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 ِبسِم اهلِل الرَّمحَن الرَِّحيْم

 املقدمة
م على لي ونسّلصني وباهمه نستلهم الصواب  ونستمد العون وناحلمدهلل رب العامل )     

واله الطيبني الطاهرين وعلى أصحابه أمجعني ومن إهتدى بهديه اىل يوم ( ص)رسوله االمني 
 ......... الدين وأما بعد

ة يتحمــل عقوبتهــا املقــررة قانونــا لكونــه قــد خــرق القــانون  فــ ن القاعــدة ان مــن يرتكــب جرميــ
بفعله أو بامتناعه عن الفعل، ولكن قد تصـاحب اجلرميـة أو اجملـرم فـروف تسـتدعي  فيـف       

ــة أو زيادتهــا وقــد تســتدعي الظــروف     ــاا ِاأالعقوب عفــاء اجلــاني مــن العقــاب نهائيــاا وهــذ     حيان
ومن أجــل ألــ  ،ةو اجملــرم أو املصــلحة العام ــتكــون خاصــة باجلرميــة أاتهــا أ ْنأا م ــالظــروف ِا

 سباب التخفيف أو ،خرى لتشديدهاُأسباب أسباب لتخفيف العقوبة وألقانون على انص، 
تخالصـــها مـــن وقـــائع القضـــية  ْسع حملكمـــة املوضـــوع حريـــة ِاشـــرِّســـباب تـــر  امُلأ /وعـــانن

 ،خففــةنيــة امُلى بــالظروف القانومامهــا ومــن فــروف اجلرميــة ومالبســاتها وتســم   أاملطروحــة 
القاضـي ميلـ  سـلطة تقديريـه يف  فيـف العقـاب مـن         نَّإوبالنسبة هلـذا النـوع مـن الظـروف ف ـ     

طلــق عليهــا أبنصــوص صــرلة ولــذل   امُلشــرِّعدها خــرى قــدرها وحــد ُأســباب أوهنا  ،هِمــَدَع
و أفعـال وعناصـر تبعيـة تضـعف     أنهـا وقـائع و   وميكـن تعريفهـا ب  ( عـذار القانونيـة  ألا)مصطلح 

في من العقوبة أو  فف من العقوبة خصها املشرع بـالنص الصـريح لـذل  فلـيس للقاضـي      تع
 138/1وهذا ما نصت عليـه املـادة    ،قانونالأو يتجاهل عذرا نص عليه  يف اليها عذراَ يضن أ

عـذار  ،و األ( نهـا القـانون  حـوال الـي يعي   األيف  إاّلالعـذر  )من قـانون العقوبـات العراقـي علـى انـه      
 : ة هذ  تنقسم بدورها اىل نوعنيالقانوني

عفاء اجلـاني مـن   إوهذ  االعذار توجب على القاضي :االعذار القانونية املعفية من العقاب  -1
وهي حاالت نص عليها القـانون مـن شـ نها    ( موانع العقاب)العقاب نهائيا ويطلق عليها احياناا 

لسـلطات املختصـة يف مسـاعدة    ان تعفي اجملرم من كل عقـاب، ويرجـع هـذا االعفـاء اىل رابـة ا     
اجملرم هلا على كشف اجلرميـة الـي كـان طرفـا فيهـا والقـبف علـى فاعلـها وقـد يرجـع سـبب            
االعفــاء اىل تشــجيع اجملــرم نفســه علــى عــدم التواــل يف االجــرام أو مســاعدته علــى ازالــة االثــار  

 .يهاملرتتبة على اجلرمية أو احملافظة على صلة القربى بني اجملرم و اجملنى عل
األعذار القانونية املخففة للعقـاب وهـي حـاالت نـص عليهـا القـانون توجـب علـى القاضـي           -3

 . فيف العقوبة املقررة للجرمية قانوناا
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والنــوع الثــاني مــن هــذ  االعــذار ســيكون يفــور دراســتنا يف هــذا البحــث الننــا وجــدنا أنــه مــن     
ولذل  سوف يقتصر حبثنـا هـذا   ب كل منهما، عة وتشعُّس لاالفضل عدم مجعها يف حبث واحد ل

م حبثنا اىل ثالثـة  على االعذار القانونية املخففة للعقوبة، ولغرض االحاطة بهذا املوضوع نقسِّ
 :مباحث

ويتضـمن بيـان التطـور التـارخيي     : عذار القانونيـة املخففـة  ألماهية ا/ نتناول يف املبحث األول
 .ابههامن أنظمة اخرىهلذ  االعذار وتعريفها وبيان خصائها ومتيزها عما يش

 
ــاني   ــا املبحــث الث ــه اىل ضــوابط تطبيــق   ف/ أم ــة   األعــذار    ســوف نتطــرق في ــة املخفف القانوني

ونطاق تطبيقها يف مطلبني وهي الضوابط املتعلقة باجلـاني ونطـاق تطبيـق االعـذار القانونيـة      
الظـروف   عمن حيث اجلرمية واجملرم واسلوب معاجلـة  اجتمـاع االعـذار القانونيـة املخففـة مـ      

 .القضائية املشددة واملخففة
 

. عــذار القانونيــة املخففــة يف مطلــبنيألثــار اآســوف نعــرض فيــه فث الثالــث و االخــري حــأمـا املب 
ويشمل  اربعة فروع ايضا وهـي اثـار االعـذار القانونيـة علـى اجلـزاء اجلنـائي سـواء كـان علـى           

العقوبـــات الفرعيـــة والتـــدابري العقوبـــات االصـــلية يف مـــواد اجلنايـــات أو مـــواد اجلـــنح أو علـــى  
. االحرتازية واثار االعذار القانونية املخففة على التكيف القانوني للجرمية واملسؤلية املدنية

ــتم ال  ــم تت ــب    بحــثث ــذا متامتــة ن ــا   ه ــم م ــا أه ــتني فيه ــن  وص  ــه م ــائإ إضــافة اىل اهــم   لنا الي نت
ريع شـــاردة يف التقص الـــواســـوف نوردهالســـد الثغـــرات والنـــو تـــىات والتوصـــيات الحـــاملقرت
 .التوفيق وضوع البحث  ومن اهللم ددصب راقىالع

 الباحثة
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 املبحث األول
 عذار القانونية املخففةاألماهية 

يتضمن هذا املبحث دراسة ماهية االعـذار القانونيـة املخففـة للعقوبـة يف ثالثـة مطلـب                
والثاني لدراسة تعريف االعذار تصص االول منها لدراسة التطور التارخيي لالعذار املخففة 

املخففة وبيان خصائصها اما الثالث فهو يتعلق بدراسة التمييز بني االعذار املخففـة للعقوبـة   
وبني االعذار املعفية هلا من ناحية والتمييز بينها و بني الظروف املخففـة للعقوبـة مـن ناحيـة     

 .اخرى
 

 املطلب األول
 املخففة للعقوبةعذار القانونية لألالتطور التارخيي 

االعذار القانونية املخففة باعتبارها جزء من التشريعات اجلنائيـة هـي أاتهـا حلقـة مـن              
سلسلة طويلة تتصل مبا تقدمها يف العصور السابقة، وال بد لنا يف ان نتطرق بالبحث للتطـور  

ــة     ــة يف املراحــل ألتي ــة املخفف بــدائي، اجملتمــع  اجملتمــع ال. التــارخيي لفكــرة االعــذار القانوني
ــانون   و ، اجملتمـــع املـــدني، يف الشـــريعة االســـالمية القبلـــي ــزاء العثمـــاني ويف قـ يف قـــانون اجلـ

 .العقوبات البغدادي
 
 /يف اجملتمع البدائي -1

مل يكن يف اجملتمع البدائي قانون وال قواعد عرفيه، وإمنا كانت االسرة والعشرية هي           
ــا    ــ  اجملتمع ــذان      الوحــدات االساســية لتل ــا الل ــيس العشــرية هم ــيس االســرة ورئ ــان رئ ت، وك

يتوليان الفصل يف املنازعات وفرض العقوبات كل ضمن جماله اخلاص وأل  وفقا ملا تقـرر   
العادات السائدة يف جمتمعهم، وكانت العقوبة قد تصل اىل قتل املذنب أو ابعـاد  عـن العشـرية    

من احملتمل ان تكون مقتضيات التضامن  أو عن االسرة وبناء على ما تقدم ميكن القول ب نه
االجتماعي بني افراد األسرة الواحدة أو العشرية الواحدة حبكـم صـالت القربـى الـي تـربطهم      

 .(1)هي أسباب قد تؤدي اىل  فيف العقوبة على اجملرم

                                                 

االعـذار القانونيـة املخففـة للعقوبة،جامعـة بغـداد       –حظ الـدكتور فخـري عبـدالرزاق صـلد احلـديثي      ال -1
 .1، ص1313
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 /القبلييف اجملتمع  -3

تهـذيب االنتقـام الفـردي     مع تقدم البشرية ونشوء اجملتمع القبلي عملت القبيلـة علـى            
و بــرزت فكــرة املصــلحة املشــرتكة ألبنــاء القبيلــة بــدالمن , والعــدول عنــه اىل فكــرة القصــاص 

وعلـى  . اال إن هذا التطور يفدود االثر تبعا للعادات السائدة يف كل قبيلة.املصلحة الشخصية
كــون : بيلـة منهـا  العمـوم دـد ان هنـا  جمموعـة مـن االعـذار املخففـة الـي بـرزت يف جمتمـع الق          

، وكــذل  حالــة الــدفاع الشــرعي عــن الــنفس دينيــةاجملنــى عليــه عبــدا أو مــن طبقــه اجتماعيــة 
بالنسبة للـزو  الـذي يضـبط رجـالا يزنـي بزوجتـه،       ( اإلستفزاز)واملال، واالستشارة الشديدة 

والقاعــدة العامــة يف مثــل هــذ  االحــوال انــه يســتعاض عــن القصــاص بالديــه و إأا كــان اجلــزاء   
 .(1)ةهذ  احلالة يلزم بدفع دية خمفضَّ الديه ف ن الفاعل يف مثل/ ملقرر يف القبيلة هوا

ومن االعذار املخففة يف جرمية السرقة كون املال املسروق ضئيل القيمة، أو ارتكاب جرمية 
و حالـة قيـام السـارق باالعتـذار مـن صـاحب االمـوال املسـروقة،         , السرقة حتت ضغط اجلوع 

 .على االشياء املسروقة حبالتها كاملة اري منقوصةوحالة العثور 
ومـن االعــذار املخففــة يف جرميــة الزنـا، صــلة القربــى بــني الزانـي والزانيــة وحالــة عجــز الــزو     

على اعتبار أن عجز الزو  املذكور يعين فشل الزو  يف القيام ب حد التزاماته  ةعقمجنسياا أو 
 .  (2)ة أو كرب سنها عذرا خمففا للعقوبة ايضاااالساسية يف الزوا ، كما يعترب عقم الزوج

 /يف اجملتمع املدني -2
عذار القانونية املخففـة التـى كانـت    ت بعف األفلَّ( جمتمع الدولة)يف اجملتمع املدني          

سائدة يف جمتمع القبيلة قائمة، وفهرت اىل جانبها اعذارا كان اساسها الفوارق الطبقيـة التـى   
االشــراف والعامــة –نقســام اجملتمــع اىل فئــات ثــال  إلجمتمــع الدولــة نتيجــة  يف تــُهازدادت حد

فقـانون  , نتماء الطبقي ملرتكـب اجلرميـة   إلوالعبيد فتكون العقوبة خفيفة أو شديدة حبسب ا
أا كسـر عظمـه   إعتيـادي أو  إفقـ  عـني سـيد    أ اأإف العقوبة علـى السـيد   خيفِّ -مثال–محورابي 

 .نى عليه من العبيدوتكون عقوبة اقل اأا كان اجمل

                                                 

االعذار القانونيـة املخففـة للعقوبة،جامعـة بغـداد      –الحظ الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي  -1   
 .  8، ص1313

عذار القانونيـة املخففـة للعقوبة،جامعـة بغـداد     اال –الحظ الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي  -2   
 .  3، ص1313
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أم من العبيـد   -االحرار–اأا كان الرجل الزاني من الطبقات العليا  فيماكما  فف عقوبة الزنا 
فقانون محورابي مثالا جيعل العقوبة ثالثة امثـال للسـرقة الـي تقـع علـى مـال الدولـة أو االهلـة         

 .(1)وعشرة امثال للسرقة التى تقع على مال مواطن
 /االسالميةيف الشريعة  -1

مثال متعـددة مـن االعـذار املخففـة ففـي جرميـة القتـل اخلطـ          أيف الشريعة االسالمية            
بعف الفقهــاء ان قاتــل العبــد عليــه قيمتــه مهمــا بلغــت وان زادت عــن ديــة احلــر، وقــال  الــيــرى 

 (3)(.اقل من دية احلر ببعف الشي)دية خمفضة  بعف االخر بان عليه ال
فان العذر املخفف مقرر ملصـلحة الزانـي عنـدما يكـون عبـدا وللزانيـة عنـدما         ويف جرمية الزنا

تكون من االمـاء حيـث بـني القـرآن الكـريم بـان عقوبـة العبـد أو االمـة نصـف عقوبـة احلـر لقولـه              
ْت أ ْيَمـاُنُكم مِّـن   َوَمن لَّْم َيْسَتِطْع ِمنُكْم ط ْوالا أ ن َينِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَنـاِت ف ِمـن مِّـا َمل ك ـ    ]تعاىل 

ــِإْأِن أ ْهِلِهــنَّ َوآتـُـ      ــُه أ ْعل ــُم ِبِإمَيــاِنُكْم َبْعُضــُكم مِّــن َبْعــفب ف ــانِكُحوُهنَّ ِب ــاِت َوالّل ــاِتُكُم اْلُمْؤِمَن وُهنَّ ف َتَي
ــِإَأا ُأْحِصــ        ــَدانب ف  ــَذاِت أ ْخ ــاِفَحاتر َوال  ُمتَِّخ ــَر ُمَس ــَناتر ا ْي ــاْلَمْعُروِف ُمْحَص ــوَرُهنَّ ِب ــِإْن أ َتــْيَن  ُأُج نَّ ف 

عليه فال جيلد العبد أو االمـة مائـة     (2) [ِبف اِحَشةر ف َعل ْيِهنَّ ِنْصُف َما َعل ى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب
 .جلدة وإمنا جيلدان مخسني جلدة فقط

بولــد  وكــذل  احلكــم    ( اليقتــل )كمــا ان الــرأى الســائد يف الفقــه االســالمي ان الوالــد اليقــاد       -
  (1) (ال يقاد الوالد بولد )بة لألم اأا قتلت وليدها لقوله عليه الصالة والسالم بالنس

أما يف جرائم السرقة، فـان السـارق اأا كـان لـه شـبهة امللـ  يف الشـيء املسـروق عليـه التعزيـر           
أنت )كسرقة الوالد من ولد  ألن الوالد له يف مال ولد  شبهة املل  لقوله عليه الصالة والسالم 

 .(3)(ألبي  ومال 
ومــن تطبيقاتهــا قتــل  ,يف الشــريعة االســالمية فــااخمفًّ ااعــذر دًّعــيأيضــاا كمــا ان االستفزاز         

نفعــال إلســبب يف ألــ  هــو االزانــي مــع الزوجــة حيــث يســقط القصــاص يف مثــل هــذ  احلالــة و   
 .القاتل و دفع املنكر

                                                 

 فخري عبدالرزاق صلد احلديثي. املرجع نفسُه-1
مطبعــة  _العقوبـة،دار الفكـر  العربـي     –يفمـد أبـو زهـرة،  اجلرميـة والعقوبـة يف الفقـه االسـالمي        , الحـظ -3

 .118ص-1333خميمر القاهرة 
 (33)سورة النساء اآلية  -2
 .33، ص 1338على راشد، القانون اجلنائي االسالمى الدكتور  -1

، مطبعـــة دار العروبـــة 3 _عبـــدالقادر عودة،التشـــريع اجلنـــائي األســـالمي مقارنـــا بالقـــانون الوضـــعي  -3
 311-313ص ،القاهرة
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ســن البلــو  لفقهــاء املســلمني يضــاا، حيــث لــدد االــب ا أ فــااوتعتــرب حداثــة الســن عــذرا خمفَّ  
 ويذهب ابو حنيفة اىل حتديد سن البلو  بثمانية عشـر عامـا ويف قـول اخـر     -عاما متمس عشر

عشرة عاما للمرأة حيـث يف هـذ  املرحلـة ال يسـ ل الصـد      له بتسعة عشر عاما للرجل و سبع 
أا قتل أو جـر  وكـل   أا زنا أو سرق وال يقتص منه اإ دَُّحاملميز مسؤولية جنائية لذل  فهو الُي

