
 العراق  قميم كوردستان ــــإحكومة 
 مجمس الوزراء        

 وزارة العدل          
 دعاء العام رئاسة اال    

 دعاء العام في اربيلدائرة اال
 
 

 انقضاء دعوى الزناوفاة الزوج الزاني وأثره في 
 مقارنة معززة بالقرارات القضائيةدراسة 

 
 

ـــ العراقمقدم إلى مجلس القضاء في إقليم كوردبحث   ستان ــــ
 دعاء العاممن قبل عضو اال

 سانا صباح واحد
 صنافأكجزء من متطلبات الترقية من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث من 

 دعاء العاماالعضاء أ 
 

 بإشراف
 المدعي العام

 سردار دمحم كريم
 
 
 
 
 م7272                                 ك7272                            ه1441 



 
 

 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 
 ﴾َوََل تَ ْقَربُوا الّزََِن ِإنهُه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيًل ﴿

 صدق هللا العظيم
[23]سورة اإلسراء/اآلية:



 السادة / رئيس وأعضاء لجنة مناقشة البحوث المحترمون 
 مشرفالم / توصية 
 

 ( والمؤرخ1/416دعاء العام المرقم )اب رئاسة االبناًء على ما جاء في كت       
دعاء العام السيد حول إشرافي على البحث المقدم من قبل عضو اال( 6/11/0202)

دراسة  نقضاء دعوى الزناأثره في ا)وفاة الزوج الزاني و بـ)سانا صباح واحد( والموسوم 
ء في إقليم كوردستان/العراق م إلى مجلس القضازة بالقرارات القضائية( والمقد  مقارنة معز  

من أصناف أعضاء  كجزء من متطلبات الترقية من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث
وبعد اإلطالع والتدقيق تبّين أنو مستوٍف للشروط الشكلية والموضوعية  االدعاء العام

 وأنو جدير بالمناقشة والقبول.  ،ّم تحت إشرافي ومتابعتيحيث ت
 مع التقدير

 
 
 

 المشرف                                                                
 سردار دمحم كريم                                                            

 دعاء العامالمدعي العام في رئاسة اال                                                 



 شكر وتقدير
 

فموال فضمو ونعمتو عمينا لما وفقنا في شئ في  ،األمر الشكر والحمدهلل أّول       
أتقدم بالشكر الجزيل لمسيد . و عمى نعمو الواسعة الكثيرة عمينا ىذه الدنيا فالشكر هلل

االدعاء العام إلقميم كوردستان ــــ العراق المدعي العام في رئاسة  )سردار دمحم كريم(
لي من  مواقد  . وأشكر زمالئي لما عمى البحث رافاإلشمعي من جيد في  لما بذل

تقدم بالشكر مكتبة كمية القانون والمكتبة العامة. وأ فينصائح. وأشكر العاممين 
ولو بكممة تشجيع لي كي أتمكن  ،لي بالموفقية ومن ساىم الجزيل إلى كل من دعا

عبوا معي ولم لذين تاأىمي  وأشكر. من إعداد ىذا البحث المتواضعفي نياية المطاف 
 .ستطاعواابالمساعدة ما عمي  يبخموا 
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 المقدمة

في و  ،نساف ليا آثار قانونية معينةف الوفاة كظاىرة طبيعية في وجود اإلإ
إلجراءات القانونية مف تحقيقات إيقاؼ ا) :ثر الجوىرؼ لموفاة ىوالجزائية األ الدعاوػ 

دوف تأثير عمى الشركاء في الجريمة كقاعدة  محاكمة ضد المتيـ المتوفيوتعقيبات و 
ثل والمفاىيـ السائدة في مجتمع ليا خصوصية بحكـ المُ  ف جريمة الزناأ، وبما عامة
وسع مف أثر أحيث قد يكوف لموفاة  ،  يضاأثر الوفاة فييا ليا خصوصيتيا أفإف  ؛ما

 . خرػ األ الجزائية الدعاوػ 
 

ًً:البحثًوسببًالختيارموضوعً:ًأهميةًأولًا

ر قانونية جل فيو يموت ويترؾ ورائو آثاأنساف لو إوكل  ،الوفاة ال مفّر منيا
ثر أما ليا مف لذا فالوفاة بحّد ذاتيا و  ،تزاماتل، مف نسب وميراث وحقوؽ واكثيرة

ال أثر الوفاة في دعوػ جزائية معّينة أيدرس  ناموضوع بحثىمية كبيرة، و أ قانوني ليا 
 تنفرد بيا عف باقي الدعاوػ  تمؾ الدعوػ ليا خصوصية ف  إحيث  ،ىي دعوػ الزناو 

ىمية األز برِ تمؾ الدعوػ تُ ، و ثر الوفاة في ظل تمؾ الخصوصيةأومعالجة  ،الجزائية
حكاـ القضائية حيث سكت القانوف عف بعض تمؾ اآلثار وتضارب األ ليذا البحث

ختيار ىذا االجة اآلثار المترتبة عمى الوفاة، لذا آثرنا يا بالنسبة لمعئفي بعض آرا
 . الموضوع لبحثنا

 
ًالبحث:ًإشكاليةًموضوع:ًثانياًا

ف أبدعوػ الزنا بما ليا مف خصوصية تثير إشكاليات ومنيا ما يتعّمق إف 
رتكابيا إال بوجود فاعميف فال يمكف تصّور الجريمة دوف وجود االجريمة ال يمكف 

رتكاب الجريمة اف يشاركو في ألذؼ ىو الزوج الزاني البّد اصمي لفاعل األاالشريؾ، ف
ال ال نكوف  رتبط مسؤوليتو بمسؤولية تلشريؾ وا. ماـ جريمة الزناأشخص آخر وا 

ذا توّفى الزوج الزاني  ،صميالفاعل األ ؤوليتو ػػػػومسلشريؾ عمى وضع اذلؾ يؤّثر وا 
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تستمر سمطات التحقيق ىل  :منيابالوفاة إشكاليات فيثير الوضع الجديد في الجريمة، 
أف  ـأشريؾ رغـ وفاة الزوج الزاني ستمر محاكمة التوىل  ؟ومالحقتو الشريؾ تعّقب

وما تأثير الوفاة قبل  ؟يضا  بسبب وفاة الزوج الزانيأالدعوػ تسقط عف الشريؾ 
   ؟و بعدهأوقبل صدور الحكـ النيائي في الدعوػ  ىاو بعدأتحريؾ الدعوػ 

 
ً:ًهدفًالبحث:ثالثاًا

حكاـ مف األشكاليات المذكورة وتحميل اإل ساسي لمبحث ىو عرضاألاليدؼ  
الحموؿ العممية  إلىراء الفقيية والقضائية والوصوؿ اآلخالؿ النصوص القانونية و 

