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Causality Theory in the Jordanian Penal 

Legislation Murder Model Comparative Study with 

the Syrian and Egyptian Legislative Systems  

 Abstract: 
Causality is considered the most complicated issue in criminal law. As it has an important factor in deciding 

the responsibility of the crime in murder cases. 
In murder cases the responsibility of the actor does not stand just for doing the act, but also for achieving a 

result as well, withcausality between them. 
In unintentional murder when the act is connected to wrong doing, and there is no causality, the actor is not 

responsible for the death crime. 
The main question of causality is: 
If there are many factors contributing to death, which one is considered as a reason related to the actor in 

doing the crime? 
The Jordanian and Egyptian codes did not regulate the theory of causality, which left so many differences in 

courts and jurisprudence. 
While the Syrian legislature has an organized theory in clear articles in penal code.  

Key words: Material element of the crime, Activity, Result, causality, Equal cause theory, convenient causality theory. 
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 -جريمة القتل نموذجاً  نظرية السببية في التشريع الجزائي األردني

  دراسة مقارنة مع التشريعين السوري والمصري

 لخص م
وجه  أهمية بالغة تظهر على لها لية الجزائية للفاعلسؤو في التشريع الجزائي, فرابطة السببية في تحديد الم هاتعد السببية من أعقد المسائل وأدق

 الخصوص في جرائم القتل باعتبارها أكبر الجرائم إثارة لمشاكل السببية.
نما يتوجب فوق ذلك ؤو إن جرائم القتل باعتبارها من الجرائم ذات النتيجة ال تقوم مس لية الفاعل عنها لمجرد إسناد االعتداء أو فعل القتل إليه, وا 

ولية الفاعل عند حد الشروع, إذا كان الفعل مقترنًا ؤ لم تتوافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة تقف مسإسناد النتيجة إلى الفعل للمساءلة عن القتل. فإذا 
بد أن تسند الوفاة إلى خطأ  بقصد القتل. أما في القتل غير المقصود عندما يقترن الفعل بالخطأ, فال يكفي أن يقع خطأ من الفاعل, وتحدث وفاة, بل ال

 الرابطة السببية بينهما, ال يسأل الفاعل عن الوفاة. الفاعل, وعند انتفاء
رابطة السببية هو اآلتي: إذا تعددت العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة فإلى أي مدى يعتبر فعل الجاني  الدراسة حول والسؤال الذي تطرحه

 سببًا في إحداث الوفاة؟
نظرية السببية, بالرغم من الموضوعات الشائكة التي تطرحها هذه النظرية, مما فتح لقد خال التشريع األردني والتشريع المصري من أي تنظيم ل

ي قانون الباب واسعًا لالجتهاد واالختالف على مستوى الفقه والقضاء. بالمقابل نجد أن المشرع السوري قد نظم نظرية السببية وقننها بنص صريح ف
 .ول لإلشكاليات التي تطرحها مسألة السببيةالعقوبات موفرًا على الفقه والقضاء عناء إيجاد حل

 .نظرية السببية المالئمة –نظرية تعادل األسباب –نظرية السببية المباشرة –عالقة السببية –النتيجة -النشاط –الركن المادي للجريمة: الكلمات المفتاحية

 مقدمة
القتل هو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان دون حق. ولقيام 

عن القتل واستحقاقه للعقاب يجب أن تتوافر بمواجهته مسؤولية الفاعل 
 الركن المعنوي. –الركن المادي –أركان جرم القتل؛ وهي: ركن المحل

ركن المحل أي الموضوع الذي وقع عليه االعتداء وهو اإلنسان 
الحي. أما الركن المعنوي فيتطلب توافر القصد الجرمي بعنصريه العلم 

قصودًا, أو يتطلب الخطأ إذا كان القتل غير واإلرادة, إذا كان القتل م
 مقصود. 

أما الركن المادي للقتل, فهو ال يختلف عن سائر الجرائم 
األخرى من حيث انطوائه على ثالثة عناصر: فعل االعتداء على 
الحياة, والنتيجة التي تتمثل في وفاة الضحية, وعالقة السببية بين 

عن جريمة ما إال إذا كانت نتيجة الفعل والنتيجة. إن اإلنسان ال يسأل 
سلوكه أو نشاطه. وما لم تقم هذه الرابطة المادية بين السلوك 

وباعتبار أن الركن المادي  .(1)والنتيجة, فال يمكن إسناد الجريمة إليه
لجرم القتل عبارة عن فعل يؤدي إلى الوفاة, فال بد من توافر رابطة 

 ذا الفعل هو سبب وقوع الوفاة.سببية بين الفعل والوفاة, أي أن يكون ه

تتمثللللل مشللللكلة الدراسللللة بنظريللللة السللللببية فللللي التشللللريع الجزائللللي 
غفللال المشللرع األردنللي  واإلشللكاليات التللي تثيرهللا مللن حيللث التطبيللق, وا 
والمشلرع المصلري تنظيمهلا وتقنينهلا فللي صللب قلانون العقوبلات تللاركين 

موحلدة للسلببية. المجال واسلعًا الجتهلاد الفقله والقضلاء فلي تبنلي نظريلة 
بالمقابل نرى أن المشرع السوري قد وضع نظرية واضحة للسلببية مقننلًا 
لهللللا فللللي صلللللب قللللانون العقوبللللات, مللللوفرًا علللللى الفقلللله والقضللللاء عنللللاء 

 االجتهاد واختالف الرأي في هذا الموضوع الذي يتميز بغاية الدقة.
ا أما أهمية دراسة نظريلة السلببية فلي التشلريع الجزائلي فتتمثلل بمل

تثيره من إشكاليات في غاية الدقة والتشلعب, تتعللق تلارة بنلوع الجريملة, 
إن كانللت جريمللة ضلللرر أو جريمللة خطلللر, وتللارًة أخلللرى, بالحالللة التلللي 
يطلللق عليهللا ستسلسللل النتللائلس المتولللدة عللن الفعللل الواحللد. تلللك الحالللة 
التلللي تتجسلللد فلللي علللدم كلللون فعلللل الجلللاني السلللبب المباشلللر فلللي وقلللوع 

رميللة, بلللل تنضللم إليللله عوامللل وأسللباب أخلللرى تفضللي إليهلللا النتيجللة الج
مباشرة, وتكون جميع هذه العوامل واألسباب متولدة عن فعلله. غيلر أن 
أبرز هذه اإلشكاليات تبدو في الصورة األكثر تعقيدًا في مسلألة العالقلة 
السللببية وهللي حالللة ستعللدد األسللبابس. فكثيللرًا مللا تتللداخل عوامللل مختلفللة 
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ل تتضافر معه في إحداث النتيجة, وترجع إللى أسلباب مستقلة عن الفع
عديللدة سللواء بفعللل الضللحية نفسلله أو فعللل غيللر الضللحية, أو ظللروف 
خارجة علن هلذا وذاك, بحيلث يصلبح ملن غيلر الجلائز القلول إن نشلاط 