 (1).ما يتعرض له هو الت ديب كالتوبيخ والضرب
كما أن ضآله املال املسروق يعترب عذرا خمففا للعقوبـة، حيـث ال يطبـق احلـد املقـرر للسـرقة       
وهــو قطـــع اليــد اال إأا جـــاوزت قيمــة املـــال املســروق نصـــابا معينــا، وقـــد اختلــف الفقهـــاء       

 .   (3)نا  جمال للدخول يف هذ  التفصيالتاملسلمون يف حتديد هذا النصاب وليس ه
 /يف قانون اجلزاء العثماني -3

لقد وجدت االعذار القانونية املخففة مكانـا هلـا يف قـانون اجلـزاء العثمـاني الصـادر                    
نطباقـه علـى جمموعـة مـن     إليف عدة مواضع وهي متعددة، فمنها ماله صفة العمـوم   1838عام 

 .صفة اخلصوص النطباقه على جرمية بعينها اجلرائم ومنها ماله
 (2)عشرة نية عشرة يف عمر  ومل يتم الثامنم الثافمن االعذار العامة صغر السن بالنسبة ملن أتَّ

  (1)وعذر االستفزاز يف جرائم الدم 2
  (3)ومفاج ة الزوجة أو املرأة احملرمـة حـال تلبسـها بالزنـا     

ائم، رجوع شاهد الزور اىل قول احلقيقـة قبـل صـدور    ومن االعذار املخففة اخلاصة ببعف اجلر
 .  (1)و  فيف العقوبة على شري  الزوجة الزانية اأا كان اري متزو     (3)قرار من احملكمة

مـن خـالل نـان واربعـني     آ فيف العقوبة على اخلاطف اأا اعاد املخطـوف أو تركـه يف مكـان    و
قوبـة يف جـرائم السـرقة واالحتيـال وســوء     و  فيــف الع   (8)سـاعة مـن وقـت اخلطـف بـدون أأى     

  .  (3)عقيبات القانونية أو يف اثنائهاتاألئتمان اأا ازيل الضرر كله أو بعضه قبل الشروع يف ال
                                                 

 .311-311املصدر نفسُه، ص -1
 31ص-املرجع السابق-فخري عبدالرزاق صلد احلديثي. الدكتور -3

 .  1838اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  11املادة :  الحظ-2
 .  1838 اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  181املادة :  الحظ -1
 .     1838 اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  188املادة :  الحظ -3
 .     1838 اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  311املادة :  الحظ  -3
 .     1838 اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  311املادة :  حظال  -1
 .     1838 اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  313املادة :  الحظ  -8
 .     1838 اجلزاء العثمانى الصادر عام من قانون  321املادة :  الحظ -3
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 /يف قانون العقوبات البغدادي -3
نسالخ العراق عن االمرباطورية العثمانية اصـدرت  إبعد انتهاء احلرب العاملية األوىل و           
كـانون  /1والـذي اعتـرب نافـذ املفعـول يف      1318حتالل قانون العقوبات البغدادي عـام  سلطة اال
ويرى الباحثون ان القانون املذكور ضيق من نطـاق االعـذار القانونيـة املخففـة      1313الثاني 

علـــى حســـاب الظـــروف القضـــائية املخففـــة الـــي وســـع مـــن دائرتهـــا مقارنـــة بقـــانون اجلـــزاء  
يف ســرقة شــيء قليــل القيمــة، فبعــد ان كانــت ضــآلة  قيمــة  املــال     العثمــاني، كمــا هــو احلــال   

 يف قــانون اجلزاءالعثمــاني أصــبحت يف فــل قــانون العقوبــات البغــدادي   (1)املســروق عــذراخمففا
فرفا قضائياا خمففا كما ضيق القانون املذكور من نطاق عذر االستفزاز و جعله قاصـرا علـى   

 احـدى احملـارم متلبسـة بالزنـا أو وجودهـا يف فـرا       جرمية القتل يف حالة مفاجـ ة الزوجـة أو   
 (2)واحدمع عشيقها وقتلهما يف احلال وقد قصر  على قتل الزانية دون شريكها يف الزنى

، كما اعتـرب    (3)عذراَ  خمففا عامايف كل اجلرائم( حداثة السن)عترب القانون املذكور القصر  وقد
مـن وقـت اخلطـف بـدون أأى يف مكـان آمـن        تر  اخلاطف للمخطوف خالل نان واربعني سـاعة 
   ( 4)يسهل عليه الرجوع منه اىل أهله عذراَ  قانونيا خمففاَ 

 

  
 

                                                 

 .  من قانون عقوبات البغدادى 331نص املادة :الحظ-1 
 .  من قانون عقوبات البغدادى 313نص املادة  :الحظ-3 
 .  من قانون عقوبات البغدادى 13نص املادة :الحظ-2
  .من قانون عقوبات البغدادى  1/ 311نص املادة :الحظ-1
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 املطلب الثاني

 تعريف االعذار القانونية املخففة و خصائصها

 :فةعذار القانونية املخفَّتعريف األ -أوالا
عقوبـات عراقـي علـى     138دة حيث تنص املا،ان لكل عذر عنوانه يف القانون  علوممن امل      
 ((العذر اال يف احلاالت الي يعينها القانون))انه 

وجيب علـى احملكمـة   سبيل احلصر  على هَي حاالت يعينها القانون)لذل  ميكن تعريفها ب نها 
 . (1)لقواعدمعينة يف القانون قاارها ان  فف العقوبة وففعند توا

 

 ةخصائص االعذار القانونية املخفف -ثانياا
عـذار القانونيـة املخففـة خصـائص     ن لألأمن التعريـف املتقـدم يف الفقـرة األوىل نسـتنتإ            

 :معينة وهي
 حيـث خـصَّ  , يف القـانون  خـاص   نهـا ال بـد ان يكـون هلـا نـص     أونعنى بالشرعية / الشرعية -أ

عذار إلثار اآق تطبِّ ْنأمكان احملكمة إه ليس بن أع كل عذر بنص صريح، وينتإ عن أل  املشر 
ا يـربر التخفيـف   فة على حاالت مل يـرد الـنص عليهـا يف القـانون راـم وجـود  ّـ       القانونية املخفَّ

 .ستعانة يف مثل هذ  احلالة باالثار اخلاصة بالظروف القضائية املخففة فقطوأمنا هلا اإل
 
قعـة  ن العـذر املنصـوص عليـه يف القـانون جيـب تطبيقـه يف كـل وا       ألزام ونعين باإل/ لزاماإل -ب

 عبـارة ، فهـو الزامـي و ب  وضـوع ال حتى من قبـل يفكمـة امل  وحاالخذ به يف كل والبحث عنه واأل
وبالتالي فليس للمحكمـة   ,فة عند توافر شروطهاعذار املخفَّعلى احملكمة تطبيق األ نَّأخرى أ

ن تشـري يف  بـ  كمـا أنهـا ملزمـة     ,ان متتنع عن  فيف العقـاب عنـد تـوافر شـروع العـذر املخفـف      
 .ن تثبت توافر شروطهأعتمدته يف  فيف العقاب وإف الذي ها اىل العذر املخفَّقرار
 
فة يقتصر على  فيف العقوبـة  عذار القانونية املخفَّأن تطبيق األ/ اجلرمية على بقاءإلا - 

دون ان يـــؤثر يف قيـــام اجلرميـــة، ونتيجـــة لـــذل  يبقـــى الفعـــل املرتكـــب يفتفظـــا متصائصـــه 
 .اجلرمية

                                                 

    132ص -3111الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، شر  قانون العقوبات ،القسم العام، جامعة بغداد  -1
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للعذر القانوني املخفف اأا ما توافرت شروطه القانونية تـ ثري علـى   / العقوبة على الت ثري-د
نقاصـها يف احلـدود املرسـومة قانونـا، وال يتعـدى هـذا االثـر اىل        إالعقوبة حيث تلـزم احملكمـة ب  

   (1) .املسؤولية املدنية
 

                                                 

   . 113-113الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، املرجع السابق، ص -1
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 املطلب الثالث
 هلا ةية املخففة وبني االنظمة املشابهالتمييز بني االعذار القانون

 :عذار املعفية هلالعقوبة واألعذار القانونية املخففة لبني األالتمييز  -أوالا

لــزم احملكمــة فــة نظــام قــانوني يُ عــذار القانونيــة املخفَّاأل نَّأ ماســبقوجــدنا مــن خــالل          
حملكمـة  ابتطبيقه عند توافر شروع العذر املنصوص عليه يف القانون واالثر املهم الـذي تلـزم   

 .نقاص العقوبةإيقه هو بتطب
عذار القانونية املعفية من العقاب فهـى نظـام قـانوني آخـر تلـزم احملكمـة بتطبيقـه عنـد         ا األمَّأ

ثر املهم الذي تلزم احملكمـة بتطبيقـه هـو    واأل, توافر شروع العذر املنصوص عليه يف القانون
ثرهمـا اىل  أى ظـاميني ال يتعـد   كـال الن  نَّأشـارة اىل  وجتـدر اإل  ,.عفاء اجملـرم نهائيـا مـن العقوبـة    إ

ألن صـفة اجلرميـة    ,عـن فعلـه   ال مدنيااؤوحيث يبقى اجملرم يف كليهما مس ,لية املدنيةواملسؤ
 .ال تزول عنه حتى يف حالة توافر العذر املعفي من العقاب

 
 -:فة للعقوبة والظروف القضائية املخففةعذار القانونية املخفَّالتمييز بني األ -ثانياا

مى سـباب تـر  املشـرع للقاضـي حتديـدها والقـول بتوافرهـا وتس ـ        أ: التخفيـف نوعـان   سبابأ 
حيث لتفظ القاضي أو احملكمة بالنسبة هلا بسـلطة تقديريـه    ,(فةالظروف القضائية املخفَّ)

رتكـاب اجملـرم جلرميـة وكونـه شـاب      إومثاهلا عدم سـبق   ,فله  فيف العقوبة أو عدم  فيفها
و اريهـا الكـثري مـن الظـروف حبسـب مـا يـرتآى        ,املعيل الوحيـد السـرته    يف مقتبل العمر أو أنه

 .حدة للمحكمة من وقائع لكل جرمية علِى
رها املشــرع مســبقا و نــص عليهــا بنصــوص  ســباب قــد أفهــي  ,فــةعــذار القانونيــة املخفَّا األم ــأ

و ( ة القانونيـ ) صرلة وهي بالتالي ال توجد مـن اـري نـص يف القـانون ولـذل  هميـت باالعـذار       
تــوافرت  مــاى متــ ن يغفــل تطبيــق عــذر مــن االعــذار أنســتنإ مــن ألــ  أن القاضــي ال يســتطيع  

مل يـنص القـانون    ن يضـيف عـذر   أسـتطاعته  إشروطه يف الواقعـة املنظـورة امامـه، كمـا لـيس ب     
عـذار املخففــة  ولكـل مـن األ   ,نهـا القـانون  عليـه بـنص صـريح اأ ال عـذر أال يف االحـوال الــي يعي      

خففــة آثــار يفــددة يف  فيــف العقوبــة يــتعني علــى احملكمــة الســري مبوجبهــا ويف  والظــروف امل
 .احلدود املرسومة هلا قانونا
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 املبحث الثاني
 فةعذار القانونية املخفَّتطبيق األ

 
من دراسـة ضـوابط تطبيـق     دَّفة الُبعذار القانونية املخفَّحاطة مبوضوع تطبيق األلإل           

  -:ما سنتناوله يف املطلبني التاليني ذاوه ,فة ونطاق تطبيقهاملخفَّعذار القانونية ااأل
 

 املطلب األول
 فةعذار القانونية املخفَّضوابط تطبيق األ

ومنهـا  ,صـل بـذات اجلرميـة    فـة، منهـا مـا يتَّ   عذار القانونية املخفَّلقة بتطبيق األالضوابط املتعِّ
 .مستقالا وسوف نفرد لكل جزء منها فرعاا ,صل باجلانيما يتَّ

 
 الفرع األول

 الضوابط املتعلقة بذات اجلرمية
ــذل  فــان ضــوابط     : ساســيان همــا ألكــل جرميــة ركنــان     ــركن املعنــوي، ول ــركن املــادي وال ال

 .لقــة بــذات اجلرميــة منهــا مــا يتصــل بــالركن املــادي فــة املتعِّعــذار القانونيــة املخفَّتطبيــق األ
وسـنتناول يف املقصـدين التـاليني دراسـة كـل نـوع        ,لق بالركن املعنوي للجرميـة ومنها ما يتعَّ
 .نفرادإمنها على 

 د األولاملقص
 ضوابط متعلقة بالركن املادي 

متنـاع عـن فعـل أمـر     القـانون أو اإل  هجرامي بارتكاب فعـل جرمـ  إسلو  / الركن املادي للجرمية 
لو  يفظور ترتتب م فان الركن املادي للجرمية يتكون من س، وبناء على ما تقدَّ  (1)به القانون

الضـوابط اخلاصـة باألعـذار القانونيـة املخففـة       نَّإعليه نتيجة معينة يؤنها القانون، ولـذل  فـ  
 .جرامي أو بالنتيجةا بالسلو  اإلم إتتعلق 

                                                 

الـركن  )املعـدل التـى تـنص علـى أنـه      1333لسنة  111من قانون العقوبات العراقى رقم (38)الحظ نص املادة  - 1
   . ( القانونبة القانون او االمتناع عن فعل امر مةجرفعل املادي للجرمية سلو  اجرامي  باءرتكاب 
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ــ ــوع الســلو  والوســائل        ا الضــوابط املتعِّأم  ــة ون ــق بطبيع ــي تتعل ــ  ال ــة بالســلو ، فهــي تل لق
لــق فــة تتعَّعــذار قانونيــة خمفَّأرع يف جــرائم معينــة علــى رتكابــه، و يــنص املشــإاملســتخدمة يف 

 . (1)العراقىعقوبات من القانون ال 133/1املادة نصت علية ا ممن أل  ,بالسلو  
وبالنســبة للضــوابط املتعلقــة بالنتيجــة، فــان اهلــدف مــن جتــريم ســلو  معــني ال يتحقــق اأا مل   

  االجرامـي وعليـه اصـبحت تفاهـة     يرتتب على ألـ  السـلو  نتيجـة متثـل االثـر الضـار للسـلو       
الضــرر النــاجم عــن الســلو  أو  لــف حــدو  الضــرر املتوقــع مــن ألــ  الســلو  عــذرا قانونيــا  

عقوبــات تعاقــب بالسـجن مــدة ال تزيــد   132خمففـا يف بعــف اجلــرائم، مـن ألــ  دــد ان املـادة    
أو علــى مخــس عشــرة ســنة مــن خيطــف انثــى أمتــت الثامنــة عشــرة مــن العمــر بطريــق االكــرا   

احليلــة، يف الوقــت الــذي تكــون العقوبــة فيــه هــي االعــدام أو الســجن املؤبــد اأا صــحب اخلطــف  
 . (2)وقاع اجملنى عليها أو الشروع فيه

 
 د الثانياملقص

 ضوابط متعلقة بالركن املعنوي 
الـركن املعنـوي يف اجلـرائم العمديـة يتمثـل يف توجيـه الفاعـلب ارادتـه اىل إرتكـاب الفعـل املكــوَّن           

ــة نتيجــة جرميــة أخــرى     للج وهــذ  , رميــة هادفــاا اىل حتقيــق نتيجــة اجلرميــة الــي وقعــت أو أيَّ
ومـا يـدور يف فكـر اجلـاني أثنـاء      ,اإلرادة أات صلة وثيقة بالباعـث الـدافع اىل إرتكـاب اجلرميـة     

ــا ــة         . إرتكابه ــذار القانوني ــق األع ــوي بشــ ن تطبي ــالركن املعن ــة ب ــذل  دــد الضــوابط املتعلِّق ل
وسـوف نفـرد لكـل    , ومنهـا مـا يتصـل بالباعـث الشـريف     ,ها مـا يتص ـل باإلسـتفزاز    املخففة من

 .منها فقرة مستقلة
 
 

 

 
                                                 

أا ا)املعدل التـى تـنص علـى أنـه     1333لسنة  111من قانون العقوبات العراقى رقم  133/1الحظ نص املادة  - 1
قبـل انقضـاء  نـان واربعـني سـاعة مـن وقـت اخلطـف يف مكـان امـني           كةة  ى باملخطوف وتـر مل لد  اخلاطف اأ

 ( سنة  تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على اهلةاىل  منةالرجوع  عليةيسهل 
   .   13/2/1381يف  221الحظ قرار جملس قيادة الثورة رقم - 3
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 :اإلستفزاز/ أوالا