ىتماـ والعناية بالناحية العممية والتطبيقات اإلي ىذا المجاؿ، وحاولنا فوالعممية 
القضائية، حيث القضاء ىو المكاف الذؼ تمتقي فيو مشاكل الناس وىموميـ 

تصدر  اّلتيالقرارات حكاـ و األتنطوؼ عمييا  اّلتيومنازعاتيـ بالحموؿ العممية والعممية 
 . اء لحسـ تمؾ المنازعات بيف الناسعف القض

 
ً:ًالبحثً:ًمنهجرابعاًا
ً

 ثالثة مناىج (نقضاء دعوػ الزنااوفاة الزوج الزاني وأثره في )سنتبع في بحثنا  
 عمى الشكل اآلتي: 

 طرافياأحد أيا بوفاة ئنقضادعوػ الزنا ليا خصوصيتيا واالمنيج التحميمي:  .ٔ
النصوص القانونية يتجسد فييا ىذه  ونجد كثيرا  مفلخصوصية، برز ىذه ات

تأثيرىا عمى سير تطمب معرفة أبعاد ىذه الخصوصية و ، ويةالخصوصي
تحميل نصوص قانونية يا بالوفاة عمى وجو الخصوص ئنقضااالدعوػ و 

 متعددة بجانب اآلراء الفقيية وقرارات المحاكـ.
ال قواعد ال يكوف لو فائدة و ف مبادغ و المنيج التطبيقي: القانوف بما يتضمنو م .ٕ

عرض تُ محكمة التمييز قّمما معنى إذا لـ يطبق مف خالؿ القضاء، ونجد أف 
طرافيا أعدـ رغبة قد يكوف ذلؾ لخصوصية الدعوػ و و  ،الزنا دعاوػ  مامياأ
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وف لِقّمة حدوث ػػا  قد يكوأيػػض ،ييزيةػػوف التمػػوػ بالطعػػـ الدعػػأخير حسي تػف
يجب أف نظير رغـ ذلؾ  .ماـ القضاءأالمعروضة  عاوػ ي الدالوفاة ف

 .ي القضاء كجانب ميـ مف ىذا البحثتطبيقات ىذه الدعاوػ ف
حكاـ قضائية لدوؿ أ: حاولنا قدر اإلمكاف الولوج إلى قوانيف و المنيج المقارف  .ٖ

ردني األالسورؼ و المبناني و المصرؼ و خرػ خاصة الدوؿ العربية مثل القانوف أ
تبعتيا تمؾ القوانيف في معالجة ا اّلتيذلؾ لمعرفة وتحميل الطرؽ ؼ و ائر الجز و 

يا بالوفاة ومقارنة ذلؾ بالقانوف العراقي ئنقضااخصوصية دعوػ الزنا و 
 والكوردستاني.

 
ً:ً:ًخطةًالبحثخامساًا

ً
ذ تضمف إ :مبحثيفإلى البحث فقد قسمنا  ،عتمدناىاا  اّلتيا الخطة مّ أ       
خّصصنا المطمب  :مطمبيفوذلؾ  في  ،جريمة الزناخصوصية وؿ األ المبحث
المطمب و  والتنازؿ عنيا دعواىاتحريؾ جريمة الزنا في لبياف خصوصية األوؿ 

وفاة المتيـ وأثره في الثاني  المبحثوقد تضمف  ،وفاة المشتكيخّصصناه ل ثانيال
زوج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوفاة الاه ػػػػػػػػصنوؿ خصاأل :مطمبيفوكاف ذلؾ في  ،اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعوػ الزن

 ونظرة الشريعة اإلسالمية جتماعيةآلثار االلوالثاني خصصناه  ،و الشريؾأالزاني 
مقترحات و   استنتاجاتليو مف إوفي خاتمة البحث ذكرنا ما توصمنا  ،لجريمة الزنا

 ثيرىا موضوع البحث. ي اّلتيشكاليات إلا لمعالجة
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 االوللمبحث ا

 جريمة الزناخصوصية 

 

مف التعّرؼ عمى الزنا وأّؼ فعل يعتبر زنا ويعاقب عمييا ولو بشكل سريع البّد        
: ضاؽ، لغة في اليمز. وزّنى عميو َتْزنية : ضي ق. ووعاء الزنا لغة : زنا ُزُنّوا   ،القانوف 

وزاَنى ُمزاناة وِزناء : بمعناه،  .َزنّي: ضيق. َزَنى َيْزني ِزّنى وِزناء ، بكسرىما: َفَجرَ 
ة، ػػػػػػػر: ابُف ِزّنى. وبنو ِزْنيَ ػػػػػػػػػػػػػا. وىو ابف َزْنَيٍة، وقد ُيكسَ ػػػػػػػػػػػػػفالنا : َنَسبو إلى الزن

. وزنأ إلى الشئ يزنُأ زنأ  وزنوءا : لجأ إليو  وأْزنأه (ٔ)بالكسر: حّي. والِزْنَية آخر ولدؾ
زنأ في الجبل: صِعَد فيو وأزنأ غيره: صع ده وزنأ الى الشئ يزنُأ: إلى األمر: الجأه، و 

العراقي كمعظـ التشريعات األخرػ لـ يذكر تعريفا  لمزنا غير أف  والتشريع. (ٕ)دنى منو
ا في إطار الزواج ألف القانوف ال يعاقب إال إذا ػػػػػػػػػدوا معنى جريمة الزنراح حد  ػػػػػػػػػػػػػػػالش

 (موراف)وقد عّرفو الشارح  ،تربطو العالقة الزوجية بشخص آخروقع مف شخص 
. لذا لكي نكوف أماـ (ٖ)نتياؾ حرمتيا بتماـ الوطءاو  ،فراش الزوجيةالتدنيس  :بأنو

جريمة الزنا فإنو يجب أف يكوف ىناؾ رابطة زوجية بيف شخصيف ويقـو أحد الزوجيف 
ير الزوج إضافة إلى مشروع مع شخص آخر غالوطء( غير البإتياف فعل جنسي )

توفر القصد الجنائي. أّما فعل الزنا بيف أشخاص بالغيف عاقميف غير متزوجيف فال 
ال يعاقب عميو القانوف ما لـ يكّوف جريمة أخرػ مثل جريمة الفعل و يشكل جريمة زنا 

 .مثال   بالحياء الفاضح المخلّ 
الزنا كجريمة ليا  فالحديث عمف  البدّ  ثر وفاة الزوج الزانيألمحديث عف        

 الزناف ومف حيث قواعد اإلشتراؾ ،سرؼ جتماعي واألثر االخصوصيتيا مف حيث األ
 مف (ٖٓٛ، ٜٖٚ، ٖٛٚ، ٖٚٚقانوف في المواد )الت كجريمة يعاقب عمييا عد  

                                                
 .ٕٜٕٔمجدالديف دمحم بف يعقوب الفيروزآبادؼ، المصدر السابق، ص (ٔ)
د األوؿ، دار بف منظور االفريقي المصرؼ، لساف العرب، المجماجماؿ الديف دمحم بف مكـر  (ٕ)