 الفاعل كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة.
وضلللوع فلللي كمللا يغنلللي هلللذه الدراسلللة ويؤصلللل لهلللا تنلللاول هلللذا الم

التشلللريع األردنلللي مقارنلللًا ملللع التشلللريع السلللوري والمصلللري, ال سللليما أن 
التشلللريعين األردنلللي والمصلللري قلللد خليلللا ملللن نظريلللة تشلللريعية للسلللببية, 

 فاتحين المجال للفقه والقضاء في كال البلدين لالجتهاد.
 استنادًا لما تقدم سيتم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين, كما يلي:

 ل: أهمية عالقة السببية وأهم نظرياتها المبحث األو
 المبحث الثاني: الموقف التشريعي من مسألة السببية 

 مفهوم الرابطة السببية ونظرياتها األكثر شيوعا   :المبحث األول
الرابطة السببية هي العنصر الثالث من عناصر الركن المادي  

ن تكون للجريمة. فال يكفي في جرم القتل أن يكون هناك اعتداء وأ
هناك وفاة, بل ال بد أن تتوافر بين االعتداء والوفاة رابطة السببية, أي 
أن تكون الوفاة نتيجة لالعتداء, بمعنى أن تقوم بينهما رابطة السبب 

 بالمسبب.
ولقد شغلت رابطة السببية اهتمام الفقهاء في ألمانيا وبريطانيا 

يطاليا, فصاغوا لها نظريات متعددة, ستحاول هذه  الدراسة عدم وا 
اإلفاضة بكل النظريات واالكتفاء ببيان األكثر شيوعًا, مع بيان كيفية 

 .تطبيقها على جريمة القتل المقصود

 المطلب األول: مفهوم الرابطة السببية في القتل 
للرابطللة السلللببية أهميتهلللا فللي كلللل جريملللة يتطلللب ركنهلللا الملللادي 

علل المرتكلب, وتقليم بلذلك ؛ إذ تستند هذه النتيجة إلى الف(2)نتيجة جرمية
. وجريملة القتلل هلي ملن هلذه (3)وحدة الركن المادي, ومن ثم المسلؤولية

النوعيلللة التلللي يسلللتلزم فيهلللا القلللانون لتملللام الجريملللة, وقيلللام المسلللؤولية, 
 حدوث نتيجة جرمية, هي إزهاق الروح.

فلكي يكون هناك جرم قتل تام يجب أن تحصل الوفاة فعاًل. أملا 
ر علللى فعللل االعتللداء علللى الضللحية بقصللد قتلهللا, ولللم إذا اقتصللر األملل

 تحصل الوفاة, فيقف األمر عند حد الشروع وفقًا للقواعد العامة.
أيضًا فلي القتلل غيلر المقصلود, ال بلد أن يلؤدي الخطلأ المرتكلب 
إلللللى نتيجللللة محللللددة هللللي الوفللللاة. أمللللا إذا اقتصللللر األمللللر علللللى الفعللللل 

المقصلللود, باعتبلللار أن  الخلللاطف, فيقلللف األملللر عنلللد حلللد اإليلللذاء غيلللر
 الشروع غير متصور في الجرائم غير المقصودة.

إذن فالقتللل هللو مللن الجللرائم التللي تفضللي إلللى نتيجللة ضللارة, هللي 
المللوت, واللللذي تكتسلللب بلله رابطلللة السلللببية أهميللة كبيلللرة, فلللي توصللليف 

 الفعل, ومن ثم قيام المسؤولية.

اعل هلو ورابطة السببية ال تثير أي مشكلة عندما يكون نشاط الف
السللللبب أو العامللللل الوحيللللد فللللي إحللللداث النتيجللللة. كللللأن يطعللللن الفاعللللل 
الضلحية بسللكين فلي صللدره, أو يطلللق عليله النللار, فيملوت علللى أثرهللا, 
فليس هناك من شك بأن فعل الطعن أو إطالق النلار هلو السلبب اللذي 
أدى إلى الوفاة. كما ال تثيلر رابطلة السلببية صلعوبة كبيلرة فلي حاللة إذا 

عل الجاني هو السبب المباشر فلي وقلوع النتيجلة الجرميلة, بلل لم يكن ف
انضمت إليه عوامل وأسباب أخرى أفضت إليهلا مباشلرة, وكانلت جميلع 

 هذه العوامل واألسباب متولدة عن فعله. 
وهلللذه الحاللللة يطللللق عليهلللا حاللللة ستسلسلللل النتلللائلس المتوللللدة علللن 

بللدورها نتيجللة  الفعللل الواحللد. حيللث يللؤدي فيهللا الفعللل إلللى نتيجللة تحللدث
أخرى, وهكذا دواليك دون تدخل أي عامل خارجي مسلتقل علن تسلسلل 

. ومثالهلللللا إضلللللرام النلللللار فلللللي مخلللللزن (4)النتللللائل عللللللى الوجللللله الملللللذكور
 وامتدادها إلى منزل مجاور وقضائها على من فيه.

وفللي هللذه الحاللللة يسللأل الفاعلللل عللن النتلللائل المباشللرة والمتوقعلللة 
ببية تقتصر في هذه الحالة على النتائل التي . أي أن رابطة الس(5)لفعله

تتصل بفعل الجاني اتصلااًل مباشلرًا, وتكلون متوقعلة. فامتلداد النلار إللى 
المنزل المجاور وحريق سكانه, هي نتيجلة مباشلرة ومتوقعلة يسلأل عنهلا 
الفاعل. أما أن يموت شخص وهو يحاول أن يخمد الحريق المندلع في 

يجللللة مباشللللرة وال متوقعللللة لفعللللل االعتللللداء المنللللزل فللللال يمكللللن اعتبللللاره نت
 األصلي, وبالتالي تنقطع رابطة السببية بهذه الحالة.

بيللد أن وقللائع الحيللاة العمليللة تبللرز حالللة أكثللر تعقيللدًا فللي مسللألة 
العالقللة السللببية وهللي حالللة ستعللدد األسللبابس. فكثيللرًا مللا تتللداخل عوامللل 

نتيجة  وترجع إللى مختلفة مستقلة عن الفعل تتضافر معه في إحداث ال
أسلللباب عديلللدة سلللواء بفعلللل الضلللحية نفسللله أو فعلللل غيلللر الضلللحية, أو 
ظلروف خارجللة علن هللذا وذاك, هلذه العوامللل تشلترك مللع نشلاط الفاعللل 
فللي إحللداث النتيجللة الجرميللة, بحيللث يصللبح مللن غيللر الجللائز القللول إن 

 نشاط الفاعل كان هو السبب الوحيد والمباشر في حصول النتيجة.
أن يهمللل الضللحية عللال  نفسلله بعللد إصللابته ممللا  ومللن صللورها

يؤدي إلى وفاته, أو يجهز شخص ثالث على الضحية بعد إصابته, أو 
يسللللاعد ضلللللعف صللللحة الضلللللحية علللللى وفاتللللله, أو يشللللب حريلللللق فلللللي 
المستشفى التي نقل إليها, أو تصطدم المركبة التي تنقله وينتهي األملر 