ب ن اجلرمية كما هو معروف ليست حدثاا طارئاا وإن ما هي فهرت اىل : تتمثل فكرة االستفزاز          
ون اجلنائي ب ن للجرمية طرفان األول هو ويرى أالب فقهاء القان, الوجود نتيجة لتظافر عوامل كثرية

اجلاني الذي يقوم بارتكاب الركن املادي للجرمية، ويظهر اىل العامل احملسوس وهلذا يعترب دور  اجيابيا، 
دور  سلبياا أل  ألن اجلرمية وقعت راماا  والثاني يتمثل يف اجملنى عليه الذي يقع عليه هذا الفعل ويكون

صبحت قدمية وال تساير واقع احلال وال تتماشى مع أالنظرة   دى عليه وهذعن إرادته بإعتبار  معت
والي تعترب دراسة نفسية اجلاني والظروف احمليطة  ,الدراسات القانونية والتشريعات اجلنائية احلديثة

ض عتبار عند فرساسية والي ت خذ بنظر اإلمات األرتكاب اجلرمية من امله إت اىل به والعوامل الي ادَّ
بل قد يكون  ,رتكاب اجلرميةإجيابي يف ن اجلاني ليس فقط له الدور اإلب  ح جليااكما يتض  ,العقوبة الالزمة

دور اجملنى عليه أكثر اجيابية واكثر ت ثريا يف بعف االحيان بل قد يفوق دور اجلاني بكثري وأل  
وما . اجلاني اىل ارتكاب جرميتههل أو باالحرى تدفع فزات الي تسِّباصطناعه خمتلف املؤثرات واحملِّ

وبالتالي الت ثري  اجلاني ثارة إد فيها دور اجملنى عليه الذي يعمل على ورة واضحة يتجسََّصاالستفزاز اإل
االسس اجلديدة للتشريعات  هعلى ارادته وهذا ما تطرق إليه قانون اصال  النظام القانوني عند وضع

اىل اجملرم واجلرمية واجملنى عليه دورها يف حتديد مفهوم جديد  نظرة العلميةاليلزم ان تلعب )اجلزائية 
  (1) (ملوانع املسؤلية اجلزائية

والي هي حالة ( فةمسؤولية خمفَّ)ستفزاز يعترب مانع جزئي للمسؤلية اجلنائية اإل نَِّإوهلذا ف-
 خصائص فة جتمع بنيوالالمسؤولية كما ان املسؤولية املخفَّ ,وسطى بني املسؤولية الكاملة

وقد  خمففاا قانونياا عترب االستفزاز عذر أاملسؤولية املعدومة والكاملة وعلى هذا االساس 
 . (2)من قانون العقوبات 138خذ به املشرع العراقي يف املادة أ
ستفزاز هو ارتكاب اجلرمية يف حالة ت ثر ينش  عن رؤية حادثة أو والتعريف الفقهي لإل-

فاجلاني يف هذ  احلالة ليس له الوقت  جلاني اىل ارتكاب اجلرميْةإهماع كالم يؤدي اىل دفع 
و يعرف بانه كل موقف جار     (2))الكايف للتفكري والتدبري يف عواقب الفعل الذي يقدم عليه

  و (1)يتخذ  اجملنى عليه من اجلاني قاصدا به اثارته
 

                                                 

  1الفقرةاخلامسة  13ص  ، 1311منشورات وزارة العدل  –قانون اصال  النظام القانوني يف العراق – 1
ة خمففـا ارتكـاب اجلرميـ    عـذ را من قانون العقوبات العراقى  التى تنص على أنـه يعتـرب    138الحظ نص املادة  - 3

 ( بغري حق  علية بناءعلى استفزاز خطري صدر من اجملنى
 .33ص ،الدكتور يفمد معروف عبداللة، الباعث يف قانون العقوبات العراقي -2

   131ص 1311بغـداد   –احملامى يفسن ناجي،االحكام العامة يف قانون العقوبات العراقـي مطبعـة العـانى     -1
. 
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فس اىل درجة يتغلب فيها الغضب االستفزاز اخلطري الش  يف انه يعمل على اثارة الن)يعرف ايضا 

 .  (1)ثورة نفسيه فيقدم على ارتكاب فعل اجرامي ثراءأ حد تضعف معه ارادته على االنسان اىل
 /شروع اعتبار االستفزاز عذرا خمففاا

ــار االســتفزاز عــذرا        138ان املــادة  ــات اشــارت اىل الشــروع الــي ينبغــي توافرهــا العتب عقوب
 : خمففا وهي كاالتي

حق حتى يستوجب االخـذ بـه كعـذر خمفـف للعقـاب      وجه كون استفزاز خطري و بدون ان ي -1
ومــن حيــث كــون االســتفزاز خطــري، فــان ألــ  مســ لة وقــائع يفصــل فيهــا القاضــي أو احملكمــة   
املختصة فاأا كـان االسـتفزاز اـري خطـري فـال ميكـن اعتبـار  عـذرا خمففـا واأا كـان االسـتفزاز            

واملشــرع العراقــي مل يعتــد  .تبينــه احملكمــة يف قرارهــا   خطــريا وجــب اعتبــار  كــذل  علــى ان  
باالستفزاز اال اأا كان ناجتا عن عمل خطر سواء كان هذا العمل قول أو فعل صدر من اجملنـى  
عليه بغري حق و طبيعى ان النص يشمل حالة االعتداء الي تقع على االمـوال مـن هـذا يتضـح     

نـى عليـه مـن قـول أو فعـل أو أشـارة أو اعتـداء        بان املشرع العراقي جعـل خطـورة مـا ادا  اجمل   
 .  (2)على املال معيارا لالستفزاز وما ترتكه هذ  الوسيلة من اثر يف نفسية اجلاني املستفز

ان يكون االستفزاز صادرا من اجملنى عليه نفسـه فـاأا صـدر مـن شـخص اخـر مهمـا كـان          -3
وعلـى هـذا    از كعذر قـانوني خمفـف  عالقته وطيدة باجملنى عليه فال ميكن اعتبار أل  االستفز

   (3) .أيضاا إستقر قضاء يفكمة التميز
ان يسبق االستفزاز فعل اجلاني وان يكـون معاصـرا لـه ومـن املعلـوم ان مفهـوم االسـتفزاز         -2

يتطلب ان ترتكب اجلرمية اثناء ثورة الغضب األني اجلايفة فاأا انتهت حالة الغضب انتهـى  
علـى  رار ومع هذا فاالمر مرتو  حملكمة املوضوع وعليهـا يقـع   صالت ثري االستفزاز وبدأ سبق ا

يف وضع املسـتفز بـان كـان يف حالـة اضـب وقـت الفعـل وألـ  ملواجهـة الفعـل           وعاتق التحقيق 
االســتفزازي الــذي بــادر بــه اجملنــى عليــه لتعلقــه مبســ لة قانونيــة تستخلصــها احملكمــة مــن      

 .فروف القضية
                                                 

 1313بغـداد  -مطبعة العـانى  عقوبات العراقي اجمللدان االول و الثاني، الدكتور عباس احلسنى، شر  قانون ال– 1
 1 213، ص 
  1    88ص  الدكتور فخري عبدالرزاق صلد ، املرجع السابق – 3
حيــث أهبــت  332\11\11يف 332\   \333الحــظ علــى ســبيل املثــال قــرار حملكمــة التميــز اقلــيم كردســتان    – 2

ن ســــببا لتخفيــــف العقوبــــة هــــو االســــتفزاز الصــــادر مــــن اجملنــــى عليــــة    مبوجبــــة اىل ان االســــتفزاز الــــذى يكــــو 
القاضى عثمان ياسني على   املبادي القانونيـة  –عقوبات عراقى  138جاءت بالفقرة االوىل من املادة نفسةوحسبما

  1 13ص3118فى قرارات يفكمة متيز اقليم كوردستان الطبعة االوىل اربيل 
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الفاصلة بني فعل االستفزاز وارتكاب املستفز جرميته أمر مرتو   كما ان حتديد الفرتة الزمنية
حملكمة املوضوع فهي مس لة موضوعية اضافة لذل  فهـي نسـبية ايضـاا  تلـف مـن شـخص       

 .اىل اخر  وأل  ألختالف الناس يف امزجتهم و يفيطهم االجتماعي
 
والـي تنتـاب اجلـاني     ان ثورة الغضب العنيفة الي تنتإ مـن االسـتفزاز  / ارتكاب اجلرمية -1

ان هذا املوقف . تولد لديه حالة جتعله يصعب معه السيطرة على نفسه حبيث تنتقص ارادته
اجلــار  الــذي يتخــذ  اجملنــى عليــه عبــارة عــن فــرف خــارجي امل باجلــاني مولــدا لديــه حالــة    

علـى   نفسيه يكون خالهلا يف أشدَّ حاالت اإلنفعـال فيقـدم علـى اجلرميـة بـدافع يفقـد  السـيطرة       
   (1) .نفسه

اإلســتفزاز فإنهــا تعتــرب كــر د فعــل للعمــل اــري    بــدافع ُترَتك ــبومــن البــديهي ان اجلرميــة عنــدما  
املشروع واري احملق الذي صدر من اجملنـى عليـه ألـ  ان العمـل احملـق ال يـنهف الن يكـون        

   (2) .سببا مربرا لتخفيف العقاب
اىل حـق نـص عليـه القـانون او كـان مصـدر        من هذا جيب ان يكون فعل االستفزاز اـري مسـتند   

و على ,العرف و بعكس أل  جيب على اجلاني الذي وقع عليه أل  الفعل واجب حتمله وتقبله 
هذا االساس فان قيام رجل الشرطة بالقاء القبف على املتهم الذي صدر حبقه امـراا بـالقبف   

ا مـن مسـؤوله بتهـديم دار    وكذل  عامـل البلديـة عنـدما يصـدر اليـه امـر      ,من اجلهات املختصة 
كانــت قــد بنيــت جتــاوزاا و كــذل  إعفــاء اعضــاء الضــبط القضــائي عنــدما يقومــون باإلعمــال        
املناطة بهم مبوجـب قـانون اصـول احملاكمـات اجلزائيـة وكـذل  الـذي ينقـل خـرباا حبسـن نيـة            

كــن ففــي مجيــع هــذ  االمثلــة الــي ضــربناها تعتــرب اعمــاهلم مشــروعة وان عــذر االســتفزاز ال مي
 .حتققه

 

                                                 
 

 13ص 1383-بغـداد -،دار القادسـية للطباعـة  اثر العاهة العقلية يف املسؤلية اجلنائيـة  الدكتور ضاري خليل يفمود ،  – 1
1 
شــر  قــانون العقوبــات  العمــل احملــق هــو العمــل الــذي يــاءمر بــة القــانون او يــربرة ، الــدكتور عبــاس احلســين،     – 3

ــذي يقــ    213-213ص،1313،األول مطبعــة األرشــاد بغــداد  العراقــي وم بــةاجملنى والعمــل اــري احملــق هــو الفعــل ال
عليـةدون ان تكـون هنـا  دوافـع حقيقيــةاو دواعـي عقليـة دفعتـةللقيام بةقاصــدااالعتداء علـى اجلـاني واثـارة اضــبة           

 21دراسة مقارنة ص ،رسلة ماجسرت ،استفزاز  ،سعديةيفمد كافم1الشديد
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ــة تــوافر اإلســتفزاز اخلطــري عنــد       138ومــع كــون املــادة   عقوبــات قاعــدة عامــة تنطبــق يف حال
إرتكاب اية جرمية من اجلرائم، فاننا دد يف ثنايا القسم اخلاص من قانون العقوبات نصوصا 

 .تقرر اعذاراا خمففة جلرائم معينة
اقـب بـاحلبس مـدة ال تزيـد علـى      يع)عقوبـات والـي تـنص علـى انـه       113من أل  نص املـادة  

ثال  سنوات من فاج  زوجتـه أو احـدى يفارمـه يف حالـة تلبسـها بالزنـا او وجودهـا يف فـرا          
واحد مع شريكها فقتلهما يف احلال أو قتل احـدهما أو اعتـدى علـى احـدهما اعتـداء افضـى اىل       

ــا امـــر واضـــح، اـــري ان املقصـــ  ...( املـــوت أو اىل عاهـــة مســـتدمية  ود بوجـــود والتلـــبس بالزنـ
   (1)ةقهاء بوجود العشيقني يف حالـة مريبـ  العشيقني يف فرا  واحد فانها تفسر من قبل بعف الف

لتـو سـيع   )اري اننا نعتقد بانه جيب ان ال حنمل النص أكثر  ا لتمل وان كنـا مـن املؤيـدين    
ــع احلــاالت املريبــ    نطــا ــنص ليشــمل مجي ــارة     ق ال ــع عب ــنص ورف ــديل ال ــرت  تع ــذل  نق أو )ة وب
وهـذا  ..( ة مـع شـريكها  أو وجودهما يف حالة مريبـ )ل عبارة واحال...( ودهما يف فرا  واحدوج

االجتا  يتماشى مع فروف وتقاليد اجملتمـع الـذي ال يـ تلف افـراد  مـع هـذ  االفعـال احملرمـة         
عقوبـات عراقـي متوقـف علـى تـوفر       113و نود أن نوض ح ب ن العذر الذي تقـرر  املـادة   ,شرعا

 -:ي ثالثة شروع وه
وكــذل  الشــخص الــذي تكــون االمــرأة الزانيــة احــدى   ,ويقصــد بهــا الــزو   : صــفة اجلــاني -1

 .يفارمه
املفاجئة حبالة تلـبس الزوجـة أو إحـدى احملـارم بالزنـا أو وجودهمـا يف فـرا  واحـد مـع           -3

 .شريكها
ان يقع فعل القتل أو فعل الضرب الذي افضـى اىل املـوت أو احـدا  عاهـة مسـتدمية حـال        -2
حيث من الطبيعي ان يكون الـزو  او القريـب حينئـذ يف حالـة تـ ثر وانفعـال بسـبب         , ملفاجئةا

املوقف الشنيع واالهانة الالحقه به، أي ان يكون االستفزاز معاصراا للفعـل وعـدم وجـود فـارق     
زمين كبري بينهما وعلى هذا املنوال سار قضاء يفكمة التمييز حيث جاء يف حيثيـات احـدى   

الواضـح مـن االعـرتاف ان املـتهم     )مـا يلـى    12/1/1311يف  1313هو قرارها املرقم قراراتها و
و مبـا ان ثـورة الغضـب     38/13/1311فور قتل اجملنى عليها حلظـة إعرتافهـا لـه صـبا  يـوم      

واضطراب البال الميكن بالنسبة لظروف القضية زواهلا بعـد مـرور ليلـة واحـدة لـذا فـان ركـن        
 (ةسبق االصرار ال يعد متوافر

                                                 

   .1313الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، املرجع السابق،  -1   
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وما جتدر االشارة اليه انـه ال يـتعني ان يقـع فعـل القتـل أو اإليـذاء يف أات اللحظـة الـي تضـبط          
فيها الزانية متلبسة بالزنا بل يظل اجلـاني يف حـدود العـذر املقـرر طاملـا ان حالـة الغضـب مل        

ال سـبق اصـرار مـن قتـل جـرى      ).... بانـه  يف العراق يكبح مجاحها، وقد قضت يفكمة التمييز 
 (    (1) ...سال للعار بعد مرور يوم واحد من مشاهدة املتهم لزنا شقيقته اجملنى عليهاا
 

 /الباعث الشريف/ ثانيا

املقصود بالباعث الشريف هو العامـل الـذي لمـل االنسـان علـى فعـل معـني هـو أشـبه بـالقوة           
ث علــى الدافعــة الــي حتــول االرادة للنشــاع يف ســبيل حتقيــق فعــل أي مظهــر مــادي و البواعــ    

ارتكاب اجلرمية ال ميكن ايرادها على سبيل احلصر فهـي  تلـف بـاختالف النـاس مـن حيـث       
اجلــنس و الســن والــتفكري والثقافــة والعواطــف والزمــان واملكــان والــدافع الشــريف موجــب          

ن يكـون دفاعـا   ْالتخفيف العقوبة وميكن للقاضي ان يستخلصه من الوقائع املعروضة عليـه كـ  
    (2) .ارتكاب اجلرمية دفاعا عن مبدأ أو عقيدة سياسيةعن عرض أو شرف أو 
عقوبات الباعث الشريف عذر خمففا للعقوبـة ولكـن مت تعـديل هـذ       138/1وقد اعتربت املادة 

ال يعتـرب ارتكـاب اجلرميـة    )يف اقلـيم كوردسـتان    3113لسـنة   11املادة وجـاء يف القـانون رقـم    
، 138نيـا خمففـا الاـراض تطبيـق احكـام املـواد       حبق املرأة بذريعة بواعث شـريفة عـذرا قانو  

