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 -اخلطف:جرمية 

فانه من المقرر قانونًا وعلى مقتضىىىى ما نعىىى  علاه الما    الخطف:تعريف جريمة  
من قانون الجزاء التي تناول  بالتعريف جريمة الخطف فقد جرى نعىى ا على  (178)

مي ي " كل من خطف شخخخً خخخ ر اه  ذلخخخ ل  على االنت ان  ن املك ن من ن ي ي نليه عكدة إدت ا         أنه:
آخر اجزل إدت عع قب ا حلبس مد    تكل ان ثالث سخخاتنو    و  ع ا خخر سخخاتنو إنعن ك ي نلطف ا لكت     

 نلملهدعد    ا حلدنة ك ات نلعكتاة نحلبس مد    تكل ان سبع ساتنو    و  ع مخس ا ر  ساة ....."
 -أركان اجلرمية: 

 أوالً: الركن املادي:
   شقين:وبإستقراء هذا النص يتبين أن الركن الما ي في هذه الجريمة يتكون من 

وهو يتحقق بنقل الشخص من المكان الذي يقام فاه عا    الخطف:فعل  األول:الشق 
 إلى مكان آخر بقعد إخفائه عن بيئته ف ذا الشق يتركب من عنعرين أساسين: 

 عا  .يقام في ا  انتزاع الشخص المخطوف من البقعة التي األول:
نقله إلى مكان آخر واحتجازه فاه بقعىىىىىد إخفائه عن بيئته فق يتحقق الخطف   الثاني:

ولكن يشىتر  لتكوين الجريمة  إذا كان الشىخص المخطوف قد خر  بإرا ته من منزله   
أن يكون الشىىخص المخطوف قد نقل إلى محل آخر نقًق من شىىإنه إبعا ه عن المكان 

 . فائه عن بيئتهالذي يقام فاه وإخ 
يشىىىىىىىىىىىتر  لتوافر جريمة الخطف حعىىىىىىىىىىىو  الخطف   والتحايل:اإلكراه  الثاني:الشقققققققق 

بالتحايل أو اإلكراه   فاإلكراه هو كل ما من شىىىىىىىإنه سىىىىىىىلب إرا   المجنى علاه وهو إما 
ما ي أو أ بي فاإلكراه الما ي يشىىىىىىىىىمل كافة الوسىىىىىىىىىائل الما ية التي ت ىىىىىىىىىتخد  في نقل  

ومته كإخذه بالقو  وكذا الوسىىىىىىىىىىىىائل التي تحرمه من كل  الشىىىىىىىىىىىىخص المخطوف ر م مقا
عقلاىًا أو تنويمىه مانىايا ىىىىىىىىىىىىىىاىًا واإلكراه ا  بي    أو مؤثر   مخىدر   مقىاومىة كىإعطىائىه مىا 

يتكون من الت ديد وهو يإخذ حكم اإلكراه الما ي إذا كان من شىىىىىىىىىإنه التإثير على إرا   
 المجنى علاه بقوه لم يكن في قدرته مقاومت ا .

تحايل هو الاش والخداع ويمكن وقوع التحايل بواسىىىىطة اسىىىىتعما  وعو  كاذبة أو أما ال
 أهله.علاه بإسم  المجنيتزوير كتب مزور  أو االستعانة في نقل 
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" عيفي لتجت  نلملح عل ن  خخخيف  ر جراة نلطف  ي عتاة ني اي اندت ا ات بإنه: وقد حكم في معىىىىىىىىىىىر 
 سدًدمت مب ادة قدذا  جاده ي " .
 ( 443ص  4استقالل  1905يونيو  8مصر  )جنايات

ومن نافلةاا قولوأ  ن نا في لذ  ا ق قوملاف   نال من قومليي  ن  نافج من قوايق   ماف  

فداأ قوا ي يلع اةيال ف هإل قثناف  يسااااابةب  تهتيدبال اا   يجااااافه قومان  اةيال تافو

اة  ا     له ه قوايق   بلو   سااافساااف   اافم اوقووقفع و بج قوديض وقو هإل تصاااف

يجاافه قومان  اةيل تفوفدأ قو ي ييبفض جاا ه لفن هصااأ   ق قوفدأ تفويجاافه ل  

اييماا ووفن يجااااافه قومان  اةيال  ناف ويل ساااااتتاف  واتفها تفومدن  قولافنونذ تأ  ن 