 إلى وفاته.
ة السببية بين نشاط الفاعل فهل تقطع هذه العوامل األخرى رابط

وحدوث النتيجة الجرمية, الوفاة, بعد أن تداخلت بينهما وأسهمت في 
إحداث ما وقع من ضرر, أم أن الفاعل يبقى مسؤواًل عن الجريمة رغم 

 تدخل هذه العوامل؟

 المطلب الثاني: نظريات السببية األكثر شيوعا  
با ووضعوا  لها قلنا إن رابطة السببية قد شغلت الفقهاء في أور 

عدة نظريات, منها نظرية تأخذ بالمساواة بين جميع األسباب أو 
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العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة الجرمية, ومنها نظريات 
تنادي بالتفاوت بين العوامل المختلفة التي ساهمت في إحداث النتيجة, 

ومن مع اختالف بينها في تحديد أي من هذه العوامل تكون له الغلبة, 
 ثم يكون سببًا للنتيجة. وسنتصدى فيما يلي ألهم هذه النظريات.

 نظرية تعادل األسباب  :أول  
هذه النظرية تعتبر أن جميلع العواملل التلي سلاهمت فلي حصلول 
النتيجة الجرمية متساوية ومتعادلة, بحيث يمكن اعتبلار كلل واحلد منهلا 

 سببًا في وقوعها على السواء.
القتللل يمكللن القللول بللأن عالقللة السللببية وبتطبيللق ذلللك علللى جللرم 

تقللوم بللين االعتللداء والوفللاة إذا ثبللت أن هللذا االعتللداء سللاهم فللي إحللداث 
الوفللاة, ولللو كانللت مسللاهمة محللدودة, وكانللت مسللاهمة العوامللل األخللرى 

 أكثر أهمية منه في إحداث الوفاة.
فللو سللاهمت مللع االعتللداء عواملل طبيعيللة سللابقة لفعللله؛ كمللر  

جنللي عليلله يعللاني منلله كضللعف فللي القلللب أو السللكري, سللابق كللان الم
فالرابطة السببية تبقى قائمة بين االعتلداء والوفلاة. كملا للو جلرح الجلاني 
غريمله جرحللًا بسلليطًا فنللزف حتللى ملات, وتبللين أن الضللحية كللان يعللاني 
ن كان هو السبب المباشلر  بشدة من مر  السكري. فمر  السكري وا 

طاعه, وليس الجرح البسيط, فهو ال ينفلي للوفاة في عدم تخثر الدم وانق
 الرابطة السببية بين الجرح والوفاة.

ذا ساهمت في إحداث الوفاة أفعال أخلرى مقارنلة لفعلل الجلاني  وا 
فعالقلللة السلللببية تبقلللى قائملللة. كملللا للللو أطللللق شلللخص عيلللارًا ناريلللًا عللللى 
غريمه فأصابه في قدمه وتصادف في تلك اللحظة مرور سيارة مسرعة 

ويمللوت.  فالقتللل دهسللًا ال يقطللع العالقللة السللببية بللين إطللالق فتدهسلله 
 النار والوفاة. ويبقى من أطلق النار مسؤواًل عن الوفاة التي حصلت.

كملللا أن العواملللل التلللي تتلللدخل بعلللد ارتكلللاب االعتلللداء فتزيلللد ملللن 
جسامته وتقود إلى حدوث الوفلاة ال تنفلي العالقلة السلببية بلين االعتلداء 

ن كلان جسليمًا, أو إصلابة المجنلي والنتيجة. فخطلأ ا لطبيلب المعلالل, وا 
عليه بمر  الحلق, أو احتراقله فلي المستشلفى اللذي نقلل إليله للعلال , 
كل ذلك ال ينفي عالقة السلببية بلين االعتلداء والوفلاة؛ إذ للوال الجلرح أو 
األذى  الذي أحدثه الفاعل بالمجني عليه لما تفاقملت إصلابته واضلطر 

, ولملا قصلر الطبيلب فلي عالجله, ولملا وجلد فلي للعال  فلي المستشلفى
 المستشفى ساعة الحريق, وبالتالي لما حصلت الوفاة.

الواضللح أن هللذه النظريللة توسللع كثيللرًا مللن نطللاق السللببية, بحيللث 
يصللللبح الشللللخص مسللللؤواًل عللللن نتللللائل لللللم يكللللن باسللللتطاعته توقعهللللا أو 

كلن التسلليم تالفيها. وبالتالي يفضي األخذ بهذه النظرية إلى نتلائل ال يم
 .(6)بها

فلو كان لدى شخص سالح وأهمل حفظه, فسرقه شخص آخر 
وارتكب به جريمة قتل, يكون صاحب السالح مسؤواًل عن جريمة القتل 
أسوًة بالقاتل! ألنه تبعًا لهذه النظرية هناك سببان في إحداث الوفاة: 

همال مالك المسدس بالحفاظ عليه. فالوفاة ما  فعل القتل بالمسدس, وا 
كانت لتقع لو لم يطلق الشخص العيار الناري, وكذلك لو لم يهمل 
صاحب السالح في إخفائه فيسرق منه. فالعامالن متكافئان في إحداث 

 الوفاة, وكل منهما يعتبر سببًا في وفاة الضحية.

 نظرية السبب المباشر :ثانيا  
هللذه النظريللة ال تعتبللر جميللع العوامللل التللي أسللهمت فللي إحللداث 

متسللاوية, أو أنهللا تصلللح جميعللًا ألن تكللون أسللبابا قانونيللة فللي  النتيجللة
نمللللا تللللرى أن الفعللللل ال يعللللد سللللببًا للنتيجللللة  وقللللوع النتيجللللة الحاصلللللة. وا 
الجرمية في نظلر القلانون إال إذا كلان يتصلل بهلا اتصلااًل قريبلًا ومباشلرًا 
 وفوريًا, أما إذا كان هذا الفعل بعيدًا عن النتيجة فال يمكن أن يعلد سلبباً 
لهللللا, وان أسللللهم فللللي إحللللداثها بصللللورة غيللللر مباشللللرة. ولتحديللللد معيللللار 
االتصللللال المباشللللر بالنتيجللللة, يمكللللن حصللللر السللللبب القللللانوني بالسللللبب 

 .(7)األكثر تأثيرًا من جملة العوامل األخرى
والمالحلللظ فلللي هلللذه النظريلللة أن تحديلللد السلللبب المباشلللر وغيلللر 

ل المختلفلة, يبلدو بغايلة المباشر, أو السبب األكثر تأثيرًا من بين العوامل
 الصعوبة ويحتا  هو أيضًا إلى معيار لتوضيحه. 

