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 والسندات المالية –جريمة تزييف العملة واالوراق النقدية 

ال يخفى على أحد أهمية العملة في عالمنا المعاصر ، إذ أنها ترتبط بثروة البالد االقتصادية على ما 

ومن اجل تلك الخطورة يتدخل المشرع في جميع . تتوازن قيد العمليات االقتصادية تبعاً للتوازن النقدي

المختلفة ، بالعقاب على اقتراف مثل تلك الجرائم ، وجعلها جنايات دائماً، ولم تقف التشريعات الدول 

الجنائية عن هذا الحد ، بل أنها تعاقب المزيف الذي يرتكب جريمته بتقليد عملة متداولة إذا ارتكب فعلته 

 خارج إقليمها .

 علة التجريم

الى خطورة هذه الجريمة التي تكمن في عدة نواحي ان السبب في تجريم المشرع لفعل التزييف يرجع 

 منها:

 تتمثل الجريمة اعتداء على سيادة الدولة وعلى حقها في سك العملة. -1

 للخلل وتعريضها بها والعبث وصحتها العملة سالمة ضرب بالنهاية التزييف جرائم تشكل -2

 بها. العامة المالية الثقة زعزعة إلى يؤدي مما ، دورها فقدان في

 أتساع دائرة الجريمة لتشمل فئة اكبر من االفراد. -3

 المتطلبات الموضوعية

ً  منها فعل أي وقوع وبعد ، مادية أفعال عدة إطار في تتم أن يتعين ، التزييف جريمة تقوم لكي  لقيام كافيا

ً  أو األفعال هذه تقع أن أساس على الجريمة أركان من ركن  متداولة ورقية أو معدنية عملة على منها أيا

 ً ً  أو قانونا  . الخارج في أو العراق في عرفا

 المادتين في عنها العراقي المشرع عبّر كثيرة بوسائل التزييف ويتحقق -اوال: نشاط الجاني:

 -، وتتمثل هذه الوسائل بما يلي: العراقي العقوبات قانون من( 281 و 280)

ً ( بأن التقليد: صنع شيء 274المادة )عرفت  -التقليد: -1 ً صحيحا  يراد كاذب يشبه شيئا

 شكل على معدنية عملة باصطناع التقليد يقع فقد ، المتداولة بالعملة شبيهة عملة صنع بالتقليد

 نقوشها زالت قديمة عملة بطبع أو ، والعيار القيمة نفس لها كان ولو ، الصحيحة المسكوكات

ً  يكون أن التقليد في يشترط وال ، ذلك إلى وما الجديدة النقود بطابع  حتى به ينخدع بحيث ، متقنا

 مقبولة به تكون ما التشابه من المقلدة والعملة الصحيحة العملة بين يكون أن يكفي بل ، المدقق

 .الموضوع محكمة لتقدير هذا في والمرجع المدربة غير األعين به تنخدع بحيث أو التعامل في

 بأنهه التزييف 1969 لسنة( 111) المرقم العقوبات قانون من( 280) عرفت المادة -التزييف: -2

ً  يعههدّ )  أكثههر مسههكوكات تشههبه يجعلههها بطههالء طالؤههها أو وزنههها إنقهها  المعدنيههة للعملههة تزييفهها

ومن خهالل ههذا التعريهف يتضها لنها أن التزييهف صهورة قاصهرة علهى العمهالت ، (…قيمة

االنتقاا   ن همها :للتزييف في نظر التشريع والفقهه صهورتا. النقدية المعدنية دون الورقية

 ممها المعهدن من جزء بقطع ، المزيف بها يقوم التي العملية باالنتقا  يقصد -:أو التمويه

ً  لمعدنها الحقيقية القيمة من االنتقا  إلى يؤدي   الطاء أما التمويه أو ، وزنه إلنقا  تبعا
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معهدن أغلهى  ، إذ يتم ذلك بطلي المعدن الذي تتكون منه العملة المعدنيهة بقطعهة رقيقهة مهن

منههه قيمههة حتههى تظهههر وكأنههها مههن ذات المعههدن الههذي طليههت بههه ، لههذلك فهه ن التمويههه يمثههل 

 خطورة على سالمة العملة .

( عقوبات عراقهي حيهث نهّ  286التزوير في المادة ) المشرع العراقي عّرف -التزوير: -3

فيها على أن التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش، ويتحقق ذلك ب حداث تغيير فهي عملهة 

صحيحة كأن يغير الفاعل في الرسوم أو العالمات أو األرقام المبينة في العملة ، وغالباً ما 

يمة الحقيقية للعملهة كتغييهر لفهظ )واحهد( يحدث ذلك في الحروف أو الكلمات الدالة على الق

إلى )خمسة(. حتى تبدو وكأنها أكثر قيمة وال سيما في العمالت التي تتشابه كل فئاتهها فهي 

 .المظهر العام واألبعاد كالدوالر األمريكي
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 المحاضرة الثانية –جريمة تزييف العملة 

إن جريمة إدخال العملة المقلدة أو المزيفةة أو المةزورة  -:إخراجها أو المزيفة العملة إدخال -1
إلةةا العةةراك  معةةن اا إارىةةا إ ةةدئ اخلةةر جةةراي  العملةةة ة تزةةف  عةةادل جريمةةة  زي ةة  العملةةة 
نفسةةةزا خلةةةةورة وهةةةةد  زيةةةدىا ة إم إن ىةةةةم  الجريمةةةةة  قةةةو  الةةةةا أسةةةةا  إدخةةةال العملةةةةة   ةةةةر 

 ة اراه ةةةة أو أجن  ةةةة الصةةة   ة إلةةةا العةةةراك رإعةةةو النعةةةر اةةةن عةةةون العملةةةة   ةةةر صةةة  
وسةةةواا عانةةةو م داولةةةة تةةةف العةةةراك أو تةةةف الخةةةاري ة وملةةةأ لعةةةرو لر زةةةا تةةةف ال ةةةداول أو 
ال عامةةة  ة لةةةملأ  سةةة  ذ مر جةةةة ىةةةم  الجريمةةةة إةةةان  عاهةةةة  ةةةنف  اقوإةةةة مر ج ةةةف جةةةراي  

 ال زي   . 
  هو دفع العملة غير الصحييية فحا الاعلمح  ا والحدفع فحا الاعلمح  يع حا  عح -:الترويــــج -2

، ال حل ا العملحة فحا رحيشرص آحر  حرحر سييحح  يرحاشيع في ياصحر  فييحل و ح  محل يريححد

يآارش ه ل اي ااوافر روء ال ية ييي األرذ وييي الاعلم  ا إمحل محي نحلي يرحي ال يحة   حد 

  لى هذا الفع . األرذ فال يعل ب

م حرد ييحل ص العملحة   حد المآحرا اي -:حيازة العملة المزيفة بقصد الترويج والتعامل  -3

نلفيححل لايقححي  ريمححة الا ييحح  ومححي حححز رلححوا اليححل   للحح   المقلححدص او الم يفححة او المحح ورص 

 القل و ا وذلك اذا نل   الييل ص سقصد الارويج او الاعلم  سالك العملة.

 .اعادة التعام  بعملة بط  التعام  بها -4

 

 

 

 

 



 عقوبة جريمة تزييف العملة

نها فأنه سيعاقب قانونا عن جريمة تزييف العملة أما العقوبة إذا ما أرتكب الفاعل لواحدة م 

فهي مختلفة باختالف صور إرتكاب الجريمة ففي التقليد والتزوير والتزييف تكون العقوبة 

هي السجن باإلضافة للعقوبة التبعية وهي مراقبة الشرطة وباإلضافة إلى تدبير احترازي 

 ت في الجريمة .وهو مصادرة اآلالت واألدوات التي استخدم

وقرر المشرع عقوبة الحبس لكل من قبض بحسن نية عملة معدنية أو ورقة نقدية مقلدة أو 

 مزورة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد أن عرف حقيقتها.

سنوات لكل من صنع أو حاز عملة  10وكذلك قرر المشرع عقوبة السجن لمدة ال تقل عن ))

 .مزورة أو أدوات تدخل في تزوير العملة 

 -وقد نص المشرع على إعفاء الجاني من العقاب في حالة تحقق إحدى الحالتين وهما:

وتتمثل في إن الجاني الذي أرتكب فعل التقليد أو التزييف أو  –اإلخبار عن الجريمة  -اوال

التزوير يعفى من العقاب إذا بادر إلى إخبار السلطات المختصة عن الجريمة وقبل أن تشرع 

 صة بالبحث عن مرتكب الجريمةالسلطات المخت

إتالف العملة المزورة _ يعفى الجاني من العقاب إذا قام بإتالف العملة المزورة أو  -ثانيا

المزيفة أو المقلدة قبل استعمالها بشرط أن ال تكون السلطات قد شرعت بالتحقيق والبحث 

 عن مرتكب الجريمة .
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 محل الجريمة

 التقليد من بحمايتها الجزائي القانون يقوم التي والعرفي القانوني التداول ذات العملة هو الحماية هذه محل

 أن تزوير أو تزييف أو تقليد لجرائم محلا  تكون التي العملة هذه في ويشترط ، التزوير او التزييف او

 . خارجه في أو العراق في متداولة معدنية أو ورقية تكون

المراد بالتداول القانوني للعملة بانه يجب ان يكون لها تداول : اوال: التداول القانوني للعملة
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 .العقوبات العراقي

ملة بأنه تداول عملة بطريق )التداول العرفي( للعيعرف  -للعملة: التداول العرفيثانيا: 

 .)العرف( بين الناس دون ان يكون هناك التزام قانوني بقبولها كأداة تعامل نقدية

 

 المطلب الثاني

 المتطلبات المعنوية

قصد الجنائي العام بصفتها جرائم عمدية يتطلب لقيام جريمة تزييف العملة فضلا عن توافر ال

 .ضرورة توافر قصد جنائي خاص

 الفرع األول

 القصد الجنائي العام

دية ويتكون القصد العام في هذه الجرائم إن جرائم تزييف العملة بصورها المختلفة جرائم عم
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 الفرع الثاني 

 القصد الخاص

 

ال يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها توافر القصد العام وهم العلم واإلرادة المنصرفين إلى جميع 
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 .العقوبة فان الباعث ليس له تأثير إالّ في حدود سلطة القاضي في تقدير 

 



 جريمة تزوير المحررات

( 279-286الخامس وفي المواد )ظم المشرع أحكام تزوير المحررات ضمن الفصل الثالث من الباب ن

 (ق.ع298ق.ع كما جريمة استعمال المحررات المزورة في المادة )

 :تعريف التزوير -
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وثيقة أو أي محرر أخر بإحدى الطرق المادية أو المعنوية التي بينها القانون تغييرا من شأنه إحداث 

 ( ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من األشخاص

 :ن الجريمة ثالثة هيأركا

 الركن المادي: نشاط الجاني -1

 الركن المعنوي:القصد الجنائي -2

 الركن الثالث: إحداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من األشخاص -3

 

 الركن مادي : نشاط الجاني

 أوال: تغيير الحقيقة: ثانيا:في محرر ثالثا:بإحدى الطرق التي حددها القانون

 :يقةأوال: تغيير الحق
التزوير هو كذب يقع في محرر فال يمكن تصوره إال بتغيير الحقيقة فان لم يكن هناك تغيير للحقيقة فال 
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 متقنا بحيث اليمكن اكتشافه بل يستوي ان يكون واضحا

 اليشترط أن يكون تغيير الحقيقة متقنا بحيث اليمكن اكتشافه -
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 حقه

 ثانيا:محل التغيير: المحرر

لم يرد في ق.ع.ع تعرف المحرر ويكن تعريفه بأنه )أي ورقة مكتوبة يقصد أو يجوز استعمالها إثباتا 

 ( لما هو مكتوب فيها

 مي أو عرفيإن تغيير الحقيقة اليعد تزويرا مالم يكن كتابة سواء أكان المحرر رس

 اليشترط أن يكون المحرر من مادة معينة بل قد يكون من الورق أو الخشب أو المعدن أو الجلد-

 اليشترط ان يكون المحرر مكتوبا بلغة معينة-



 اليشترط ان يكون المحرر مكتوبا باليد أو بالة طابعة أو بالحاسوب -

 

 أنواع المحررات

 :ت الرسمية والعرفية وكاالتينظم المشرع العراقي التزوير في المحررا

المحررات الرسمية تعرف بأنها كل ورقة يحررها الموظف أو يتدخل في في تحريرها. وقد عرفه   1-

( ق.ع بأنه )المحرر الرسمي الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة 288المشرع العراقي في م)

نية وفي حدود سلطته واختصاصه أو تدخل ماتم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا لألوضاع القانو

ذلك من المحررات فهي في تحريره على أي صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية. أما ماعدا 

 .محررات عادي

(ق.ع كل ورقة 297 -295المحررات العادية)العرفية(:نظمها المشرع العراقي في المواد) 2- 

  اليحررها موظف مختص بتحريرها(

 

راقي لم يحدد المحرر العادي وإنما يفهم من خالل معرفة مفهوم المخالفة لنص المحرر المشرع الع

 .الرسمي. ومن امثلة المحررات العرفية الكمبياالت والعرائض



 طرق تزوير المحررات

 -اوال: الطرق المادية:

