع ررام االحتي رراط عن ررا ن رررعاع
الح ار ياي لو نطال ها .
وحسررب ال

ررع المررتكور لعررال فرران الحريررق الايررر العمرراي ينبارري ان ين ررب

علل لمال عقاري لو منقول مملوك للاير .
املبحث العشرون  :حتويل الطائرات واتالفها واتالف منشات املالحة اجلوية :

(الفصالن  607مكرر و  607املكرر مرتني) :66

نم ال

ع  607مكرر علل مايلي "

يعا ررب بالسررجن مررن  10سررنواي نلررل ع ررين سررن كررع مررن كرران علررل مررتن

طررائرة مررا خررالع تحليقهررا فاسررتولل علررل صررت الطررائرة لو فرررض م ار بترر :عليهررا
بعنف بأي وسيل من الوسائع.
كرع مررن ررام عمرراا بتهايررااي مو لعمرراع عنررف ءررا المالحررين الموجررواين علررل

متن طائرة من خالع تحليقها

ا تحويلهرا لو المرس بسرالمتها يعا رب بالسرجن

مررن خمررس نلررل ع ررر سررنواي ب رررف النبررر عررن العقوبرراي ا كثررر رراة الترري
يمكن ان يتعرض نليها تطبيقا لل

لين  392و  403من القانون الجنائي .
35

الجع تطبيق ال

لين السابقين تعتبر الطائرة في حالر تحليرق مرن الو ري الرتي

تنتهي في :عملي الركروب وتالرق فير :جميرد ا برواب الخارجير نلرل الو ري الرتي

ت تح فيها صت ا بواب الجع ن وع الركاب.

وحال ن وع اءطراري يعتبر التحليق مستم ار نلل لن تتك ع السرلط المخت ر
بالطائرة وا

خام وا متع الموجواة علل متنها.

يعا ررب بالس ررجن م ررن خم ررس نل ررل ع ررر س ررنواي ب رررف النب ررر ع ررن تطبي ررق

مقتءررياي ال

رروع  580و  581و  585مررن القررانون الجنررائي كررع مررن الحررق

عمرراا بطررائرة فرري حال ر عمررع لء ر ار ار تجعلهررا غيررر رراارة علررل التحليررق لو مررن
انها المس بسالم تحليقها .

تعتبر الطائرة في حال عمرع مرن الو ري الرتي ي رري فير :المسرتخامون برا رض
لو الط ررا م ف رري نع ررااا ص ررت الط ررائرة لتحلي ررق مع ررين نل ررل ان ين رررم اج ررع لرب ررد

وع رين ساع علل كع ن وع  ،وتمتا ماة العمع كي ما كان الحاع نلل مجموي
المرراة الترري توجررا الطررائرة خاللهررا فرري حال ر تحليررق حسررب مررالوع ال ق ررة الثالث ر
لعال .

ا يالحرب مررن خررالع ال قررة ا ولررل مررن ال

ررع ان تواجررا الجرراني بررااخع الطررائرة

عن ررر لساس رري لقي ررام ص ررت الجريمر ر  .وان فعل رر :اإلج ارم رري يتمث ررع ف رري يام رر:

باالستيال علل طائرة لو فرض م ار ب عليها خالع تحليقها .

واالسررتيال علررل الطررائرة يكررون عررن طريررق احررتالع مكرران طا مهررا  ،لمررا فرررض

الم ار ب عليها فيعني التحكم في طا مها واجبار علل تن يرت متطلبراي القر ران،
ول ب

67

الطائرة في ال قرة المتكورة ت مع ليءرا الطرائرة المروحير (صيليكروبتر)

.
36

وتحرراثي ال ق ررة الثاني ر عررن سررلو نج ارمرري مخررر يقرروم برر :الجرراني والمتمثررع فرري
تحويع مسار الطرائرة لو المرس بسرالمتها باسرتخاام العنرف ءرا المالحرين لثنرا

تحليق الطائرة  .ويمكن معا ب الجاني باإلءاف نلرل عقوبر السرجن مرن خمرس
نل ررل ع رررر س ررنواي بمقتءر ررياي ال

ر ررلين  392و  403م ررن الق ررانون الجنر ررائي

المتعلقان بالقتع العمرا او بالءررب والجررح العمرايين المرؤايين نلرل المروي عنرا
تر روافر ررروط تطبيقهم ررا  .ول رريس م ررن الء ررروري ان ترتك ررب الجريمر ر والط ررائرة
محلق فري السرما نت ال قررة الثالثر مرن ال

رع المرتكور بينري ان الطرائرة تعتبرر

فرري حال ر تحليررق مررن الو رري الررتي تنتهرري فيرر :عملي ر الركرروب واغررالق لبوابهررا

الخارجير نلررل الو رري الررتي ت ررتح فيرر :صررت ا ب رواب الجررع ن ر وع الركرراب  .وفرري

حال ر الن ر وع االءررطراري فرران الطررائرة تعتبررر فرري حال ر طي رران نلررل حررين تقررايم
اإلسعافاي من لان السلط المخت

ا وتعا ررب ال قررة الرابعر مررن ال

.