حول عدم اعتبـار   13/3/1381يف  1111و جاء يف قرار جملس الثورة املرقم ...( 121، 121
حالة تنـاول املسـكر بـ رادة الفاعـل واختيـار  عـذراا خمففـاا للعقوبـة يسـتدعي الرأفـة والباعـث            

امـة تنطبـق علـى كافـة اجلـرائم اال      عقوبات هو قاعـدة ع  138/1الشريف الوارد أكر  يف املادة 
انه جيب علي احملكمـة ان تـبني يف اسـباب حكمهـا األدلـة الكافيـة والقـرائن املعتـربة واملقنعـة          
الي يثبت بها الباعث الشريف فاأا مل يكن كذل  فال وجود للعذر املخفف وقد قضت يفكمة 

فـيف العقوبـة ب حكـام املـادة     وجدان احملكمة إسـتدلت يف   ).... التمييز يف قرارهلا جاء فيه 
العائدة للمجنى عليها عـذر  ( الكنتور)عقوبات معتربة االدعاء بوجود صورة لشخصني يف  121

خمففا يستدعي تنزيل العقوبة اىل احلد الذي حكمت به، وهذا النظر اري سليم قانونا ألـ  الن  
معتربة ومقنعـة يثبـت بهـا    االستدالل باملادة املذكورة ينبغي ان يبنى على ادلة كافية وقرائن 

                                                 

املنشــور يف النشرةالقضــائية ،وخيتلــف القتــل مــع   3/8/1311يف 1311/متييزيــة1231ر املــرقم الحــظ القــرا -1   
العـدد الثالـث   سبق األصرار عن األسـتفزاز يف ان سـبق األصـرار ينبغـي اقرتانـة بهـدوء البـال وفقـدان ثـورة العاطفـة ،          

 .1311السنة االوىل 
 . 213ص 1313بعة االرشاد مطالدكتور عباس احلسنى، شر  قانون العقوبات العراقي  – 3



33 

 

لالسـتدالل  حيث مل جتد هذ  احملكمـة مـا يكفـي    العذر املخفف قانونا لعقوبة جرمية ازهاق رو  وعليه 
 اعادة االوراق اىل يفكمتها العادة النظر يف قرار العقوبة فرفضها وفقا ملا تقدم و باملادة املذكورة مربر
ال يقطع على احملكمة ان وجدت اسبابا اخـرى مقنعـة    عقوبات وهذا النظر 121دون االستدالل باملادة 

   (1) ...(عقوبات  123وسائغة قانونا ان تستدل باملادة 
وجتدر االشارة اىل ان الباعث الشريف كعذر خمفف له تطبيقاتـه يف القسـم اخلـاص مـن قـانون العقوبـات       

احلقيقـة يعـرض الشـاهد     خمففـا اأا كـان قـول    عذرأ عدي)والي تنص على انه  333من أل  نص املادة 
وعـه أو اخوانـه أو   فرخلطر جسم ميس حريته أو شرفه أو يعرض هذا اخلطر زوجتـه أو أحـد أصـوله أو    

 (.أخواته
وعليه فالشاهد الذي خيفي احلقيقة ويدلي مبا خيالفها امام يفكمة خمتصة أو سـلطة حتقيقيـه لباعـث    

أو أحـد   ةرفه أو يعرض هـذا اخلطـر لزوجـ   أو ش طر ميس حريتهخل شريف ك ن يكون هذا الباعث اتقاء 
عقوبات والي تقرر عقوبة السجن مدة ال تزيـد   111اصوله أو فروعه أو حنوهم كذل  ما ورد يف املادة  

على عشر سنني أو باحلبس مدة ال تقل عن سنة االم الي تقتل طفلها حديث العهد بالوالدة اتقاء للعـار  
 .اأا كانت قد محلت به سفاحاا

هذا الباعث يستلزم ان يكون اجملنى عليـه طفـالا حـديث العهـد بـالوالدة وعبـارة حـديث العهـد          وتطبيق
بالوالدة تعين ان ال ميضي وقت طويل على وضعه ك ن يقتل اثناء الوضع أو بعـد  مباشـرة والواقـع ان    

ن االم قـد  الفرتة الزمنية ينبغي تر  حتديدها للمحكمة املختصة، كما يشرتع لتحقيق هذا العذر ان تكو
محلت بهذا الطفل سفاحاا اي انه نتيجة اتصال جنسي اري مشروع سواء حصل هذا االتصـال بـاالكرا    

 .  (2)أو الرضا و ينبغي اخريا ان يكون الباعث على القتل هو اتقاء للعار
ويـرى الـدكتور احلــديثي بـان مـن الضــرورة اعتبـار اجهـاض املــرأة لنفسـها اتقـاء للعــار عـذراا قانونيــا          -

عقوبات و أل  الحتاد العلة بني حالة االم الـي تقتـل ابنهـا     111/1وهو ينتقد بذل  نص املادة  3خمففا
حديث العهد بالوالدة أأا كانت قد محلت به سفاحا واالمرأة الي جتهـف نفسـها اتقـاء للعـار اأا كانـت      

يعاقب )وبات يقضي بانه عق 111/1وحنن ال دد مربرا هلذا االقرتا  فنص املادة , قد محلت به سفاحاا
باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيـد علـى مائـة دينـار أو باحـدى هـاتني العقـوبتني كـل امـرأة          

 (.اجهضت نفسها عمدا ب ية وسيلة كانت و مكنت اريها برضاها
 و مــن تــدقيق الــنص دــد ان باســتطاعة القاضــي ان ينــزل بالعقوبــة اىل احلــبس يومــا واحــدا أو الغرامــة 
قليلة جداا، اما من يتوىل عمليات االجهاض العمديـة بـدون مسـو  شـرعي فانـه ال يسـتحق التخفيـف الن        

 .أل  يتنافى و سياسة الدولة العامة الي ترمي اىل زيادة نسبة السكان يف القطر
                                                 

املنشـور يف جمموعـة االحكـام العدليـة العـدد االول       1/1/1313يف 1311/جنايـات \2131الحظ القرار املـرقم   -1   
 .   323 ،323 ص–لسنة السادسة 

          .121الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، املرجع السابق، ص     -2   
 .123املصدر نفسُه، ص -3
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 الفرع الثاني
 قة باجلانيالضوابط املتعّل

جملـرم ت خـذ بنظـر االعتبـار فـروف      احملكمة وهي تصدر قرار االدانة واحلكـم بالعقوبـة علـى ا   
اجلرمية واجملرم يف آن واحد، و فروف اجملـرم منهـا مـا يتعلـق بشخصـيته بالـذات مـن حيـث         
ــق بســلوكه عقــب إرتكــاب اجلرميــة ولكــل مــن هــاتني           ــا يتعل ــا م ــة، ومنه ــة العقلي العمــر واحلال

 .ضوابط تباعااناول هذ  التنالصورتني أحكامها بش ن األعذار القانونية املخففة للعقوبة و
 

 د األولاملقص
 ضوابط املتعلقة حبالة اجملرمال

الضوابط املتعلقة حبالة اجملرم منها ما يتعلق بعمر اجملرم أثناء ارتكـاب اجلرميـة ومنهـا مـا     
 .يتعلق حبالته العقلية وسوف نفرد لكل حالة منها فقرة مستقلة

 
 عمر اجملرم/ أوالا
نع مـن موانـع املسـؤولية اجلنائيـة اأا مل يـزد عمـر       الصغر من عوامل ضعف التمييـز، وهـو مـا    

الصغري عن احلادية عشرة، فاأا زادت على أل  ومل يبلغ الثامنة عشرة يكون ضعيف التمييـز  
و ادراكـه و بتقـديرنا ان عمـر احلـد  هـو حبـد أاتـه          و يعامل معاملة خاصة وعلى قـدر تفكـري  

القــانون واهمهــا اكمالــه الســن احلاديــة  عــذرا قانونيــا خمففــا عنــد حتقــق الشــروع املتطلبــة يف  
العشـرة وقبـل الـدخول يف السـنة التاسـعة عشـرة منـه فبمجـرد ان يكـون مرتكـب الفعـل يف هــذ             
احلــدود مــن العمــر تعــني علــى احملكمــة املختصــة تطبيــق القــانون اخلــاص برعايــة االحــدا       

ونشـري بهـذا الصـدد انـه         (1) واستبدال العقوبات املقررة للجرائم بالتدابري املقررة يف القانون 
كــان علــى املشــر ع عنــد إصــدار القــانون املــذكور أعــال  إلغــاء النصــوص اخلاصــة باالحــدا        

من قانون العقوبات منعـاا للتعـارض واالزدواجيـة يف معاجلـة االمـور       18و  33الواردة يف املواد 
ا  قـد نصـت علـى    من قانون رعاية االحـد  118اخلاصة باالحدا  اجلاحنني، وان كانت املادة 

تطبق احكام قانون العقوبات وقانون اصول احملاكمات اجلزائية فيما مل يرد نص يف هـذا  )انه 
 (.القانون مبا يتالئم و طبيعة واسس قانون رعاية االحدا 

 

                                                 

 .وما بعدها من قانون رعاية االحدا  13الحظ املواد  -1   
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 احلالة العقلية للمجرم/ ثانيا
العقلــي والنفســي وجــود حــاالت مرضــة عديــدة ال تفضــي اىل فقــد       أثبــت تطــور علــم الطــب  -

اإلدرا  أو اإلختيار كلياا إن ما تقف من حيث درجة ت ثريها على اإلدرا  أو اإلختيار عند حدود 
اإلنتقــاص مــن أحـــدهما أو كليهمــا ّ ـــا يــؤدي اىل فهـــور حالــة وســـط بــني فاقـــدى اإلدرا  أو       

األمـر الـذي   .  (1)االختيار و بني املتمتعني بهما، أي بني عدميي املسـؤولية واملـؤهلني لتحملـها   
الـذي يصـيب إدراكهـم أو    الـنقص   عا اىل القول بوجوب مسآلة هؤالء مسآلة تتناسـب و درجـة  د

 .حر يتهم يف اإلختيار
عقوبـات  / 138و مصدر املنع اجلزئـي للمسـؤلية اجلنائيـة هـو القـانون، فقـد نصـت املـادة          -

 ((العذر اال يف االحوال الي يعينها القانون))على انه 
عقوبات والي جاء فيها  31بالنص عليه بالفقرة األخرية يف املادة وقد اكد املشرع هذا العذر 

رة أو اريها سوى نقـص  العقل أو املادة املسكرة أو املخدأما اأا مل يرتتب على العاهة يف )... 
والعلة يف أل  تقـوم علـى   (خمففا أل  عذرا أو ضعف يف االدرا  او االرادة وقت ارتكاب اجلرمية

الكلــي للمســؤولية اجلنائيــة مــرتهن بفقــد الفاعــل ادراكــه أو حريتــه يف    اســاس مثلــها ان املنــع  
فان املنع اجلزئي بنـاء عليـه مـرتهن بـنقص أو ضـعف      ,العقل يف  هةاالختيار بسبب اصابته بعا

 .  (2)إالدرا  أو االختيار
األول ضــعف اإلدرا  أو حريـــة  : والضــوابط املتعلِّقــة بتطبيـــق هــذا العـــذر تتمثــل يف شـــرطني    

وهـذا الشـرع هـو    , ر لعاهة يف العقـل أو نتيجـة تنـاول مـواد مسـكرة أو خمـدرة أو اريهـا       االختيا
و يف هـذا االجتـا    ,الذي مييِّز بـني العاهـة العقليـة الكليـة و العاهـة اجلزئيـة واحلالـة االعتياديـة         

قضت يفكمة التمييز يف قرار هلا بان اإلرهـاق العصـد الشـديد ال يوصـل اىل عـدم املسـؤولية       
 . (3)ان موجبا لتخفيفهاواْن ك

ان احملكمـة اخطـ ت يف فــرض العقوبـة راـم انهــا     ))  و يف قرار اخر حملكمة التمييز جاء فيه
قــد اشــارت يف حيثيــات االدانــة اىل ان املهــتم املــذكور مصــاب بالكآبــة و هــي عاهــة عقليــة اورثتــه  

يف مستشـفى االمـراض   ضعفاا يف إالدرا  وإالرادة كمـا اثبـت ألـ  تقريـر اللجنـة الطبيـة املختصـة        

                                                 

 .1331الدكتور حسن صادق املرصفاوى،مسؤلية الشواأ جنائي  ـ اجمللة اجلنائية القةمية ، القاهرة،  -1   
الــدكتور ضــارى خليــل يفمــود ،اثــر العاهــة العقليــة يف املســؤولية اجلزائيــة ، دار القادســية للطباعــة بغــداد ،    -2   

1383.. 
ــم   -3    ــرار رقـ ــات /  3112القـ ــنة االوىل      13/1/1311يف  1333/ جنايـ ــاني  السـ ــدد الثـ ــائية ، العـ ــرة القضـ النشـ

1311.. 
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عقوبـــــــات مــــــــؤثرا يف  /31  العقلية والعصبية يف الشماعية وملا كان أل  يعترب مبقتصى املادة
 مسؤولية املتهم يوجب  فيفها باعتبار أن نقص اإلدرا  أو ضعفه الناشئني عن هذ  العاهة

الشـرع   أمـا    (1)عقوبات عنـد حتديـد العقوبـة    121عذر خمفف الجله فقد وجب تطبيق املادة  
الثاني فيتمثل يف معاصرة ضعف االدرا  أو االختيار الرتكاب اجلرميـة وهـذا واضـح مـن نـص      

ــات بقوهلــا  /31املــادة  ــل أو املــادة املســكرة أو      ))عقوب ــى العاهــة يف العق ــب عل امــا اأا مل يرتت
املخدرة أو اريها سوى نقص أو ضعف يف االدرا  أو االرادة وقت ارتكاب الفعل عد ألـ  عـذرا   

 ((.ففاخم
االوىل ضـــعف االدرا  : وأهميـــة هـــذا الشـــرع تبـــدو يف كونـــه هـــو املعيـــار املميـــز بـــني حـــالتني 

املعاصر لوقوع اجلرمية والذي ينصب اثر  على مسؤولية الفاعل اجلزائيـة فيخففهـا والثانيـة    
ــي عنــد          ــزان العقل ــة االت ــوافر حال ضــعف االدرا  الالحــق لوقــوع اجلرميــة أو الســابق هلــا مــع ت

ا أو ما يسمى بالضعف العقلي املتقطـع حيـث ال تـ ثري هلـذا العـارض علـى املسـؤولية        ارتكابه
اجلزائية و عليه اأا ما توافرت الشروع املذكورة سلفا تعني على احملكمـة  فيـف العقوبـة يف    

عقوبــات وقــد اســتقر قضــاء يفكمــة     121و  121احلــدود الــي رهمهــا القــانون يف املــادتني    
هم مالــ  لقــوا  العقليــة ويقــدر  تيــت يفكمــة املوضــوع مــن كــون املــ التمييــز علــى ضــرورة تثب

 .مسؤولية اعماله وقت ارتكاب اجلرمية
كمــا جتــدر االشــارة اىل ان مــا قلنــا  عــن العاهــة العقليــة والــي يــنجم عنهــا ضــعف يف االدرا  أو  

لـط  اا أو نتيجـة ا داالختيار يصدق هو االخر على حالة تناول املواد املسكرة أو املخـدرة قصـ  
يشرع أن ينـتإ عـن تنـاول املـادة املسـكرة أو املخـدرة ضـعف ِفـي االدرا  أو االختيـار اثنـاء           
ارتكاب اجلاني جلرميته، أما اأا تناول هـذ  املخـدرات عمـدا بقصـد ارتكـاب جنايـة أو جنحـة        
وهنا  ادلة اخـرى تؤيـد ألـ  واقتنعـت احملكمـة بهـا، فـان هـذا العـذر املخفـف ينقلـب عليـه و             

مشددا و جيب على احملكمة يف هذ  احلالـة تشـديد العقوبـة عنـد فرضـها العقـاب       يصبح فرفا 
   (2)عليه الن قصد  يرد عليه يف هذ  احلالة

                                                 

السـنة  ،    جمموعة االحكام العدلية العـدد الثـاني  2/3/1381فى 1381جنايات  –جزاء اوىل /811القرار رقم  -1   
 .  1381الثانية عشرة 

على عدم اعتبار حالة تناول املسـكر  13/3/1381يف 1111الثورة الرقم لقد نص قرار جملس قيادة  -2   
 . (الرافة)للعقوبة يستدعي  ختيارة عذرا خمففاءرادة الفاعل وا ءبا
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 املقصد الثاني
 رتكاب اجلرميةإسلو  اجملرم عقب بضوابط متعلقة 