 أو بالزيادة وذلك المحرر جسم في مشاهدته يمكن ظاهرا مادي أثر يترك تزوير كل هو:  المادي لتزوير

 إدراكه يمكن تغيرا احدث قد التزوير يكون أن بد فال موجود غير شيء بإنشاء أو التعديل و أ الحذف

 -:ذلك مثل أخر شيء بأي أو بالعين

 على أصبع بصمه أو توقيعا أو ختما يضع من فكل مزوره بصمات أو أختام أو أمضاءات وضع -1

 يكن فأنه آخر شخص أنه على بذلك قام من وكل,عنه صدر قد المستند أن على دليالا  فهذا مستند

 أولم,الحقيقة مع المستند مضمون تطابق سوء التزوير لجريمة المادي الركن عناصر حقق قد

 بعد التزوير يسقط وال, اإلبهام أو اإلمضاء أو الختم محور حول هن يدور التزوير الن يتطابق

ا  التزوير يضل بل المزور فعله ما على البصمة أو التوقيع أو الختم صاحب موافقة ذلك  ألن,قائما

 شكوى بتقديم خال يقوم أن ذلك مثل التزوير بنيت به وقام,الحقيقة خالف قد الفعل بذلك قام من

 حضر وأن حتى تزويراا  يعد هذا فأن  حامد أنه على الشكوى على خالد ويوقع حامد قريبه باسم

 تزويرا يضل خالد فعل فإن,باسمه خالد قدمها التي الشكوى في جاء بما وأقر حامد عليه المجني

 .  للحقيقة مخالف حامد باسم توقيعه ألن

 تغيير كل الطريقة هذه وتشمل الكلمات زيادة أو اإلمضاءات أو األختام أو المحررات تغيير -2

 في عنه يصدر لم أخر شخص إلى ونسبته التعديل أو الحذف أو باإلضافة أحداثه يمكن مادي

 بحيث السطور بين بالتحشر أو بياض على تركت فراغات بملء يكون باإلضافة والتغير,األصل

 وال باألرقام أو باألحرف تكن واإلضافة األصل في موجودة تكن لم أضيفة التي ألبيانات أن

 حرف كشط أو إزالة أو بمحو بالحذف التزوير ويكن, أضافها ممن عليها موقع يكن أن يشترط

 اإلتالف أو بالطمس كمايكون المستند مضمون من يغير بحيث عددا أو رقما أو جمله أو كلمة أو

 الجزئي

 على صورة وضع حالت في الحالة هذه تتحقق,مزورة آخرين ألشخاص صور أو أسماء وضع -3

 تحقق كما,جواز أو,بطاقة أو,قيادة رخصة مثل المستند صاحب الشخص غير لشخص مستند

 .المستندات في أسمائهم واستخدام اآلخرين أسماء بانتحال الجريمة

 صاحب عن صدر وكأنه له مثيل مستند بتحرير أصلي أخر مستند بتقليد ذلك ويكون التقليد -4

 .بكاملة أو المستند بجزء التقليد يتعلق وقد األصلي المستند

 التقليد بين والفرق األصلي المستند هو أنه على أجزائه بكامل مستند أنشاء وهو االصطناع -5

 منه جزء أو المستند كامل إلى يشير التقليد بينما المستند بكامل يتعلق األخر أن هو واالصطناع

 .قيادة رخصة اصطناع أو, معينه لمحكمة صدوره ونسبة حكم اصطناع االصطناع أمثله.



 طرق تزوير المحررات

 -اوال: الطرق المادية:
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 تزويرا يضل خالد فعل فإن,باسمه خالد قدمها التي الشكوى في جاء بما وأقر حامد عليه المجني

 .  للحقيقة مخالف حامد باسم توقيعه ألن
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 طرق التزوير المعنوي                                 

 

التزوير   هذا ويتم واضحا، أثرا يترك ال بحيث تغيير الحقيقة في محرر يقع بطريقة غير مادية  :المعنوي بالتزوير يقصد 

 إال يقع ال التزوير من النوع وهذا بياناته، أو بظروفه أو المحرر بمضمون تعلق سواء عند كتابة المحرربتغيير الحقيقة 

 المعنوي التزوير ويتحقق هذاومثال ذلك ان يثبت المحقق اعتراف المتهم رغم عدم صحته كاتب المحرر عند تحريره  من

  الشأن أولي إقرار تغيير.  وهي. عق  .في(   ۲۸۷)  م  نم(  ۲)  الفقرة في عليها المنصوص المعنوية الطرق بإحدى

  في إثباتها منه الشأن صاحب طلب التي البياناتغيير بت( الجاني ) المحرر كاتب عام الطريق هذا وفق على التزوير يتحقق

يتضمنه  ما  كل  ينسب  الى نفسه  ال هنا المحرر فاكتب  حصولها، ينفي ما بإثبات أو فيها التعديل  أو بديلها وذلك المحرر

دوين هذه إنما ينسب البعض منعا أو كلها الى شخص آخر طلب منه إثباتها في المحرر كما أنه يقوم بت بيانات، من المحرر

  ، تثبيتها وطلب إليه بها أدلي  من إلى المشوهة  الصورة وينسبها بهذه بشكل يختلف عن الشكل الذي أدليت به اليه البيانات 

 الذي اإليجار عقد من بدال بيع عقد بتنظيم الجاني قيام: ومثاله العقد موضوع تغيير بجملته اإلقرار على يقع قد والتغيير

على جزء من   أي األساسية الشروط من شرط أو اإلقرار بيانات بعض على التغيير يقع وقد الشأن، صاحب منه طلبه

 . االقرار

 المعنوي التزوير طرق أهم من الطريق هذا يعد: بتزويرها العلم مع صحيحة واقعة صورة في مزورة واقعة جعل  أ:

      بطريق التزوير أيضا فيها ويدخل حقيقتها،  خالفر محر في الواقعة اإلثبات  حاالت كل  فيها وتدخل وقوعا وأكثرها
  المختص الموظف قبل من رسمي محرر  في يقع قد الطريق هذا وفق على والتزوير.  الشأن أولى تغيير اقرار  ب:

  أن أو تجده لم انها والحقيقة الجريمة سالح التفتيش أثناء هوجد انهقية  التحقي  األوراق في الحق يذكر أن ومثاله بتحريره

  التاريخ غير تأريخ العقد اناتيب ضمن موظف يضع أن أو ،او يحضر لم  إنهم حين في الشهود حضور العدل  كاتب ثبتي

 ريذك كأن الحقيقي  المكان خالف العقد تحرير مكان  يذكر أن و  ١/١٠/۲٠٠٦بدال من  ۲٠٠٥/  ١٠/ ١ يذكر كأن  الحقيقي

  لو كما رسمي، محرر في موظف غير  شخص من الطريق هذا التزوير يقع وقد. البصرة من بدال   العقد لتحرير مكانا   بغداد

 الجاني حملي  أن أو ذلك، غير الحقيقة و  سالح يحمل الجريمة وقوع ساعة المتهم شاهد إنه للمحقق األفراد أحد ذكر

  ويعد له العائدة المحكومية عدم شهادة في يةذكا معلومات  تدوين على الجنائية األدلة تحقيقات مديرية في المختص الموظف

  أو تدوين عل  الموظف هذا تحمل مما الواقع  خالف صمخت  موظف أمام الشخص شهادة الصورة هذه وفق على تزوير

المدين   قيام ذلك مثال موظف، عبر شخص قبل من عادي محرر في التزوير يقع كما قد  صحيحة غير واقعيةاثبات  

  ألف(  50)  من بدال دينار الف(  ١٠٠)  يذكر  كان. حقيقتا للدائن دفعة الذي المبلغ على يزيد مبلغ إيصال تحرير.الجاني 

 أن ومثاله الحقيقة، تخالف حسابات التجاري سجله فيقبيل ان ثبت التاجر ال هذا ومن للدائن، دفعه الذي المبلغ وهو دينار

,  المدين منبض ق ما حقيقة  من اقل فيه يعمل  الذي  المحل سجن في مدين من  استلمها التي المبالغ الحسابات كاتب يثبت 

 . سلبي نشاط يقع وال فقطيجابي ا بنشاط  يقع الطريق هذا وفق على التزوير إ ويالحظ ان 

  صورة  من خاصة  صورة یالجنائ الفقهيعدها  الصورة  هذه بها معترف واقعة صورة في بها معترف غير واقعة جعل: ج

  هو إن بها، معترفواقعة  صورة غير الواقعة إن  وذلك  عليها النص و زيد ال مبررالت قبل من تعدذلك وب السابقة، التزوير

  بها معترف غير واقعة جعل خالل من الحقيقة التغير الطريق هذا وفق على التزوير ق ويتحقيحة صح واقعة جعلها  إال



  التزوير هذا يتحقق وقد...  الواقع خالف أو الحقيقة القخ محرر  في واقعةتثبيت  بمعنى بهاء معترف واقعة صورة في

  ثبتي أن أو بذلك  يعترف  لم إنه حين في القتل بجريمة المتهم عترافامحقق ال يثبت  أن ومثاله الرسمية المحررات في

 يقع وقد. ثمن أي  يستلم لم البائع إن أي ذلك، غير والحقيقةبتسليم ثمن البيع  أقر البائع إن العقود توثيق عن  المسؤول

  الواقع، خالف وهو الدين  مبلغ  استلم الدائن إن المديونية ورقة في دينيثبت  ن أ ومثاله - العاديةررات المح في التزوير

 هنا التزوير إن ينبمع إيجابي نشاط هو الطريق هذا وفق الجاني على   نشاط إن  تضحوي مبلغ، ي ستلم ي لم الدائن إن أي

  .بنشاط سلبي يقع وال قطبي فإيجا بنشاط يقع

  إلثباته أعد فيا حريرهت حال فيه انيب ذكر إغفال أو صحيحة غير بصفة  االتصاف أو  استبدالها او الغير شخصية انتحال  د

 واقعة مزورة في صورة واقعة صحية وتتضمن صورتين  بجعل تقع التيالتزوير  طرق من الطريق هذا يعد

  استبدالها  أو الغير شخصية  انتحال منها  حاالت  عدة في يتجسد الجاني قبل من إيجابي بنشاط تتمثل: األولى الصورة

  في يدون أن  دون شفاها تم إذا االستبدال أو االنتحال حالة في يقع ال التزوير إن علما  . صحيحة غير بصفة اإلنصاف أو

 تعني الغير شخصية الجاني االنتحال فبالنسبة المحررات في التزوير لجريمة أساسا يصلح  ال الشفوي الكذب  إن إذ محرر،

    خيالي أو حقيقي لشخص  المنتحل االسم يكون أن ويستوي اسمه غير اسم الجاني إدعاء

  يجب  ما  الجاني إغفال ومفاده بالترك، التزوير يتحقق بموجبه الجاني قبل من سلبي بنشاط تتمثل :الثانية الصورة

 العقد محرر ترك أما إثباتها، المراد الحقيقة يغير لها وبإغفاله للحقيقة توصال وقائع أو بيانات من المحرر في إثباته عليه

 من النوع هذا ويقع. أهمية ذا ليس تركه ما ألن التزوير الجريمة مرتكبا يعد ال فإنه العقد أمور من جوهري غير أمر

  الختالسها،  سجالته في عليها يحصل التي المبالغ تثبيت عن الصيرفي يغفل أن ومثاله الرسمية المحررات في التزوير

 في يقع كما۔ أحدهما مع.تواطئا العقد طرفا على  يميلها التي اإلقرارات بعض بترك العدل  كاتب  قيام حالة وكذلك

 المتفق الفوائد وإدراج تسجيل من الدائن طلب  على بناء الدين سند رهيتحر أثناء المدين امتناع ومثاله العادية، المحررات

 عليها

 ويعد الكافية الحماية لها القانون يكفل مشروعة مصلحة أو حق إهدار بالضرر يقصد(: الضرر) الثاني الفرع

  سلوك على المترتب األثر يمثل حيث نوعه، عن النظر بغض وجوده من فالبد التزوير جريمة تحقق متطلبات من الضرر

  كان فكلما الضرر، ناله الذي الحق أهمية على  يعتمد وهذا. يسيرا   أو جسيما   يكون قد فالضرر. الحقيقة تغيير وهو الجاني

 الذي والمحرر الموضوع طبيعة على يعتمد وكذلك صحيح، والعكس  جسي الضرر كان  كل كبيرة أهمية يحتل الحق

 وقوعه احتمال يكفي بل فعليا   يكون ان يشترط وال الحقيقة تغيير عليه انصب

 أجله، من زور فيما المحرر باستعمال إال وجود له يكون  ال هو او فعال الواقع أي المتحقق الضرر هو:  الفعلي الضرر

   لتوثيقه العقاري التسجيل دائرة إلى  المزور العقار بيع عقد تقديم حالة في كما

  ومن. لألمور العادي للمجرى وفقا منتظر أمر المستقبل في تحققه يكون الذي الضرر به فيراد: المحتمل الضرر أما

 معنوية أو مادية الضرر يكون قد آخر جانب

 ذمة إبراء سند تزوير اإليجابية عناصرها من  باالنتقاص اما المالية األمة يصيب الذي الضرر هو :المادي فالضرر 