 .ٜٔ،ٕٜبيروت، دوف سنة طبع، ص -صادر
مطبعة نيضة رؼ والمقارف، ػػػػػػػػػة الزنى في القانوف المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػحمد حافع نور، جريأ د. (ٖ)

 .ٜ، صٜٛ٘ٔقاىرة، المصر، 
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لجريمة  لنا أفومف ىذه المواد مف قانوف العقوبات يتبّيف  قانوف العقوبات العراقي،
الزنا جريمة ذات  المشرع عتبرا و  ،خرػ ختمفة عف الجرائـ األالزنا خصوصية تجعميا م

ستثنائية فيما يتعمق بتحريؾ الدعوػ احكاما  أصفات خاصة فوضع القانوف ليا 
. ومعظـ التشريعات العربية في الحكـ بيف زنا الزوج وزنا الزوجة حتى فر ؽّ الجزائية و 

ف أنب ىذه الخصوصية ف مف جواأونجد  ،فييا ىذه الخصوصية لجريمة الزنانجد 
مف حيث  ةالمحاباالزوج دائما  ما يكوف محاطا  مف قبل المشرع بشٍئ مف التمييز و 

( مف قانوف ٕٗٚفمثال  المادة ) ،العقوبة ومف حيث شروط تحريؾ دعوػ الزنا ضده
المادة عاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة قد تصل إلى سنتيف و تالعقوبات المصرؼ 

ولكف بالنسبة لمزوج  ،عاقب شريؾ الزوجة نفس العقوبةت المذكور( مف القانوف ٕ٘ٚ)
ير ػػػػػػػػػػػػشأ( ستة ٙقل ال تتجاوز )أعاقبو بمدة ت المذكور ( مف القانوف ٕٚٚفالمادة )

وكذلؾ  ،اػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل جريمة زنػػػػػػػػػػػػّما خارج المنزؿ فال يشأ ،ىذا إذا زنى في منزؿ الزوجية
 .(ٔ)نوف عقوبة لشريكة الزوج في الزناال يذكر القا

( مف قانوف ٖٚٗيضا  لصالح الزوج فنجد المادة )أوالقانوف السورؼ فييا تمييز        
شير إلى سنتيف إال أف أعاقب الزوجة الزانية بالحبس مف ثالثة تالعقوبات السورؼ 

ير ػػػػف ش( مف القانوف المذكور بالحبس مٗٚٗالزوج الزاني ُيعاقب بموجب المادة )
 .(ٕ)تخذ لنفسو خميمة جيارا  في أّؼ مكافاإلى سنة إذا زنا في البيت الزوجي أو إذا 

عاقب ي( ٕٕٛردني في المادة )ف قانوف العقوبات األأنجد نفسو تجاه وعمى اال       
عاقبو المادة تشير إلى سنتيف ولكف الزوج الزاني أالزوجة الزانية بالحبس مف ستة 

تخذ اوف بالحبس مف شير إلى سنة إذا زنا في منزؿ الزوجية أو ( مف القانٖٕٛ)

                                                
لسنة  (ٛ٘( مف قانوف العقوبات المصرؼ المرقـ )ٕٚٚ( و )ٕ٘ٚ( و )ٕٗٚالمواد ) :نظرأ (ٔ)

 المعدؿ. ٖٜٚٔ
 ٜٜٗٔ( لسنة ٛٗٔ( مف قانوف العقوبات السورؼ المرقـ )ٗٚٗ( و )ٖٚٗالمادتيف ) :نظرأ (ٕ)

 المعدؿ.
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 تيفتجاه نجده في المادنفس ىذا النيج واالو  .(ٔ)لنفسو خميمة جيارا  في أّؼ مكاف
 .(ٕ)( مف قانوف العقوبات المبنانيٛٛٗ( و)ٚٛٗ)

ف قانوف العقوبات العراقي ساوػ في العقوبة لجريمة الزنا بيف الزوج أومع        
قد تصل إلى خمس  اّلتي( وذلؾ بالحبس ٖٚٚاني والزوجة الزانية في المادة )الز 

ذلؾ الح الزوج الزاني و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالتمييز لص ةانو سمؾ نفس النيج مف المحاباسنوات إال 
حيث قّيد وجود جريمة الزنا ضد الزوج بمنزؿ  المذكورة( مف المادة ٕفي الفقرة )

( مف قانوف ٖٚٚ( مف المادة )ٕلغى الفقرة )أالكوردستاني الزوجية إال أف المشرع 
العقوبة وقع أقيد منزؿ الزوجية بالنسبة لجريمة زنا الزوج و  ألغىالعقوبات العراقي و 

( مف المادة ٔي الفقرة )الواردة فنفسيا عمى الزوج الزاني التي قررىا لمزوجة الزانية و 
 .(ٖ)المذكورة
ف المشرع الكوردستاني        خرػ وىي العذر المخفف مف العقاب أنتبو لمسألة ا وا 

ات العراقي ونجد مثيالت كثيرة ليا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( مف قانوف العقوبٜٓٗالمذكور في المادة )
و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحارم ػحدإو أو ػػػػػػػػػػػػفي التشريعات العربية وىي حالة ما إذا فاجأ الرجل زوجت

فضى أا  ػػػػػػػػػو ضربيما ضربأحدىما في الحاؿ أو قتل ألزنا فقتميما في حالة تمبسيا با
دة االمشرع الكوردستاني العمل بالم حيث أوقفو العاىة المستديمة أإلى الموت 

اء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقد ج ،ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖوف المرقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفقا  لمقان ( مف قانوف العقوباتٜٓٗ)
يجاد مجتمع بعيد عف المذكور ب الموجبة لمقانوف في األسبا ))بغية ترسيخ العدالة وا 

 .(ٗ)العنف والتمييز الجنسي، فقد شرع ىذا القانوف ((

                                                
 ٜٓٙٔ( لسنة ٙٔ( مف قانوف العقوبات االردني المرقـ )ٖٕٛ( و )ٕٕٛالمادتيف ) :نظرأ (ٔ)

 المعدؿ.
 ٖٜٗٔ( لسنة ٖٓٗالمرقـ )( مف قانوف العقوبات المبناني ٛٛٗ( و)ٚٛٗالمادتيف ) :نظرأ (ٕ)

 المعدؿ.
)برلماف  الصادر مف المجمس الوطني لكوردستاف ٕٔٓٓ( لسنة ٜالقانوف المرقـ ) :نظرأ (ٖ)

 . ٕٔٓٓ/ٛ/ٔ( في ٜٔالعراؽ والمنشور في وقائع كوردستاف بالعدد ) كوردستاف حاليا (
لمنشور في وقائع الصادر مف برلماف كوردستاف وا ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖلقانوف المرقـ )اانظر:  (ٗ)