قــد يصــدر عــن اجملــرم بعــد ارتكــاب اجلرميــة ســلوكا معينــا يكشــف عــن ضــآلة خطورتــه ّ ــا    
كما يف حالـة  , وقد خيدم هذا السلو  املصلحة العامة,بالرأفة عند توقيع العقوبة يتطلب اخذ  

اإلبال  أو اإلعرتاف، كما قد خيدم السـلو  شـخص اجملنـى عليـه كمـا يف حالـة مبـادرة السـائق         
 .اىل اسعاف املصاب عند حواد  املرور

و مرتكبهـا بهــدف   ففيمـا يتعلـق بــاإلبال   فيقصـد بـه اخبــار السـلطة العامــة عـن وقـوع جرميــة       
تتبعهم و القبف عليهم لينالوا العقاب العادل، و يتوجب هنا لتحّقـق العـذر املخفـف أن يكـون     

ومـــن تطبيقـــات هـــذا املوضـــوع نـــص املـــادة  , اإلبـــال  صـــادقاا و مفصَّـــال و أن يقـــدم تلقائيـــا
رتاف بعـد  ويعترب عذرا خمففا اأا وقع االبال  أو االعـ ))..... عقوبات والي تنص على انه /211

ولكـي يسـتفيد الراشـي أو الوسـيط يف     (( اتصال احملكمة بالدعوى وقبل انتهاء احملاكمة فيها
عقوبات يشرتع ان يقع االبـال  عـن اجلرميـة     211الرشوة من العذر املخفف املذكور يف املادة 

 املذكورة بعد ان تكون الدعوى قد احيلت اىل احملكمة املختصة بقرار من قاضـي التحقيـق، و  
يستمر هذا احلق يف تقديم االبال  أو االعرتاف لالستفادة من العـذر املخفـف اىل مـا قبـل انتهـاء      
احملاكمة، ومـن املعلـوم ان انتهـاء احملاكمـة يـتم بصـدور القـرار الفاصـل يف الـدعوى، فيمـا مل           
ى يعلــن عــن انتهــاء احملاكمــة بغيــة اصــدار القــرار فــان احلــق يف تقــديم االبــال  أو االعــرتاف يبقــ 

عقوبــات علــى انــه يعتــرب عــذرا خمففــا قيــام    / 133وتــنص الفقــرة األخــرية مــن املــادة   . قائمــاا
عقوبـــات باخبـــار الســـلطات العامـــة عـــن   131و  131مرتكـــب اجلرميـــة املبينـــة يف املـــادتني  

ــالتحقيق، والعــذر        مــرتكد اجلرميــة الــي حتصــلت منهــا االشــياء بعــد قيــام تلــ  الســلطات ب
ن حــاز أو اخفــى أو اســتعمل اشــياء متحصــلة مــن جنايــة أو جنحــة  املــذكور مقــرر ملصــلحة مــ

ل مــن جنايـة أو جنحــة و كـان ألــ  يف   صـ حتم  و كــذل  ملـن حصــل علـى شــيء   ( 131املـادة  )
والشــروع املطلوبـــة  ( 131املـــادة )فــروف حتملـــه علــى االعتقـــاد بعــدم مشـــروعية مصــدر      

اجلـاني الـذي حـاز أو اخفـى أو      لالستفادة من العذر املخفـف املـذكور اعـال  يتمثـل يف مبـادرة     
استعمل اشياء متحصلة من جنايـة و كـذل  مـن حصـل علـى شـيء مـن هـذا القبيـل يف فـروف           
حتمله على االعتقاد بعدم مشروعية مصدر  اىل اخبار السـلطات العامـة عـن مرتكبـى اجلرميـة      

ــا تلــ  االشــياء    ــام تلــ     . التــى حتصــلت منه ــ  االخبــار بعــد قي   والشــرع الثــاني ان لصــل أل
وينتإ هـذا االخبـار اثـر  يف  فيـف العقـاب منـذ املباشـرة بـالتحقيق اىل         . السلطات بالتحقيق

حــني صــدور حكــم يف موضــوع الــدعوى اأا كــان مــن شــ ن االخبــار الكشــف عــن وقــائع جتهلــها    
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عقوبـات علـى انـه     333/1وتـنص املـادة      (1)احملكمة ويكون من ش نها تسهيل اثبـات التهمـة  
جوع الشاهد عن اقوال الزور وتقرير  احلقيقة يف دعوى قبل صدور حكـم يف  يعد عذرا خمففا ر)

موضوعها أو يف حتقيق قبـل صـدور قـرار موضـوعي مـن سـلطة التحقيـق، إأا كـان التحقيـق يف          
ويشرتع لكي يستفيد شاهد الزور مـن هـذا العـذر ان    ( جرمية فقبل صدور قرار بعدم احملاكمة

ان يكـون عدولـه اختياريـا وان يقـرر احلقيقـة قبـل صـدور        يعدل عن شهادته و يقرر احلقيقة، و
 .حكم يف موضوعها سواء أكانت احملكمة مدنية أم جزائية

أما اأا قدمت الشهادة اىل سلطة حتقيقية فيجب ان يتحقق العدول اىل احلقيقـة  قبـل ان يصـدر    
ة يف كمــا يتمثــل ســلو  اجملــرم عقــب ارتكــاب اجلرميــ , القاضــي قــرارا موضــوعيا يف املوضــوع

عقوبـات والـي   /133يفاولة اصال  الضرر الذي سببه للغري جبرميتـه، مـن ألـ  نـص املـادة      
اأا مل لـد  اخلـاطف اأى بـاملخطوف و تركـه قبـل انقضـاء نـان و أربعـني         ))تنص على انـه  

ساعة من وقت اخلطف يف مكان آمن يسهل عليه الرجـوع منـه اىل اهلـه، تكـون العقوبـة احلـبس       
ولكــي ينــتإ العــذر املخفــف اثــر ، يشــرتع ان ال يكــون اخلــاطف قــد  (( ســنة مــدة ال تزيــد علــى

اصاب املخطوف ب أى، كما لو انتقم منـه أو اعتـدى علـى شـرفه، وان يبـادر اىل اخـالء سـبيله        
من تلقـاء نفسـه دون اكـرا  أو وسـاطة أو فديـة، وان يـتم اخـالء املخطـوف قبـل مـرور نـان و            

جيب أْن يتم إعادة املخطوف اىل املكان الـذي وقـع فيـه     اربعني ساعة من وقت اخلطف، واخرياا
 له و كون املكان آمن ام ال مس لةاخلطف أو مكان أخر آمن يسهل عليه الرجوع منه اىل اه

ــروف      ــوال والظــــــــ ــب االحــــــــ ــوع حبســــــــ ــي املوضــــــــ ــا قاضــــــــ ــل فيهــــــــ ــائع يفصــــــــ .                                  وقــــــــ
املركبــة اىل اســعاف املصــاب أو نقلــه اىل اقــرب  كمــا يعــد عــذرا قانونيــا خمففــا مبــادرة ســائق  

ــال     ــرطة يف احلـ ــار الشـ ــحي أو اخبـ ــز صـ ــفى أو مركـ ــذر       (2)مستشـ ــذا العـ ــق هـ ــرتع لتحقـ و يشـ
واإلاســتفادة مــن التخفيــف ان يبــادر الســائق املســبب للحــاد  اىل تقــديم االســعافات االوليــة      

بـادر اىل اخبـار الشـرطة    للمصاب أو ان يبادر لنقله اىل اقرب مستشفى أو مركـز صـحي أو ان ي  
               . احلال  يف

                                                 

     .113الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، املرجع السابق، ص     -1 
يعتـرب عـذرا قانونيـا خمففـا     ) والـذي جاءفيـة   3/8/1382يف 813اصدر جملس قيادة الثورة املوقر القرار رقم  -2   

دهــس )، مبــادرة ســائق املركبــة الــذي يرتكــب جرميــة   مــن قــانون العقوبــات121و 121الاــراض تطبيــق املــادتني 
بنقـل املصـاب فـورأ اىل اقـرب مستشـفى او مركـز صـحي او اخبـار الشـرطة فـورا باحلـاد  اأ             (يعاقب عليها القانون

 .    (سبب كان تعذر نقلة الى
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 املطلب الثاني

 فةعذار القانونية املخفَّنطاق تطبيق األ

ــث           ــن حي ــاب م ــة للعق ــة املخفَّف ــذار القانوني ــب دراســة نطــاق االع ــذا املطل ــاول يف ه ســوف نتن
لـــة اجلرميـــة و مـــن حيـــث اجملـــرم و دراســـة نطـــاق تطبيـــق األعـــذار القانونيـــة املخفَّفـــة يف حا

 .اجتماعها مع الظروف املشدَّدة واملخفَّفة و أل  يف فرعني
 

 الفرع األول
 عذار القانونية املخففة من حيث اجلرمية و اجملرمنطاق تطبيق األ

يتطلب لدراسة هذا الفرع جتزئته اىل مقصدين ندرس يف األول نطـاق تطبيـق االعـذار املخففـة     
 .ن حيث اجملرممن حيث اجلرمية، ويف الثاني نطاق تطبيقها م

 
 د األولصقامل

 حيث اجلرمية من عذار القانونية املخففةنطاق تطبيق األ

تقســم اجلــرائم مــن حيــث جســامتها اىل جنايــات و جــنح و خمالفــات، والتســاؤل الــذي ميكــن      
هل ان نطاق تطبيق األعذار القانونية املخفَّفة قاصر على اجلنايـات  : طرحه يف هذا اجملال هو

يشمل املخالفات أيضـاا  واجلـواب علـى هـذا التسـاؤل يتطلـب الرجـوع اىل نـص          واجلنح أْم أن ه
حيث دد أن النص صريح يف أن األعذار املخفَّفة تسري علـى  , عقوبات 121و  121املادتني 

مجيــع اجلــرائم مــن جنايــات و جــنح متــى تــوفرت شــروطها أمــا املخالفــات فــال تســرى بشــ نها  
وأل  النهـا هـي يف االصـل عقوباتهـا بسـيطة وال حتتمـل       , ةاالعذار املخففة عامة كانت أم خاص

ــات         (1)التخفيــف ــالرجوع اىل الكتــاب الرابــع اخلــاص باملخالفــات يف قــانون العقوب كمــا اننــا وب
مل دد ما يشري اىل ان املشرع قد قرر أعذاراا خمفَّفـة اليـة جرميـة مـن     ( وما بعدها 181املواد )

 .جرائم املخالفات
واألعــذار املخفَّفــة العامــة هــي اإلســتفزاز وإرتكــاب اجلرميــة لبواعــث شــريفة وضــعف االدرا      
 الناتإ عن عاهة يف العقل أو عن تناول مادة مسكرة أو خمدرة وهي أمور مقررة ضمن القواعد

                                                 

         . 132ص  املرجع السابق / احملامي يفسن ناجي -1   
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  ،وبالتـالي اأاتـوفر عـذر   مـن قـانون العقوبـات     31و 138العامة يف القانون العقوبات يف املواد   
ف من هذ  االعذار يف جناية أو جنحة وجـب علـى احملكمـة أن  فـف العقوبـة علـى النحـو        خمفَّ

 .عقوبات 121و  121املقرر يف املادتني 
يعتـرب مـن جتـاوز حـدود الـدفاع الشـرعي عـذراا           (1)و جتدر االشارة بهـذا الصـدد اىل ان الـبعف   

ت و حنــن نــرى خطــ  هــذا  عقوبــا 13و يســتدل يف رأيــه اىل نــص املــادة  . قانونيــا خمففــا عامــا 
الرأى، النَّ األعذار املخفَّفة واجبة التطبيق على القاضي أو احملكمـة يف حالـة ثبـوت توافرهـا،     

عقوبــات يــرت    13فلــيس للمحكمــة أن  تــار بــني التخفيــف وعدمــه، يف حــني ان نــص املــادة      
لشــرعي ال يبـيح حـق الـدفاع ا   )اخليـار للقاضـي يف ألـ  حيـث تـنص هـذ  املـادة علـى مـا يلـي           

احدا  ضـرر أشـد م مـا يسـتلزمه هـذا الـدفاع، واأا جتـاوز املـدافع عمـدا أو أهمـاال حـدود هـذا             
احلق أو اعتقد خط  انه يف حالة دفاع شـرعي فانـه يكـون مسـؤوال عـن اجلرميـة التـى إرتكبهـا،         
إمنا جيوز للمحكمة يف هذ  احلالة ان حتكم بعقوبة اجلنحة بـدال مـن عقوبـة اجلنايـة و ان حتكـم      

اال انه جيب التمييز بني املدافع املتجاوز حبسـب نيـة   ( بعقوبة املخالفة بدالا من عقوبة اجلنحة
فقد استقر رأي يفكمة التمييز على اعتبار جتاوز حدود الـدفاع  , واملتجاوز املتعمد ومع أل 
 .   (2)الشرعي فرفا قضائياا خمففا

ز حـدود الـدفاع الشـرعي فـ ن املتجـاوز      أمَّا موقف الشريعة االسالمية من املـدافع الـذي يتجـاو   
يتحمَّل املسؤولية الكاملة ويعترب املتجاوز معتدياا يف حالة  لف التناسب بني اخلطـر و فعـل   

 .الدفاع
اما النوع الثـاني مـن األعـذار املخفَّفـة فهـو األعـذار املخفَّفـة اخلاصـة، أي تلـ  الـي قررهـا              -

ــذات كالعــذر امل    ــذي قــرر  املشــرع للراشــي أو الوســيط يف    املشــر ع جلــرائم معينــة بال خّفــف ال
والعذر املخفف املقرر ملن حاز أو اخفى أو اسـتعمل اشـياء متحصـلة مـن     ،   (3)جرمية الرشوة

جنايــة أو جنحــة أو حصــل علــى أشــياء متحصــلة مــن جنايــة أو جنحــة يف فــروف حتملــه علــى  
 .  (4)البدء بالتحقيقاالعتقاد بعدم مشروعية مصدر  اأا اخرب عن مرتكد اجلرمية بعد 
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أا وقـع اآلبـال  او االعـرتاف بعـد     ءاالعراقى التى تنص على انة يعد عـذرأ خمففـا    من قانون العقوبات( 211)الحظ نص املادة -2

          .اتصال احملكمة بالدعوى وقبل انتها احملاكمة فيها
انـة أأا حصـل االخبـار بعـد قيـام تلـ  السـلطات         من قانون العقوبات العراقى التـى تـنص علـى   ( 133)الحظ نص املادة -2  

   .العقاب بل يعترب االخبار عذرأ خمففا بالتحقيق فال يعفى من
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تقريـر  احلقيقـة يف   والعذر املقرر للشاهد اأا رجع عن اقـوال الـزور و    (1)والعذر املقرر للخاطف

دعـوى قبـل صـدور احلكــم يف موضـوعها، أو يف حتقيـق قبـل صــدور قـرار موضـوعي مـن ســلطة          
رفه أو احلقيقـة يعـرض الشـاهد خلطـر جسـيم ميـس حريتـه أو شـ           (2)التحقيق أو اأا كان قول

( عقوبـات  333املـادة  )يعرض هذا اخلطر زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو أخواته أو اخوانه 
 181يعتـرب نـص املـادة       (3)وجتدر االشارة بهذا الصدد ايضـا ، اىل ان االسـتاأ يفسـن نـاجي    

و جيوز للمحكمة  فيف العقوبة أو االعفـاء  )... عقوبات عذرا خمففا والي تنص على ما يلي 
نها اأا سهل اجلاني للسلطات العامة أثناء التحقيق أو احملاكمة القـبف علـى احـد مـرتكد     م

 (.اجلرمية
 ،يف  فيـف العقوبـة مـن عدمـه     أمامهـا وهذا النص واضـح يف انـه جييـز للمحكمـة، يـرت  اخليـار       

 .قضائيا خمففاا وليس بعذر ن هذا النص يعترب فرفاَ  وبالتالي ف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

لممي دثمملخ طل ممى   ط     انــة أأا مــن قــانون العقوبــات العراقــى التــى تــنص علــى  ( 133/1)الحــظ نــص املــادة  -1  

الرجةع  منةة ا     عليةة قبل انقضاء نانية واربعني ساعة من الوقت اخلطف فـى مكـان امـني يسـهل      كةبىلم طوف وتر
 .دة التزيد على سنةتكون العقوبة احلبس م اهلة
    .   131ص،املرجع السابق ،احملامي يفسن ناجي -3  
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 يد الثانصقامل

 حيث اجملرم بيق االعذار القانونية املخففة مننطاق تط

نطاق األعذار القانونية املخفَّفة ليشـمل مجيـع اجملـرمني دون متييـز، ال فـرق بـني جمـرم         تدمي
مبتدء أو جمرم عائد اأا تـوفر يف اجلرميـة املرتكبـة عـذر مـن االعـذار املخففـة، حيـث مل يضـع          