    للجاني مدينة ليس  شخص على دين  سندکتزوير  السلبية، عناصرها في الزيادة أو دين، مبلغ  من المدين

  حالة في كما  سمعته أو اعتباره أو شرفه في المتضرر يلحق الذي الضرر به فيراد (: األدبي ) المعنوي  الضرر أما

 إلى زورا فيه ينسب محرر اصطناع وحالة عليها،  مزورة  إبهام بصمة أو  إمضاء ووضع شخص حق في شكوى تزوير

 والضرر.  امرأة إلى زورا اإلنهاء أو القبول هذا ينسب أو معها، الزوجية العالقة إنهاء  أو امرأة  من الزواج قبول رجل

 .  خاص  أو عام ضرر يكون  قد عام بشكل

 ضرائب أو رسوم بسداد وصل تزوير حالة في كما  ماديا ، يكون قد الضرر وهذا المجتمع مصلحة يمس الذي الضرر هو

 . األوراق بهذه الناس بثقة يضر انه إذ رسمية بورقة العبث كحالة معنويا الضرر هذا يكون أو للدولة، مستحقة

  نوع كان  مهما إنه بالذكر الجدير ومن . بالذات معين شخص يلحق الذي الضرر به فيراد :الخاص  الضرر أما

  قد الضرر كان ولو الضرر شرط يتوافر او المحررة عليه زور الذي بالشخص الضرر يلحق أن يشترط ال فإنه الضرر

   . آخر  شخص  بأي يحل أن  المحتمل من  كان  أو حل

 المتطلبات المعنوية  



 . واإلدارة العلم  هما عنصرين على العام القصد يقوم

  ، يأتي بما( الجاني) المزور علم إحاطة يتعين: العلم: أوال 

 القصد ينتفي الحالة هذه في الواقع يخالف لما تحريره  يجهل كان الفاعل إن ثبت فإذا محررا في الحقيقة يغير بأنه علمه:١

  بعدم العلم دون الشأن صاحب عليه يمليها البيانات الموظف تثبيت: ذلك مثال. التزوير جريمة عن مسؤوليته تنتفي ثم ومن

  ال اإلهمال ألن جسيم  اإلهمال كان  وان حتى إهماله  نتيجة الحقيقة  يجهل الشخص  كان إذا  ينتفي القصد إن على صحتها،

 ".العلم مقام يقوم

  ما  شخص  بمصلحة  او  العامة بالمصلحة الضرر إلحاق   الحقيقة تغيير شأن من بأن الفاعل  علم: ۲

 وقوعه احتمال   او الضرر وقوع  الفاعل يتوقع  أن بد ال  اي

  هذا ولكن الجريمة ماديات خارج عنصر إلى واإلرادة العلم انصراف به دويرا الخاص القصد الثاني الفرع

 قصد( ب التزوير جريمة في الخاص القصد عن العراقي المشرع عبر وقد. العام القصد أساس على إال يقوم ال القصد

  استعمال إلى  الجاني إرادة انصراف أي ، أجله من زور فيها المزور المحرر استعمال  إلى الجاني نية اتجاه ويعني) الغش

 استعمال وجريمة التزوير جريمة بين الوثيقة العالقة يمثل وهذا صحيح، محرر إنه على به واالحتجاج المزور المحرر

  تكون أن عن تخرج ال ذاتها بحد التزوير فجريمة واحد، إجرامي مشروع في مرحلتان تعدان متانيفالجر المزور، المحرر

  مصاف إلى  رفعها يستوجب ذاتها حد في خطرا  تشكل منهما كال جعل المشرع ولكن االستعمال، الجريمة تحضيرية عمال

 . عليها والمعاقبة الجريمة

  التزوير جنايات بين المشرع ميز الرسمية المحررات تزوير  عقوبة األول الفرع

 التزوير وجنح

 المطلب الثالث عقوبة الجريمة  

   الفرع االول عقوبة تزوير المحررات الرسمية 

 وهي التزوير من معينة لحاالت خاصة  عقوبات على المشرع نص: التزوير جنايات  عقوبة: أوال 

  يشمل النص وهذا ق.ع  ۲۸٩م رسمي ر محر في تزويرا ارتكب  من كل نةس(١٥ )على تزيد ال مدة بالسجن يعاقب. ١

 . الموظف وغير الموظف من الواقع التزوير

 من محررا تدوينه أثناء عامة بخدمة مكلفا أو موظفا حمل   من كل سنة(  15)  على تزيد ال مدة بالسجن يعاقب. ۲

 من ذلك بغير أو كاذبة وقائع بتقرير أو له ليست بصفة باالتصاف أو آخر شخص اسم بانتحال أما وظيفته، اختصاص

 . غير واقعة إثبات أو تدوين على الطرق،

 

 .ع.ق(  ۲٩٠)  م إثباته المستند شأن من أمر بخصوص صحيحة

  مما  أخرى أشياء أو  أداوت حاز أو صنع من سنة (٣) عن نقل ال مد الخيس أو سنة(۷) عن تزيد ال مدة بالسجن يعاقب ،3

  إن المتقدمة  الحاالت من يتضحو.ع ق) ١/٣٠۲(التزوير ويروم ألغراض استعمالها  بقصد المحررات تزوير في يستعمل

 .   السجن وهي المقررة العقوبة نوع إلى استنادا الجناية وصف من هي التزوير جريمة

 المحررات في التزوير من خاصة لصور معينة عقوبات على المشرع نص:   التزوير جنح  عقوبة :  ثانيا

 وهي الرسمية

  أو  كاذب  اسم بانتحال توصل  من العقوتين هاتين بإحدى أو دينار(  ٣٠٠)  على تزيد ال التي والغرامة بالحبس يعاقب:١

  داخل مرور أو انتقال و نقل تصريح أو عام انتخاب هوية تذكرة أو رسمية رخصة أية على الحصول  إلى كاذبة شخصية

 .البالد

 .ع.ق(  ۲٩۲)  م القبيل هذا من محررا اصطنع أو زور من  ذاتها بالعقوبة ويعاقب ، ۲



  قد له صدرت من  بأن علمه مع آنفا المذكورة األوراق إحدى أصدر عامة بخدمة مكلف  أو موظف كل بالسجن يعاقب ، ٣

 (   ۲٩٣)  م كاذبة شخصية  أو كاذبا   اسما   انتحل

  بإحداث تتعلق إجراءات في المختصة السلطة أمام قرر من  كل العقوبتين هاتين بإحدى  أو والغرامة بالحبس يعاقب. 4

  أبدى من وكل األقوال، هذه أساس على الوثيقة صدرت  متى إثباتها المراد الوقائع عن صحيحة غير أقواال الورثة أو الوفاة

  يقصد الزواج عقد لتوثيق قانونا المحددة السن الزوجين أحد بلوغ إثبات بقصد الزواج بعقد القائم أو  المختصة السلطة أمام

  تتضمن أوراق ذكر من ألحد قدم أو حرر  أو صحيحة، غير أقواال  قانون أو شرعي مانع وجود مع الزواج عقد إتمام

 .  األوراق أو  األقوال هذه أساس على الزواج عقد وثق متى صحيحة غير معلومات

 مع الزواج عقد وثق أو الوراثة أو بالوفاة المتعلقة الوثيقة أصدر عامة بخدمة مكلف أو موظف  كل ذاتها بالعقوبة ويعاقب٥

 جريمة إن تقدم مما يتضح قيع(  ۲٩٤)  م الزواج عقد أو الوثيقة عليها بنيت التي األوراق أو البيانات صحة بعدم علمه

 الحبس  وهي النص في المقررة العقوبة بداللة الجنحة وصف من هي آنفا المذكورة الحاالت في التزوير

 الفرع الثاني عقوبة تزوبر المحررات العادية  

  من  كل   بالحبس أو سنوات سبع على تزيد ال  مدة  السجن عقوبة على المشرع نص: التزوير  جنايات عقوبة أوال 

  يمكن عادي محرر  أو محلية أو إبراه أو مال في تصرف أو لدين مثبت او موجود عادي محرر في تزوير ارتكب

 ع . ق(  ١/۲٩۵)  م الملكية حقوق إلثبات استعماله

 نص التزوير جنح عقوبة ثانية وصف من هي آنفة المذكور العادي المحرر تزوير جريمة إن  يتبين النص  هذا خالل من 

 :وهي  العادية المحررات تزوير من خاصة  لحاالت معينة  عقوبات على  المشرع

 ثانيا: عقوبة جنح التزوير  

  ع ق(  ۲٩٥)  مو  من(  1)  الفقرة في ورد ما غير عادي محرر أي في التزوير ارتكب إذا الحبس العقوبة تكون: ١

 قنع(  ۲/۲٩۵)  م آنفا المذكورة

  قانونا مكلفا كان  من العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار مائة على تزيد ال وبغرامة سنة على تزيد ال  مدة بالحبس  يعاقب. ۲

  صحيحة أمور تدوين أغفل أو صحيحة غير أمور فيها قدون العامة السلطات لرقابة خاضعة أوراقا أو دفاتر يمسك بأن

 أو سنتين على تزيد ال  مدة بالسجن  يعاقب  (۲٩٦) م الغلط في وإيقاعها  المذكورة  السلطات  خدع ذلك شأن من  كان فيها

  أحد  في صحيحة غير إنها يعلم شهادة المجاملة سبيل على أعطى قابلة أو طبيب كل دينار مائتي على تزيد ال بغرامة

  لتقدم أعدت قد الشهادة  كانت فإذا .بمهنته يتصل مما  ذلك غير أو وفاة أو عاهة أو مرض  أو والدة أو  حمل بشأن محتويتها

  ١/۲٩۷)  م ناريد ٣٠٠ على  تزيد ال التي الغرامة أو الحبس العقوبة تكون عامة خدمة من اإلعفاء التبرير أو القضاء إلى

 أو لتوصية نتيجة أعطاها قد كان  أو الشهادة إلعطاء وعد أو  عطية أخذ أو قبل أو طلب قد القابلة  أو الطبيب كان وإذا  (

  هاتين بإحدى أو بالغرامة و بالحبس بالوساطة تدخل او بالتوصية تقدم أو وعدا أعطى أو قدم ومن هو يعاقب  وساطة

 غيره بوساطة أو بنفسه اصطنع أو زوو من كل  األحوال  حسب   ذاتها بالعقوبات ويعاقب . ع. في(  ۲/۲٩۷)  م العقوبتين

 تزوير جريمة إن آنفا المذكورة الحاالت من ويتضح ، قرع(  ۲٩۷)  م من ( 1)  الفقرة في ذكر ما  قبل من  شهادة

 الحبس وهي عليها  المنصوص العقوبة بداللة الجنح وصف من هي العادية المحررات

 

 العقوبة  من إلعفاء الثالث الفرع

 وهي معية حاالت في التزوير  جريمة عقوبة من  اإلعفاء على  ع. ق(  ٣٠٣)  م في المشرع نص

   البحث السلطات قيام وقبل إتمامها قبل بالجريمة العامة السلطات الجاني أخبر إذا. ١

  اآلخرين بفاعليها وعرفها مرتكبها عن واالستقصاء

   وكان  واالستقصاء بالبحث العامة السلطات قيام بعد الجريمة عن األخبار حصل إذا. ۲

 . الجناة على القبض سهل قد األخيار

  ما  أساس  وعلى. مرتكبيها عن بالبحث الشروع وقبل استعماله قبل( المزور المحرر) الجريمة مادة  الجاني آتلف إذا. ٣

 األخبار حالة في سواء معينة شروط توافر على التزوير عقوبة من  الجاني إعفاء علق قد العراقي المشرع بأن يتضح تقدم

  لو كما االعفاء، الجاني يستحق ال حينئذ أحدها تخلف أو آنفا، المذكورة الشروط تتحق إذا عليه و. اإلتالف أو



  يسهل لم ولكنه بالبحث العامة السلطات قيام بعد وقع األخبار  إن أو الجريمة، تمام بعد العامة السلطات  الجاني  أخبر

  االعتبار بنظر تأخذ  أن للمحكمة يمكن  ولكن. استعماله بعد المزور المحرر بإتالف الجاني قام أو المساهمين، على القبض

 .العقوبة  تخفيف تعرض هذا الجاني موقف
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 المتطلبات الموضوعية لجريمة الرشوة

أما صفة الفاعل فً جرٌمة الرشوة : أن الفاعل كونه موظفا أو مكلفا  -اوال: صفة الفاعل:

بخدمة عامة وٌسمى )المرتشً( وأن جرٌمة الرشوة تستند إلى التجارة بأعمال الوظٌفة 

أن ٌسهم فً مرفق عام تدٌرهُ الدولة أو أحد  -1فالموظف هو شخص تتوفر فٌه الشروط التالٌة:

أن ٌشغل وظٌفة دائمة وأن ٌؤدي عمال  -2الل المباشر .أشخاص القانون العام بطرٌق األستغ

 ان ٌكون اشغال الوظٌفة بالشروط واالوضاع المقررة قانونا . -3 عارض ، مستمرا غٌر

ذا انتفت صفة الموظف او المكلف وقت وقوع مادٌات الجرٌمه مثال بالطرد أو الفصل فإن 

ً بالتالً ال تطبق بحقه أحكام الرشوه وإنما قد تطبق بحقه أحكام جرٌمه  الفاعل ال ٌعد مرتشٌا