وال ريب أن هذه النظرية تضيق كثيرًا من نطاق السببية, 
, بل إنها تؤدي إلى إفالت الفاعل األصلي (8)وتراعي جهة المتهم

باعتباره غير مسؤول عن النتائل التي أدى إليها فعله بصورة يقينية إذا 
 .غير مباشرة لهذا الفعلكانت نتائل 

 نظرية السبب المالئم : ثالثا  
هذه النظرية تعتبر من أكثر النظريات شيوعًا وقبواًل عللى صلعيد 
التطبيق العملي في البحث عن عالقة السببية. وفق هذه النظرية يعتبر 
الشلللخص مسلللؤواًل علللن النتيجلللة التلللي تترتلللب عللللى فعلللله علللادة بصلللورة 

ن نتائل فعله إذا كانلت هلذه النتلائل عاديلة مباشرة, ومسؤوال فوق ذلك ع
. أملللا إذا (9)ومألوفلللة بالنسلللبة للظلللروف والعواملللل التلللي وقلللع فيهلللا الفعلللل

كانت هذه النتائل شاذة وغير مألوفة في ظروف ارتكاب الفعل, فتنقطع 
 رابطة السببية, وتنتفي بالتالي مسؤولية الشخص عن النتيجة.

إلى المستشفى, إال أن  فلو أن زيدا جرح بكرا بخنجر, وأسعف
الطبيب أهمل إهمااًل يسيرًا في عالجه, فازدادت خطورة إصابته وتوفي 
على أثر ذلك. ففي هذه الحالة يعتبر زيد مسؤواًل عن وفاة بكر, ألن 
إسعاف بكر إلى المستشفى, وتقصير الطبيب وخطأه اليسير من 

قلبت السيارة األمور المألوفة والعادية في مثل هذه الحالة. أما لو ان
التي أسعف فيها بكر, أو شب حريق في المستشفى أثناء وجوده فيها, 
ومات, فهنا ال يسأل زيد عن وفاة بكر, ألن انقالب السيارة, أو حريق 
المستشفى من العوامل الشاذة وغير المألوفة في ظروف ارتكاب فعل 
مًا الطعن بالخنجر. أما إذا كان جرح بكر طفيفًا, وخطأ الطبيب جسي

لدرجة غير مألوفة في الحاالت المماثلة, ومات بكر, فال يمكن اعتبار 
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زيد مسؤواًل عن وفاته. ألن الخطأ الجسيم من الطبيب من العوامل 
غير المألوفة والشاذة في مثل هذه الحالة, فتقطع رابطة السببية بين 

 .(11)الجرح الطفيف والوفاة

 المبحث الثاني 
 لة السببية الموقف التشريعي من مسأ

تلراوح موقللف التشلريعات الثالثللة محلل المقارنللة ملن تنللاول مسللألة 
السللببية بللين مللوقفين: األول يمثللله التشللريع السللوري الللذي وضللع نظريللة 
للسلللببية وقننهلللا فلللي صللللب قلللانون العقوبلللات )المطللللب األول(. والثلللاني 
 يمثله التشريعان األردنلي والمصلري الللذان للم ينظملا مسلألة السلببية فلي
قانون العقوبات تاركين المجال واسعًا بهكلذا موضلوع شلائك الجتهلادات 

 الفقه والقضاء )المطلب الثاني(.

 المطلب األول: موقف المشرع السوري من السببية. 
لم يترك المشرع السوري مسألة السببية دون تقنين, بل تبنى 

, أرسى به قواعد 213نصًا عامًا في قانون العقوبات هو المادة 
سببية في جميع الجرائم المقصودة وغير المقصودة, مقتبسًا من نص ال

 من قانون العقوبات اإليطالي.   41المادة 
تحت عنوان ساجتماع األسبابس؛  213وقد جاء نص المادة 

 ونصها:
إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين  .1

اب أخرى النتيجة الجرمية من جهة ثانية ل ينفيها اجتماع أسب
سابقة أو مقارنة أو لحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت 

 مستقلة عن فعله.
ويختلف األمر إذا كان السبب الالحق مستقال  وكافيا  بذاته  .2

إلحداث النتيجة الجرمية. ول يكون الفاعل في هذه الحالة 
 عرضة إل لعقوبة الفعل الذي ارتكبه".

القتلل واإليلذاء, فقلد أورد  ونظلرا ألهميلة مسلألة السلببية فلي جلرائم
المشرع في قلانون العقوبلات نصلًا خاصلًا يعلالل مسلألة السلببية فلي هلذه 

, الذي جاء تحت عنلوان سالقتلل واإليلذاء 554الجرائم, وهو نص المادة 
إذا كان المووت واإليوذاء الناجمين عن تعدد األسبابس, والقاضي بأنله س 

سوباب جهلهوا الفاعول المرتكبان عن قصد أو غير قصود نتيجوة عود  أ
فوي  وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبوة بالمقودار المبوين

 .(11)س911الماد  
نالحلظ أنهلا تتبنلى  213وباستقراء نص الفقرة األولى ملن الملادة 

نظريللللة تعللللادل األسللللباب؛ إذ اعتبللللرت أن الفاعللللل يعتبللللر مسللللؤواًل عللللن 
ها, سلواء كانلت النتيجة ولو تضافرت عواملل أخلرى ملع فعلله فلي إحلداث

هذه العوامل سابقة أو مرافقة أو الحقة لفعله, وسواء كانت مستقلة علن 
فعله أو ناتجة عنه, وسواء كلان الفاعلل يعللم بوجودهلا أم ال. فلال تلأثير 

لكل ذلك عللى قيلام رابطلة السلببية بلين الفعلل والنتيجلة, وعللى مسلؤولية 
 .(.12)الفاعل عن هذه النتيجة

ي الفقرة الثانية ووضع استثناًء, يتبلين منله غير أن المشرع عاد ف
تبنيللله لنظريلللة السلللبب المالئلللم فلللي حاللللة تلللدخل عاملللل ملللا بلللين الفعلللل 
والنتيجلللة, فيقطلللع رابطلللة السلللببية بينهملللا, وينفلللي مسلللؤولية الفاعلللل علللن 

 النتيجة الحاصلة, إذا توافرت به الشروط التالية:
 أن يكون الحقًا لفعل الفاعل. .1
 .أن يكون مستقالً عنه .2
 أن يكون كافيًا بذاته إلحداث النتيجة الجرمية. .3

ذا أردنا تبسيط المسألة يمكننا القول بأن العوامل التي تساهم  وا 
مع فعل الفاعل في إحداث النتيجة قد تكون سابقة أو مرافقة أو الحقة 
له. فإذا كانت سابقة أو مرافقة له فهي ال تقطع العالقة السببية بين 

بأي شكل. أما إذا كان العامل قد أتى الحقًا  فعل الفاعل والنتيجة
للفعل, فانه أيضًا ال يقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة إال إذا 
كان مستقاًل عن الفعل, وكافيًا لوحده إلحداث النتيجة. ففي هذه الحالة 
فقط تنقطع الرابطة, وتنتفي مسؤولية الفاعل عن النتيجة الحاصلة, 

 .ل الذي ارتكبهويعاقب فقط عن الفع
فإذا تعر  أحدهم لطعنة بسكين, ثم جاء شخص ثالث وعاجلله 
بطلقة من مسدس أودت بحياته. فهنلا الطللق النلاري عاملل الحلق لفعلل 
الطعللن بالسللكين, ومسللتقل عنلله, أي غيللر نللاتل أو متولللد عنلله, وكللاف 
لوحللده إلحللداث الوفللاة. فالطللاعن هنللا ال يسللأل عللن الوفللاة أي عللن جللرم 

ملن الملادة  2تقتصر مساءلته عن جلرم اإليلذاء تطبيقلًا للفقلرة القتل, بل 
213. 