 بوقلي يفن من  يففن قواييما وت وج ال بوا  قفنونف .قويجف يهوأ  ون 

 (456ص 1وتفضال يراجع في ذلك مؤلف الدكتور محمد كامل مرسى بك والدكتور مصطفى السعيد ج  )عفوا

 الركن املعنوي " القصد اجلنائي " ثانيًا:

  المجنييتحقق القعد الجنائي في جريمة الخطف باتجاه إرا   الجاني إلى انتزاع 
علاىه من المكىان الىذي ي اش فاىه عىا   وإبعىا ه عنىه مب علمىه بىذلىل  ير أن الجريمىة  

  180الماثلة تتطلب لقاام ا إلى جانب هذا القعىىىىد قعىىىىدًا خانىىىىًا ح ىىىىب نص الما    
عىىىىىىرف  بمقارفة ا فعا  الما ية المكونة ل ا جزاء يتمثل في أن تكون ناة الجاني قد ان 

إلى قتىل المجنى علاىه أو إلحىاذ أذى بىه أو مواقعتىه أو هتىل عرحىىىىىىىىىىىىىىه أو حملىه على 
  يره.مزاولة البااء وابتزاز شيء منه أو من 

 :اخلطف جرميةالدعوى اجلنائية املتضمنة التنازل عن 
وبنفصاااأ   ه ، يسااابلأ قوهل قودف  لذ تدض قوايق   ان قوهل قويااا صاااذ  

لبهيج  اوى قوهل قوداف  ليهاف  - إلاة  ماف  و اةيال قوهافأ تاييماا قو ه - قويقتهاا

وال بسااله هب  لذ  ، من  ون قوهفاا وواو  ياافوى من قومانذ اةيل  و قومبجاايي

هل قومابمع تمدفقتا قوافنذ  مف   ويتل  قف مف   ،  يا صاذهفأ ساله   اوى قوهل قو

 .قولجفه

قومانذ  ) وياااا ي مدين له  وة ووا وقومابمع ففأ وويل له   و   وهل قودفقو 

قوا وواا ، مماف ي  ي   له   و قابا قه اة     ا ق قخ يي، هيا   ن قالابا قه اة (اةيال

 . اة  قوفي



3 

 

قوتافض اة   و  يبيج و و تصااااا    قيقي هل قوبنافبأ قوفويبذ ن قوميااااايع  

،   هل اف  وةمابمعت  ببدةلاوى قوانف يا قو  خن  مصاااايايل و نمف وجااااع ه ق  و وج

من قفنون   240تمواض قومف ة  و وج  لأافب قوبنفبأ لذ تدض قوايق    ون ساااوق ف ،

يف اجلرائم اليت يشرتط لرفع "   :  ن اة  هفنصايى قثايقهق  وقومهففمف  قوابق يا قوبذ 
الدعوى فيها صددددددوى مددددد وى ه  اوك عكييف ج وئملا يف ارائم اعيماا وال تدي اليت ب هايد ع و  ها 
عكى احلبس ملدة مخس سدداواو وارائم اه هاح مرها املكا وال يريو واعه ا الوا ع عكى اله ح ارفرا  

ل هديد وا  ااز ارهوال  ال هديد ج جيوز لكمجك عكييف الن يتفو ع  امل هم الو ي صدددددداع هتيف عكى هال  ب  ج وا
وهسدري عكى ذما الصدكش مدروط الشد وى ه  ميش الشد   وه  ميش الذكيا صددوى احل م الو  تد.   

 "ال صاع 
ح  ن يبصااافول لياوب وةمانذ اةي  )قوهل قوم نذ( قوهل قو فيو مف ان قو فنيا 

 .فن  قواييما يف  ف  و يبنفبأ انل
لا ىىىىىىىىىى  من جرائم الشىىىىىىىىىىكوى التي يتوقف   الخطف يمةجر إن ف بناء على ما تقد 

  وال من الجرائم التي يجوز في ىىا العىىىىىىىىىىىىىىل  أو العفو أو  علي ىىا رفب الىىدعوى الجزائاىىة
( من قانون اإلجراءات 240المحد   حعىىىىىىىىىىىىىرًا بنص الما   ) التناز  من المجني علاه

وإن كىان يجوز التنىاز     ىالتىالي ال يجوز التنىاز  عن وبىا   والمحىاكمىات الجزائاىة الكويتي
 .خاص في ا )الحق المدني(عن الحق ال

 