 االحتٌال أن توافرت أركانها

ان تحقق الصفه بعد وقوع مادٌات الجرٌمه ال ٌشكل جرٌمه رشوة وذلك لعدم تعاصر تلك  .*

 المادٌات مع صفة الموظف او المكلف

عقوبات بحق الموظف او المكلف بخدمة عامه  303ال ٌحول دون تتطبٌق أحكام الماده  .*

فه من الصفات المٌنه انتهاء وظٌفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمً اثناء توافر ص

 .عقوبات 11/2فً الماده 

 

  -ماديات جريمة الرشوة: -ثانيا :

شاغ انجاَٙ تانطهة أٔ انمثٕل -  

 (يٕظٕع انُشاغ ) انؼطٛح أ انًُفؼح أ انًٛزج أ انٕػذ تٓا .-

يماتم انؼطّٛ أٔ انًُفؼح)ذؼٓذ انًٕظف أ انًكهف تخذيح ػايح تاٚذاء ػًم يٍ أػًال  . -

 .ظٛفٛحٔظٛفرّ أ االيرُاع ػُّ أ االخالل تانٕاجثاخ انٕ

 

  -نشاط الجاني: -1
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جشًّٚ انششِٕ ذرحمك تمثٕل انًٕظف أ انًكهف تخذيح ػايح نهؼطّٛ أٔ انًُفؼح أ انٕػذ تٓا 

تغط انُظش ػٍ َٕع انؼطّٛ أٔ انًُفؼح سٕاء كاَد يادّٚ أٔ يؼُّٕٚ أٔ أسهٕب ذمذًٚٓا سٕاء 

تشكم صشٚح أٔ لذيد تكَٕٓا ْذّٚ إلخفاء لصذ انششِٕ أٔ يجايهّ نهًٕظف أٔ انًكهف ٔسٕاء 

 فٗ انشاشٙ تٕػذِ او َكم ػٍ رنكأٔ

ذظاْش انًٕظف تمثٕل انششِٕ ألجم انمثط ػهٗ انشاشٙ يرهثسا ُْا ال ٚخعغ فؼهّ ألحكاو  .*

 313جشًّٚ انششِٕ ًَٔا ذكٛف انحانّ تأَٓا جشًّٚ ػشض سشٕج ػهٗ يٕظف نى ذمثم يُّ و 

 .ػمٕتاخ

لثٕل انؼشض يٍ  إرا كاٌ غاٚح ػاسض انششِٕ اإلٚماع تانًٕظف ٔظثطّ يرهثس فإٌ .*

انًٕظف ٚحمك جشًّٚ سشٕج ذايّ ألٌ انًششع اكرفٗ تًجشد صذٔس انمثٕل يٍ جاَة انًٕظف 

ا٘ اَّ نٍ ٚشرشغ اَّ نى ٚشرشغ ذاللٙ السادذٙ انشاشٙ ٔانًشذشٙ فعال يٍ أٌ انحكًّ يٍ 

 ذحشٚى انششِٕ ْٙ حًاٚح انثمّ فٙ أػًال انٕظٛفح انؼايح ٔيُغ انؼثث تٓا

 ٚؼرثش لثٕل ٔإًَا ٚمرعٙ رنك أٌ ٚمرشٌ تؼذد يٍ انمشانٍ ألجم يؼشفح سكٕخ انًٕظف ال .*

 كٌٕ انًٕظف أ انًكهف لذ لثم انؼطٛح أ انًُفؼح أ انٕػذ تٓا

لذ ٚحصم لثٕل انؼطٛح أ انًُفؼح أ انٕػذ تٓا أ غهثٓا تؼذ أداء انؼًم أٔ االيرُاع ػُّ  .*

جشٚى ْزا انفؼم تٓزِ انصٕسِ ػهٗ أَّ ٔتغٛش اذفاق ساتك ػهّٛ َص لإٌَ انؼمٕتاخ ػهٗ ذ

نخطٕسج انفؼم ألٌ ػهٗ انًٕظف ػذو ذهمٙ أجش ػهٗ  2فمشِ  303جشًّٚ سشٕج ٔفك انًادِ 

 .ػًهّ سٕٖ يا ٚمشس نّ يٍ ساذة

 

 الشروع في الرشوة

 ان الرشوة تتحك بطلب او لبول العطية او المنفعة او الوعد بها من لبل الموظف او المكلف

نيته بخدمة عامة دون ان يتولف ذلن على اداء الموظف او المكلف للعمل بل حتى اذا كانت 

منصرفة الى عدم الميام بالعمل او عدم االمتناع عنه او عدم االخالل بواجبات الوظيفة ) م 

خر ان المشرع عد الجريمة متحممة بمجرد جانب االال( ق.ع ، هذا من جانب ، ومن  903
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( ق.ع وعلى هذا االساس وفما  903ول للعطية او المنفعة او الوعد بها م ) الطلب او المب

لمولف المشرع العرالي فأنه اليمكن تصور الشروع في جريمة الرشوة بأعتبارها من 

الجرائم الشكلية التي ال شروع فيها ، أذ انها اما تمع او التمع ، حيث تتولف على سلون 

 لبوله للعطية او الوعد بها.الموظف فتمع تامة بمجرد طلبه او 



  كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون

 المادة قانون العقوبات الخاص  

 مدرس المادة :د وليد كاظم

 م. م حسن صادق عبود 

موضوع الطلب والقبول ويتمثل  ق. ع (  ۳۰۷حدد المشرع العراقي في م ) )موضوع الرشوة( موضوع نشاط الجان  

 الوعد بشيء من ذلك، ذلك بانصرافها إلى العطية أو المنفعة أو الميزة أو 

ا فالفائدة إذا هي المحل   ونوعهاوما ذكره المشرع ينطوي على حصول المرتشي على فائدة ما يغض النظر عن اسمها 

الذي يرد عليها طلب المرتشي أو قبوله، وقد تكون الفائدة مادية ويقصد بها الفائدة االقتصادية أو المالية، وهي كل ما يسلم  

ي أيا كان نوعها ) فقد تكون نقودا أو مجوهرات أو مالبس، أو تكون الفائدة معنوية ال تقوم بال من أموال إلى المرتش

      أحد أبناء المرتشي أو الحصول على مركز وظيفي، أو على ترقية علمية أو على ملذات توظيف. J)كالحصول على 

العطية أو الوعد بالفائدة التي تعود على الموظف  ... الخ(، وقد تكون المنفعة مستمرة في تعاقد بحيث يعد من قبيل شخصية

من شراء مال نقود منقول أو عقار يعود له بثمن يزيد على قيمته، أو بيعه ما بثمن يقل عن ثمنه، وقد يتمثل المقابل في  

الفائدة اتفاق على أن يقوم الراشي بسداد دين بذمة الموظف المرتشي ). ومن أحكام موضوع الرشوة إنه ال يشترط تناسب 

مع العمل أو االمتناع عنه الصادر عن المرتشي، فجريمة الرشوة تتحقق سواء أكانت العطية أو المنفعة باهظة أو تافهة  

وال عبرة  بالوظيفة(االتجار ) عنهوبسيطة، فالمهم في ذلك هو أن تكون العطية أو المنفعة مقابل أداء العمل أو االمتناع 

 ة فقد تعطي باسم هدية إلخفاء قصد الرشوة.بالصورة التي تقدم بها الفائد

يتمثل في األمر الذي يطلبه صاحب المصلحة من الموظف أو المكلف بخدمة عامة   (من الرشوة  )الغرض, مقابل الفائدة  

ل أو  كمقابل لتلك الفائدة حيث بتقابل الفائدة مع العم ( أداء عمل أو االمتناع عنه أو اإلخالل بواجبات الوظيفة)للقيام به 

االمتناع عنه يتحقق االتجار بأعمال الوظيفة، إذا يجب إن يكون العمل أو االمتناع عنه مقابل الفائدة وليس أداء الواجبات  

بأن يكون مقابل الفائدة هو أداء عمل من  تشريع (  ۳۰۸و  ۳۰۷الوظيفية وهذا ما نص عليه المشرع العراقي في م ) 

خالل، علم بأنه ال يشترط أداء الموظف أو المكلف للعمل فعال، فالجريمة تتحقق  أعمال الوظيفة أو االمتناع عنه أو اإل

بمجرد االتفاق بينه وبين صاحب المصلحة. ويترتب على ما تقدم مفادها إنه إذا كان العمل تنفيذا للتعليمات وكانت الفائدة  

ود لجريمة الرشوة حتى إذا تعاصر تقديم أداء الدين في ذمة صاحب المصلحة للموظف أو المكلف، ففي هذه الحالة ال وج

الوظيفة، كما إن تقديم الفائدة كان أداء الدين   بأعمالالفائدة وأداء العمل، ألن قيام الموظف بالعمل لم يكن بقصد المتاجرة 

 وليس القصد منه دفع الموظف للمتاجرة بأعمال الوظيفة. 

  (أداء العمل، أو االمتناع عن العمل، أو اإلخالل بواجبات الوظيفةيتضح مما تقدم إن مقابل الفائدة يكون على ثالثة صور )

صور ( ق. ع ۳۰۷م)وان هذه الصور محكومة بشرط االختصاص. . صور مقابل الفائدة إن المشرع العراقي حدد في 

 الوظيفة مقابل الفائدة والتي تتمثل بأداء عمل من أعمال الوظيفة أو االمتناع عن عمل أو اإلخالل بواجبات 

الوظيفة، وهذا العمل قد   وواجبات الذمةأداء عمل من أعمال الوظيفة: يقصد به قيام الموظف بعمل واجب ال يتفق مع ا 

الوظيفة، وقد يتخذ العمل اإلنجابي   بأعماليكون مخالفا لواجبات الوظيفة أو مطابقة لها قفي الحالتين يتحقق معنى االتجار 

 المال ليسرع بتبليغمصلحة صاحب الحاجة، كما لو تقاضى مبلغ المحكمة مبلغا من صورة مجرد اإلسراع في تحقيق 

أطراف الدعوى بموعد المحاكمة. وتجدر اإلشارة إلى إنه يقتضي أن يكون العمل محددا أو قابال للتحديد، كأن يكون العمل  

م للموظف، كحالة قبول عضو الضيط  حسابية أو كتابيا، كما يتعين أن يكون للعمل ضلة باالختصاص الحقيقي أو المزعو

معينة من أجل القيام بالتحري عن الحرية، وقد يكون العمل داخال في حدود السلطة التقديرية للموظف، كما فائدة القضائي 

 في حالة تقديم عطية للقاضي الجزائي ألجل الحكم 

األدلة أو يكون العمل تحالفا للقانون كحالة قبول   انتفاءبالبراءة الذي يجب عليه إصداره لعدم عالقة المتهم بالجريمة بسبب 

 خالفا للقانون..  قاضي التحقيق عطية مقابل رفض الشكوى

االمتناع عن عمل يقصد به االمتناع عن عمل واجب القيام به حسب مقتضيات. الوظيفة كحالة تقديم عطية إلى ضابط 

المرور مبلغا من المال من سائق السيارة   شرطة ألجل عدم تحرير محضر بخصوص جريمة قتل، وحالة طلب شرطي

مقابل عدم تسجيل دعوى ضده في حين لم يرتكب السائق أية مخالفة، وال يشترط هنا االمتناع التام عن العمل بل يكفي 

مجرد التأخير في أداء العمل، كما في حالة تقديم عطية إلى قاضي البداءة ألجل تأخير حسم الدعوى، وحالة استالم مأمور  

لتحصيل في دائرة ضريبة الدخل مبلغ من المال ألجل تأخير مطالبة العميل بضريبة مستحقة عليه، وحالة تسلم موزع ا

 البريد ألجل تأخير تسليم رسالة إلى صاحبها. 



االمتناع يتخذ عدة صور: فقد يكون كتابة بمعنى أن يكون العمل الوظيفي للموظف كتابيا فيمتنع عن  محلعلى إن العمل  

ابة مقابل فائدة كحالة امتناع موظف في دائرة التسجيل العقاري من تدوين محضر کشف عقار مقابل مبلغ من المال،  الكت

 وقد يكون العمل قوال فيمتنع الموظف عن الكالم مقابل فائدة، كحالة امتناع ضابط الشرطة عن اإلدالء بإفادته بخصوص

 

 

عن االمتناع القيام بفعل قياديه بمعنى إن المولف يمتنع عن  الجعل د يكون جريمة مشهودة مقابل مبلغ من المال، و أحبر أ ق

 القيام بهذا الفعل منانا فائدة 

جريمة نت اإلخالل بواجبات الوظيفية بقضاء بالك أداء عمل  الحادثة  لمحل مثاله: قبول المحقق فالهدية مقابل عدم انتقاله 

 ة أو التنظيمي تحكم النشاط.أو االمتناع عنه عن الفا بذلك القوات القانوني

لذلك ال تنفي  البحث فيكون الموظف مختف أو غير مختص هذا   االختصاصإن مخالفة القانون ال تدع اال للتحدث عن  

من جانب، ومن الجانب اآلخر إن القانون ال يفرق بين االعتقاد الخاطئ و الزعم باالختصام عند اإلخالل بواجبات  

  بواجبات االخاللصورة تتسع لكل عبت يد العسال الوظيفة التي يقوم بها المواقف، ويتحقق الوظيفة. وذلك إن هبة ال

القانون، أي أداء عمل بغير حق کحالة العمالء عملية المساعد الشرطة  يحضرهالوظيفة في حاالت عديدة منها القيام بعمل 

الشرطة مبلغ من المال ليكن أحد   ألجل تغيير أقواله بخصوص كيفية ضبط مرتكب جريمة مرة، وحالة طلب رجل

ألجل تعيين  الدائرةالمحبوسين من أهم انحراف الموت في استعمال السلطة التقديرية المخولة له كحالة تقديم عطية لمدير 

إنقاء المتهم من قوقا في  بها  ال تتوافر فيه جميع الشروط القانونية، وحالة قبول قاضي التحقيق عطية أو وعد شخص 

 األحوال التي تجيز فيها القانون إطالق سراحه بكفالة.