ررع السررالف الررتكر بالسررجن مررن خمررس سررنواي

نلل ع ر سنواي ب رف النبر عرن تطبيرق مقتءرياي ال

روع  580و 581

و  585من القانون الجنائي كع من الحرق عمراا بطرائرة فري حالر عمرع لءر ار ار
تجعلها غير اارة علل التحليق او من انها المس بسالم تحليقها .

وال

ع  580يعا ب باإلعاام من لو ا النار عماا في طائرة بها ل خام .

لما ال

رع  581فيعا رب بالسرجن مرن ع رر نلرل ع ررين سرن مرن لو را النرار

عماا في طائرة ليس بها ل خام .
ونررم ال

ررع  585علررل انرر :تطبررق العقوبرراي المقررررة فرري ال

 584حسب الت

رروع  580نلررل

يالي المقررة فيها  ،علل من ءرب عماا بواسط م ر عاي

لو لي مااة مت جرة كال لو ج من الطرائرة  ،ويعا رب علرل المحاولر كالجريمر
37

التامر ر  .وتعتب ررر الط ررائرة ف رري حالر ر عم ررع و رريان حس ررب ال قر ررة الخامسر ر م ررن
ال

رررع ا نر ررف الر ررتكر مر ررن الو ر رري الر ررتي ي ر ررري فير رر :طا مهر ررا لو المسر ررتخامين

بررا رض فرري نعرراااصا لتحليررق معررين نلررل ان ين رررم اجررع لربررد وع ررين سرراع

مررن ترراري كررع ن ر وع  ،وتمتررا مرراة العمررع كي مررا كرران الحرراع نلررل مجمرروي المرراة
التي توجا الطائرة خاللها في حال تحليق .

وال

ع  607مكرر مرتين يعا ب مرن خمرس نلرل ع رر سرنواي كرع مرن اتلرف

من رراي لو م ررالح للمالح ر الجوي ر لو الحررق بهررا ءررر ار لو لخررع بسرريرصا نتا
كان من ران صرت ا عمراع المرس بسرالم الطرائرة وكرتا كرع مرن رام معلومراي

يعرف لنها خاطئ
يعا ررب ال

ا المس بسالم صت الطائرة .

ررع المررتكور كررع مررن اتلررف من ررآي لو م ررالح المالح ر الجوي ر لو

للحررق ء ررر ار به ررا لو لخ ررع بس رريرصا  ،لو ررام معلوم رراي خاطئر ر يعلمه ررا با رررض

المس بسالم الطائراي .
والمعلومرراي

68

ال تهررم فقررط طررائرة ال ت ر اع علررل ا رض ولكنهررا ررا تسررتهاف

ليءررا طررائرة تعطرري لهررا خررالع تحليقهررا  ،ويمكررن ان يرتكررب مثررع صررت ا فعرراع

ل ررخام اسررتولوا مررثال علررل بررر الم ار بر  .وكررع
الجرائم تطبق ب

69

المقتءررياي المتعلقر بهررت

عام علل تحليق الطائراي التجاري التي تملكها ال رركاي

الجوير ر  ،كم ررا يمك ررن ان تطب ررق ليء ررا تبع ررا ل ررروط خا ر ر  ،عل ررل الط ررائراي

المملوك للخوام.

