
 مفردات مادة :

 القسم العام –  قانون العقوبات

 المرحلة الثانیة

 صلتھ بالعلوم االخرى ) –وظیفتھ  –مفھوم قانون العقوبات (موضوعھ 

 مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبیقھ

 مصدر قانون العقوبات

 مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات

 نتائج مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات

 نطاق تطبیق قانون العقوبات

 تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان

المبدأ العام في تطبیق القانون الجنائي في الزمان (مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي 
 على الماضي)

 نطاق تطبیق مبدأ عدم الرجعیة في القوانین الجنائیة

 تطبیق القانون الجنائي من حیث المكان

 ي)القانون الجزائي من حیث المكان(مبدأ اقلمیة القانون الجنائ  المبدأ العام في تطبیق

  االستثناءات على مبدأ االقلیمیة
 تطبیق القانون الجنائي على االشخاص

 تسلیم المجرمین

 الجریمة

 مفھوم الجریمة

 اركان الجریمة

 الركن النفسي للجریمة

 الركن الشرعي للجریمة

 صور ارتكاب الجریمة

 الشروع في الجریمة



 مراحل الجریمة السابقة للشروع

 اركان الشروع

 البدء بالتنفیذ

 قصد ارتكاب جنایة أو جنحة

 وقف التنفیذ أو خیبة أثره

 عقاب الشروع

 الجریمة المستحیلة

 المساھمة في الجریمة

 التمییز بین المساھمة االصلیة والمساھمة التبعیة في الجریمة

 المساھمة االصلیة في الجریمة

 المساھمة التبعیة في الجریمة

 وقوع نشاط غیر مشروع –الركن الشرعي 

 تدخل المساھم التبعي في النشاط غیر المشروع –الركن المادي 

 قصد التدخل لدى المساھم التبعي –الر كن المعنوي 

 تأثیر ظروف الجریمة على المساھمین فیھا

 أثر الظروف على المساھمین في الجریمة

 أثر االعذار على المساھمین في الجریمة

 یة العلم في المساھمین في الجریمة.تأثیر النتائج المحتملة واختالف القصد وكیف

 أثر النتائج المحتملة في مسؤولیة المساھمین في الجریمة

 أثر اختالف القصد في مسؤولیة المساھمین في الجریمة

 أثر اختالف كیفیة العلم بوقوع الجریمة في مسؤولیة المساھمین 

 أسباب اباحة الجریمة

 القواعد العامة في أسباب االباحة

 جبأداء الوا

 المبدأ العام ألداء الواجب



 تطبیقات المبدأ في اداء الموظفین لواجبھم

 استعمال الحق

 استعمال الحق كسبب عام لالباحة

 تطبیقات استعمال الحق

 الدفاع الشرعي

 شروط الدفاع الشرعي

 قیود الدفاع الشرعي

 أثر الدفاع الشرعي

 تجاوز حدود الدفاع الشرعي

 أنواع الجرائم 

 أنواع الجرائم من حیث جسامتھا

 أنواع الجرائم من حیث طبیعتھا

 أنواع الجرائم من حیث ركنھا المادي

 الجرائم االیجابیة والجرائم السلبیة

 الجرائم الوقتیة والجرائم المستمرة

 الجرائم ةالبسیطة وجرائم االعتیاد

 الجرائم المتلبس بھا والجرائم غیر المتلبس بھا

 أنواع الجرائم من حیث ركنھا الشرعي

 المجرم

 المجرم والمسؤولیة الجنائیة

 مفھوم المجرم

 أساس المسؤولیة الجنائیة

 سبب المسؤولیة الجنائیة

 القصد الجنائي

 الخطأ غیر العمدي



 موانع المسؤولیة الجنائیة

 فقد االدراك أو االرادة بسبب الجنون أو عاھة في العقل

 عقلالجنون والعاھة في ال

 فقد االدراك أو االرادة

 معاصرة فقد االدراك أو االختیار الرتكاب الجریمة

 فقد االدراك أو االرادة بسبب السكر أو التخدیر لتناول مواد

 مسكرة أو مخدرة 

 تناول المواد المسكرة أو مخدرة قسراً أو عن غیر علم

 فقد االدراك أو االرادة

 الجریمةمعاصرة فقد االدراك واالرادة الرتكاب 

 االكراه

 وقوع االكراه على المكره

 فقد المكره لحریة االختیار

 معاصرة االكراه الرتكاب الجریمة

 حالة الضرورة

 صغر السن

 حالة المسؤولیة الجزائیة(مخففات المسؤولیة)

 العقوبة

 مفھوم العقوبة وھدفھا

 انواع العقوبة

 العقوبات االصلیة

 العقوبات التبعیة

 العقوبات التكمیلیة

 تفرید العقوبة

 الظروف المشددة للعقوبة



 الظروف المخففة للعقوبة

 ایقاف تعداد الجرائم وأثره في العقاب التنفیذ

 