 .الوظيفةاالختصاص: يقصد به الخروج واالنحراف عن حدود و واجبات  مخالفة

مثال ذلك: قيام موظف في دائرة الضريبة بإجراء معاملة وختمها خالف لما حدده له القانون لكونه مختصا ببعض  

هذا ويتسع مفهوم اإلخالل بواجبات الوظيفة إلى اإلخالل بأمانة الوظيفة أو م يس كلها وذلك مقابل فائدة ماإلجراءات ول

الخدعة العامة واالنحراف بها عن أهدافها ولن اتخذ ذلك صورة الجريمة، فكل انحراف عن واجب من تلك الواجبات أو  

يفة الذي قناه المشرع بالنص كحالة إفشاء الموظف أسرار امتناع عن القيام به يجري عليه وصف اإلخالل بواجبات الوظ

 الوظيفة لقاء منفعة ما. ويتحقق اإلخالل بأمانة. 

االختصاص إن المشرع اشترط االختصاص في العمل الوظيفي في مجال جريمة الرشوة وحدد االختصاص بثالثة صور 

 اعتقاد خاطئهسي االختصاص الحقيقي، واالختصاص المزعوم واالختصاص المبني على 

االختصاص الحقيقي: يقصد به كل عمل يدخل في اختصاص الموظف أو المكلف وفقا للقوانين واألنظمة والتعليمات  

وأوامر وقرارات الرؤوساء. ويتجسد االختصاص بالعمل الوظيفي باالختصاص النوعي الذي يتحدد نوع العمل، أي كون  

أمر أو قرار التعيين، كأن يكون عمل إدارة أو إشراف أو تنفيذ أو عمل  الموظف مختصا بنوع معين من العمل المحدد له ب

حسابي... الخ، لكن هذا االختصاص ال يكفي وإنما يتطلب نوع آخر من االختصاص أال وهو االختصاص المكاني الذي  

لمطلوب هو االختصاص  يتحدد بمكان أداء العمل كان يكون في دائرة القريبة، أو دائرة التسجيل العقاري. إذا االختصاص ا 

النوعي والمكاني معا أو مع ضرورة توافر هذا االختصاص، لكن ال يشترط أن يكون العمل أو االمتناع داخال بأكمله في  

اختصاص الموظف، أي ال يشترط االختصاص الكلي، وإنما يكفي أن يكون داخال ولو جزئيا في أعمال الوظيفة أي حتى 

ظفين، ذلك ألن اشتراط االختصاص الكلى بالعمل سيحدد من نطاق المسؤولية الجزائية، لو شاركه في ذلك غيره من المو

 ومن ثم يفلت من عقاب جريمة الرشوة كل موظف يأخذ قائدة أو يطلبها اذا لم يكن مختصاً اختصاصاً كلياً 

موظف أو المكلف  ال ادعاء. ع ويقصد به ق. ع(   ۳۰۸: تصت على ذلك م ) ( االختصاص المزعوم)الزعم باالختصاص 

  المصلحةيوهم صاحب  ايجابيبأن العمل أو االمتناع عنه يدخل في حدود اختصاصه، ويتحقق ذلك بالقول أو اتخاذ موقف 

باشر العمل المقصود، وبهذا فالفاعل هنا يجمع في سلوكه بين الغش والرشوة، علما إنه ال يشترط من  كما لو بذلك 

مواجهة صاحب المصلحة، بل يكفي إبداء استعداده بالقيام بالعمل الذي ال يدخل في  الموظف ممارسة الطرق االحتيالية ب

إذا المهم هو صدور نشاط إيجابي من الموظف أو   اختصاصه الن صدور ذلك السلوك يقيد ضمنا زعمة باالختصاص

لى ذلك ال يتحقق الزعم المكلف وبأي صورة كانت قوة أو كتابة أو فعال تنفيذيا لكي يتحقق الزعم باالختصاص، وبناء ع

المكلف   باالختصاص إذا توهم صاحب المصلحة بأن الموظف أو المكلف مختص بالعمل ولم يصدر عن الموظف أو

إذا التعبير في تحقيق الدعم باالختصاص هو سلوك الموظف أو المكلف   موقف إيجابي أو اتخذ موقفا سلبيا كحالة الرفض

 اكتشاف خداع  بسببمكلف سواه صدقه صاحب المصلحة أم لم يصدقه ومن ثم يتحقق الرغم من الموظف أو ال



ويقصد به اعتقاد الموظف او المكلف خطا  ع   ق.(  ۳۰۸باالختصاص نصت على هذا االختصاص م )  الخاطئاالعتقاد 

. ويفترض  بأنه مختص بالوظيفة أو الخدمة خالفا للحقيقة، بمعنی إن الموظف يقوم بالعمل على اعتقاد منه بأنه مختصا به

هذا االعتقاد الخاطئ وقوع الموظف في غلط موضوعه نطاق اختصاصه سواء وقع في هذا الغلط من تلقاء نفسه، أو إن  

( فإذا أخذ هذا االعتقاد سبيله إلى صاحب المصلحة في مظهر خارجي إيجابي فأن   ۳عوامل أخرى أسهمت في ذلك ) 

 . يكون زعماً ب االختصاص وتتحقق به الجريمة
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 عقوبة جريمة الرشوة
  -العموبات االصلٌة:  -أوال:

( من لانون العموبات على 307نصت المادة ) 307مادة   

موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او لبل لنفسه او لغٌره عطٌة او  كل  -1

منفعة او مٌزة او وعدا بشًء من ذلن الداء عمل من اعمال وظٌفته او 

االمتناع عنه او االخالل بواجبات الوظٌفة ٌعالب بالسجن مدة ال تزٌد على 

عشر سنٌن او بالحبس والغرامة على ان ال تمل عما طلب او اعطً او وعد 

 .به وال تزٌد بأي حال من االحوال على خمسمائة دٌنار

وتكون العموبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس اذا  – 2

حصل الطلب او المبول او االخذ بعد اداء العمل او االمتناع عنه او بعد 

 االخالل بواجبات الوظٌفة بمصد المكافأة على ما ولع من ذلن.

هذه العموبات تطبك فً حالة اذا اذا كان الموظف المرتشً مختصا اختصاصا 

 حمٌمٌا بالعمل .

اما اذا كان الموظف غٌر مختص وانما زعم ذلن او اعتمد خطا ففً هذه 

 ( من لانون العموبات والتً تنص على 308الحالة تطبك علٌه نص المادة ) 

كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او لبل لنفسه او لغٌره عطٌة او )

منفعة او وعدا بشًء من ذلن الداء العمل او االمتناع عن عمل ال ٌدخل فً 

اعمال وظٌفته ولكنه زعم ذلن او اعتمده خطأ ٌعالب بالسجن مدة ال تزٌد على 

والغرامة على ان ال تمل عما طلب او اعطً او وعد سبع سنوات او الحبس 

 (.به وال تزٌد بأي حال من االحوال على خمسمائة دٌنار.

اضافة الى العموبات االصلٌة تطبك على الجانً   -ثانٌا: العموبات التبعٌة:

 .العموبات  التبعٌة التالٌة

 -الحرمان من بعض الحموق والمزاٌا: -1
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 96مادة 

الحكم بالسجن المؤبد او المؤلت ٌستتبعه بحكم المانون من ٌوم صدوره وحتى 

 إخالء سبٌل المحكوم علٌه من السجن حرمانه من الحموق والمزاٌا التالٌة 

 .الوظائف والخدمات التً كان ٌتوالها -1

 .أن ٌكون ناخباً او منتخباً فً المجالس التمثٌلٌة  -2

أن ٌكون عضوا فً المجالس االدارٌة او البلدٌة او احدى الشركات   -3

 .اً لهااو كان مدٌر

 .أن ٌكون وصٌاً او لٌماً او وكٌالً   -4

 .أن ٌكون مالكاً او ناشراً او رئٌساً لتحرٌر احدى الصحف  -5

( من لانون العموبات  99مرالبة الشرطة : نصت علٌها المادة )  -2

بعد انمضاء مدة عموبته تحت مرالبة وبممتضاها ٌوضع المرتشً 

 ( سنة. 5الشرطة مدة مساوٌة لمدة العموبة على ان ال تزٌد على ) 

  -العموبات التكمٌلٌة : -ثالثا:

الغرامة النسبٌة : هً الغرامة التً ال تمل عما طلب الموظف او  - أ

( دٌنار وٌحكم بها على  500اعطى او وعد به وان ال تزٌد على ) 

 همٌن فً الجرٌمة بالتضامن سواء اكانو فاعلٌن ام شركاء.جمٌع المسا

ٌحكم فضال عن ( على ) 314نصت المادة )  -المصادرة :  - ب

العموبات المبٌنة فً مواد هذا الفصل بمصادرة العطٌة التً لبلها 

 (.الموظف او المكلف بخدمة عامة او التً عرضت علٌه

 

 جريمة عرض رشوة
 

عالج المشرع العرالً جرٌمة عرض الرشوة ضمن الجرائم المخلة بواجبات 

( من لانون العموبات العرالً اذ نص على ان ) ٌعالب 313الوظٌفة فً المادة )

بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم 

 .( .تمبل منه
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المتطلبات المادٌة أوالً: : 

نشاط صادر من صاحب المصلحة: كل سلون ٌصدر من الجانً ٌعبر به عن  - أ

ارادته فً تمدٌم عطٌة او منفعة او مٌزة الى الموظف او المكلف بخدمة عامة بشرط 

 :ان ٌكون هذا العرض جدٌاً ال من لبٌل الهزل ولد ٌتخذ االشكال اآلتٌة

 .شفوٌاً أو تحرٌري -

و ضمنٌاً صرٌحاً أ - . 

 

عدم المبول من الموظف او المكلف بخدمة عامة - ب : 

ٌشترط فً هذه الجرٌمة ان ٌاللً العرض رفضاً من الموظف او المكلف بخدمة 

 .عامة ألنه ان اللى لبوالً ستكون هنان جرٌمة رشوة ولٌس عرضاً للرشوة

 

 :ثانٌاً : المتطلبات المعنوٌة

التً ٌجب ان ٌتوافر فٌها المصد الجرمً والذي  تعد هذه الجرٌمة من الجرائم العمدٌة

 . ٌنكون من عنصرٌن هما العلم واالرادة

 : ثالثاً : عموبة الجرٌمة

عالب المشرع على هذه الجرٌمة بالحبس أو الغرامة دون تحدٌد حد اعلى او ادنى ، 

وعموبة الحبس وفماً للتشرٌع العرالً ٌجب اال تزٌد مدته على خمس سنوات حٌث 

المشرع الجرٌمة جنحة. وكذلن جعل المشرع عموبة تخٌٌرٌة لهذه الجرٌمة  اعتبر

وهً الغرامة فٌكون بذلن للماضً سلطة تمدٌرٌة فً فرض العموبة بٌن الحبس 

 .والغرامة

 

 

 



:االختالس جریمة:السابعھ المحاضرة
 یقصد و من قانون العقوبات 315 المادة في المشرع عالجھا

 او مال عامة بخدمة مكلف او موظف اخفاء او اختالس بھا
 ، حیازتھ في وجد مما ذلك غیر او لحق مثبتة ورقة او متاع
 في المال كون االمانة خیانة مع تشترك الجریمة ھذه وان

 او موظف فیھا الفاعل كون عنھا تختلف لكنھا و الجاني حیازة
 في بینما الوظیفة بسبب حیازتھ في والمال عامة بخدمة مكلف
 او موظف لیس شخص حیازة في المال یكون االمانة خیانة
 من عقد على بناءا حیازتھ في المال لكن و عامة بخدمة مكلف
0 االمانة عقود

 :للجریمة الموضوعیة المتطلبات

 ان الى تحتاج حیث الصفة جرائم من انھا ، الفاعل صفة – 1
0 عامة بخدمة مكلفا او موظفا فیھا الفاعل یكون

 یقع فیھا االجرامي السلوك ان االخفاء او االختالس فعل – 2
 :بصورتین

 و اخر شخص حیازة من الشيء اخذ لغة ھو االختالس – أ
 الشيء عامة بخدمة المكلف او الموظف اخذ ھو اصطالحا
 المال باضافة الجریمة تقع و ، حیازتة في اصال الموجود
 و ملكھ الى عامة بخدمة المكلف او الموظف لدى المودع