لمر ررا الطرررائراي العسر رركري فررران مثرررع صرررت ا فع رراع نتا تعرءر رري له ررا تخءر ررد
لمقتءررياي ال ق ررة الخامس ر
الثاني من ال

مررن ال

ررع ()70ا 181مررن القررانون الجنررائي وال ق ررة

ع )71( 184امن القانون الجنائي .
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والمارب بمقتءل ثالث بهائر

ري

مؤرخ في

26

ر  1397صر

الموافق ع  16فبراير  1997ن ر ثالث ات ا ياي حوع سالم الطيران والتي
سبق ل :االنءمام نليها وصي "

أوما :بهي ررر ر رريف ر ررم  1.76.264المتعل ررق بن ررر االت ا ير ر المو ررد عليه ررا
بمرروني يرروم  12ررعبان  1391صر ر الموافررق ع  23ررتنبر  1971م والخا ر
ب جر ا عماع الاير الم روع الموجه ءا مالح الطيران الماني .
ثانيققاا :بهيررر رريف ر ررم  1-76-295المتعلررق بن ررر االت ا ي ر المو ررد عليهررا
بالص رراي ي رروم  17ر رواع  1390ص ر ر المواف ررق ع  16اجنب ررر  1970م والمتعل ررق
ب جر اختطاف الطائراي الاير الم روي .
ثاحثاا :بهير ريف ر م  1-75-440المتعلق بن ر االت ا ي المبرم بطوكيرو
ي ر رروم  24ربي ر ررد الث ر رراني  1383ه المواف ر ررق ع  14ر ررتنبر  1963م والمتعلقر ر ر

بالمخال اي وبعض ا عماع ا خري المرتكب علل متن الطائراي .

وات ا ي موني صي اصم تل االت ا ياي وعقاي تحي عنوان رئيسي صو"

مد

ا عماع غير الم روع الموجه ءا سالم الطيران الماني ا

و ررا وءررعي خررالع صررتا المررؤتمر ات ا ي ر لمالحق ر الج ررائم الوا ع ر علررل سررالم

الطيران الماني  ،وكتل الوا ع علل متن الطائراي عام .
و ا لء ي يومها تعري ا مهما لألفعاع الخاءع للتجريم منها .
-1

تعر رريض س ررالم الط ررائرة للخط ررر م ررن خ ررالع وء ررد مت جر رراي لو

افتعاع الحرائق لو نحاا
-2

ا عطاب فيها .