جمرم دون آخر، وبالتالي جيب علـى احملكمـة اإللتـزام    املشرع قيداا لدد نطاق تطبيقها على 
بتطبيق األعذار املخفَّفـة علـى مجيـع اجملـرمني سـواء أكـان اجملـرم مبتـدأ أم عائـداا أو معتـاداا           
على اإلجرام إأا تـوافرت شـروع تطبيقهـا وفـق النصـوص التـى حـددها املشـر ع، ومثـاال علـى           

فر يف جرميــة ارتكبهـا جمــرم مبتـدء و نفــس   ألـ  لــو أن عـذر اإلســتفزاز أو الباعـث الشــريف تـو    
العذر توفر يف جرمية اخرى مرتكبهـا جمـرم عائـد فلـيس للمحكمـة االمتنـاع عـن تطبيـق العـذر          
املخفف حبجـة انـه عائـد وان حالتـه خطـرة علـى اجملتمـع، كمـا لـيس للمحكمـة ان متتنـع عـن             

رميــة ارتكبهــا جمــرم تطبيــق االعــذار املخففــة يف حالــة حتققهــا مــن وجــود العــذر املخفــف يف ج 
هــارب، فــاجملرم ســواءاا أكــان حاضــرا  ســاحة احملكمــة أو اائبــا فــ ن علــى احملكمــة تطبيــق،   

 .  (1)النص اخلاص بالعذر املخفف الذي حتققت احملكمة من وجود 
أما نطاق تطبيـق االعـذار املخففـة مـن حيـث املسـاهمني يف اجلرميـة، فقـد تكفلـت ببيـان احكامـه            

اأا تــوافرت اعــذار شخصــية معفيــة مــن العقــاب أو   : )التــى تــنص علــى أنــه عقوبــات و 33املــادة 
يف ارتكاب اجلرمية فال يتعدى أثرها اىل اري  -فاعال أو شريكا –خمففة له يف حق احد املساهمني 

أما االعذار املادية املعفية من العقـاب أو املخففـة لـه ف نهـا تسـري يف حـق كـل مـن         . من تعلقت به
ويســتخلص مــن الــنص املتقــدم ان املشــرع فــرق بــني العــذر املــادي (. رميــةســاهم يف ارتكــاب اجل

   (2) .والعذر الشخصي، فاالعذار املادية هي كافة االعذار املتعلقة بالركن املادي للجرمية
وبالتالي يستفيد منها كل من ساهم يف ارتكابها من اجلناة علم بها أو جهلها، و مثاهلا الشري  

يستفيد من العذر املخفف املقرر هلذ  اجلرمية اأا ما تـر  اخلـاطف   يف جرمية اخلطف، حيث 
 (.العقوبات 133/1املادة )   (3)املخطوف خالل يومني من وقت اخلطف 
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امــا االعــذار الشخصــية، فهــي يف الغالــب اعــذار عاطفيــة فرتكيــب العواطــف ال يزيــل عــن الفعــل    

انهــا جيــب ان تكــون خمففــة، اأ ان    الطــابع االجرامــي بــل يبقيــه، وال منــاص مــن العقوبــة اــري    
النـه لـو فعـل ألـ  لـرت        -االعفـاء –املشرع ال يراـب ان يكـون هلـذ  العواطـف حكـم الرتخـيص       

لالهواء والعواطف ان تعبث بالكيـان االجتمـاعي الـذي لـرص املشـرع عليـه لـذل  فـ ن العـذر          
ية أات الطـابع  واالعـذار الشخصـ     (1)الشخصي ال يتعدى أثر  شخص مـن تـوافر بـه هـذا العـذر     

 .الشخصي على نوعني
وهــي الــي تتصــل باحلالــة النفســية للمجــرم مثاهلــا االســتفزاز والباعــث         –شخصــية : األول

 .الشريف
باجملنى عليه  هموضوعية وهي الي تتمثل يف صفات معينة للجاني أو يف عالقة تربط: الثانية

لثانيـة صـفة الـزو  يف جرميـة زنـا      و مثال االوىل احلالة العقلية للجاني أم حداثـه سـنه ومثـال ا   
ويف كلتا احلالتني ينحصر أثر االعذار القانونية املخففة علـى مـن تـوافرت يف حقـه مـن      . الزوجة

اجلنــاة وال يشــمل مــن ســاهموا يف اجلرميــة وألــ  الن االعــذار الشخصــية تكشــف عــن خطــورة    
 .اجلاني فال يصح ان تنصرف اىل اري  من اجلناة
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 الفرع الثاني
 االعذار املخففة مع الظروف القضائية املشددة واملخففة اجتماع

قد جيتمع يف جرمية واحدة فروف مشددة مع اعذار و فروف خمففة فما هو احلكم  مبعنى    
أخــر مــا هــو النظــام الــذي يتبــع يف ترتيــب أثــار الظــروف املشــددة واملخففــة والعــذر القــانوني  

عقوبـــات موضـــوع اجتمـــاع الظـــروف   121لقـــد عـــاع املشـــرع العراقـــي يف املـــادة  . املخفـــف
اأا اجتمعـت  )املشددة واملخففة مع االعـذار القانونيـة املخففـة، وتـنص هـذ  املـادة علـى انـه         

فروف مشددة مع اعذار خمففة أو فـروف تـدعو اىل اسـتعمال الرأفـة يف جرميـة واحـدة طبقـت        
للرأفـة واأا تعادلـت   اوال الظـروف املشـددة فاالعـذار املخففـة ثـم الظـروف الداعيـة        –احملكمـة  

املخففة الداعية  للرأفة جاز للمحكمة اهدارها مجيعا  الظروف املشددة مع االعذار و الظروف
أمـا اأا تفاوتـت هـذ  الظـروف واالعـذار املتعارضـة يف       ,و توقيع العقوبة املقررة أصال للجرميـة 

 (.اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها حتقيقاا للعدالة
ــة أجتمــاع الظــروف املشــددة مــع الظــروف واالعــذار      وَيفهــم مــن الــنص  - املتقــدم أنــه يف حال

املخففة يف جرمية واحدة، ف ن أل  يؤدي اىل تغليب الظروف املشددة اوال، فاأا اجتمع فـرف  
مشدد مـع عـذر خمفـف و فـرف يـدعو اىل اسـتعمال الرأفـة قامـت احملكمـة اوال بتحديـد عقوبـة            

لــى اســاس العــذر املخفــف و بعــدها تقــوم بــ جراء    الظــرف املشــدد ثــم تبحــث يف  فيضــها ع  
 فيف أخـر للعقوبـة علـى أسـاس الظـرف الـذي يـدعو اىل اسـتعمال الرأفـة اأا وجـدت سـبيال            
لذل ، كما لو ارتكب اجلاني القتل باستعمال طرق وحشية ولكنه ارتكبه باستفزاز صـادر مـن   

ول مـرة ففـي هـذ  احلالـة ويف     تكب اجلرميـة ال بغري حق، ويف عني الوقت كان قد اراجملنى عليه 
ــو           ــا املشــدد وه ــل بظرفه ــة القت ــد عقوب ــة اوال بتحدي ــوم احملكم اريهــا مــن حــاالت مشــابهة تق

ــة لوجــود العــذر املخفــف وهــو      ( ارتكابهــا بوحشــية ) ارتكــاب )ثــم تعمــل علــى  فــيف العقوب
هلـا   وبعدها اأا وجدت احملكمـة سـبيال لتخفيـف العقوبـة اكثـر  ـا جييـز        ( اجلرمية باستفزاز

كــون )العــذر املخفــف قامــت بتخفيضــها ثانيــة علــى اســاس الظــرف القضــائي املخفــف وهــو     
 (.اجلاني قد ارتكب اجلرمية الول مرة

والتدر  يف تطبيـق الظـروف املشـددة ثـم االعـذار املخففـة ثـم الظـروف القضـائية املخففـة يف           
ا عليهـا ان تتبعـه   جرمية واحدة هو تدر  قـانوني و تـدر  وجـوبي الخيـار للمحكمـة فيـه وامنـ       

 .  (1)حيثما وجد
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ف حيانـا جييـز القـانون إهـدارها     . على ان املس لة ال تعرض دائما مبثل هذ  السـهولة والُيسـر   
 : مجيعا، وأحياناا يفرض القانون تغليب بعضها على البعف االخر وهنا  حالتان وكاالتي

نصـت علـى هـذا    : املخففـة إهـدار كافـة الظـروف املشـددة واألعـذار والظـروف       : احلالة األوىل
واأا تعادلـت الظـروف املشـددة مـع     ).... عقوبات بقوهلـا   121احلكم الفقرة الثانية من املادة 

األعذار املخففة والظروف الداعية رأفة جاز للمحكمة إهدارها مجيعاا و توقيع العقوبة املّقـررة  
ويف حالــة تعــادل مقــدار علــى أن هــذا االمــر مــرتو  تقــدير   للمحكمــة فهــو جــوازى،   ....( أصــالا

التشديد بسبب الظرف املشدد مع مقدار التخفيف بسـبب العـذر والظـرف املخفـف أو بسـبب      
ــة         احــداهما فقــط، للمحكمــة ان تصــرف النظــر عــن تطبيقهــا مجيعــا و تتجــه اىل توقيــع العقوب

اىل  االصليه املقررة للجرمية دون اللجوء اىل  فيف، اي أن احملكمة يف مثل هـذ  احلالـة تلجـ    
 .ايقاع العقوبة االصليه أاتها

 
تغليب الظـروف املشـددة واألعـذار والظـروف املخففـة بعضـها علـى الـبعف          :احلالة الثانية

علــى الغالــب تتفــاوت يف القــوة واألثــر كــل مــن الظــروف املشــددة    : األخــر عنــد تفــاوت أثارهــا 
ها علـى الـبعف   واالعذار والظـروف القضـائية املخففـة، وحينئـذ جيـوز للمحكمـة تغليـب بعضـ        

فيجوز هلا ان تشدد العقوبة اأا رأت ان الظرف املشدد املتوافر هـو  . االخر ايهما اقرب للعدالة
وهـذا  . االقوى هلـا ان  فـف العقوبـة اأا وجـدت العكـس، كـل ألـ  حتقيقـا ملقتضـيات العدالـة          

امـا اأا   : )...عقوبـات والـي تـنص علـى انـه      121احلكم مستفاد من الفقرة االخرية من املادة 
تفاوتــت هــذ  الظــروف واألعــذار املتعارضــة يف أثرهــا جــاز للمحكمــة أن تغلــب أقواهــا حتقيقــاا    

 .للعدالة
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 املبحث الثالث
 آثار االعذار القانونية املخففة

إأا ت كد للمحكمة توافر العذر املخّفف وجب عليها النزول بالعقوبة وفق املقاييس املقـررة     
قوبات، كما يؤدي هذا التطبيق اىل توقيـع عقوبـة اجلنحـة يف الغالـب     ع 121و  121يف املادتني 

ويف دراستنا يف هـذا املبحـث سـنتناول أثـر األعـذار      ,بدالا من العقوبة املقررة للجناية املرتكبة 
املخففـة علـى اجلــزاء اجلنـائي عقوبــات وتـدابري و علــى التكييـف القــانونى للجرميـة املرتكبــة       

 .واملسؤولية املدنية
 

 طلب األولامل
 آثار االعذار القانونية املخففة على اجلزاء اجلنائي

 زجـرا  اجلزاء اجلنائي، جمموعة العقوبات والتـدابري الـي ميكـن فرضـها علـى مـرتكد اجلـرائم       
ــا إقرتفــو  مــن جــرائم، وردعــاا لغريهــم ملــن ســول هلــم أنفســهم ســلو  طريــق اجلرميــة           هلــم عم 

 .عادة دمإ اجملرمني باجملتمعواإلحنراف، وك جراء إصالحي أحياناا إل
ــات هــي أاتهــا نوعــان ايضــا          ــدابري، كمــا ان العقوب ــات وت ــوعني عقوب واجلــزاء اجلنــائي علــى ن

وتبعيـة واألخـري ة أقـرب يف طبيعتهـا اىل التـدابري       -تكميليـة –عقوبات أصلية و عقوبات فرعيـة  
االعـذار القانونيـة   أثـر  : وعلى هذا االساس سوف نقسم هذا املطلب اىل فـرعني نـدرس يف األول  

ــات االصــلية    ــة علــى العقوب ــة علــى       , املخفف ــدرس أثــر االعــذار القانونيــة املخفف ــاني ن و يف الث
 .العقوبات الفرعية و التدابري االحرتازية

 
 (الفرع األول)

 صليةفة على العقوبات األعذار القانونية املخفَّثار األآ

عقوبـــات وهـــي اإلعـــدام  83بـــنص املـــادة  العقوبـــات األصـــلية املقـــرَّرة يف القـــانون يفـــدَّدة    
والسجن املؤبد واملؤقـت واحلـبس الشـديد و البسـيط والغرامـة، إضـافة اىل احلجـز يف مدرسـة         
الفتيان اجلاحنيني واحلجز يف املدرسة اإل صالحية بالنسبة لألحدا  و تطب ق عقوبتا اإلعدام و 

ــا–الســجن  ــات بينمــا تطبــق    -بنوعيه ــا –عقــوبي احلــبس   و الغرامــة يف جــرائم اجلناي بنوعيه
و حيـث أن القـانون يقـر ر آثـار معينـة للعـذر املخفـف يف حالـة         ,والغرامة ايضاا يف جرائم اجلـنح  
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توافر  يف جنايـة بصـورة خمتلفـة عـن تلـ  االثـار املقـررة لـه يف حالـة تـوافر  يف جنحـة فسـوف             
 -:نقوم بتقسيم هذا الفرع اىل مقصدين ندرسهما على التالي

 
 ولد االصاملق

 أثار االعذار القانونية املخففة يف مواد اجلنايات

عقوبـات علـى قواعـد التخفيـف يف حالـة إقـرتان اجلنايـة بعـذر خمفـف وكمـا            121املـادة   تصن
إأا تــوافر عــذر خمفــف يف جنايــة عقوبتهــا االعــدام نزلــت العقوبــة اىل الســجن املؤبــد أو   : ))يلــي

ن كانـت عقوبتهـا السـجن املؤبـد أو املؤقـت      فـ  : املؤقت أو احلبس الذي ال تقل مدته عـن سـنة  
نزلت عقوبتها اىل عقوبة احلـبس الـذي ال تقـل مدتـه عـن سـتة أشـهر مـا مل يـنص القـانون علـى            

 ((.خالفه
ونالحــظ علــى الــنص املتقــدم ان املشــرع أجــاز للمحكمــة يف اجلــرائم الــي تصــل عقوبتهــا اىل     

ن سـنة واحـدة و يف اجلـرائم الـي تصـل      االعدام النزول بالعقوبة درجة أو أكثر حبيث ال تقـل عـ  
عقوبتها اىل السجن املؤبد ان تنزل بالعقوبة اىل احلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وحنن نعتقـد  
ب ن احلكم على متهم جبرمية عقوبتها االعدام باحلبس ملدة سنة أو اكثر بقليل أو احلكـم علـى   

ر أو حتـى ضـعف هـذ  املـدة ال     متهم جبرمية عقوبتها السـجن املؤبـد بـاحلبس مـدة سـتة أشـه      
ــة، كمــا تصــبح العقوبــة اــري كافيــة لــردع اجملــرم عــن ســلو          يكفــي لتحقيــق متطلبــات العدال

الن اإلصـال   ،باجملتمع همسلكه، كما انها ال تكفي يف الوقت أاته الصال  اجملرم واعادة  دجم
ــن الـــربامإ ال     ــة مـ ــرم جملموعـ ــاع اجملـ ــزمن تكـــون كافيـــة إلخضـ ــن الـ ــة يتطلَّـــب فـــرتة مـ ت هيليـ
   (1) .واإلصالحية حبيث تتناسب ونوع اجلرمية وفروف اجملرم االجتماعية والشخصية

شارة اىل أن لألحدا  تدابري خاصة بهم مبقتضي النصوص الـواردة يف قـانون رعايـة    الإ اوجتدر
لجرميـة بالتـدابري   لاالحدا  حيث تستبدل يفكمـة األحـدا  العقوبـة املقـررة يف القـانون أصـال       

أكرها يف القانون وان جمرد كون مرتكب اجلرمية حدثاا وقت ارتكابها هو بتقديرنا عـذر   الوارد
خمفف يوجب على احملكمة تطبيـق احكـام القـانون املـذكور سـواءا يف اجلنايـات أو اجلـنح أو        