0 منھ المالك حرمان و المالك تصرف بھ التصرف



 او الموظف اظھار شانھ من فعل كل في ویحصل االخفاء – ب
 یترتب لم لو و المالك بمظھر المال على عامة بخدمة المكلف

0 فعال حیازتھ من المال خروج علیة

 او مادیا حیازتھ یمكن شيء كل یشمل فانھ االختالس محل – 3
 عن یخرج ال و مشروعا انتفاعا بھ االنتفاع ویمكن معنویا
 المال یكون ان یجب لذلك 0 القانون بحكم او بطبیعتھ التعامل
 محال یكون ال العقار لكن و ، معنویة او مادیة قیمة ذا منقوال

 العقار او العقار سند یكون ان باالمكان كان ان و لالختالس
0 لالختالس محال باالتصال او بالتخصیص

 اي الوظیفة بسبب الموظف حیازة في المال یكون ان یشترط و
 سوى و ، الحیازة و الوظیفة بین سببیة عالقة توجد ان یجب
لھ حكمي او مادي تسلیم المال سلم

 :المعنویة المتطلبات

 العام الجرمي القصد توفر یجب لذلك عمدیة ھي الجریمة ھذه
 و العلم وھي عناصره بتحقق یتحقق الذي و الجاني لدى

 انھ یعلم و للغیر مملوك المال ان الجاني یعلم ان اي االرداة
 او اخفاءه الى الى االرادة تتجھ ان و ، الوظیفة بسبب لھ سلم

 الى االرادة بانصراف فیتمثل الخاص القصد اما ، اختالسھ
 اال و ملكھ الى بضمھ ذلك و المالك تصرف بالمال التصرف

0 تملكھ دون فقط فیھ االنتفاع اراد اذا الجریمة تنتفي



عقوبة الجریمھ
اذا كان  بالسجن علیھا المشرع عاقب فقد الجریمة عقوبة اما

 العقوبھ الجاني موظفا او مكلفا بخدمھ عامھ وھذا یعني ان
 سنة 5المقرره لجریمة االختالس ھي السجن المؤقت من 

المشرع العراقي  تشدد و تعد جنایة بذلك وھي  سنھ15الى 
ما  من الجاني كان اذا المؤقت او المؤبد السجن الى العقوبة
 او الودائع على االمناء او لھ المندوبیین او التحصیل موري

الصیارف وال تطبق بحقھ قوانین العفو العام وال قرارات 
كما تنطبق بحقھ عقوبة الحرمان من الظائف  تخفیف العقوبھ

والخدمات
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0 لالختالس محال باالتصال او بالتخصیص

 اي الوظیفة بسبب الموظف حیازة في المال یكون ان یشترط و
 سوى و ، الحیازة و الوظیفة بین سببیة عالقة توجد ان یجب
لھ حكمي او مادي تسلیم المال سلم

 :المعنویة المتطلبات

 العام الجرمي القصد توفر یجب لذلك عمدیة ھي الجریمة ھذه
 و العلم وھي عناصره بتحقق یتحقق الذي و الجاني لدى

 انھ یعلم و للغیر مملوك المال ان الجاني یعلم ان اي االرداة
 او اخفاءه الى الى االرادة تتجھ ان و ، الوظیفة بسبب لھ سلم

 الى االرادة بانصراف فیتمثل الخاص القصد اما ، اختالسھ
 اال و ملكھ الى بضمھ ذلك و المالك تصرف بالمال التصرف

0 تملكھ دون فقط فیھ االنتفاع اراد اذا الجریمة تنتفي



عقوبة الجریمھ
اذا كان  بالسجن علیھا المشرع عاقب فقد الجریمة عقوبة اما

 العقوبھ الجاني موظفا او مكلفا بخدمھ عامھ وھذا یعني ان
 سنة 5المقرره لجریمة االختالس ھي السجن المؤقت من 

المشرع العراقي  تشدد و تعد جنایة بذلك وھي  سنھ15الى 
ما  من الجاني كان اذا المؤقت او المؤبد السجن الى العقوبة
 او الودائع على االمناء او لھ المندوبیین او التحصیل موري

الصیارف وال تطبق بحقھ قوانین العفو العام وال قرارات 
كما تنطبق بحقھ عقوبة الحرمان من الظائف  تخفیف العقوبھ

والخدمات
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 أستعمال  مادة سامة أومفرقعة أو متفجرة: -2

 أستعمال المادة السامة :  - أ

ان المشرع شدد عقوبة القتل العمد بالنظر الى الوسيلة المستعملة في القتل 

المتمثلة بالمادة السامة او المفرقعة او المتفجرة لكونها تدل على خطورة 

 الجاني.

انواعها بأستثناء ما ورد في قانون يعرف المشرع العراقي المادة السامة وال لم 

) بأنها المواد التي تقل جرعتها العظمى  1970لسنة  40مزاولة الصيدلة رقم 

في لعراق عن نصف غرام بموجب أي دستور من دساتير االدوية المعترف بها 

( وبهذا فاالمر متروك لمحكمة الموضوع تتوصل الى قناعتها باالستعانة بأهل 

، بمعنى ان تعطى المادة يشترط ان تكون المادة سامة بطبيعتها. العلم والخبرة . و

غير سامتين  في ظروف تبقى لها طبيعتها السامة وعليه اذا تم المزج بين مادتين 

وبتفاعلهما كونا مادة سامة فان اعطاء هذه المادة بصورة أدت الى الوفاة يحقق 

 .جريمة القتل بالسم

مة القتل بالسم تقتضي توافر القصد الجرمي لدى علما ان المسؤولية عن جري

الجاني المتمثل بعلمه بطبيعة المادة كونها سامة واتجاه ارادته الى استعمال المادة 

السامة وانهاء حياة المجني عليه وعليه اذا لم يتوافر لدى الجاني سوى الخطأ 
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ى القصد والخطأ وتحققت الوفاة فأن مسؤوليته تكون عن القتل الخطأ . اما اذا انتف

 عن الوفاة. معا لدى معطي السم فال تنهض مسؤوليته الجزائية 

ان سبب تشديد عقوبة القتل يكمن في سهولة اعداد السم وتقديمه علة التشديد: 

 الى المجني عليه وصعوبة كشف المجني عليه للسم.

الذي يكلفه الفاعل بأعطاء حكم الوسيط في القتل العمد: الوسيط هو الشخص 

 الفاعل المادة السامة الى المجني عليه ولبيان حكمه البد من التمييز بين احتمالين:

االحتمال االول: اذا كان الوسيط يجهل طبيعة المادة السامة فال مسؤولية جزائية 

 عليه وانما المسؤولية تقع على من اعطاه المادة الذي يعد فاعال.

يعة المادة السامة حينئذ يعد فاعال ، اما االحتمال الثاني: اذا كان الوسيط عالما بطب

 معطي المادة فانه يعد شريكا بالمساعدة.

 أستعمال المواد المفرقعة او المتفجرة: - ب

المواد المفرقعة او المتفجرة تشمل جميع المواد التي من شأنها احداث 

انفجار وتستخدم ال غراض االعتداء على حياة المواطنين او ممتلكاتهم 

اض االرهاب واالخالل باالمن . لكن مع ذلك فان وتستخدم الغر

الموضوع يترك لتقدير محكمة الموضوع مستعينة في ذلك بأهل الخبرة 
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والجهات الفنية المختصة. وتتطلب مسائلة الجاني عن جريمة القتل بالمواد 

 المفرقعة والمتفجرة توافر القصد الجرمي لديه .

 



 :الترصد -

 -:تعريفة

 جريمتة أرتكاب بهدف قصرت او طالت سواء الوقت من معينة فترة ما مكان فى الجانى تربص هو

 معين شخص وأيذا

 -:هما عنصرين على الترصد ويقوم

 لقومة انتظارا ما مكان فى ايذائة فى يرغب الذى للشخص الجانى تربص وهو -:مكانى عنصر - أ

 انتظارة او العام الشارع فى علية المجنى كانتظار عام مكان فديكون المكان هذا جريمتة الرتكاب

 او المنزل شرفة فى علية المجنى كانتظار خاص المكان يكون وقد بستان فى او عامة حديقة فى

 ابوابة مغلق خاص مستشفى

 آلرتكاب علية المجنى وصول انتظار فى والجانى تمر التى الزمنية الفترة وهى -:زمانى عنصر - ب

 قصيرة تكون وقد طويلة تكون قد المدة هذة جريمتة

 فى علية للمجنى بالتربص لقيامهم المتهمين شأن فى الترصد بتوافر المحكمة قضت لذلك وتطبيقا

 روحة أزهاق اجل من البيت الى المسجد من لعودتة انتظارا الطريق

 -:التشديد علة

 باال الجانى شخصية فى اجرامية خطورة على يدل لما نظرا المتهم عقوبة فى التشديد علة وترجع

 المجنى مواجهة من وخوفة الجانى شخصية فى والنذالة والخسة الجبن توافر على مايدل الى ضافة

 عنصر فية يتوافر التربص ان كما جريمتة اتمام عن تعوقة قد التى علية المجنى بقوة واحساسة علية

 الجانى على يسهل مما المقاومة فى التفكير من ويمنعة حركتة فيشل علية للمجنى بالنسبة المفأجأة

 جريمتة

 -:للترصد القانونية الطبيعة

 محسوس غير داخلى امر فهو الجانى لدى تثور ذهنية هوحالة انما االصرار سبق شأن شأنة الترصد

 الى اآلستناد طريق عن الجانى الترصدلدى توافر الى يستند القضاء فأن ثم ومن بة التنباء يمكن ال

 تلك توافرت ومتى الجريمة ومالبسات وظروف وقائع من الظاهرة المحسوسة المادية األدلة

 الظروف تلك يبن ان علية يجب فأنة توافرالترصد على للتدليل القاضى اليها واستند المادية الظروف

 سبق و الترصد بين اآلرتباط اليشترط انة اال البطالن يستوجب معيبا   حكمة كان واال حكمة فى

 سبق دون الترصد الجانى لدى يتوافر االخرفقد عن منفردا منهم واحد كال ياتى فقد االصرار

 أمامة من يمر الذى علية للمجنى فيترسد الجانى لدى القتل نشؤفكرة حالة فى االمر هو كما االصرار

 وقد الجريمة ارتكاب فى المتروى الهادىء للتفكير الزمنى العنصر لدية يتوافر دون بقتلة فيقوم

 ارتكاب فى وتروى بهدوء يفكر عندم وذلك الجانى لدى الترصد دون االصرار سبق يتوافر

 رؤيتة بمجرد بقتلة فيقوم لة ويترصد علية المجنى ينتظر ان جريمتةدون
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 الشروع في القتل العمد

إذا لم تتحقق الوفاة نكون أمام حالة الشروع في القتل العمد . وحسب القاعده 

عقوبات فإن الشروع يكون على صور عده  30العامه في الشروع الواردة في الماده 

 تتمثل قيما يأتي

الشروع الناقص .)الجريمه الموقوفه ( ويتحقق بوقف نشاط الفاعل كان يتدخل   -1

 إطلاق الرصاص تجاة المجنى عليه شخص ثالث يمنع الفاعل من

الشروع التام .)الجريمه الخائبه ( ويتحقق بخيبة إثر نشاط الفاعل بعد تمامه كما  -2

  لو أطلق الفاعل الرصاص على شخص ولكنه لم يصبه

سواء كانت الاستحاله لسبب يتعلق بالموضوع كما لو  .الجريمه المستحيله -3

ه فارق الحياة منذ زمن . أو كانت أطلق شخص الرصاص على آخر وتبين أن

الاستحاله لسبب يتعلق بالوسيله كما لو استخدم الفاعل سلاحا ناريا للقتل وتبين أن 

  السلاح غير صالح للاطلاق

وفي جميع الحالات أعلاه يسأل الفاعل عن الشروع في القتل العمد لأن نشاطه قد 

  أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لارادته فيها

لا يعد شروعا في القتل العمد إذا اعتقد الفاعل بصلاحية فعله لأحداث النتيجه  *

وكان اعتقاده مبني على الوهم والجهل. كما لو اعتقد الجاني بأن السحر والشعوذة 

  وسائل صالحه لأحداث الوفاة وذلك لاستحالة القتل لسذاجة الوسيله

عل أوقف نشاطه بإرادته الحره ففي لا يعد شروعا إذا تخلفت الوفاة بسبب ان الفا *

هذه الحاله نكون أمام عدول اختياري ومثال ذلك أن يحاول شخص قتل آخر وبعد أن 

  يتمكن منه يطلق سراحه

لا يعد شروعا إذا تخلفت الوفاة بسبب ان الفاعل خيب إثر فعله بإرادته الحره  *

بالسم وبعد أن ونكون أمام عدول اختياري ومثال ذلك أن يحاول شخص قتل آخر 

يتناول السم يبادر الجاني إلى إعطائه ترياقا ليبطل إثر السم فإن استطاع أن يتدارك 

الأمر ويبطل مفعول السم نكون أمام عدول اختياري أما إذا لم يستطيع تدارك الأمر 

 .ففي هذه الحاله يسأل عن جريمه القتل العمد باستخدام ماده سامه
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 المساهمة الجنائيه