تج رريم كررع مررن يعطرري لخبررا ار مل قر ر ب رران لي طررائرة ررا تعرررض

سالمتها

72

للخطر .
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لنتهىابمعونةالهللاتعاحىاوتوفيقهالح ميل ا
ولحكمداهللاربالحعاحميناولحصالةاولحسال اعلىاسيدنااومومناامكمداومحها
وصكبهاأ معين ا
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الهـــــــــوامــــــــــــــش
 -1جرائم التعريض للخطر العام دراسة مقارنة .
الدكتور احمد شوقي عمر أبو خطوة
دار النهضة العربية  1999م الصفحة . 56
 -2القااانوا الانااائ ر ا لاارد الطعهااد الااو ن للدراساااو القضااائية من ااوراو جطعيااة
البحوث دالدراساو القضائية .
الطبعة الثانية 1997م الصفحة . 712
 -3الطوسوعة الانائية الحديثة لر القانوا الانائ الطغربا  .الطالاد الرابال الطات اار
ايه ا ع ع ااد المطا ا ال ادكتور ساام ر ح ا ي الطبعااة الدل ا  2010– 2009ال ااركة
الطغربية لتوزيل الكتاب صوماديل الصفحة .603
انااال ي ينبغ ا ء اافاة الصاافة الارميااة عل ا مااارد ءواارال بعااض الطنقااويو الطهطلااة د
الطتردكة للتخلص منها داخل الطحل الطاكوا د الطعد للااكن يا القاوب بخاذل لا
ي كل سببا لإلورا ديعطل كثيرا ماش لا دا الحيااب باابق العقوباة الصاارمة التا هادد
الفاعل دخصوصا ر ويا ال .
العقار بطبيعتال دقواعد وطايتال ر الت ريل الانائ الدكتور أبو مساا ال طا ع  -مطبعاة
الناا الاديدب الدار البيضاة  -الطبعة الدل  2004الصفحة . 79
( -4دالطلحقاو) ر جريطة الارقة ( الفصل  511عرل الطاكش ر ء ار الارقة) هال
ه نفاها الطلحقاو ر جريطة الحريق العطدي ؟ الفقال الفرنا يرى ا التعريا الاوارد
ر الفصل  390مش قاانوا العقوبااو الفرناا خاار باريطاة الاارقة دي عطال لتطبيقاال
بطريق القياس عل جريطة الحرياق يخاتذل الصالة را الحاالتيش  .لا ا ال اارق قاد
سوى الطلحقاو بالطنزب را جريطاة الاارقة يا الااارل الاتي يقاتحم الاايا ديادخل را
الطلحق ياهل عليال دخوب الطنزب ديكوا مش قبل دخولال قد انته ورمتال دانتزق طأنيناة
مكانااال مااا ر ا جريطااة الحريااق راااا الاااان ي يهاادد ردا الناااس ءي بو اال النااار ر ا
الطنزب الطاكوا .
الطوسوعة الانائية جندي ع د الم لك الطالد الثالث الصفحة . 165
دانظر كتل كتاب العق ر ب لط عة قواعد حم يتا ياي التياريل الئنا ي الااال الاتكر
الصفحة . 82
دانظر كتل البحث القانون ووب الطتفاراو لادكتور السع د مصطفى الساع د الادكتور
راش اد الطن ااور بطالااة الطحااام الصااادرب عااش جطعيااة الطحاااميش بالكوي ا لااهر دجنباار
الصفحة  11دما يليها.
 1969م
 )5دليل القانوا الانائ الطغرب سلالة الديئل دال رد القانونية الصفة . 396
6) Code Pénal Annoté Ministère de la Justice page 219.
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 )7جرائم الحريق دالتخريق داإل ذل دالطفرقعاو  .المستي ر مصطفى مئدي هرجاة
.
الطكتبة القانونية  1997م الصفحتيش  12د . 13
 )8الباع داثره ر الطا دلية الانائية  -الدكتور عاي حسن ع د هللا اليرقي.
الطبعة الدل  1986م ن ر الزهراة لإلعذم العرب .
دقد اصدر الطالس العل قرارا درد ريال انال ي ناقض بيش ما نص عليال الطحكطاة ماش
ا الغيرب ه الت درع الطتهطة ءل ار كاب الرعاب الطدانة مش اجلها دبيش ماا صارو
باااال ماااش ثباااوو الاريطاااة رااا وقهاااا يا اينااادراق العاااا ف ي يطكاااش باااأي وااااب ا يعااادم
الطا دلية د ينقص منها.
قاارار الطالااس العل ا عاادد  982بتاااري  16يوليااوز  1981م مل ا جنااائ 70833
من ور بطاطوعة قراراو الطالس العل عل  1986 -1966الصفحة . 175
 -9القااانوا الانااائ ر ا لاارد الطعهااد الااو ن للدراساااو القضااائية من ااوراو جطعيااة
نطية البحوث دالدراساو القضائية الطبعة الثانية  1997م الصفحة . 715
دانظاار كااتل كتاااب جاارا ال رياال الت ري ا االاارق المفرقع ا الطااتكور سااابقا
الصفحة . 34
 -10دليل القانوا الانائ الطتكور سابقا الصفحة . 395
 -11الطوسااوعة الانائيااة  .جناادي ع ااد الم لااك  -الطالااد الثالااث الصاافحة  191دانظاار
كتل Code Pénal Annoté Ministère de la Justice page 219
 -12القانوا الانائ ر لرد الطتكور سابقا الصفحة . 724
 -13الفصوب الثذثاة الااالفة ها الفصال  432الاتي يعاقاق علا القتال الغيار العطادي
دالفصل  433التي يعاقق عل الار الغير العطدي .
دالفصال  434الاتي ياتكر الظاردل التا اابق ضااع العقوبااو را الفصاليش -432
. 433
 -14عليقاو دلرد مقارنة عل ماطوعة القانوا الانائ الطغرب الاديد
الدكتور لوي ل م مد الي ي  -دار الكتاب الصفحة . 346
 -15الاريطة لئ ن م رك زي – رجطة ع سى عصفور .
من وراو عويداو – بيردو – باريس -الطبعة الدل 1983م الصفحتيش  94د. 95
 -16الااارائم الطضاارب بالصااحة العامااة  .الاادكتور رمس ا بهن ا ن  -من اااب الطعااارل
بايسكندرية الصفحة . 146
 -17جرائم الحريق دالتخرياق داإل اذل دالطفرقعااو الطاتكور ساابقا الصافحة . 187
دالطتفاراو بصفة عامة عبارب عش مركباو كيطيائية د مخلو ماش عادب مركبااو يكاوا
مش خصائصها ايوترال الاريل حا ما ثراو معيناة لتعطا كطيااو هائلاة ماش الناوا
ر لحظة قياسية قد صل ءلا جازاة الطلياوا ماش الثانياة ديكاوا لهاا قاوب اغ عالياة
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مصحوبة بدرجة ورارب عالية جدا ثر عل ما وولها أثيرا دميريا ختل
نوق دكطية الطادب الطتفارب الطاتخدمة .