 .ٕ٘ٔٓ/٘/٘( في ٘ٛٔكوردستاف بالعدد )
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في جريمة الزنا يرجع في كثير منيا إلى القانوف الموجودة صل الخصوصية أو 
وكانت جريمة  ،اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالروماني حيث كانت المساواة معدومة بيف المرأة وزوجي

 (غسطوسأ )مبراطور في فترة حكـ اإلمف الزوجة، ف ف ترتكب إالّ أا ال يمكف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزن
ووفقا  لذلؾ القانوف كاف لزوج  ،صدر القانوف الذؼ نظـ المحاكمة عمى جريمة الزنا

ليـو الزانية ووالدىا دوف غيرىما أف يرفعا دعوػ الزنا في مدة ستيف يوما  تحسب مف ا
وبعد ىذه المّدة تصبح الدعوػ عامة لكل فرد مف األىالي أف  ،التالي لمطالؽ

ستبدؿ أا، وكاف عقاب الزوجة وشريكيا السجف في مكاف منعزؿ، ثـ ػػػػػػػػػيرفعي
اـ ػػػػػػػيػتر حق اإلػػػػػػػة اإلعداـ مع حصػػػػػػعقوبة السجف بعقوب (قسطنطيف)مبراطور اإل
و ػػػػػػػػػػػيطمق زوجت فأ نو ليس لمزوجأ (جوستينياف)ف، وقرر ػػقربية األػػػقارب الزوجأي ػػػػػف

عداـ ستبقى عقوبة اإلاإال إذا أقاـ عمييا دعوػ الزنا وحكـ عمييا بالعقوبة، وقد 
 .(ٔ)ف يضرب بالسياطأمر بأبالنسبة لمشريؾ، ولكنو خففيا بالنسبة لمزوج إذ 

نسي القديـ فقد جرت المحاكـ حكاـ إلى القانوف الفر نتقمت ىذه األاوقد 
عت في سمطة الزوج نيا وس  أعتبار الزنا جريمة خاصة بالزوجة، غير ا الفرنسية عمى 

. ولـ ينص مب محاكمة زوجتو عمى جريمة الزنافصار وحده صاحب الحق في ط
. ولكف القانوف عمى جريمة الزنا ٜٔٚٔادر في سنة قانوف العقوبات الفرنسي الص

الفرقة و أف يطمب الطالؽ أف لمزوج أعمى  نص   ٗٓٛٔسنة  الصادر فيالمدني 
يحكـ عمى الزوجة في ذات الحكـ الزوج طمب بسبب زنا زوجتو، وفي حاؿ قبوؿ 

و التفريق وبناء  عمى طمب النيابة العامة بالحبس مف ثالثة شيور أالقاضي بالطالؽ 
القانوف  ف  أعمى جتو. ف يوقف تنفيذ ىذا الحكـ بقبولو معاشرة زو ألى سنتيف، ولمزوج إ

ابو عمى فعل ػػػػػػاؾ نص لعقػػػـ تكف ىنػػػػما الزوج فمأ ،ةػػػػػػػػػػػػػػػػػما كاف يعاقب إال الزوج
و الطالؽ مف زوجيا الزاني. وقانوف أق ػػػػب التفريػػػف تطمأة ػػػػولكف كاف لمزوج ،اػػػػػػالزن

زنا في عداد الجرائـ وضع جريمة ال ٓٔٛٔالعقوبات الفرنسي الصادر في سنة 

                                                
الطبعة  اد،ػػػػػػػػػػة، الجزء الرابع، مطبعة االعتمػػػػػػػػػػػػػػة الجنائيػػػػػػػػجندؼ عبدالممؾ بؾ، الموسوع (ٔ)

 .ٗٙ، صٜٔٗٔولى، األ
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يضا  عمى أ نص  عمى عقاب شريؾ الزوجة و  اقيا فنص  خالؽ، ووسع نطة باألالمخم  
 .(ٔ)كثر مف مرة في منزؿ الزوجيةأعقاب الزوج الذؼ يزني 

مر أإلغاءعقوبة الزنا وترؾ  فكرة ىولاأل :في الدوؿ الغربية فكرتافثيرت أو 
ستندوا ارة ػػػػػػػػػػػػػػػار ىذه الفكػػػػػػػػػػػػنصأو  ،يتعويض الضرر عف الجريمة إلى القضاء المدن

و ػػػػػػػػػػػػػػػنأل ؛المة وغير زاجرةظىي عقوبة ة عقوبة توضع لمزنا يّ أف أسباب منيا ألى إ
خذ رأؼ الزوج وحينئذ يفوؽ خطر أف تحصل المحاكمة عمى الجريمة بدوف أإما 

نساني ة بالمجتمع االػػػػػػػػػػػػػػػو الجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػضرار المحاكمة الضرر الذؼ تحدثأالفضيحة و 
ؿ الزوج وحده حق تحريؾ الشكوػ وحينئذ يتوقف العقاب عمى مزاج الزوج أو يخو  

ثر مانع إذ ال تكفي أف عقوبة الزنا ليس ليا أؼ إخرػ فأية ػػػػودرجة تأثره ومف ناح
عظـ شأنا  والحكـ المدني بالطالؽ أ مى و ػػػػػػػػػػػػػػسأعتبارات ا مف ال توقفيـ  العقوبة إليقاؼ

وال فائدة الّؼ  ،عف اإلخالؿ بعيد الزواج مثلاألو و التفريق ىو التعويض الطبيعي أ
حذؼ الفروؽ الموجودة بيف عقوبة زنا الزوج وزنا ىي والفكرة الثانية  آخر غيره، حلّ 

وزنا الزوج ىما ف فقياء القانوف الجنائي مع تسميميـ بأف زنا الزوجة أحيث الزوجة 
ف زنا أجتماعية مف الناحية اال رأوانيـ أإال خالقية في درجة واحدة مف الناحية األ

سوأ مف زنا أزنا الزوجة يؤدؼ إلى نتائج  فّ أل ؛زنا الزوجشّد خطورة مف أالزوجة 
الرأؼ العاـ الذؼ ال يستطيع و  ،ف يدخل إلى العائمة طفل غير شرعيأالزوج إذ يمكف 

 زءٍ بالزوج ويجعمو موضع ىُ ف عارا  يمحق أمر ر األجاىمو يصوّ ف يتأالمشرع 
 .(ٕ)وسخريةٍ 

نزع الصفة الجرمية عف فعل الزنا في كل الدوؿ وقد شيد القرف العشريف 
األوروبية، وفي المقابل فإف تشريعات الدوؿ العربية أبقت الصفة الجرمية لفعل الزنا 