 .املخالفات
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 د الثانيصاملق

 اثار االعذار القانونية املخففة يف مواد اجلنح

اأا تـوافر يف جنحـه عـذر خمفـف يكـون  فيـف العقوبـة        : ))ى انـه عقوبات علـ 121تنص املادة 
 : على الوجه االتي

 .اأا كان للعقوبة حد ادنى فال تتقيد به احملكمة يف تقدير العقوبة
 .و إأا كانت العقوبة حبساا و ارامة معا حكمت احملكمة باحدى العقوبتني فقط

 ((.كمة بالغرامة بدال منهو إأا كانت العقوبة حبسا اري مقيد حبد ادنى حكمت احمل
وهكذا يـؤدي تطبيـق االعـذار املخففـة يف مـواد اجلـنح اىل امكانيـة توقيـع عقوبـة احلـبس يومـاا            
واحداا ولو قر ر املشر ع للجرمية عقوبة احلبس مخس سنوات، كمـا يـتمكن القاضـي اسـتبدال     

قـي تعطـي القاضـي    وهـذ  احلـاالت الـثال  الـي أوردهـا املشـرع العرا      . عقوبة احلبس بالغرامة
صالحية مطلقة يف تقدير العقوبة يستخدمها كّلما توفر يف جنحة عذر خمفف و حبسب العقوبة 
الواردة يف النص، فاأا كانت العقوبة يفددة باحلبس مدة ال تقل عن ثال  سنوات علـى سـبيل   

احلـد  إأا كانـت    املثال فإن  للقاضي أن ال يتقَّيد بها و بإمكانه النزول بالعقوبة اىل أقـل مـن هـذا   
ــواردة يف الــنص حبســا و ارامــة معــا فعلــى القاضــي ان لكــم ب حــداها احلــبس أو        العقوبــة ال

 .الغرامة، ويف هذ  احلالة ليس للقاضي  فيف العقوبتني معا
أما احلالة األخرية الي اوردها املشرع يف حالة ما اأا قـرر عقوبـة احلـبس بصـورة مطلقـة اـري       

وحنــن نعتقــد بضــرورة ,لــى احملكمــة ان حتكــم بعقوبــة الغرامــة فقــط  فهنــا ع, مقيــد حبــد أدنــى
تنفيـذ كلمـا قـررت احملكمـة عقوبـة احلـبس مـدة ال تزيـد علـى          لا  تطبيق القاضي لنظـام وقـف  

عقوبـات و ألـ  الن نـص     111سنة وأل  يف حالة تـوافر الشـروع املنصـوص عليهـا يف املـادة      
ب هــداف تربويــة إصــالحية وبقصــد تــاليف عيــو املــادة االخــرية مل يوضــع عبثــاا و إمّنــا وضــع أل 

قلة تطبيق القضاء هلذا النظام وهو أمـر خمـالف متامـا     احلبس قصري املدة، حيث نرى عملياا
يعتـرب وقــف  : )...لإلجتـا  املقـرر يف قـانون اصـال  النظـام القـانوني يف العـراق والـذي جـاء فيـه          

ــة يف جــرائم معينــة، ويف حــاال       ــاا علــى احملكم ــة، وبصــورة عامــة جيــرى    إلتنفيــذ إلزامي  ت معين
توســع يف حاالتــه و فيــف شــروع تطبيقــه يف اطــار مــن مصــلحة اجملتمــع، علــى ان ينظــر اىل  لا

   (1) .املتهمني نظرة واحدة، وان اختلف منش هم االجتماعي
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وبقي يف نهاية هذا املوضوع ان نعرف هل ميكن تطبيـق االعـذار القانونيـة علـى املخالفـات ام      
 لى اجلنايات واجلنح انها قاصرة ع

 لقــد اختلفــت التشــريعات بهــذا اجملــال فقــد وضــعت بعــف التشــريعات عقوبــات جلميــع انــواع  
وقد إجتهت بعف التشـريعات اىل مشـول عقوبـة،    , ومشلتها باألعذار القانونية املخففة اجلرائم

اجلنايات فقط وبعضها قـد مشلـت عقوبـة اإلعـدام فقـط وبعضـها قـد مشلـت اجلنايـات واجلـنح           
وقد اخذ قانون العقوبات العراقي باالجتا  االخري وقرر تطبيق االعذار القانونية على اجلنايات 

  (1) .عقوبات عراقي 121و  121واجلنح فقط دون املخالفات وهذا واضح من نص املادتني 
 

 د الثالثصاملق
 رتكاب اجلرائمإعقوبة الشروع يف  ىفة علعذار املخفَّآثار اإل

املقصــدين الســابقني اىل أثــر األعــذار القانونيــة املخففــة علــى عقوبــة اجلــرائم    لقــد أشــرنا يف   
ولكـن لـو شـر ع اجلـاني يف ارتكـاب جرميـة جنايـة أو        ,التامة سواء يف مـواد اجلنايـات أو اجلـنح    

جنحة معذورة فكيف تقوم احملكمة بتطبيق القواعـد الـي تنـتظم الشـروع وتلـ  الـي تتعّلـق        
ا قــام اجلــاني بإرتكــاب أفعــال جرميــه مــن شــ نها أن تشــكل شــروعا يف    باألعــذار املخففــة  فــاأ 

جرمية وليس جرمية تامة، ف ن احملكمة تقوم أوال بتطبيق قواعد الشـروع عنـد حتديـد عقـاب     
الشروع ثم تعمد بعد أل  اىل التخفيف الناتإ عن العذر املخفف و مثال ألـ  شـروع األم بقتـل    

عقوبــات فاحملكمــة تقــوم أوالا بتنزيــل العقوبــة وفقــا    (111م )طفلــها الــذي محلــت بــه ســفاحاا  
( 21م)لقواعــد الشــروع حبيــث ال تزيــد علــى نصــف احلــد االقصــى للعقوبــة املقــررة للجرميــة     

عقوبات ثم تلج  احملكمـة بعـد ألـ  اىل  فيفهـا لتـوافر العـذر القـانوني املخّفـف وهـو الباعـث           
 .الشريف إتقاء  اللعار

                                                 

احلــدود القانونيــة لســلطة القاضــي اجلنــائي يف تقــدير –راجــع بهــذا اخلصــوص الــدكتور اكــرم نشــ ت ابــراهيم  -1
 .من قانون العقوبات العراقي( 121، 121)الحظ أيض  نص املادتني ،138العقوبة ص

  

 

 
  



23 

 

 فرع الثانيال
 -:ر القانونية املخففة على العقوبات الفرعية و التدابري اإلحرتازيةآثار االعذا

ــات         ــى العقوب ــر االعــذار القانونيــة املخفَّفــة عل ــرع يف نصــوص واضــحة بإمتــداد أث صــر  املش 
–ونرى يف هذا الفرع ع ما اأا كان هلـذ  األعـذار مـن أثـر علـى العقوبـات الفرعيـة        , األصلية فقط

 .وسوف تصص لكل منها مقصداا مستقالا. ابري االحرتازيةوعلى التد -تبعية و تكميلية
 

 د األولصاملق
 فة على العقوبات الفرعيةعذار القانونية املخفَّثار األآ

العقوبة الفرعية مصطلح ُيطل ق على العقوبات التبعية والتكميليـة فالعقوبـة التبعيـة هميـت        
وعليـه فـاأا مـا إقتصـرت احملكمـة          (1)هكذا النها تتبع مصري العقوبة األصلية وجـودا وعـدما  

على  فيف العقوبة دون الذهاب اىل تغيري طبيعتها فليس للمحكمة إسـتبعاد العقوبـة التبعيـة    
والعكس صحيح، واملثال على أل  إأا توافر يف جناية عذر خمفف وكانت عقوبة تل  اجلرمية 

احملكمــة بتوقيــع عقوبــة هــي الســجن املؤبــد أو املؤقــت، وقضــت  -كمــا هــو مقــرر يف القــانون–
فــ نَّ ألــ  يســتتبع عــدم حرمــان احملكــوم عليــه مــن حــق تــولي الوفــائف      , احلــبس بــدالا منهــا 
 .العقوبات  33املادة واخلدمات العامة 

فهي على نوعني جوازيـة و وجوبيـة ولـيس هنـا  مـن صـعوبة يف بيـان        : أم ا العقوبة التكميلية  
وبات التكميلية اجلوازية فهي حتى يف حالة عـدم تـوافر   أثر األعذار القانونية املخففة على العق

العذر املخفف جيوز للقاضي عدم النطق بها، ويكون أل  من باب أوىل عند توافر أحد األعـذار  
نشـر احلكـم النهـائي الصـادر باإلدانـة يف جنايـة        -ومن العقوبات التكميلية اجلوازية-املخففة 

جرمية قذف أو سب أو إهانة ارتكبت باحـدى وسـائل    ونشر احلكم النهائي الصادر باإلدانة يف
 .عقوبات 113املادة  النشر
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أما بالنسبة للعقوبات التكميلية الوجوبية، فنرى أن املشرع قص ر إمتداد أثر أالعـذار املخففـة   
على العقوبات األصلية فقط، فيكون سريان أثرها علـى العقوبـات التكميليـة الوجوبيـة خمالفـا      

لكــون العقوبــات التكميليــة الوجوبيــة تتعلــق بصــفة خاصــة بــبعف اجلــرائم    ملبــدأ الشــرعية و
. وعليـه نــرى ضــرورة احلكــم بالعقوبـات التكميليــة الوجوبيــة كّلمــا تـوافرت شــروع النطــق بهــا   

وعدم انسحاب اثر االعذار املخففة اىل هذا النوع يف العقوبـات ُيَعـدُّ متشـيا مـع قواعـد التخفيـف       
ــواد   ــا يف املـ ــة   122و  123و  121و  121املنصـــوص عليهـ عقوبـــات، وألـــ  لضـــمان فاعليـ

و من أمثلتها مصادرة النقود واالدوات الـي     (1)العقاب و احليلولة دون تكرار إرتكاب اجلرائم
 .  (2)تستعمل يف لعب القمار 

 د الثانيقصامل
 ثار االعذار القانونية املخففة على التدابري االحرتازيةآ

يف كونه إجراء تقتضيه املصلحة العامة يف مكافحة اجلرمية وُيفـَرض علـى مـن كـان     يتميز التدبري اإحرتازي 
وبنــاء علــى إجــراءات –مصــدر خطــورة إجراميــة، وهــو كالعقوبــة ال يفــرض إاّلعلــى شــخص إرتكــب جرميــة  

وقد إستقر الفقه والقضاء اجلنائي على الشروع التالية لتحقق إمكانيـة فـرض التـدبري االحـرتازي     , قضائية
أن يرتكب الشخص جرمية، وتوافر اخلطـورة االجراميـة ونعـين بـاخلطورة االجراميـة إحتمـال إقـدام         :وهي

وبالتــالي فــان التــدبري االحــرتازي يســتهدف مواجهــة .   (3)اجملــرم علــى ارتكــاب جرميــة اخــرى يف املســتقبل
تـوافر العـذر    ويرتتـب علـى مـا تقـدم بـ ن     , اخلطورة االجراميـة الكامنـة يف شـخص اجلـاني بغيـة استئصـاهلا      

فــإْن كانــت , املخفــف والنــزول بالعقوبــة ال يعــين بالضــرورة زوال اخلطــورة االجراميــة للجــاني أو نقصــانها 
ان تفـرض عليـه التـدبري االحـرتازي الـذي يواجـه        -متوافرة وجب على احملكمة بالرام مـن  فيـف العقوبـة   
ــ  ان املشــرع يف املــواد    بــات مل يــنص علــى تــ ثري االعــذار   عقو 121و  121تلــ  اخلطــورة، يضــاف اىل أل
عقوبات اعتربت العاهة يف العقـل عـذراا    31ب ن املادة : املخففة على التدبري االحرتازي و لتوضيح أل  نقول

ت علـى التـدبري اإلحـرتازي الـذي يالئـم حالـة اجملـرم الشـاأ         صـ عقوبـات ن  113خمفَّفاا ومع ألـ  فـان املـادة    
وهـذا الـرأي يسـند  الواقـع، فالعقوبـات أات طبيعـة       ,  م وى عالجـي واملصاب بعاهة يف العقل وهو احلجز يف

                                                 

      . 311الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، املرجع السابق، ص     -1  
تضــبط النقــود والــدوات الــي  )ون العقوبــات العراقــي الــي تــنص علــى انــة  مــن قــان 1\283الحــظ نــص املــادة   -3

 1( استعملت يف اللعب ولكم مبصادرتها
     .ومابعدها    133ص املرجع السابق  /احملامي يفسن ناجي  -2  
 .121ص املرجع السابق  -الدكتور ضاري خليل يفمود -1
1 
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متميزة و خمتلفة عـن التـدبري فحيـث يواجـه التـدبري اخلطـورة االجراميـة، فـان العقوبـة تفـرض جـزاءا علـى             
 .  (1) (ارتكاب الشخص جلرمية معينة
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 املطلب الثاني
 أثار االعذار القانونية املخففة على التكيف القانوني  

 رمية واملسؤولية املدنيةاجل
األول أثر األعذار القانونيـة املخففـة علـى التكييـف     : الفرعنينتطرق يف هذا املطلب اىل دراسة 

القانوني للجرمية، والثـاني أثـر األعـذار القانونيـة املخففـة علـى املسـؤولية املدنيـة، وسـوف          
 -:تصص لكل منهما فرعاا مستقالا

 
 الفرع األول

 -:فة على التكييف القانوني للجرميةونية املخّفعذار القانأثر األ

يـربط املشـر ع عنـد تقســيمه للجـرائم اىل جنايـات وجـنح و خمالفــات بـني اجلرميـة والعقوبــة            
حيث حتدد اجلرمية كونها جناية أو جنحـه أو خمالفـة حبسـب العقوبـة املقـررة هلـا يف القـانون        

قانونية املخففة ينـتإ عنـه النـزول بالعقوبـة     ومن خالل دراستنا تبني لنا ب ن تطبيق االعذار ال
اىل أقل من حدها االدنى املقرر يف القـانون، وقـد ينتهـي االمـر اىل احلكـم بعقوبـة اخـرى مغـايرة         

عقوبات توجب علـى احملكمـة عنـد     121للعقوبة املقررة قانونا، واملثال على أل  ف ن املادة 
بدل العقوبـة بعقوبـة أخـرى وهـي الســجن     تـوفر عـذر خمفـف يف جنايـة عقوبتهـا االعــدام ان تسـت      

املؤبد أو املؤقت أو احلـبس الـذي ال تقـل مدتـه عـن سـنة، وعقوبـة احلـبس هـي عقوبـة مقـررة            
 .للجنح

عقوبات حيث توجب علـى احملكمـة اأا تـوفر يف جنحـة عـذر خمفـف وكـان         121وكذل  املادة 
لعقوبـة اي مـا دون ألـ  وهـذا     للجرمية املرتكبة حد أدنى يف القانون ان ال تتقيـد بـه، وتنـزل با   

يعين لو أن اجلرمية املرتكبة مقرر هلا قانونا عقوبة احلبس مـدة ال تقـل عـن سـنة وجـب علـى       
احملكمة أن تنزل بالعقوبة عن هـذا احلـد و هلـا ان تنـزل بالعقوبـة اىل احلـبس ليـوم واحـد مـثال          

 .وهي عقوبة مقررة للمخالفات
ة قد يؤدي اىل توقيـع عقوبـة جنحـة يفـل عقوبـة اجلنايـة       وبكلمة موجزة ان تطبيق االعذار املخفف

وإىل توقيـع عقوبـة املخالفـة بــدال مـن عقوبـة اجلنحــة، فهـل يـؤدي هــذا التطبيـق اىل تغـري التكييــف          
 و حنن نتفق مع الدكتور رؤوف عبيد    (1)القانوني للجرمية  وجواب على هذا التساؤل

                                                 

  . 2ص -1332طلجزء طآلول  /ية اهلامة يف االجراءات اجلنائيةاملشكالت العمل –الدكتور رؤوف عبيد  -1
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واقعة الدعوى اىل النص القانوني الذي يؤنهـا  ان التكييف القانوني للجرائم يعين رد ونقول  
وان اخلط  فيه يعـين اخلطـ  قـي تطبيـق        (1)وهو مس لة قانونية  ضع لرقابة يفكمة التمييز

القــانون وقــد اختلفــت اراء فقهــاء القــانون حــول اثــر االعــذار املخففــة علــى التكييــف القــانوني  
 :للجرمية اىل ثالثة مذاهب و كاالتي

 
يعتقد أصحاب هذا املذهب أن الوصـف القـانوني   / املذهب الشخصي/ ولاملذهب اال -1

للجرمية يتحدَّد على أساس العقوبة الي تنطـق بهـا، فجرميـة اجلنحـة تصـبح خمالفـة بتوقيـع        
عقوبة املخالفة عليها وجرمية اجلناية تصبح جنحة بتوقيع عقوبة اجلنحة ولو كانـت باالصـل   