لد ال وااق

اآللة الئن ة الت ق ل الئن ي

 /منصور عمر المع يطة
الطكتبة القانونية .307
مكتبة دار الثقارة للن ر دالتوزيل الطبعة الدل سنة  2000صفحة . 113
دقااد صاادر الطالااس العل ا قاارارا ح ا عاادد  2001/1484بتاااري 2007/07/19
من اااور بطالاااة الطلااا عااادد  1يونياااو  2003درد رياااال ا كاااوا الداب الطااااتعطلة رااا
الاريطة عبارب عش متفاراو يوجق عر ها عل هل الخبرب.
 -18القانوا الانائ ر لرد الطتكور سابقا الصفحة . 718
 -19الطرجل الاابق الصفحة 719
الطرجل الاابق الصفحة 719
-20
" 721
"
" -21
 -22عليقاو دلارد مقارناة علا ماطوعاة القاانوا الاناائ الطغربا الادياد الطاتكور
سابقا  -الصفحة 451.
 -23القانوا الانائ ر لرد الاابق كره الصفحة . 722
 -24قااارار عااادد  2466الصاااادر بتااااري  25ماااارس  1986من اااور بطالاااة القضااااة
عدد . 138
دالقانوا
 -25دليل القانوا الانائ الطغرب الاابق كره الصفحة . 398
 -26دلقد اصادر الطالاس العلا قارارا درد رياال ا ناابة الطرياق لعماذي العطومياة
ن أ خاصاة عاش اختصاار الاابيل باالاطهور دعاش اساتعطالال لاال اساتعطاي كلياا  -قارار
الطالس العل عدد  210بتاري  19ربراير  1959من اور بطالااة القضااة دالقاانوا
عدد  25الصفحة . 27
 -27ينص الفصل  276مش القانوا الانائ عل ما يل
" يعاقق بالااش مش خطس ءل ع ر سنواو ماش عياق عاش علام د لا د بادد د نازق
دراقا د ساذو د صكوكا د سنداو محفوظاة را مضااب د را كتابااو الضاب د
ماتودعاو عامة د مودعة لدى ميش عطوم بصفتال هته .
رإ ا كاا التعييق د اي ذل د التبديد د اينتزاق قد ار كق ماش ارل المايش العطاوم
د اللخار راا الااش يكوا مش ع ر ءل ع ريش سنة .
د ار كق بواسطة العن
 -28القانوا الانائ ر لرد الطتكور سابقا الصفحة . 724
 -29دليل القانوا الانائ الطغرب الاابق كره الصفحة . 398
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Cette préoccupation de protéger les preuves se trouvait déjà -30
( dans les disposition de l'Article 60 du code de procédure pénal
code pénal annoté . Ministère de la Justice page 221 .
 -31ياانص الفصاال  201عل ا مااا يل ا " ي اخاات بانايااة الطااس باااذمة الددلااة الداخليااة
ديعاقق باإلعدام مش ار كق اعتداة الغرض منال ءما ءثارب ورب هلية بتاليح ررياق ماش
الاكاا د درعهم ءل التالح د رريق آخر داما بإوداث التخرياق دالتقتيال دالنهاق را
ددار د منطقة د اكثر .
ديعاقااق بالااااش مااش خطااس ءلا ع ااريش ساانة مااش دباار ما امرب لهااتا الغاارض ء ا بعهااا
ار كاب عطل د ال ردق ريال يعداد نفيتها .
ما ء ا لم يتبل دبير الط امرب ار كاب عطل دي ال ردق رياال يعاداد التنفيات رااا العقوباة
كاوا الحابس ماش سانة ءلا خطاس سانواو  .ديعاقاق باالحبس ماش ساتة لاهور ءلا ثاذث