 .(ٖ)في إطار عقد الزواج

                                                
 .٘ٙوٗٙ، صالمصدر السابقجندؼ عبدالممؾ بؾ،  (ٔ)
 .ٚٙوٙٙسابق، صالممؾ بؾ، المصدر الجندؼ عبد (ٕ)
خة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ]نسٜٕٔٓ، سنة ٗ، العدد ٔٔد.دواس يمينة، مجمة آفاؽ عممية، المجمد  (ٖ)

 .11/7/2121، تاريخ آخر زيارة: (https://bit.Iy/3cwzb3l) [، عنواف الموقع:ألكترونية
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تحريؾ وؿ نبحث فيو األ :ة في مطمبيفػػػػػػػػػػػػػػػسنبحث ىذه الخصوصيو 
       وفاة المشتكي. نبحث فيو والثاني ،وػ والتنازؿ عنياػػػػػػػػػػػػػػػالدع

 

ًولالمطمبًاًل

ًتحريكًدعوىًالزناًوالتنازلًعنها
 

جتماعية إف دعوػ الزنا ليا خصوصية ألسباب كثيرة تتعّمق بالمفاىيـ والقيـ اال
تبرز في إجراءات التحقيق بذلؾ فإف تمؾ الخصوصية تظير و و  ،ائدةػػػػػػػػالس

الجزائية األخرػ  ػ حيث تمّيزىا وتجعميا مختمفة عف باقي الدعاو  ،والمحاكمة
 وسنبحث ىذه الخصوصية في الفرعيف اآلتييف:

 

ًولالفرعًاًل

ًالزناًتحريكًدعوًى
 

ف كاف المجتمع يتضرر مف جريمة الزنا إذ ُيصاب المجتمع         ولى في النواة األوا 
ا ػػػػػػػػػػػػػػمر تحريؾ الدعوػ الجزائية مف عدميأالشارع ترؾ  ف  أإال  ،سرةلتكوينو وىي األ

ىل ىي في تحريؾ  ،سرتو و مصمحتياأدرػ بحاؿ أإلى الزوج المجنى عميو فيو 
 ؟(ٔ)ـ في العفو و النسيافأالدعوػ 
صوؿ المحاكمات أمف قانوف تعّد جريمة الزنا مف جرائـ المادة الثالثة و        

كوػ مف المجنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى شتحرؾ الدعوػ الجزائية إال بناء  فال العراقي الجزائية 
الدعوػ  حكاـ تحريؾأيضا  أقانوف العقوبات العراقي  وقد بّيف ،و مف يقـو مقاموأعميو 
ال يجوز تحريؾ دعوػ الزنا -ٔ)) أنو: عمى فنّص ة في دعوػ الزنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجزائي

                                                
 .ٕ٘ٓبق، صحمد حافع نور، المصدر الساأ د. (ٔ)
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. رخعمى شكوػ الزوج اآل ال بناء  إجراء فييا إ ؼّ أتخاذ او أمف الزوجيف  ؼّ أد ػػػػػػػػػػػػػض
شير أنقضاء ثالثة اذا قدمت الشكوػ بعد إ – أحواؿ التالية: في األ وال تقبل الشكوػ 
اؼ ػػستئناكي بذا رضي الشاإ –تصل فيو عمـ الشاكي بالجريمة. ب اعمى اليـو الذؼ 

ف الزنا تـ أذا ثبت إ –ة. ج ػػػػػػػػػػػػاؿ عممو بالجريمػػػػػػتصاة بالرغـ مف ػػػػػػػاة الزوجيػػػػػيػػػالح
يقصد بالزوج في حكـ ىذه المادة مف تتوافر فيو ىذه الصفة وقت  -ٕ الشاكي. ابرض

لزنا الذؼ وقوع الجريمة ولو زالت عنو بعد ذلؾ. ويبقى حق الزوج في تحريؾ دعوػ ا
 .(ٔ)((...شير بعد طالقياأربعة أنتياء الى إترتكبو زوجتو 

ال دعوػ جزائية إال إذا تـ تقديـ شكوػ مف ف أبّيف القانوف بوضوح وبيذا        
و قاضي التحقيق تحريؾ الدعوػ أدعاء العاـ الزوج المجنى عميو فال يحق لال
ف كاف ّؼ وال يحق أل ،الجزائية في جريمة الزنا دوف شكوػ  خا  أو أبا  أشخص آخر وا 

عمى ىذا  تّكدأقميـ قد ف محكمة تمييز اإلأ، ونجد ف يحركوا الدعوػ الجزائيةأبنا  إاو 
 (ـ.أ.أ)ف التحقيق قد جرػ ضد المدعو أوجد ... ) :جاء فييايا حيث ل في قرار
مف قانوف العقوبات خالفا  لمقانوف لعدـ جواز (  ٖٚٚ)وفق المادة متيـ البصفة 

عمى شكوػ  جراء فييا إال بناءإّؼ أتخاذ او أّؼ مف الزوجيف أريؾ دعوػ الزنا ضد تح
 (وال  أ /أ)فقرة الو مف قانوف العقوبات ( ٖٛٚ)حكاـ المادة أإلى ستنادا  االزوج اآلخر 
زوج لـ ػػػػػػػػػػػف الأ. وحيث النافذالجزائية  المحاكمات صوؿأقانوف مف  (ٖ)مف المادة 

رر التدخل تمييزا  في قرارؼ حاكـ التحقيق المؤرخيف قُ  يطمب الشكوػ، لذا
ربيل بصفتيا التمييزية أوقرار محكمة جنايات  (ٕٕٓٓ/ٚ/ٖٔ)و (ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚ)

المصدؽ ليما ونقض تمؾ  (ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٔ)والمؤرخ  (ٕٕٓٓ/ت/ٕٓ٘)المرقـ 
شعار ا  و  ،لى محكمتياإوا عادة القضية  ،وراؽوحفع األ ،قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقرارات وغمق التحقي

قدـ الشكوػ ضمف سقف زمني تف أويجب  ،(ٕ)(...ل بذلؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيأمحكمة جنايات 
ا قاـ الزوج إذ يضا  أو  ،شير مف يـو عمـ المجنى عميو بالجريمةأمحدد وىو ثالثة 

                                                
 المعدؿ. ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔالمرقـ ) قانوف العقوبات العراقي ( مفٖٛٚالمادة ) :نظرأ (ٔ)
والمنشور  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ( في ٕٕٓٓ/الييئة الجزائية/ٖٖٔمرقـ )قرار محكمة تمييز االقميـ وال (ٕ)

عثماف ياسيف، المبادغ القانونية في القرارات الجزائية لمحكمة تمييز إقميـ في كتاب: 
 .٘٘، صٕٗٓٓ ،دستاف، كوردستاف، اتحاد حقوقيي كور ٖٕٓٓ-ٜٜٜٔكوردستاف
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زواج مع عممو معاشرة زوجو معاشرة األالحياة الزوجية أّؼ ستئناؼ اب المجنى عميو
الزنا وقع برضا الزوج المجنى عميو فال  ف  أإذا ثبت  ون  إكما  ،فال تقبل شكواه لجريمةبا
 .يضا  أ قبل الشكوػ ت