ني أو فــرف قضــائي خمفــف و ســندهم هــو ان جســامة  جنايــة، دون أي تفريــق بــني عــذر قــانو 
اجلرمية ال تعتمد على ماديات الفعل املرتكب وإمّنـا علـى كافـة الظـروف الشخصـية للجرميـة       

 .وان القاضي هو الذي يقدر كل هذ  الظروف وكذل  العقوبات املناسبة
 
 يرى أصحاب املذهب املوضوعي ب ن جسامة/ املذهب املوضوعي/ املذهب الثاني -3

اجلرمية تثور تبعا جلسامة العقوبة املقررة هلا والي حـددها املشـرع بـالنص وقـد أخـذ بهـذا       
ال يتغري نـوع اجلرميـة اأا   )عقوبات على انه ( 31)حيث نصت املادة ,األجتا  القانون العراقي 

استبدلت احملكمة بالعقوبة املقررة هلا عقوبـة مـن نـوع أخـف سـواء كـان ألـ  لعـذر خمفـف أو          
و حملكمة التمييز يف العـراق تطبيقـات كـثرية    ( فف ما مل ينص القانون على اري أل لظرف خم

 (2).على هذا النص
صـار هـذا املـذهب اىل ضـرورة التمييـز      نيـذهب أ : املـذهب املخـتلط  / املذهب الثالـث  -2

بني ما إأا كان سبب التخفيـف عـذراا قانونيـاا أم فرفـاا قضـائياا خمففـاا ويـرون تـ ثري االول دون         
فاأا كان التخفيف ناشـئاا عـن عـذر قـانوني فهـو يغي ـر       ,لثاني على التكييف القانوني للجرمية ا

مــن نــوع اجلرميــة فاجلنايــة تصــبح جنحــة واجلنحــة خمالفــة وحجــتهم يف ألــ  أن هــذ  االعــذار    
أمـا إأا كـان التخفيـف    : أوردها املشرع مبقتضى نصوص يفددة واحملكمة ملزمة باألخذ بها

 ضائي خمفف فهو ال يغري من اجلرمية وتبقى على أصلها املقرر هلا يفناشئاا عن فرف ق

                                                 

      . 331الدكتور فخري عبدالرزاق صلد احلديثي، املرجع السابق، ص     -1     
املنشور يف جمموعة االحكام العدلية، العـدد    13/2/1313يف  1311هيئة عامة / 313قرار يفكمة التمييز رقم  -2

للمحكمـة ان حتكـم بـاحلبس يف اجلرميـة الـي عقوبتهـا السـجن املؤبـد أو املؤقـت اأا          ) 1313االول السنة السادسـة  
 (.عقوبات 123و  31وجد فرف قضائي خمفف دون ان يغري أل  يف نوع اجلرمية استنادا للمواد 
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القــانون النَّ التخفيــف يف هــذ  احلالــة مــرتو  لتقــدير قاضــي احملكمــة الــذي يســتخلص هــذ       
الظروف، من كل ما ليط الواقعة من مالبسات وملـا كـان هـذا التقـدير خيتلـف مـن قاضـي اىل        

 .اجلرمية أخر هلذا فهو ال يعمل على تغيري نوع
ــد املقــر رة هلــا يف         - لقــد اعتمــد املشــر ع العراقــي يف حتديــد اجلرميــة علــى نــوع العقوبــة األش 

لد د نوع اجلرمية بنوع العقوبة األشد املقـررة  )عقوبات على أن ه  32القانون إْأ نصت املادة 
شر ع العراقي عـاد   فالعربة يف حتديد وصف اجلرمية هي العقوبة األشد إال أنَّ امل( هلا يف القانون

ال يـتغ ري نـوع اجلرميـة اأا    )عقوبـات اسـتثناء مـن احلكـم السـابق إْأ نصـت        31واورد يف املادة 
استبدلت احملكمة بالعقوبة املقررة هلا عقوبـة مـن نـوع أخـف سـواء كـان ألـ  لعـذر خمفـف أو          

الوصـف  و مؤدي هـذا االسـتثناء ان   ( للظرف قضائي خمفف ما مل ينص القانون على اري أل 
 .القانوني للجرمية ال يتغري اأا ما خفضت العقوبة سواء لعذر خمفف أو لظرف خمفف

 

 الفرع الثاني
 فة على املسؤولية املدنيةعذار القانونية املخّفأثر األ

أي أن فاعلـه مسـؤول عـن    ( العمـل الضـار يوجـب الضـمان    )تقوم املسؤولية املدنية علـى أسـاس مـن القـول     
بينما تقوم املسؤولية اجلزائية على اساس    (1)لمضرور حق املطالبة بالتعويفتعويف الضرر و يكون ل

 .  (2)اي ان مرتكب الفعل يس ل عن سلوكه اجلنائي املشوب باخلط  أو الذنب( اخلط  أو الذنب)فكرة 
 . ومن  هنا نستدل على القول ب ن املسؤولية املدنية التعين الزجر بل تعويف الضرر

ال متـس  ))منـه تـنص علـى انـه      11واعد العامة املقررة يف قانون العقوبـات دـد ان املـادة    بالرجوع اىل الق-
و واضح من الـنص املتقـدم   (( احكام هذا القانون يف أية حال ما يكون واجباا للخصوم من الرد أو التعويف

باداء مجيـع   ان من يستفيد من عذر خمفف اليستفيد من  فيف املسؤولية املدنية، و يستتبع أل  الزامه
لتزامات املدنية سواء أكانت التعويف أو الرد وجتدر االشارة اىل ان التعويف خيتلـف عـن الـرد يف    الانواع ا

أن االول يعــادل مقــدار الضــرر الــذي أصــاب املــدعي بــاحلق الشخصــي أو املشــتكي يف حــني ان الــرد يعــين  
املالــ  أو احلــائز عــن طريــق اجلرميــة  اعــادة احلالــة اىل مــا كانــت عليــه وبعبــارة اخــرى رد كــل مــا أخــذ مــن 

الــذي فقــد  املتضــرر باجلرميــة قــد مت   ك ســرتجاع الشــيء املخــتلس أو املســروق، هــذا اأا كــان الشــيء 
ضبطه من قبل السلطات العامة أما اأا مل يضبط فمن حق صاحبه ان يطالب اجلـاني بـرد  عينـا أو    

 .يدفع قيمته
                                                 

 -بغـداد ، الدكتور حسن علـي الزنـون  ،نظريـة العامـة لاللتزامـات، مصـادر االلتزام،جامعـة املستنصـرية             -1     
      . 133ص 1313

 دار القادســية للطباعــة    ،اثــر العاهــة العقليــة يف املســؤلية اجلزائيــة    – الــدكتور ضــاري خليــل يفمــود  -  -2     
      .   311ص  1383 -بغداد،
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 ((اخلامتة)) 

نس ل البارى عَز و ( ار القانونية املخفَّفةذاألع) وسوم بـحبثنا امل من  بعد اإلنتهاء
 منها  ريةنظال،عوب املهمة للموضنء على اجلواوقد وفقنا يف إلقاء الضأن نكون  جل

ا موفي, العام  األدعاءعضاء أمن السادة القضاة و يأن يكون عوناا لزمالئ،ووالعملية
وكذل  أهم ،مسريتنا يف ايلي عرض موجز ألهم النتائإ الي توصلنا إليه

 :وضوع امل ددصالتوصيات واملقرتحات التى سوف نوردها ب
 :نتاجاتتاإلس-:أوالا
ساس ألهي ا بتطبقيهكانت الفوارق  يواجملتمع املدن ييف اجملتمع القبل -1

أل  ألن اجملتمع كانت ,جمتمع الدولةحدة يف  والي كانت أشدُّ,لتخفيف العقوبة
من  يد أشدُّبفكانت عقوبة الع, يد بالعامة والع,ف شرااأل,ت فئامنقسمة اىل ثال  

 .شراف فى نفس اجلرمية من عقوبة األ ة كانت أشدُّوعقوبة العام ،ةعقوبة العام 

 بيقــه  طتيلــزم احملكمـة ب  يام قـانون ظـ فــة نفار القانونيـة املخ ذعـ ي ن لنـا بــان األ بـ ت -3
 صقـا نإليهـا   وعىلالقـانون وبالتـا   فـى  عليةة  وصصـ ر املنذمتى ماتوافرت شروع الع

 .العقوبة وفق القانون

ود عــذر مــن جــوبــة نتيجــة واجلــانى مــن العقعفــاء إوبــة و عق فيــف ال يأن نظــام -2
حيـث  , يهاملدن يةلودى اثرها اىل املسؤعمن العقوبة اليتعفية ار املخففة أو املذاألع

 هألن صــفة اجلرميــة التــزول عنــ،هعــن فعلــ اانيمــد ا مســؤوالامــيبقــى اجملــرم فــى كليه
 .من العقاب ياملعف ذرحالة توافر الع حتى يف

 هو نــص عليــ بقاَ ْســع ُمرها املشــَرة هــي أســباب قــدَّار القانونيــة املخفّفــذعــأألإن  -1
 أألعـذار  مـن  رذع تطبيق  تطيع ان يغفلسالقاضى الي فإنَّ ل ولذ,ة لبنصوص صر

ان يظيـف   تهوكمـا لـيس ب سـتطاع   ,امامـه ظـورة  نيف واقعـة م  همتى ماتوافرت شـروط 
 .صريح بنص هالقانون علي نصمل ي رااذع

ية املخففــة حــني ان ائف القضــوالقانونيــة املخففــة خيتلــف عــن الظــر أألعــذاران  -3
املشــر ع   درها املشــر ع بــالنص ولكــن الظــروف املخففــة تــر قــ ار اســبابااذاالعــ يعــد
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ســـلطة تقديريـــة يف رهـــا وحملكمـــة  فللقاضـــى والقـــول بتوا تقـــديرها وحتديـــدهاأمر
 .فيفها عدم   فيف العقوبة او 

ال فرق بني ،يزيل مجيع اجملرمني دون متشمار القانونية املخففة يذعان اال-3
ا توافر فى أ،إبني جمرم هارب أوجمرم حاضر ل وكذ،جمرم مبتدء أو جمرم عائد

 .املخففة أألعذارر من ذاملرتكبة ع ةاجلرمي
يعود اىل  ومااعماملخففة  أألعذارنظرية  هي الذي ترتكز عليئانان القانون اجل-1

ثر على أ أألعذاراعية وليس هلذ  تمةاالجعفنالتوفيق بني فكرتى العدالة وامل
يف العقوبة الي  تلف فى فلتخ ْتَدِجُو أألعذار  لكون ت،زيةارتح اإلريتدابال

 .على التكيف القانونى للجرميةأألعذاررتازية وال اثر هلذاحجماهلا عن التدابري اال
 :اتحقرتالتوصيات وال\ثانياا
من قانون العقوبات (121,121) تنياملشر ع العراقى بتعديل نص املاد يوصن-1

وبتها قالتى ع رائماملخفف يف اجل ينونالقا ذروجود الع يه عندحبيث يرتتب عل
س الشديد مدة التقل عن ثال  سنوات ويف احلاالت بزول بالعقوبة اىل احلنام الداالع

التقل عن سنة واحدة  حلبسمن ا واحدة بدالامدة التقل عن سنة  بساالخرى باحل
ق فوناالت االخرى وبهذا احل يف هرة اشتجرمية عقوبتها االعدام والتقل عن سفى 

 . بني مصلحة اجملتمع و اجملرم  يف آن واحد
من قانون العقوبات واعادة  113ملادة ااملشرع العراقى بتعديل نص  يصنو - 3

حلبس مدة التزيد على ثال  سنوات من فاج  يعاقب با)  ىلاتتها بالشكل الاصيا
زوجته أو احدى يفارمه يف حالة تلبسها بالزنا أو وجودها يف ِفرا  واحد مع 

ه مع يبأو وجودها يف حالة مر)......واعادة صيااتها بالشكل التاىل.......(شريكها
 (.شريكها

ضمن  يالشرع الدفاع جتاوز حد ال حالة خدإاملشرع العراقى بضرورة  يوصن-2
من قانون  31ر فى نص املادة نظال املخففة العامة وإعادة ونيةانقار الذطائفة االع
ار اثرا على ذاالع  لتها مبا جيعل لقاطاملخففة من ن أألعذارخرا  إالعقوبات و
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بها    م النطقتيى للعقوبة الت يث يتغري وصفها تبعااحب, للجرمية  ىالتكيف القانون
 .خفف ر املذناد اىل العتسالاب
و بالزنااا من العقاب فى حالة التلبس فير مععذعل الجبشرع العراقى امل يوصن-1

 أو االحد احملارم مع الزانى واحد للزوجةرا  ففى حالة الوجود فى  جعله خمففاا
 ا فى تقديم دراسة علميةنول من قبلذويف اخلتام فإننا نّقر بتواضع اجلهد املب.بها

 و تعاىل وإن هانبحس هفان أل  كان بفضل,ا اىل الصواب ّكنا قد وفقن موضوعية ف ن 
ان من ال بحو تعاىل وس هانبحيبقى دائماا وأبداا هلل س فالكمال ،كانت االخرى فمين

 .خيطيء

 

 

 

 

 الباحثة           
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 (املصادر) 

 .القرأن الكريم :اوالَ 
 :الكتب القانونية:ثانياَ 
االعـــذار القانونيـــة املخففـــة للعقوبةجامعـــة / د احلـــديثيالـــدكتور فخـــري عبـــدالرزاق صـــل (1

 .1313-بغداد
 .1311شر  قانون العقوبات العراقي، / الدكتور أنون امحد الرجيو (3
دار القادسـية  ( القسم العـام )الوجيز يف شر  قانون العقوبات / الدكتور ضاري خليل يفمود (2

 .1383للطباعة بغداد
هــة العقليــة يف املســؤولية اجلزائيــة، دار القادســية  اثــر العا/ الــدكتور ضــاري خليــل يفمــود (1

 .1383للطباعة بغداد 
 .1311ى بغدادناالحكام العامة يف قانون العقوبات مطبعة العا/ احملامي يفسن ناجي (3
القـاهرة   دار الفكـر العربـي  , الدكتور أمحد فتحـي سـرور، االصـول العامـة لقـانون العقوبـات        (3

1313 . 
دار -ت العمليــة اهلامــة يف االجــراءات اجلنائيــة اجلــزء االول  املشــكال/ الــدكتور رؤوف عبيــد (1

 .1332الفكر العربي القاهرة
جامعــــة ,مصــــادر االلتــــزام,النظريــــة العامــــة لاللتزامــــات  ,نونالــــذالــــدكتور حســــن علــــي  (8
  1313-بغداد-ةستنصريم
مســؤولية الشـواأ جنائيـا، اجمللـة اجلنائيـة القوميــة،     / الـدكتور حسـن صـادق املرصـفاوي     (3

 .1331ة، العدد الثالث القاهر

 .الباعث يف قانون العقوبات العراقي مطبعة املعارف / الدكتور يفمد معروف عبداهلل (11
 .1313شر  قانون العقوبات العراقي مطبعة العانى بغداد / الدكتور عباس احلسنى (11
احلـــدود القانونيـــة لســـلطة القاضـــي اجلنـــائي يف تقريـــر  / الـــدكتور اكـــرم نشـــ ت ابـــراهيم (13

 .العقوبة
 (دراسة مقارنة)االستفزاز  -عدية يفمد كافمس (12
ــودة  (11 ــانون الوصــغى مكتبــة دار        -عبــدالقادر ع التشــريع اجلنــائي االســالمى  مقارنــا بالق

 .1332مصر ,العروبة 
 . 1338القانون اجلنائى االسالمي ,الدكتور علي راشد  (13
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 :متون القوانني \ثالثاَ 
 .املعدل 1333لسنة  111قانون العقوبات رقم  (1
 .املعدل 1382لسنة  13رعاية االحدا  رقم  قانون (3
 .1311لسنة  23قانون اصال  النظام القانون رقم ( 2

  

 :القرارات وجمموعة أألحكام \رابعاَ 
 

 .1383موعة االحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الثانية عشرة جم  (1
 .1313جمموعة االحكام العدلية، العدد االول، السنة السادسة  (3
 .1311قضائية، العدد الثاني، السنة االوىل، النشرة ال (2
 .1311النشرة القضائية، العدد الثالث، السنة االوىل،  (1

ــى  ( 3 ــان ياســـني علـ ــة يف  –القاضـــى عثمـ ــادئى القانونيـ ــيم    املبـ ــز إقلـ ــة التمييـ ــرارات يفكمـ قـ
 3118-أربيل  –ستان العراق كورد
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