سنواو مش دعا ءل دبير م امرب دلم قبل دعو ال .
دياانص الفصاال  203عل ا مااا يل ا " ي اخاات بانايااة الطااس بالاااذمة الداخليااة للددلااة
ديعاقق باإلعدام كل مش ر س عصاابة ماالحة د اول ريهاا دظيفاة د قياادب ماا د لا
ءما بقصد ايستيذة عل مواب عامة داما بقصد اكتاا عقاراو د مذي د سااواو
د ماادا د وصااوا د مراكااز د مخااازا د ماااتودعاو د مااوانس د ساافش د مراكااق
مطلوكااة للددلااة دامااا بقصااد نهااق د اقتاااام الططتلكاااو العامااة سااواة كان ا قوميااة د
مطلوكااة لف ااة مااش الطااوا نيش دامااا بقصااد الهاااوم عل ا القااواو العطوميااة العاملااة ااد
مر كب ل الاناياو د مقادمتها  .د طبق نفاس العقوباة علا ماش اول اايير العصاابة
الثائرب د أليفها د مر بتأليفهاا د قاام بتنظيطهاا د مار بتنظيطهاا د زددهاا د مادها
عطدا دعش علم بأسلحة د خيرب د دداو الاناية د بعث لها بإمداداو مش الط ا د قدم
مااعدب بأي دسيلة خرى ءل مايري العصابة د قوادها .
 -32عليااق دلاارد مقارنااة عل ا ماطوعااة القااانوا الانااائ الطغرب ا الاديااد الطرجاال
الاابق الصفحة . 452
 -33القانوا الانائ ر لرد الطرجل الاابق الصفحة . 729
 -34الطوسااوعة الانائيااة جناادي ع ااد الم لااك الطالااد الدب دار اوياااة التااراو العرب ا
 1976الصفحة . 44
 -35الطوسوعة الانائية جندي ع د الم لك .صفحة . 45
 -36القانوا الانائ ر لرد الطرجل الاابق الصفحتيش  729د 730
Il n' est pas nécessaire que l édifice ait été effectivement ouvert au
public au moment des faits. Ainsi est puni par l'article 595 la
détérioration d' un tableau ou la mutilation d' une statue qui serait
l' œuvre d un individu qui se serait introduit dans un musée au
cours des heures de fermeture .
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Code pénal annoté . Ministère de la Justice page 222 .
 -37القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة . 730
 -38يذوااأ ا الط اارق لااار ءلا ظهياار الغاباااو ددا اا يعاارل هااتا الظهياار باارقم اد
اري عل خذل الطألول ر مثل هته الحايو .
دلعل التعديذو الت ر و عل الظهير الصادر ر  10كتوبر  1917ه التا دعا
الط رق لعدم اإللارب ءل رقم د ااري ي ظهيار بحياث يصالح ظهيار  10كتاوبر 1917
دما لحقال مش عديذو يا يكوا هو الطقصود بلفأ " الظهير الخار بقانوا الغاباو "
مبادئ القانوا الانائ .
الستا ع ود رش د ع ود  .مكتبة الاذم الدار البيضااة مكتباة الطعاارل الادار البيضااة -
الطبعة الدل  1963الصفحة . 306
دانظر كتل ماطوعة القانوا الانائ الستا عباد الواواد العلطا الطبعاة الدلا 1996
مكتبة دار خليدب  -الدار البيضاة الصفحة . 200
 -39القانوا الانائ ر لرد الاابق التكر الصفحة 731