وقبوؿ الشكوػ فييا  تحريؾ الدعوػ في جريمة الزنا فأإذف نمخص فيما سبق        
 ليا شروط وىي:

 .مف الزوج اآلخر )المجنى عميو( وػ  ـ شكقد  تف أأوال : 
 ـو عمـػػػػػػػػػػػػػػػػشير مف يأـ الشكوػ ضمف مدة زمنية محددة وىي ثالثة د  قتثانيا : أف 

 .الزوج اآلخر بجريمة الزنا     
 ة الزوجية والمعاشرة الزوجية معستأنف الحيااال يكوف الزوج اآلخر قد  ثالثا : أف

 .لزوج الزاني قبل تقديـ الشكوػ ا     
 .لزوج اآلخربرضا ا ف ال يكوف الزنا قد تـّ أرابعا : 

 يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تكوف الزوجية قائمة بأف تتوفر في المشتكي صفة الزوج، أّؼ أخامسا : 
 .لزوج المشتكي والزوج المشكو منوا        
 شير بعد الطالؽ.أربعة أالشكوػ إلى  وبالنسبة لمرجل يبقى حقو في تقديـ       

يفيـ ف ،يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف العقوبات العراق( مف قانٕ/ٖٛٚ) وىذا ما نصت عميو المادة
ف تحرؾ أا الزوجة فال يحق ليا مخصص فقط لمزوج أمّ  حقىذا ال مف النص أف  

رتكب الزوج الزنا ا شير المذكورة فموأربعة زوجيا ضمف مدة األ دعوػ الزنا ضد
بق ت لـ وألن ؛بعد يـو مف طالؽ زوجتو فال يحق لمزوجة تحريؾ دعوػ الزنا ولو

يحق لو  شيرأربعة أف الزوج يبقى لو صفة الزوج إلى أليا صفة الزوجة إال 
 كمحاولة لمتوافق ، وىذا يأتيطمقيا اّلتيخالليا تحريؾ دعوػ الزنا ضد تمؾ المرأة 

، وبعد (ٔ)إرجاع زوجتو فييا يحّق لمزوج اّلتي الرجعي مع فترة العدة مف الطالؽ

                                                
حكاـ أالمعدؿ و  ٜٜ٘ٔلسنة  (ٛٛٔ)حواؿ الشخصية العراقي رقـ نو وفقا  لقانوف األأولكف بما  (ٔ)

ة صغرػ ػػػػػػػػوف بائنا  بينونػػػػػػػػا  فقد يكػػػػػػػػػػػػسالمية ال يكوف الطالؽ في كل الحاالت رجعيالشريعة اإل
عمى إعطاء حق تحريؾ دعوػ الزنا  وف تمؾ الحاالت بل نّص ر القانأو كبرػ، ومع ذلؾ لـ يذك

ف القانوف لـ ينّص إثـّ  ،ولو كاف الطالؽ بائنا  ال رجعيا   ،شيرأربعة ألمدة  ،لمزوج بصورة عامة
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ال يبقى لو حق تقديـ الشكوػ ومف و  صفة الزوجمرور ىذه الفترة ال يبقى لمزوج 
حيث التمييزية  بصفتياربيل أالتطبيقات القضائية نجد قرار محكمة جنايات 

فال يحق لو إقامة الشكوػ  صبح غريبا  عف المشكو منياأ ف المشتكي قدبأ) قضت
تيامو ليا بالخيانة بينيما واقع قبل إقامة  ريخ الطالؽأف تأل ؛الزوجية وا 

مى إيقاع شير عأكثر مف عشرة أت ّؼ مرّ أفترة العدة  قد انقضتو  ،كوػ ػػػػػػػػػػػػػػػالش
 .(ٔ)الطالؽ(
أما الشريؾ في الزنا فإنو ال يجوز تحريؾ الدعوػ وتقديـ الشكوػ ضده        

ضده مرتبط بتحريؾ الدعوػ  بل إف مصيره مف حيث تحريؾ الدعوػ  ،لوحده فقط
صوؿ المحاكمات الجزائية أ/ب( مف قانوف ٗ)مف نص المادة ف ضد الزوج الزاني،

ؾ ػػػػػػػػػػتحري تعّمق وىي: الزنا خرػ مف خصوصيات دعوػ أيتبيف خصوصية النافذ 
فال تحرؾ  ،و عدـ تحريؾ الدعوػ ضد الشريؾ بتحريؾ الدعوػ ضد الزوج الزانيأ

مف القاعدة  ستثناء  اإال إذا ُحركت ضد الزوج الزاني وذلؾ الدعوػ ضد الشريؾ 
ذا تعدد المتيموف وكانت الشكوػ إ))عمى أنو: نصت المادة المذكورة  حيثلعامة ا

ال في جريمة زنا إحدىـ فتعتبر مقدمة ضد المتيميف اآلخريف أمقدمة ضد 
د الشريؾ ما لـ تقدـ الشكوػ ضد الزوج الزاني ػػػػػػػؾ الدعوػ ضة فال تحرّ ػػػػػػػالزوجي

 .((و الزوجة الزانيةأ
عّينتو  اّلتيشارة إلى أنو يجوز لوالد الغائب وبإذف مف المحكمة وتجدر اإل       
 .(ٕ)بنو الغائباف ُيحّرؾ دعوػ الزنا عمى زوجة أقّيما  

            

                                                                                                                                       

شير ال تنسجـ في كثير مف الحاالت أربعة أوأف مّدة  ،عمى إعطاء حق مماثل لمزوجة فترة العّدة
 .القانوف ىي فترة عّدة المطمقة حسب الشرع و مع مّدة الثالثة قروء التي 

بصفتيا التمييزية في  ٕ( الصادر مف محكمة جنايات أربيل/ٖٕٔٓ/ٕ/تٗٗالقرار المرقـ ) (ٔ)
كامراف رسوؿ سعيد، المبادغ والقرارات اليامة لمحكمة والمنشور في كتاب:  ٖٕٔٓ/٘/ٜٔ

 .ٕ٘، صٕ٘ٔٓمييزية، الجزء الثاني، بصفتيـ الت ٖ-ٕ-ٔجنايات اربيل/
اقية بالعدد منشور في الوقائع العر ال، ٜٚٛٔ( لسنة ٗٗ٘قرار مجمس قيادة الثورة رقـ ) :نظرأ (ٕ)
 .ٜٚٛٔ/ٛ/ٓٔ( في ٕٖٙٔ)
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 لفرع الثانيا

 االزن ىالتنازل عن دعو

 

صوؿ المحاكمات أف دعوػ الزنا مف جرائـ المادة الثالثة مف قانوف أبما        
وذلؾ حسب المادة  ،لشكوػ التنازؿ عنيااعامة يحق لمف قّدـ  الجزائية فإنو كقاعدة

ف التنازؿ في دعوػ الزنا لو أصوؿ المحاكمات الجزائية، إال أ( مف قانوف ٜ)
 أنػػػػػػػػػو: ات نّصت عمىػػػػػػػػمف قانوف العقوب (ٜٖٚ)ف المادة إحيث  ،يتوػػػػػخصوص

و تنازلو عف أالزوج الشاكي ويسقط الحق المدني بوفاة  ،تنقضي دعوػ الزنا –ٔ))
لى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور إو برضا الشاكي بالعودة أمحاكمة الزوج الزاني 

ويعتبر تنازؿ الزوج عف محاكمة زوجتو الزانية تنازال منو  حكـ نيائي في الدعوػ.
ف يمنع السير في تنفيذ الحكـ الصادر أولمزوج كذلؾ  – ٕعف محاكمة مف زنا بيا. 