وللتوضللليح أكثلللر, لنفتلللر  أن زيلللدا دس السلللم فلللي طعلللام بكلللر, 
فأكله وشلعر بلأعرا  التسلمم فاتجله إللى المستشلفى فدهسلته سليارة فلي 
الطريق ومات على أثر ذلك. أو تم نقله بسيارة صديقه للمستشفى وفلي 

 نتيجة السرعة ومات بكر.الطريق انقلبت السيارة 
, يختلللللف الحكللللم فللللي 2فقللللرة  213فهنللللا, اسللللتنادًا لللللنص المللللادة 

الحلللالتين. ففلللي الحاللللة األوللللى, أي الوفلللاة دهسلللًا, يعتبلللر اللللدهس سلللببًا 
الحقًا ومستقاًل وكافيًا لوحده إلحداث الوفاة. فيقطع العالقة السلببية بلين 

يلر المقصلود, بيلد فعل زيلد ووفلاة بكلر, فهلو ال يسلأل علن جلرم القتلل غ
أنلله يسللأل عللن شللروع فللي القتللل لوضللعه السللم فللي طعاملله وعللدم تحقللق 
النتيجللة لظللرف خللار  عللن إرادتلله. أمللا فللي الحالللة الثانيللة, فهنللا انقللالب 
السيارة بالرغم من أنه سبب الحق وكلاف بحلد ذاتله إلحلداث الوفلاة, إال 

لملا أسلعفه أنه ليس مستقاًل عن فعل زيد, بل متولد عنه, فلوال فعل زيد 
الصديق بسيارته. ولذلك ال يعتبر انقالب السليارة هنلا سلببًا مسلتقاًل, وال 
يقطع الرابطة السببية بين فعل زيد ووفاة بكر, فهنا يسأل زيلد علن جلرم 

 القتل غير المقصود إضافة لمساءلته عن جرم الشروع في القتل.
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, فلالمالحظ 554أما بخصوص النص الخاص الوارد في الملادة 
, 213ه للللم يلللدخل أي تعلللديل عللللى اللللنص العلللام, اللللوارد فلللي الملللادة أنللل

بالنسبة للقواعد العامة للسببية السالف شرحها, بل اكتفى بتحديلد مقلدار 
العقاب في حالة اقتران الفعل مع عوامل أخلرى مسلتقلة عنله, سلابقة أو 
مقارنة لوقوعه أو الحقة له, إذا كانت غير كافية إلحداث النتيجة. ففي 

الحالللة, إذا مللا ثبللت جهللل الفاعللل للعوامللل األخللرى, يبقللى مسللؤواًل  هللذه
 .(13)عن النتيجة الحاصلة, ولكن يعاقب كشارع في ارتكاب الجريمة

أما إذا ثبت علمه بتلك العوامل فيعاقب على ارتكابه جرمًا تامًا 
تطبيقًا للمبدأ العام ستعادل األسبابس الوارد في الفقرة األولى من المادة 

وكل ما في األمر أن الفاعل يستحق تخفيف العقاب ألن  .213
 أسباب الوفاة أو اإليذاء كانت مجهولة لديه, وغير متولدة عن فعله.

ففي المثال السابق عن جرح زيد لبكر, بفر  أن بكرا مري  
بالسكري  ولم يلتئم جرحه لهذا السبب, فتفاقمت حالته,  ومات على 

لجرح والوفاة تبقى قائمة, تطبيقًا للمبدأ أثر ذلك. فعالقة السببية بين ا
العام ستعادل األسبابس, ويبقى زيد مسؤواًل عن الوفاة, حتى ولو لم يكن 
الجرح هو وحده السبب في الوفاة. ولكن عقابه يختلف مقداره استنادًا 
لعلمه بمر  بكر أم لجهله به. فإذا كان يعلم مسبقًا بمر  بكر وأقدم 

القتل التام. أما إذا كان ال يعلم, فيعتبر  على جرحه, فيعاقب عقاب
 شارعًا في القتل.

 المطلب الثاني:  موقف المشرع األردني والمصري من السببية
لم ينظم المشرع األردني هذه المسألة في القسم العام ملن قلانون  

العقوبلللات, بيلللد أنللله أورد نصلللًا خاصلللًا فلللي القسلللم الخلللاص ملللن قلللانون 
واإليللذاء, اعتبللره بعلل  الفقلله األردنللي بمثابللة العقوبللات بللين مللواد القتللل 

 تكريس لنظرية السببية )الفرع األول(.
أما المشرع المصري فلم ينظم مسألة السببية, ولم يلورد أي نلص 
فللللي القسللللم العللللام أو القسللللم الخللللاص فللللي قللللانون العقوبللللات حللللول هللللذه 
المسألة, لذلك كانلت ملدار خلالف كبيلر فقهلًا واجتهلادًا فلي تبنلي إحلدى 

 ريات السببية )الفرع الثاني(.نظ

 الفرع األول: الموقف التشريعي األردني
 أول : موقف المشرع األردني

ملن القسلم العلام  71حتى  68تناول المشرع األردني في المواد  
مللللن قللللانون العقوبللللات الللللركن المللللادي للجريمللللة دون أي ذكللللر للرابطللللة 

للك أن المشلرع للم السببية التي تعلد أحلد عناصلره الثالثلة. يسلتنتل ملن ذ
يشغل نفسه بمسألة السببية معتبرًا إياها من عمل الفقله والقضلاء ال ملن 

 .(14)عمل المشرع
بيللد أن المشللرع قللد أورد فللي القسللم الخللاص مللن قللانون العقوبللات 
فللي معللر  تصللديه لجللرائم القتللل واإليللذاء نصللًا خاصللًا تحللت عنللوان: 

 345نلللص الملللادة القتلللل واإليلللذاء النلللاجمين علللن تعلللدد األسلللباب, وهلللو 

 قصوودالمرتكبووان عوون  "إذا كووان الموووت أو اإليووذاءالتللي تقضللي بأنلله: 
نتيجووة أسووباب متقدمووة جهلهووا الفاعوول وكانووت مسووتقلة عوون فعلووه  أو 

 لنضمام سبب منفصل عن فعله تماما  عوقب كما يأتي: 
باألشغال الشاقة مد  ل تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله  .9

 األشغال الشاقة المؤبد .يستلزم عقوبة اإلعدام أو 
بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله  .2

 يستلزم عقوبة غير اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبد ".