Cette infraction comme les suivantes se différencie des
délits prévus et réprimés par les articles 517 et suivants
. en ce qu' elle ne comporte aucun mobile de lucre . la
dévastation consiste à sacager ou à détruire . en tout ou
en partie des récoltes sur pied ou des plantes
appartenant à autrui ( au cas d' incendie des récoltes .
)les pénalités seraient celles de l' article 581
Code Pénal Annoté Ministère de la justice Page 223 .
 -40القانوا الانائ ر لرد الاابق التكر الصفحة . 732
" 732
"
"
"
" " -41
" 732
"
"
"
" " -42
 -43القانوا الانائ ر لرد الصفحة 733
 -44دكان ر النص الصل مش  120درهم ءل  200درهم ءي انال د طبيقاا للفصال 2
مش قانوا  15بريل  1981صبح لزدما ي قل عش  200درهم .
دقد جاة ر الطوسوعة الانائية الحديثة ر لر القاانوا الاناائ الطغربا التعلياق علا
هته العقوبة عل ال كل التال
بعد ررل الحد الدن للغراماو الانحية ءل  200درهم بطقتض الفصل الثان مش قاانوا
رقم  3. 80الطغيرب بطوجبال بعض مقتضياو القانوا الانائ الااال الاتكر اصابح الحاد
الدن للغرامة ر هتا الفصل مطابقا للحد القص .
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الطوسااوعة الانائيااة الحديثااة را لاار القااانوا الانااائ الطغرب ا المستي ا ر ايها ع ع ااد
الدكتور سم ر ح ي .
المطا
ال ركة الطغربية لتوزيل الكتاب صوماديل الطبعة الدل  2010 - 2009الصفحة651
 -45القانوا الانائ ر لرد الصفحة 733
 -46نفس الطرجل الاابق الصفحة . 733
 -47الطوسوعة الانائية الحديثة ر لر القانوا الانائ الطغرب  -الصفحة652
 -48القانوا الانائ ر لرد الاابق التكر الصفحة 733
 -49عليقاو دلرد مقارنة عل ماطوعة القانوا الانائ الاديد الصفحة . 454
 -50القانوا الانائ ر لرد الاابق التكر الصفحة . 735
 -51دليل القانوا الانائ الطغرب الاال التكر الصفحة 402
 -52الطوسااوعة الانائيااة الحديثااة ر ا لاارد القااانوا الانااائ الطغرب ا الاااالفة الااتكر
الصفحة . 654
-53 Dans les rivières . l' infraction est punie par la loi sur la
pèche.
Code pénal Annoté Page 223 .
 53مكرر  -الطوسوعة الانائية جندي عبد الطال الطالد الثالث الصفحة . 234
 -54القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحتيش . 738-737
د Code pénal Annoté Page 224
دالطوسوعة الانائية الحديثة ر لر القانوا الانائ الطغرب الاال التكر الصفحة . 658
 -55اا ايلغاة يقصد بال د ل ود لتطبيق القاعدب القانونية ر الطااب العطل .
دايلغاة عل نوعيش ءما صريح د طن
 -1اي لغاة الصريح هو ا تضاطش القاعادب القانونياة الاديادب نصاا يقضا بالغااة القاعادب
القانونية القديطة.
 -2ايلغاة الضطن يبدد ر ا التنظايم القاانون الادياد ي يحطال را يا اال نصاا يوجاق
انهاة العطل بالقانوا القديم دانطا ياتفاد منهطا مطا يتحتم عليال القوب بالغاة القاعدب الاديادب
للقديطة لنال ياتحيل طبيقهطا معاا را الحيااب العطلياة – الطادخل لدراساة القاانوا الاازة
الدب نظريااة القااانوا الطبعااة الثانيااة  1973السااتا ع ااد الن ااي م او الططبعااة
الطلكية الدار البيضاة الصفحة 467.
 55مكرر الحايو الط ار ءليها ر الفصوب مش  597ءل  602ه
جرائم ء ذل الطزردعاو ( الفصل )597
قطل الحبوب د الكذة مطلوي للغير ( الفصل )598
اقتذق اللاار د الطعطاو ( الفصل . )599
ء ذل اآليو الفذوية د خطيرب مالية د مأدى للحارس ( الفصل .) 600
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اطيم الحيواناو ( الفصل )601
قتل الحيواا ( الفصل . )602
 -56هتا الر ي يتبناه الدكتوراا احماد ال ما ياي أباو المعا اي حا ي أباو الفتاو را
كتابيهطا
 الق نون الئن ي ال ص – احمد ال ما يي الازة الثان الطبعة الثانية 1986م مكتباةالطعارل الربا الصفحة . 350
 شر الق نون الئن ي المغربي القام الخار الدكتور أباو المعا اي حا ي أباو الفتاومطبعة الناا الاديدب الدار البيضاة الطبعة الدل  1983الصفحة .205
 56مكرر -الطوسوعة الانائية الحديثة ر لر القانوا الانائ الطغرب الااالفة الاتكر
الصفحة . 664
La nuit doit s’entendre de lintervale de temps compris entre le
coucher et le lever du soleil
Les lois à la portée de tous . petit dictionnaire de Droit librairie
Dalloz quatrième édition page 1002 .
 -57القانوا الانائ را لارد من اوراو جطعياة نطياة البحاوث دالدراسااو القضاائية
الطبعة الثانية  1997الصفحة 265