لمساهمة الاصليه . وقد تتحقق بانفراد الفاعل بدور رئسي في جريمه القتل ا -1

العمد وقد تتحقق بقيام عدة أشخاص بأدوار رئيسه في جريمه القتل العمد كان 

يقوم شخصان يحمل شخص وقذفه من أعلى بناء ومات كما تتحقق إذا كانت 

ابها بعمل من الاعمال الجريمه تتكون من جملة افعال فقام الفاعل عمدا أثناء ارتك

المكونه لها ومثال ذلك أن يقوم شخص بإيقاف سيارة المجنى عليه لتمكين آخر من 

إطلاق الرصاص عليه وكما قد تتحقق من خلال صورة الفاعل المعنوي المتمثلة 

بدفع شخص غير مسؤول جزائيا على تنفيذ الفعل المكون لجريمة القتل العمد كان 

سامه لطفل ويعلمه بوضعها في طعام شخص آخر يقوم شخص بإعطاء ماده 

 فيتناول الطعام فيتوفى

وتتحقق بوسلية )الاتفاق( كان يتفق س و ص على قتل ع  .المساهمة التبعية  -2

ويقوم ص بقتله بناءا على هذا الاتفاق . أو بوسيلة )التحريض( كان يحرض شخص 

هذا التحريض أو  شخصا آخر مسؤول جزائيا على قتل ع وتقع الجريمه بناء على

بوسيلة )المساعده( وتقع جريمه القتل بناء على ذلك ومثال ذلك أن يقوم س 

  بإعطاء ص مسدس لقتل ع وتقع الجريمه بناءا على هذه المساعده

إذا وجد تعاون بين المساهمين فتكون جريمتهم واحده ويسأل كل منهم فاعلا  *

 ذر تعين صاحب الضربه القاتلهعقوبات ولو تع 1فقره  50اصليا ومن كان شريك م 

في حالة ارتكاب شخصين فأكثر افعالا ضد مجنى عليه واحد دون اتفاق أو  *

اشتراك حيث يصاب برصاص لا يعرف مصدره فيفسر الشك في هذه الحالة 

لمصلحة المتهمين جميعا ويواخذون )بالقدر المتقين( والذي يثبت على وجه اليقين 

حيث لا نكون أمام جريمه قتل واحده  (وع في القتلصدوره منهم جميعا وهو) الشر 

وإنما تعدد الجرائم بتعدد المساهمين ويسأل كل مساهم عن فعله فإذا تعذر تعين 
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محدث الضربه القاتله فإن كلا منهم يسأل عن شروع في قتل وهذا هو القدر 

  .المتقين في حق كلا منهم

 



القتل لدافع دنىء : ان سبب تشديد العقوبة في هذه الحالة هو  -3

( الباعث الدنىء ظرفا مشددا.  135االعتداد بالباعث حيث عدت المادة ) 

ويعد الباعث دنىء عندما يكون غير أخالقي ويدل على خسة ونذالة في 

للباعث أمر  الخلق وأنحطاط في القيم. علما ان تقدير القيمة االخالقية

متروك تقديره لمحكمة الموضوع مستهدية بالقيم والعادات الحميدة في 

 المجتمع.

القتل مقابل االجر: يعني ان القاتل قام بالقتل مقابل أجر دفعه له  -4

المؤجر وتتحقق الجريمة بقيام الجاني بقتل شخص دون سابق معرفة به 

بض ثمنا، أي اجرا ودون ان تكون بينهما عداوة او عالقة سوى انه ق

 مقابل انهاء حياة المجني عليه، وهي صورة من صور الباعث الدنىء.

شية وليست لم يعرف المشرع الطرق الوح القتل بأستعمال الطرق الوحشية: -5

هناك معايير او ضوابط محددة نتعرف بواسطتها على الطرق الوحشية فقد ال 

الجاني باسلوب او بطريقة تدل  تكون الوسائل وحشية بذاتها ولكن اذا استخدمها

على وحشية طباعه لذا تعد الطريقة وحشية اذا ارتكب الجاني جريمة القتل 

بطريقة تخرج عن المألوف وتثير تقزز النفوس اثارة خاصة. ويدخل في االطار 

العام لعبارة الطرق الوحشية اعمال العنف والتعذيب والشراسة وعدم المباالة 

جني عليه قبل قتله، وتقطيع اعضائه وتكرار صعقه بالتيار بحياة الناس كحرق الم

الكهربائي مع ذلك فأن تقدير تلك الطرق خاضع لسلطة محكمة الموضوع 

 جريمة القتل العمد.التقديرية وفقا للظروف والمالبسات التي احاطت بارتكاب 
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 قتل االصول -6

 

/ أ / د( 406عالج المشرع العراقي قتل االصول ضمن الظروف المشددة لجريمة القتل العمد في المادة )

 اذا كان المقتول من اصول القاتل. (. –من قانون العقوبات العراقي اذ نص على ) د 

جريمة بشعة تدل على القيم الخلقية المتدنية التي وصل اليها الجاني  علة التشديد: ان قتل االصول

فالقران الكريم قد اوصى بالوالدين فقال تعالى )وقضى ربك اال تعبدوا اال اياه وبالوالدين احسانا أما 

يبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل لهما اٍف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما() ( ومن 

يعة االسالمية استقى المشرع ضرورة جعل قتل الوالدين له خصوصية فجعل من هذه الجريمة الشر

 ظرفاً مشدداً .

 . صفة الفاعل:1

ان يكون الفاعل احد اصول المجنى عليه ، ان اصول الشخص تعني االب وان عال واالم وان علت 

 ويشمل ذلك اصولهما من الجهتين ويشترط ان يكون االصل شرعياً .

 وقوع جريمة قتل بكافة اركانها :. 2

 ."عرف القتل العمد بأنه : "انهاء حياة انسان عمداً بفعل انسان اخر 

لذا يجب ان يترتب على االعتداء الذي يقوم به الجاني وفاة المجنى عليه فان لم تحصل النتيجة فالجاني 

االعتداء والنتيجة التي تترتب يسأل عن الشروع فقط . كما يجب ان تقوم عالقة السببية بين الفعل وهو 

 عليه .

 . القصد الجرمي:3

 تعد جريمة قتل االصول من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي.

 العقوبة :

 جعل المشرع عقوبة جريمة قتل االصول هي االعدام بدالً من السجن المؤبد أو المؤقت.

 

 قتل الموظف او المكلف بخدمة عامة: -7

ضمن الظروف المشددة لجريمة القتل العمد في أو المكلف بخدمة مشرع العراقي قتل الموظف ال عالج

/أ/هـ( من قانون العقوبات العراقي وجعل عقوبة الجريمة هي االعدام بدالً من السجن المؤبد 406المادة )

 . أو المؤقت

الحماية اثناء تأدية اعمال  علة التشديد: اراد المشرع ان يجعل للموظف او المكلف بخدمة عامة نوع من

وظيفته أو بسبب تأدية اعمال الوظيفة فالغاية من التشديد ليس حناية شخص الموظف وانما توفير 

 . الحماية للوظيفة العامة التي يمثلها الموظف العام في شخصه
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عية ( يتبين لنا ان هناك متطلبات موضو406ومن تحليل نص البند )هـ( من الفقرة )أ( من المادة )

 ً  :واخرى معنوية سنبحثها تباعا

 :أوالً : المتطلبات الموضوعية

وقوع اعتداء على موظف أو مكلف بخدمة عامة: ويجب ان يترتب على االعتداء على الموظف أو    -أ

المكلف بخدمة عامة وفاته فان لم تحصل النتيجة فالجاني يسأل عن الشروع فقط. كما يجب ان تقوم 

 .لفعل وهو االعتداء والنتيجة التي تترتب عليهعالقة السببية بين ا

صفة المجنى عليه )موظف أو مكلف بخدمة عامة( : والموظف هو المعين على مالك الدولة الدائم  -ب

( من قانون العقوبات 19من المادة  2ويتقاضى اجر ، أما المكلف بخدمة عامة فقد عرفته )الفقرة 

 المكلف بخدمة عامة: كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة -2العراقي )

الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك 

رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية واإلدارية والبلدية كما يشمل المحكمين 

مجالس إدارة ومديري والخبراء ووكالء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء 

ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى 

دوائرها الرسمية او شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة 

 .عامة بأجر او بغير أجر

حق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او خدمته او عمله متى وال يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون ب

 ( .وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه الفقرة فيه

 

وقوع االعتداء اثناء اداء الوظيفة أو بسببها: ومعنى وقوع االعتداء اثناء تأدية الخدمة لذا يشترط  -ج

لمزاولة وظيفته أو مكان اذا مان في مكان انتقل اليه للقيام بعمله . وقوع االعتداء في المكان المخصص 

اما ما يقصد بكلمة بسبب الوظيفة فهو قتل الموظف يسبب رأي ابداه عندما كان في الوظيفة كأن يكون 

 .قد احيل على التقاعد او تمتع بإجازة

 :ثانياً : المتطلبات المعنوية

مدية التي يتوجب بان يعلم الجاني بأنه يعتدي على موظف او تعد جريمة قتل الموظف من الجرائم الع

 . مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته الخدمة أو بسببها مع اتجاه ارادته الى الفعل والنتيجة

 . ثالثاً : عقوبة الجريمة : هي االعدام
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 : واحد بفعل فاكثر شخصين قتل -8

 و االفعال تعددت اذا التشديد يتحقق وال فاكثر نشخصيي قتل الى يؤدي واحدا فعال الجاني يرتكب ان هو

 القتلى تعددت

 : فيها الشروع او العمد القتل جرائم من اكثر او بجريمة العمد القتل اقتران – 9

 الجريمتان تكون ان يجب و فيها شروع او عمد قتل جريمة يرتكب ثم ابتداءا قتل جريمة يرتكب ان اي

 واحدة زمنية فترة خالل ترتكب ان اي الجريمتين بين زمنية رابطة توجد ان و ، بعضها عن مستقلتان

 و المكان و الزمان وحدة يشترط لم القانون ان علما الفور على تعلقبهما يشترط ال و زمنيا تتقارب بحيث

 قيرة الفترة تكون ان الراجح ، بينهما زمني فاصل هناك يكون ان يجب لكن ، بينهما زمنية فترة يحدد لم

 الرابطة وجود المهم السبب او الغرض وحدة يشترط ال و الموضوع لمحكمة متروك االمر و معقولة و

 الزمنية

 تسهيال او سنة عن تقل ال مدة بالحبس عليها معاقب جنحة او جناية الرتكاب تمهيدا القتل ارتكاب– 10

 العقاب من التخلص الفراراو على شريكة او لمرتكبها تمكنيا او لها تنفيذا او الرتكابها

 تتم ان يشترط ال و معينة غاية تحقيق يهدف فالجاني اخرى جريمة لتحقيق القتل يرتكب هنا الجاني

 فالقتل االخرى الجريمة و القتل بين سببية عالقة وجود يشترط لكن و فيها يشرع ان او الثانية الجريمة

 غاية الثانية الجريمة و وسيلة

 لها تنفيذا او الرتكابها تسهيال او الجنحة او جناية الرتكاب تمهيدا القتل يقع وقد

 القتل عن تماما متميزة و مستقلة الثانية الجريمة تكون ان و ، خطا قتل ليس و عمدي القتل يكون ان و

 العمد

 الوقت بنفس ينجريمت يرتكب الذي الجاني لخطورة هي التشديد علة ان و

 ، العقاب من التخلص و الفرار من لشريكه او الجنحة او جناية لمرتكب تمكين اجل من القتل يقع قد كما

 المشدد الظرف ينطبق فال سابق عداء لوجود القتل سبب كان اذا اما

 عاما ورد النص الن عمدية تكون ان القتل بالجريمة يشترط ال و الزمان او المكان وحدة يشترط ال و
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 المخففة لجريمة القتل العمد األعذار

 ها حديث الوالدةلطفل األمجريمة قتل  -

 اتقاء للعار  -

 التلبس بالزنا.حالة في القتل  -

 ها حديث الوالدةجريمة قتل االم لطفل

 اتقاء للعار 

 من الجريمة هذه وتعتبر بالوالدة العهد حديث طفل روح ازهاق هو الوالدة حديث الطفل قتل جريمة إن

 واالقتصادية والخلقية والدينية االجتماعية نظمها و وشعوبها المجتمعات بأوضاع اتصاالا  الجرائم اكثر

 لذلك فأن المشرع العراقي فأن لذلك العازبات االمهات طرف من الجريمة هذه ترتكب ما والغالب

نتائج الخطيئة واخفاءها واعتبر على النساء اللواتي يردن القضاء على  ألشفاقاومن زاوية 

 عهد بالوالدة تستفيد من عذر مخفف ،االم التي تقتل وليدها الحديث ال

او بالحبس لمدة  ( سنوات 1٠ ) علىلمدة ال تزيد بالسجن فيعاقب  ٤٠٧حسب نص المادة  

للعار اذا كانت قد حملت به االم التي تقتل طفلها حديث الوالدة اتقاء  (اشهر ٦ ) ال تقل عن

ا   .سفاحا

 تعريف جريمة قتل االم لطفلها حديث الوالدة اتقاء للعار

ا هي الجريمة التي  حيث يكون الباعث  الخاطئاتالعذارى ترتكب من قبل االمهات غالبا

ا  ا على القتل هو اتقاء العار او خوفا نتيجة الخطأ في من الفضيحة فالفتاة التي تحمل سفاحا

ا من المستقبل المجهولفتقتل ثمرة الخطيئة  ساعة طيش او اغراء   ، اتقاء للفضيحة او خوفا

 ان تكون االم متزوجه او غير متزوجه  .يستوي 

 

 قتل االم لطفلها حديث الوالدةالشروط المخففة لجريمة 

 اتقاء للعار

 تكون هناك جريمة قتل عملية بكل اركانها .ان  -
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ا  -  لطفل حديث الوالدة .)صفة الجاني( اما
 صفة المجني عليه. -
ا . -  ان يكون الحمل حصل سفاحا
 للعار .ان يكون الدافع للقتل هو اتقاء  -

 

أوال : وجود جريمة قتل عمدية . ومتوفرة فيها جميع شروط ومتطلبات جريمة القتل العمد، 

سواء كان هذا  : جود جريمة قتل عمد بأركانها كافةو وعليه ال يتحقق العذر اذا وقع القتل خطأ.