 ثانيا : موقف الفقه األردني
سالفة الذكر يرى بع  الفقله األردنلي  345استنادًا لنص المادة 

ائم القتللل واإليللذاء تبنللي المشللرع لنظريللة تعللادل األسللباب فللي مجللال جللر 
 .(15)المقصودين

ونحن نخالف هذا اللرأي, إال إذا أردنلا أن نللوي عنلق هلذا اللنص 
لنظرية تعادل األسباب. فهذا النص برأينا لم  لنستخر  منه تبني المشرع

نمللا أوجللد حكملاً  مخففللًا لعقلاب القاتللل قصللدًا إذا  يضلع نظريللة للسلببية, وا 
ملن قبلله ومسلتقلة علن فعلله. تضافرت ملع فعلله عواملل أخلرى مجهوللة 

مللن قللانون العقوبللات السللوري  554وهللذا الللنص هللو شللبيه لللنص المللادة 
الللذي سللبق شللرحه فللي المطلللب السللابق, والشللبه مللرده لللذات المصللدر 

قلللانون ملللن  568التشلللريعي للقلللانونين السلللوري واألردنلللي, وهلللو الملللادة 
اللللذي وضلللعت نسلللخته األوللللى باللغلللة  1943العقوبلللات اللبنلللاني لعلللام 

الفرنسللية, والللذي اقتبسلله المشللرع السللوري كللاماًل, والللذي اقتللبس المشللرع 
. ملللع اإلشلللارة إللللى 345األردنلللي بعللل  أحكامللله, ومنهلللا نلللص الملللادة 

اقتصلار التخفيلف فلي اللنص األردنلي عللى القتلل واإليلذاء المقصلودين, 
ذي مد المشرع اللبناني ومن بعده السلوري التخفيلف ليشلمل في الوقت ال

 القتل واإليذاء المقصودين وغير المقصودين.
ونؤكد ملن جهلة أخلرى أن المشلرع األردنلي للو أراد تنظليم مسلألة 
السلللببية, كعنصلللر ملللن عناصلللر اللللركن الملللادي للجريملللة بشلللكل علللام, 

سللوري( 213مللن قللانون العقوبللات اللبنللاني ) 214القتللبس نللص المللادة 
من قانون العقوبات اإليطالي, الذي تبنلى  41المقتبس بدوره من المادة 

بصللللراحة نظريللللة تعللللادل األسللللباب فللللي الفقللللرة األولللللى ونظريللللة السللللببية 
 المالئمة في الفقرة الثانية. 

الخلللاص  345وباعتبلللار أن المشلللرع األردنلللي أورد نلللص الملللادة 
لعامل اآلخر اللذي تضلافر بالقتل واإليذاء قصدًا, معتبرًا جهالة الفاعل ل

مع فعله, واستقالله عن فعله, سببًا لتخفيف العقاب, نستنتل في الحاللة 
المقابلة أنه لوكلان يعللم بالعاملل اآلخلر, أو أنله توللد علن فعلله, فهنلا ال 
تخفيف للعقاب, بل يبقى الفاعلل مسلؤواًل علن الوفلاة بلالرغم ملن تضلافر 

وفلللاة, وهللذا هللو جلللوهر عوامللل أخللرى مللع فعلللله سللاهمت فللي إحللداث ال
نظريللة تعللادل األسللباب. الللذي استخلصلله بعلل  الفقلله استخالصللًا بلللوي 

 .345عنق نص المادة 
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ولكن إذا تماشينا مع هذا الرأي  في تبنلي المشلرع لنظريلة تعلادل 
األسباب في جريمة القتلل المقصلودة, نتسلاءل أليسلت هلذه النظريلة ملن 

تطرفهلللا وقسلللوتها عللللى  أكثلللر النظريلللات التلللي تعرضلللت لالنتقلللاد لشلللدة
الجللللاني, بتوسللللعها فللللي نطللللاق السللللببية إلللللى حللللد مسللللاءلة الفاعللللل عللللن 
العوامللل نللادرة الحصللول فللي الحيللاة العاديللة, ومللن حيللث تناقضللها ألنهللا 
فللي الوقللت الللذي تقللر فيلله تعللادل األسللباب ال تلبللث أن تميللز مللن بينهللا 

دفعلت  ؟ أليسلت هلذه االنتقلادات هلي التلي(16)سببًا تحمله عبء النتيجلة
المشللرع اإليطللالي ومللن بعللده اللبنللاني والسللوري إلللى التخفيللف مللن حللدة 
غلوهلللا باعتملللاد نظريلللة السلللببية المالئملللة اسلللتثناًء عليهلللا إذا تلللوافر فلللي 
العامللل اآلخللر الللذي تضللافر مللع فعللل الجللاني ثالثللة شللروط: أن يكللون 

بعد الحقًا للفعل ومستقاًل عنه وكافيًا بحد ذاته إلحلداث الوفلاة, فهنلا تسلت
نظريلللة تعلللادل األسلللباب وتطبلللق نظريلللة السلللببية المالئملللة, التلللي تقطلللع 
الرابطللة السللببية بللين فعللل الجللاني والوفللاة وعللدم مسللاءلة الفاعللل إال فللي 

 حدود فعله.
ذا استطاع الرأي الفقهي السابق أن يستخلص ملن نلص الملادة  وا 

نظريلللة تعلللادل األسلللباب, فملللن أيلللن سيسلللتخلص نظريلللة السلللببية  345
مة, التلي يعلد إغفالهلا حسلب ذات اللرأي الفقهلي سملن قبيلل السلهو المالئ

 .(17)الذي ينبغي تداركه عند أول فرصة متاحةس

 ثالثا : موقف القضاء األردني 
يبلللدو ملللن خلللالل قلللرارات محكملللة التمييلللز األردنيلللة اتجاههلللا إللللى 
تبنلللي نظريتلللي تعلللادل األسلللباب والسلللببية المالئملللة. فلقلللد تبنلللت النظريلللة 

دما قضت في حكم لها بمسؤولية الجلاني علن جريملة اإليلذاء األولى عن
المفضي إلى عاهة دائمة ألنه قام بلوي إصبع المجني عليهلا مسلببًا بله 
عاهة دائمة بالرغم من تضافر عامل آخر ملع فعلله سلاهم فلي حصلول 
هذه النتيجة وهو التجبير الخلاطف. وللم تعتبلر أن مجلرد انضلمام عاملل 

ف إلى فعل الجاني قاطعلًا للرابطلة السلببية بلين آخر وهو التجبير الخاط
فعل الجاني والنتيجة, وقررت أنه سإذا كان االعتداء الذي قام به الملتهم 
قللد ألحللق بإصللبع المشللتكية عاهللة دائمللة فللإن إدانتلله فللي جنايللة إحللداث 
العاهلللة متفلللق ملللع أحكلللام القلللانون. أملللا كلللون تجبيلللر اإلصلللبع قلللد جلللرى 

 .(18)ثر في مسؤولية المتهم الجنائية...سبصورة خاطئة, فإن ذلك ال يؤ 
وفي قرار آخر قضت بأنه سإذا كانت وفاة المجنلي عليله للم تنشلأ 
نمللا عللن انضللمام سللبب منفصللل عللن هللذا الفعللل  عللن الضللرب وحللده وا 

يعلاني منهلا  وسابق عليه وهو الحاللة المرضلية التلي كلان المجنلي عليله
تطبللق بحقلله حكللم  والتللي يجهلهللا المللتهم فإنلله يتوجللب علللى المحكمللة أن

. أي بقللاء مسلللؤولية الفاعللل علللن (19)ملللن قللانون العقوبلللاتس 345المللادة 
جلللرم القتلللل, بلللالرغم ملللن تضلللافر العاملللل اآلخلللر وهلللو ملللر  المجنلللي 
السابق مع فعله, استنادًا لنظرية تعلادل األسلباب, إال أنله يخفلف عقابله 

علد , وذلك لجهله بمر  المجني عليه الذي ي345استنادًا لنص المادة 
 سببًا منفصاًل عن الفعل وسابقا عليه.