 -58انظر ر هتا الطعن قارار الطالاس العلا عادد  1687بتااري 1964/07/09
لار ءليال الساتا يار انساوا باو بارن  François- Paul Blancرا كتاباال القاانوا
الانائ مطبعة التذميت الدار البيضاة الصفحتيش  248د . 249
 -59القانوا الانائ ر لرد من اوراو جطعياة نطياة البحاوث د الدراسااو القضاائية
 1990الصفحة 740.
 -60قااارار الطالاااس العلااا عااادد  2237بتااااري  1983/4/18من اااور بطاطوعاااة
قراراو الطالس العل الطادب الانائية  1986 /1965الصفحة . 187
 -61دليل القانوا الانائ الطغرب الاال التكر الصفحة 403
دالقانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة . 740
د Le code Pénal Annoté Page 224
 -62لننا ناد نفانا مام الطاالة الطعتر ة .
دن ير ا الفرل بيش الطاالة الدلياة دالطااالة الطعتر اة هاو ا الطااالة الدلياة يرجال
ماار البااث ريهااا ءلا نفااس الطحكطااة التا ثياارو الطاااألة مامهااا مااا الطاااالة الطعتر ااة
ريرجال مار الفصال ريهاا ءلا محكطاة د جهااة خارى كيار الطحكطاة التا ثيارو القضااية
مامها .
لاار قااانوا الطاااطرب الانائيااة احمااد ال ما يااي الااازة الثااان الطبعااة الثانيااة مكتبااة
الطعاري الربا الصفحة  452بالهامش .
 -63القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة . 472
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 -64القاانوا الاناائ
الصفحة . 249
 -65القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة . 743
 -66هتاا الفصذا يفا بظهير بطثابة قانوا رقم  21 -1-74 -232ماي . 1974
 -67القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة 745
 -68القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة 749
 -69القانوا الانائ ر لرد الاال التكر الصفحة 750
 -70ينص الفصل  181عل ما يل "
ي اخت باناية الخيانة ديعاقق باإلعدام كل مغرب ار كق ر دق الالم د ر دق
الحرب مد الرعاب اآل ية
د الطغرب
 -1وطل الاذ
 -2بالر ا صايو مل سلطة جنبية بقصد وطلال عل القيام بعدداا د الطغرب د
ءما بتاهيل دخوب القواو الجنبية ءل الطغرب
زددها بالوسائل الذزمة لتل
داما بزعزعة ءخذر القواو البرية دالبحرية د الاوية داما بأية دسيلة خرى .
د مدنا د
 -3سلم ءل سلطة جنبية د ءل عطذئها ءما قواو مغربية داما را
وصونا د من آو د مراكز د مخازا د ماتودعاو وربية د عتادا د خائر د
سفنا وربية د من آو د آيو للطذوة الاوية دمطلوكة للددلة الطغربية .
 -4سلم ءل سلطة جنبية د ءل عطذئها بأي لكل كاا دبأية دسيلة كان سرا مش
سرار الدراق الو ن د طكش بأية دسيلة كان مش الحصوب عل سر مش هتا النوق
بقصد اليطال ءل سلطة جنبية د ءل عطذئها .
 -5ا ل د اراد عطدا سفنا د آيو للطذوة الاوية د دداو د م ا د بناياو د
د ءوداث عطدا ر هته اللياة
اهيزاو قابلة يا اتعطل ر الدراق الو ن
غييرا مش لانال ا طنعها مش العطل د سبق وادثة سواة كاا ل التغيير قبل طام
صنعها د بعده.
 -71دينص الفصل  184عل انال يعاقق بالااش مش خطس ءل ثذثيش سنة كل
مغرب د جنب ار كق دق الالم ود الرعاب اآل ية
 ايداة عطدا صنل عتاد ورب ء ا لم يكش مش لاا ل ا يابق ي وادث . ا ل د وطم عطدا عتادا د م نا مخصصة للدراق الو ن د اتغل لفائد ال . عطل مردر هتا العتاد بالعن ساهم عطدا ر عطل د ر اإلعداد لعطل قام بال عصابة داستعطل ريال القوبالااررب قصد بال دنت عن ال ار كاب ءودى الاناياو الطنصور عليها ر الفقراو
الاابقة مش هتا الفصل .
 -72الارائم الت ررز ها الحياب الطعاصرب لزدار رياض ويدر .
دارميرز لبناا الطبعة الدل  1994الصفحتيش  140د 141
يرانساوا باو بارن  François Paul Blancالااال
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دللتوسل ر هتا الطو وق يرجل ءل البحوث التالية
Piraterie Aérienne et Droit des Gens. le crime et son châtiment
م مد عاي م وار .
الطن ور بالكتاب الصادر عش كاديطية الططلكة الطغربية سلالة (الددراو) الددرب 9
لعباا 1406ه الطوارق لهر بريل  1986م الصفحاو مش  35ءل . 63
Les Actes d’intervention illicite contre L’aviation civile en droit
Pénal Marocaine . M.A.Mekouar . Revue française de droit
aérien 1977 n° 2 p. 155 -67 .
 جرائم اختطال الطائراو الستا اادريسي ال س ني من ور بطالة الطحاماب عدد 17الصفحة . 61
 دكتاب وكام الطائرب ر الفقال اإلسذم – دراسة مقارنة بيش ال ريعة دالقانوا . الستا حسن بن س ل بن حسن ال ري ي  .دار الن ائر اإلسذمية الطبعة الدل 2006م
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