السلوك المؤدي إلى الوفاة إيجابيا أو كان سلبيا ، كحالة األم التي تمتنع عن إرضاع طفلها 

بقصد قتله ، وقد يكون االمتناع مسبوقا بفعل إيجابي سعت به األم إلى قتل الطفل كاألم التي 

 . كه في مكان خال من الناس بقصد قتله فيموتتقدم إلى وضع طفلها في كيس قيامه ثم تتر

 

 لطفل حديث الوالدة .)صفة الجاني( اماً ثانيا:  

 -هاتين الحالتين :حيث ان العقوبة تخفف في 

ا للمجني عليه   .ان يكون الجاني اما

 .كما ان تكون نية القتل اتقاء للعار 

 .ان يكون الجاني اماً للمجني عليه  -

 

التشريع العراقي وعليه يطبق عذر التخفيف هو ان يكون المخففة لجريمة القتل في الشروط  من

من طرف شخص غير األم من طرف األم وال يتصور هذا العذر اذا ارتكب القتل القتل ارتكب 

 .كان االب أو االخ أو االخت ومهما كان دافعه الى ذلكحتى وان 

مما يترتب على ما تقدم ان األم بالتبني غير مشمولة بالنص بمعنى أنها ال تستفيد من التخفيف إذا 

قتلت الطفل . كما إن أقارب األم مهما كانت درجة قرابتهم من الطفل ال يخضعون ألحكام هذا 

املون معاملة القاتل حسب ظروف كل حاله بمعنى أنهم النص إذا أقدم أحدهم إلى القتل وإنما يع

 .يسألون عن القتل العمد

 في ارتكاب الجريمةالمساهمة 

ان الجريمة ؟ واضح  لو كان هناك شركاء فيهو ؟ كيف ستكون العقوبة على االم ، وهناك سؤال 

فاعله اصليه او شريكة سواء كانت النص الذي سيستفيد من العذر القانون هي االم ال غير ، بحكم 

 .( من قانون العقوبات العراقي هو عذر شخصي٤٠٧في المادة )فقط الن العذر وارد 
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ا اذا توفر عنصر بقية الشركاء لون االصليون او عبينما يعاقب الفا سبق بظرف مشدد خصوصا

واذا كانت المادة المستعملة اذا كانت هناك وحشيه في قتل الرضيع ، وهي  االصرار في الموضوع

 ، او بجريمة قتل عمد بسيطة . لدى ارتكاب الجريمة في الجرم الجاني بشعة كاستعمال السم 

-  

 .ان تكون نية القتل التقاء العار -

 من مطلقة غير العراقية قانون العقوبات من(٤٠٧) المادة نص جعل العراق المشرع إن يبدو

هذا  من تستفيد األم أن أيضا ونص ،بالوالدة العهد حديث ابنها لقتل األم لدافع تحديدهخالل 

 القتل لجريمة األم ارتكاب  ما يبرر  هو الدافع وهذا للعار، اتقاء هو دافعها اذا كان العذر

 إخفاء قصداا  القتل إلى نيتها اتجاه  في يتجلى والذي  خاصا قصدا االم  لدى وبالتالي يتوفر

 .االجتماعي الذي تعيش فيه الوسط في الشرف وصيانة لفضيحة

 تخفي وال عرضها تصونال  التي العذر  هذا تطبيق من تخرج وبالتالي العار، ألخفاء ذلك وكان

 بعد وليدها قتلت أن بعد فضيحتها وانتشرت الناس بين حملها أمر وذاع به جهرت بأن العار

 .الوالدة

الوليد غير  يكون أن ذلك بالضرورة للعار يعني الدافع هو اتقاء كوني أنيشترط  أنه قلنا وإذا

وسواء وقع بالرضا كالزنا او باإلكراه أو السفاح أو االغتصاب  الزنا ثمرة أكان سواء ، شرعي

 .كاالغتصاب

 

 

 

 :صفة المجني عليه ثالثا:

كان ذكرا الوالدة سواء حديث ال عليه طف المجنيلقيام هذه الصورة للقتل أن يكون يشترط 

 به في هذه القوانين  والمراديطلق عليه الوليد ة في القوانين العربيحيث ان  أو أنثى

 الذي تجاوز مرحلة الجنين ولم يدخل بعد في مرحلة الطفولة. المخلوقذلك 

  إذا تمت قبل ذلك فتعتبر إجهاضاألن دة الطفل ويشترط أن تقع هذه الجريمة أثناء أو بعد وال

ا كما يشترط أن يولد الطفل  ا دته البمجرد وفبحيث تثبت له الشخصية القانونية  حيا ا  حيا كانت  وأيا

من قابليته للحياة من شأنها أن تحد  و كان يعاني من أمراض أو عاهاتحالته الصحية حتى ول

وعبء إثبـات   التي تعـاقب على هذه الجريمة المادةنص مال عإلمجال ال وعليه إذا ولد ميتا ف

 الماتالذين يستكشفون ع األطباءحـياة الطـفل يقع على النيابة العامة التي تستعين بأهل الخبرة من 

 . التنفسو الصراخو في الحركة والمتمثلةالحياة 
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 االول شرطال

 طفل الغير شرعي

جنسية غير مشروعة مع رجل سواء هو الذي حملت به امه نتيجة عالقة الطفل الغير شرعي 

على ذمة رجل و لكنها على عالقة غير او متزوجة او ارملة كانت االم غير متزوجه اصال 

 شرعية مع عشيق او خليل وحملت منه .

 

 الثاني شرطال

 ان يكون الطفل حديث الوالدة

 وهذا بالوالدة العهد حديث طفل على القتل يقع أن فيجب العذر هذا تطبيق إطار  في نكون حين

 االطفال قتل) العراقي العقوبات قانون من( ٤٠٧) المادة نص في العراقي المشرع عليه نص ما

 لم العراقي المشرع أن النص هذا على يالحظ ما(  بالوالدة العهد حديث طفل روح ازهاق هو

 قد الوالدة عملية تكون أن الركن  هذا تحقيق بغية وينبغي ، بالوالدة العهد بحديث المقصود يحدد

 إذا والسيما جدا مهمة الوليد حياة الن ذلك الجريمة، ارتكاب  لحظة حيا الوليد يكون وأن ابتدأت،

 .والدته خبر إخفاء تم

العهد بالوالدة حديث ل فيها الطفيكون  يالمدة الزمنية الت ماهي حيطر الذي فالتساؤلوعلية 

 ؟هذا العذر تطبيقكننا يجب أن تقع فيها جريمة القت حتى يموالتي 

 ويزول بمرورها بالوالدةينطبق فيها وصف حديث العهد  التيالزمنية المدة  يحدد لمأن المشرع 

فمن األفضل ترك هذا الموضوع لتقدير القضاء على أساس إن ظروف الوالدة  .هذا العذرتطبيق 

الوالدة بالمستشفى واقتضى تختلف باختالف الحالة الصحية والظروف المحيطة بآالم. كما لو تمت 

 . األمر بقاء األم راقدة في المستشفى بسبب حالتها الصحية

 بالطفل حملت قد األم تكون أن أي. سفاحا حصل قد األم حمل يكون أن يتعين:  الحمل سبب_ ٤

 أو أرمله أو أصال متزوجة غير األم كانت سواء.  رجل مع مشروعه غير جنسيه عالقة نتيجة

 وذلك.  منه وحملت خليل أو عشيق مع شرعيه غير عالقة على ولكنها رجل ذمة على متزوجة

 العار دفع دافع هو القتل جريمة على إالم باعث إن مراعاة في تتمثل التخفيف حكمة إن باعتبار

 فقد عقوبات ٤٠٧ المادة حكم إلعمال محل فال زواج ثمرة الوليد كان إذا إما ٠ وذويها نفسها عن
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 العمد القتل جريمة عن المرأة تسال فهنا  لألب تبطنه الذي الكره لسبب وليدها إالم تقتل إن يحصل

 . الظروف حسب ٤٠٦ أو ٤٠5 المادة وفق

 يجلبه سوف الذي العار اتقاء هو القتل إلى الدافع أو الباعث يكون أن يقتضي:  القتل باعث_ 

 تقرير وراء كانت التي العلة هو وهذا.  سفاحا به حملت األم ألن الحياة قيد على بقى إذا الطفل

 إبقاء أجل من القتل على تقدم التي األم ظروف مراعاة أراد فالشارع عقوبات ٤٠٧ المادة نص

 ذلك فإن طفل لديها الناس شاهد ما إذا أنه وذلك الكتمان طي في المشروعة غير الجنسية عالقتها

 على ويترتب.  متزوجة غير كانت إذا وخاصة الرذيلة أحضان في انحرافها على قاطعا دليال يدل

 طفلها ووضعت وحملت الصفة بهذه محيطها في ومعروفة البغاء تمارس األم كانت إذا انه تقدم ما

 معروفه ألنها التخفيف تستحق ال إي المذكور النص من تستفيد ال فأنها الوالدة حديث وهو قتلته ثم

 وشرقها بسمعتها يسيء ال الطفل والدة أن بمعنى شيئا األمر من يغير ال الطفل والدة وان بالبغاء

 فأنها رضاءها ودون إرادتها رغم شرعي غير جنسي اتصال نتيجة بالطفل األم حملت إذا ولكن

 مفروض أمر والوالدة الحمل حالة الن ، للعار اتقاء الطفل قتلت إذا فيما التخفيف عذر من تستفيد

 تخفيف في العلة هو العار باتقاء المتمثل الشريف الباعث فإن لذا ، فيها السبب تكن ولم عليها

 . العمد القتل عقوبة

 من تستخلصه الموضوع لمحكمة التقديرية السلطة في يدخل أمر القتل على الباعث إثبات إن

 على يتوجب قانونا عليها المنصوص العذر شروط توافرت فمتى.  وظروفها الدعوى وقائع

 عقوبات(13٤.م) حكمها في التخفيف وأسباب العذر هذا بيان مع األم بحق العقوبة تخفيف المحكمة

. 

 

 الجريمة عقوبة

 سنوات خمسة من أكثر بين تتراوح لمدة السجن بعقوبة الحكم بين مخيره الجنايات محكمة إن 

 خمس إلى واحده سنه بين تتراوح لمدة الحبس بعقوبة الحكم أو. سنوات 1٠ على تزيد ال مدة إلى

 سنوات
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 : التالية األحوال في المؤبد السجن أو اإلعدام العقوبة تكون_  2

حد فادي فعله إلى قتل شخص إذا قصد الجاني قتل شخص وا -أ

 .فأكثر 

ومثال ذلك أن يقوم س برمي قنبلة تجاه ص لقتله فادي ذلك 

 .إلى وفاته ووفاة أشخاص آخرين

 0ب _ إذا مثل الجاني بحثه المجني عليه بعد موته 

 كأن يقوم بقطع أجزاء من جسم المجني عليه أو تشويهه

ج _ إذا كان الجاني محكوم عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة 

_ ط( من هذه المادة وارتكب جريمة قتل 1المذكورة في الفقرة )

 0عمدي خلال فترة تنفيذ العقوبة 

إن هذه الحالة تخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمة 

غير القتل العمد كان تكون من جنايات السرقة ثم ارتكب المحكوم 

عليه جريمة القتل العمد خلال مدة تنفيذ عقوبة السجن المؤبد 

كوم عليه بالسجن المؤبد عن جريمة ومثال ذلك قيام المح

 . اغتصاب بقتل أحد السجناء معه عمدا

أعيد العمل بعقوبة الإعدام عن الجرائم المرتكبة وفقا  ويلاحظ انه

 2004لسنة  3عقوبات بموجب أمر مجلس الوزراء رقم  406للمادة 

بعد إن علقت سلطة الإتلاف المؤقتة هذه العقوبة واستبدلها 

 10المؤرخ  3القسم  7اة بموجب الأمر المرقم بالسجن مدى الحي

 . 2003حزيران 
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