وفللي قللرار آخللر قضللت بأنلله إذا نتجللت العاهللة الدائمللة عللن عللدم 
اعتنلللاء المجنلللي عليللله بلللالعال  وعللللن إهمالللله معالجلللة نفسللله فلللإن هللللذا 

 .(21)اإلهمال ال يؤثر في وصف الجريمة
أملللللا تبنلللللي محكملللللة التمييلللللز لنظريلللللة السلللللببية المالئملللللة فيمكننلللللا 

رين لها, اعتبرت في األول أن العالقة السببية تنتفي استخالصه من قرا
بين فعل المتهم والوفاة إذا ثبلت بلأن علدم ارتكلاب الفعلل ملا كلان يحلول 
دون تحقيق النتيجلة, ألن العاملل الالحلق المسلتقل علن هلذا الفعلل كلان 
كافيًا بذاته إلحداثها, وهذا هو جوهر نظرية السببية المالئمة. وقلد جلاء 

سإذا كانللللت المميللللز ضللللدها بعللللد أن وضللللعت مولودهللللا  فللللي الحكللللم أنلللله
المجني عليه ووجدت أنله مشلوه الخلقلة وقاملت بطعنله بالسلكين, إال أن 
اإلصلللابات التلللي أصللليب بهلللا الطفلللل كانلللت جروحلللًا سلللطحية لللليس ملللن 
نملللا الوفلللاة نجملللت علللن نقلللص فلللي نملللو  شلللأنها أن تلللؤدي إللللى وفاتللله, وا 

األخللص مركللز التللنفس, المراكللز الرئيسللية الموجللودة فللي دماغلله وعلللى 
فإن فعل المميز ضدها هو شروع في قتل ما دام أن هذا الفعل للم يكلن 

فللنقص نمللو المراكللز الرئيسللية فللي  .(21)للله أي دخللل فللي حصللول الوفللاةس
الللدماه هللو عامللل مسللتقل عللن فعللل المتهمللة وكللاف بحللد ذاتلله إلحللداث 

فلال تسلأل  الوفاة, فهو يقطع الرابطة السببية بين فعل األم ووفاة الطفل,
نما تسأل في حدود الفعل الذي قامت به وهو الشروع.  عن قتله, وا 

ويللرى الباحثللان هنللا أنلله لللو حللدثت هللذه الواقعللة فللي سللوريا لطبللق 
على األم نظرية تعادل األسباب ولليس السلببية المالئملة, وستسلأل علن 
قتل تام للطفل, باعتبار أن شروط تطبيق السببية المالئمة فلي التشلريع 

ري تحقللق منهللا فقللط شللرطان مللن ثالثللة وهمللا االسللتقالل والكفايللة السللو 
إلحداث الوفاة, بيد أن الشرط الثالث قد انتفى وهو وجوب كون العاملل 
اآلخر الحقًا للفعل ال سابقًا له, ونقص نمو المراكز الرئيسلية فلي دملاه 
الطفللل وجللد بلله منللذ والدتلله, فهللو عامللل سللابق علللى فعللل األم, إال إذا 

ذا اللنقص كلان الحقلًا فلي وجلوده لفعلل المتهملة, فهنلا تتحقلق ثبت أن هل
 الشروط الثالثة, وتنقطع الرابطة السببية بين الفعل والوفاة.

أمللا القللرار الثللاني فكللان متعلقللًا بالقتللل غيللر المقصللود, وبمقتضللاه 
قررت أن سالمعيار فلي تلوافر رابطلة السلببية بلين الفعلل الخلاطف والوفلاة 

قوع النتيجة باستبعاد الخطلأ المرتكلب, ولغايلات يقوم على عدم تصور و 
المسؤولية الجزائية ال فرق بين أن تكون الرابطة السببية مباشرة أو غير 
مباشللللرة عنلللللدما تكلللللون العواقللللب متوقعللللله فلللللي ظللللروف ارتكلللللاب الفعلللللل 

 .(22)الخاطفس

 الفرع الثاني: الموقف التشريعي المصري
بية في التشريع إن عدم النص إطالقًا على تنظيم مسألة السب

الجنائي المصري أوقع الفقه واالجتهاد في االختالف والتردد حول تبني 
نظرية من نظريات السببية. حتى استقر األمر لدى غالبية الفقه 
ومحكمة النق  على تبني معيار للسببية ال يختلف في مضمونه عن 

 .(23)جوهر نظرية السببية المالئمة
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صري أول األمر, فأخذ في وقد ترددت أحكام القضاء الم
أحكامه القديمة بنظرية السببية المباشرة في جرائم القتل العمد, معتبرًا 
أن الجاني ال يسأل إال عن النتيجة المباشرة لفعله. فإذا لم تكن الوفاة 
نما لتداخل عوامل أخرى, كمر  أو إهمال  راجعة لهذا الفعل وحده, وا 

نما يسأ ل فقط عن جرح قصدي أو شروع في العال , فال يسأل عنها وا 
في قتل حسب األحوال, وتطبيقًا لذلك قضى بعدم تطبيق عقوبة 
الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة إذا ثبت أن تلك العاهة لم تنشأ 

 .(24)إال من إهمال المصاب في عال  نفسه
ولكن السائد في القضاء المصري منذ زمن طويل وحتى اآلن 

ن كان يعبر عنها هو األخذ بتطبيقات نظرية ا لسببية المالئمة, وا 
بتعبيرات غير دقيقة في بع  األحكام. فقد صاغت محكمة النق  
بعبارة عامة معيارًا للسببية مقررة أن سعالقة السببية عالقة مادية تبدأ 
بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه 

 . (25)ه عمدًا...سمن النتائل المألوفة لفعله إذا أتا
وقبل ذلك كانت المحكمة قد تبنت جوهر هذه النظرية في 
مجموعة من أحكامها, مؤسسة مسؤولية الفاعل عن الوفاة لكونها 
نتيجة عادية مألوفة في استطاعة الجاني أن يتوقعها كأثر لسلوكه. من 
ذلك ما قضت به من سأن الضارب يكون مسؤواًل عن الوفاة, ولو 