و الوصي أوالده مف الزوج المشكو أذا توفي الشاكي يكوف لكل مف ا  وجو. و عمى ز 
بالتنازؿ  ف دعوػ الزنا تنقضيأوبيذا يتبّيف  ((ف يمنع السير في تنفيذ الحكـ.أعمييـ 

 الوفاة وكما يمي :و 
 وفاة الزوج الشاكي قبل صدور حكـ نيائي في دعوػ الزنا. أوال :
 .اكمة الزوج الزانيتنازؿ الزوج الشاكي عف مح ثانيا :
قبل صدور حكـ نيائي  ودة إلى معاشرة الزوج الزانيرضا الزوج الشاكي بالعثالثا : 

  :يا قد ذىبت إلىل ف محكمة التمييز العراقية في قرارأ، ونجد بيذا الصدد في الدعوػ 
ف عودة الزوج المشتكي إلى معاشرة زوجتو الزانية قبل صدور حكـ نيائي في أ... )

عتبر تنازال  عف محاكمة الزوجة الزانية ومف زنا بيا تنقضي معو الدعوػ ي
 . (ٔ)(...الدعوػ 
ف زاؿ الرابطة  يضا .أيعتبر تنازال  عف الشريؾ  التنازؿ عف الزوج الزانيرابعا :  وا 

ألنو  ؛الزوجية بالطالؽ بعد تحريؾ الدعوػ فإنو ال يبقى لمزوج الشاكي حق التنازؿ
                                                

والمنشور  ٜٜٚٔ/ٓٔ/ٖٔ( في ٜٜٚٔ/ىيئة عامة/ٕٔٙالمرقـ )قرار محكمة تمييز العراؽ  (ٔ)
لتمييز القسـ الجنائي، مطبعة ابراىيـ المشاىدؼ، المبادغ القانونية في قضاء محكمة افي كتاب: 

 .ٕٙٔ، صٜٜٓٔالجاحع، بغداد، 
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الزوج  ولو تنازؿَ  .(ٔ)ال يؤثر عمى سير الدعوػ وتنازلو  ،يصبح غير ذؼ صفة
الشاكي عف الشريؾ وحده دوف الزوج المشكو منو فال يقبل منو ىذا التنازؿ ما داـ قد 

 .(ٕ)الشريؾ لعفوقبل محاكمة الزوج المشكو منو فال وجو 
عد صدور حكـ نيائي في دعوػ الزنا، فاإلرتباط بيف مصير الزوج الزاني أّما ب       

اكي الحق ػػػػػػػػػػعطى المشرع لمزوج الشأ و  ،ينفصل مصيرىماو يظل موجودا   ال ريؾوالش
يرجو المشرع ، و دوف الشريؾ ف يمنع السير في تنفيذ الحكـ عمى الزوج المشكوأفي 

الزوج  فإف. (ٖ)السمعة والشرؼ عمى سرة ال المحافظةمف ىذا الحق إعادة بناء األ
، وذلؾ بتقديـ حكـ الصادر عمى زوجونفيذ الف يمنع السير في تأيستطيع  الشاكي
فممزوج إف شاء تقديـ طمب الصفح لمصمحة  ،ال يسرؼ ذلؾ إلى الشريؾ، و بذلؾطمب 

( ٖٖٛحكاـ المادة )أستنادا  إلى االشريؾ المداف بعد صدور الحكـ في دعوػ الزنا 
ف القضائية بيذا الصدد فإ التطبيقاتصوؿ المحاكمات الجزائية ومف أمف قانوف 

ف تنازؿ زوج الزانية عف محاكمة أ) :يا ذىبت إلىل في قرار تمييز العراؽمحكمة 
ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػدور الحكػػػػػػػػػػػػػػػػـ قبل صريكيا الزاني إال إذا قدّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ عمى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزوجتو ال يس

بعد ذلؾ فتقرر المحكمة بناء  عمى طمب الزوج منع ما إذا قدـ أ ،وػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الدع
لمزوج إف شاء تقديـ طمب الصفح عف تنفيذ الحكـ بحق الزوجة وحدىا و  السير في

 .(ٗ)(... صوؿ المحاكمات الجزائيةأ( مف قانوف ٖٖٛالزاني وفق المادة )
 :بأف ما جاء ومف تطبيقات القضاء المصرؼ حوؿ التنازؿ في دعوػ الزنا       

القانوف  ألنيا تقتضي التفاعل بيف شخصيف يعدّ  ؛ريمة الزنا ذات طبيعة خاصة)ج

                                                
 .ٙٛندؼ عبدالممؾ،المصدر السابق، صج (ٔ)
 .ٜٚدؼ عبدالممؾ، المصدر السابق، صجن (ٕ)
جماؿ شديد عمي الخرباوؼ، حق المجنى  د.و  ؛ٕٙٚد حافع نور، المصدر السابق، صحمد.أ (ٖ)

الطبعة قاىرة، الة، ػػػػػػػػػػصدارات القانونية، المركز القومي لإلػػػػػػػػػػػػػػػعميو في التنازؿ عف الدعوػ الجنائي
 .ٕٚٔو ٔٚٔ، صٕٔٔٓ ى،ػػػػػػولاأل
والمنشور في ٜٛٚٔ/ٔٔ/ٕ( في ٜٛٚٔ/تمييزية/ٜٗٙٔالمرقـ )قرار محكمة تمييز العراؽ  (ٗ)

تمييز ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقرارات لمحكمىـ المبادغ و ة ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفؤاد زكي عبدالكريـ، مجموعكتاب: 
 .٘٘ٔص ،ٕٜٛٔالعراؽ، بغداد، 
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ىو الرجل الزاني، فإذا انمحت الثاني شريكا  و  صميا  وىي الزوجة، ويعدّ أحدىما فاعال  أ
سباب فإف التالـز الذىني يقتضي محو زالت آثارىا بسبب مف األجريمة الزوجة و 
نعداـ ذلؾ الجانب الخاص اقياميا مع يضا  ألنو ال يتصور أجريمة الشريؾ 