بة المجني عليه بتسمم معوي نتيجة لمر  الحمرة نتجت عن إصا
 .(26)الذي يعتبر من األمرا  التي تنشأ عادة عن الجروحس

وما قضت به من أنه سإذا كان المتهم قد أحدث بالمجني عليه 
حروقًا بجبهته وبمواضع أخرى فأدى ذلك إلى وفاته, فإنه يكون مسؤواًل 

ن كان قد ساعد على حدوثها  حالة قلب المجني عليه عن النتيجة, وا 
والرئتين, ما دام في مقدور الجاني أو من واجبه أن يتوقع هذه 

. وما قضت به من سأن إهمال العال  أو حدوث (27)العواملس
مضاعفات تؤدي إلى الوفاة ال يقطع عالقة السببية بين اإلصابة 

وما قضت به من سأن المتهم مسؤول في صحيح القانون . (28)والوفاةس
يع النتائل المحتمل حصولها من اإلصابة, ولو كانت عن عن جم

طريق غير مباشر, كالتراخي في العال  أو اإلهمال فيه, ما لم يكن 
 .(29)متعمدًا لتجسيم مسؤولية الجانيس

وفللي أحكللام أخللرى أسسللت محكمللة الللنق  مسللؤولية الفاعللل عللن 
قعهللا, الوفللاة لكونهللا نتيجللة شللاذة غيللر مألوفللة ال يسللتطيع الجللاني أن يتو 

وتطبيقلًا لللذلك قضلت سبللأن عالقلة السللببية  .وبالتلالي فهللو ال يسلأل عنهللا
تنقطللع, وال يسللأل الجللاني إال عللن فعللله مجللردًا عللن النتيجللة, إذا تعمللد 

وقضللت أنلله  .(31)المصللاب عللدم عللال  نفسلله لتجسلليم مسللؤولية الجللانيس
سإذا كانلللت الوفلللاة حصللللت نتيجلللة هبلللوط القللللب المفلللاجف عقلللب إعطلللاء 

نسلللين بسللبب حساسللية المجنللي عليهللا, وهللي حساسللية خاصللة حقنللة الب
بجسللم المجنللي عليهللا كامنللة فيلله وللليس هنللاك أي مظللاهر خارجيللة تللنم 

عنهلللا أو تلللدل عليهلللا, فلللإن المحكملللة ال تكلللون قلللد أخطلللأت إن هلللي للللم 
 .(31)تحمل المتهم المسؤولية عن وفاة المجني عليهاس

 الخاتمة 
دقيقة, وهي مشكلة تلك هي مشكلة السببية, مشكلة معقدة و 

عامة في القانون الجنائي, والقول فيها واحد في كل أنواع المسؤولية, 
 ولذلك فهي تسري على سائر جرائم الضرر.

ذا كان السؤال الذي تطرحه رابطة السببية دومًا في القتل هو  وا 
اآلتي: إذا تعددت العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة فإلى أي 

 ني سببًا في إحداث الوفاة؟مدى يعتبر فعل الجا
فإن السؤال الذي طرحته هذه الدراسة هو: هل أجابت 

 التشريعات الثالثة محل المقارنة عن هذا السؤال؟ 
 استنادًا لما سبق توصلت الدراسة إلى النتائل والمقترحات التالية: 

 النتائج: 
لم ينظم المشرع المصري مسألة السببية في صلب قانون  .1

غم من أهميتها, تاركًا الباب مفتوحًا للفقه والقضاء العقوبات بالر 
لتبني نظرية السببية, مما أدى لتردد وتخبط في الفقه والقضاء 

 لدقة المسألة وتعقيدها.
لم ينظم المشرع األردني, في القسم العام من قانون العقوبات,  .2

مسألة السببية كعنصر من عناصر الركن المادي لجريمة 
في القسم  345ذي أورد نص المادة الضرر, في الوقت ال

الخاص من قانون العقوبات, تحت عنوان القتل واإليذاء 
الناجمين عن تعدد األسباب. هذا النص الذي اعتبره بع  
الفقه األردني تكريسًا لنظرية تعادل األسباب في جرائم القتل 

 واإليذاء؛ بالرغم مما وجه لهذه النظرية من سهام النقد.
ام القضلاء األردنلي وتخبطلت بلين تطبيلق نظريلة لقد ترددت أحكل .3

تعللادل األسللباب, ونظريللة السلللببية المالئمللة, دون التوصللل إللللى 
 اجتهاد مستقر حول هذه المسألة.

نظم المشرع السوري مسألة السببية فلي صللب قلانون العقوبلات,  .4
, متبنيلللًا فلللي فقرتهلللا األوللللى نظريلللة 213وكرسلللها بلللنص الملللادة 
واستثناًء عليها, في الفقلرة الثانيلة, نظريلة تعادل األسباب كمبدأ, 

السببية المالئمة إذا توفر في العاملل المتضلافر ملع فعلل الملتهم 
ثالثللة شلللروط: أن يكللون الحقلللًا للفعللل وغيلللر متولللد عنللله وكلللاف 
بحد ذاتله إلحلداث النتيجلة. وهلي ملن أهلم النظريلات التلي القلت 

 قبواًل على المستوى التشريعي والفقهي والقضائي.
ن توجه المشرع السوري هلو األصلوب بلين التشلريعات الثالثلة. إ .5

فمسللللألة تنظلللليم المشللللرع لمسللللألة السللللببية يعللللد ضللللرورة قصللللوى. 
فلاألمر ال يتعلللق بتعريلف موضللوع ملا يتنحللى المشلرع عنلله للفقلله 
والقضللاء. فمشللكلة السللببية فللي التشللريع الجنللائي ليسللت تعريفللا, 
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نمللا نظريللة دقيقللة ومعقللدة تتطلللب تللدخال مللن المشللرع لتأصلليلها  وا 
 وتنظيمها.

 المقترحات
يرى الباحثان ضرورة تدخل المشرع المصري لتكريس نظرية  .1

السببية في نص قانوني صريح في القسم العام من قانون 
العقوبات. واعتماد النص السوري )اللبناني اإليطالي( نموذجا 

 لذلك.
 يرى الباحثان ضرورة تدخل المشرع األردني أيضًا لتكريس هذه .2

 345النظرية. إضافة إلطالق التخفيف الوارد في نص المادة 
على القتل واإليذاء المقصود وغير المقصود. وفي انتظار 
ن استنبط منه  التدخل التشريعي يبقى نص هذه المادة مجتزًأ, وا 
نظرية تعادل األسباب, التي من غير العدالة اعتمادها وحدها 

فسيكون لدينا تنظيمًا كنظرية للسببية. أما في حال التدخل, 
الذي يعد الحكم  345عامًا لهذه المسألة, إضافة لنص المادة 

الوارد بها تخفيفًا لعقاب القاتل عند جهله للعامل اآلخر, 
 واستقالل هذا العامل عن فعله.
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