ال كاف الحكـ عمى الشريؾ تأثيما  غير مباشر لمزوجة ػػػػػػػػػػػػػػبالزوج غدت  اّلتية، وا 
اء الجريمة بالنسبة ف العدؿ المطمق ال يستسيغ بقإبمنأػ عف كل شبية إجراـ، كما 

ىو فرع مف إجراـ ألف إجراـ الشريؾ إنما  ؛صميةوىا بالنسبة لمفاعمة األلمشريؾ مع مح
صل ما دامت جريمة الزنا والواجب في ىذه الحالة أف يتبع الفرع األ ،صميالفاعل األ

تجب فيو ضرورة المحافظة عمى و  ،ليا ذلؾ الشأف الخاص الذؼ تمتنع معو التجزئة
. لما كاف ذلؾ فإف تنازؿ الزوج عف شكواه ضد زوجتو الطاعنة ينتج شرؼ العائالت

كاف الحكـ المطعوف فيو قد داف الطاعنة لما كاف ذلؾ، و  لشريكيا.ثره بالنسبة ليا و أ
وشريكيا عمى الرغـ مف تنازؿ زوجيا عف شكواه قبل رفع الدعوػ الجنائية، فإنو يكوف 

 .(ٔ)(... خطأ في تطبيق القانوف أقد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
دمحم عبدالحميد االلفي، الجرائـ المخمة باآلداب والحماية الجنائية لمعرض وفقا  الحدث  د. (ٔ)
 .ٜٓٗدوف سنة طبع، ص قاىرة، طبعة ثانية،الحكاـ محكمة النقض، دار محمود، أ
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ًالمطمبًالثاني

ًوفاةًالمشتكي
 

و الموت . أّما تعريف الوفاة أ(ٔ)و: الموت. وتوّفاه هللا: قبض روحالوفاة لغة         
 .(ٕ)الطبية فيو: توقف الدورة الدموية والتنفس والوظائف الحيوية بالجسـ مف الناحية

ما يتعّمق بأحكاـ  :ويثير وفاة شخص ما كثيرا  مف المسائل القانونية منيا       
إلى  مفالسالحقوؽ مف الميراث ومنيا ما يتعّمق بغير ذلؾ مف إنتقاؿ اإللتزامات و 

القانوف المدني ة و ػػػػػػػػػػاميا في قانوف األحواؿ الشخصيىذه المسائل ُنظمت أحكو  الخمف
ما يعنينا ىنا ىو مايثيره الوفاة في إطار القوانيف األخرػ، و  ا مفػػػػػػػػػػػػػػػػوغيرى
وف أصوؿ اوػ الجزائية مف مسائل قانونية، فإف قانوف العقوبات العراقي وقانػػػػػػػػػػػػػػػالدع

لحل اإلشكاليات اّلتي تثيرىا وفاة  المحاكمات الجزائية العراقي قد نّصا عمى أحكاـٍ 
بة لممتيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشخص ما وتأثير ذلؾ عمى الدعوػ الجزائية، القاعدة العامة بالنس

بل تحريؾ أّما بالنسبة لممشتكي فإذا توفي ق ،الدعوػ الجزائية تنقضي بوفاتو أف  
ولكف ال يؤثر وفاتو عمى سير الدعوػ إذا  ،الدعوػ تنقضي الدعوػ الجزائية أيضا

ً.(ٖ)كاف الوفاة بعد تحريكيا
طرافيا وتأثير ذلؾ أ دحأوفاة  دعوػ جزائية ىي ةيّ أتثار في  اّلتي مف المسائل       

 الزنا ما ذكرنا سابقا  فإف لجريمةوك ،ومف ذلؾ وفاة المشتكي ،عمى مسار الدعوػ 
وؿ قبل صدور في األ :لذا نبحث حالة وفاة المشتكي في الفرعيف اآلتييف ،خصوصية

 وفي الثاني بعد صدور حكـ نيائي في الدعوػ. ،الحكـ النيائي في الدعوػ 
                                                

يف دمحم بف يعقوب الفيروزآبادؼ، القاموس المحيط، تحقيق بإشراؼ دمحم نعيـ مجدالد (ٔ)
 .ٕٜٕٔ، صٕ٘ٓٓالطبعة الثامنة،  العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت،

ة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء القانونيػػػػػػػػػػػػػرعي، مكتبة الوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآماؿ عبدالرزاؽ المشالي، الوجيز في الطب الش د. (ٕ)
 .ٕٙ، صٜٕٓٓسكندرية، األ
 ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )ٕ٘ٔ( و )ٓ٘ٔالمادة ) :نظرأ (ٖ)

( مف قانوف اصوؿ المحاكمات الجزائية ٖٗٓ( و )ٖٓٓ/د( و )ٜ( و )ٚالمادة ) :نظرأ. و المعدؿ
 . المعدؿ ٜٔٚٔ( لسنة ٖٕالعراقي رقـ )
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ًالفرعًالول
  وقبل  صدور حكم نهائي تحريك الدعوى وفاة المشتكي قبل

 

السمطات التحقيقية أؼ قبل تحريكو  إذا توفي المشتكي قبل تقديمو الشكوػ إلى       
قـو بتقديـ ف يأحد مف الورثة لدعوػ الزنا فإف دعوػ الزنا تعتبر منقضية وال يجوز أل

صوؿ المحاكمات أ/د( مف قانوف ٜوفي ىذا تنّص المادة ) ،شكوػ حوؿ الجريمة
قو لى ورثتو حإذا توفى مف لو حق تقديـ الشكوػ فال ينتقل إ –د ))أنو: الجزائية عمى 

حالة متيـ لمحاكمتو اقرار  بصفتيا التمييزية نقضت محكمة الجناياتو  .((في تقديميا
لوحع ... ) في قرار ليا وجاء فيو: ( مف قانوف العقوبات العراقيٖٜٖوفق المادة )

وىي بالغة كونيا مف مواليد  ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٔريخ أكانت قد توفيت بت اف المجنى عمييأ
ؿ المدنية وبالتالي فإف حق تقديـ الشكوػ عف حواحسب صورة قيد األ ٜٜٔٔ/ٕ/ٙ

نيا أوحيث  ،الجريمة المرتكبة ضدىا قبل ما يقارب السنة كانت تعود إلييا قبل وفاتيا
حكاـ المادة ى ورثتيا طبقا  ألللذا فإف ىذا الحق ال تنتقل إ ،توفيت قبل إقامة الشكوػ 

، لذا مف غير الجائز يةصوؿ المحاكمات الجزائأمف قانوف  (د/فقرةالٜ) والمادة (ٙ)
عاله دوف طمب ممف أ تخاذ اإلجراءات الجزائية ضد مرتكب الجريمة المذكورة قانونا  ا

 .(ٔ)(...حالة و نقضو عميو تقرر التدخل تمييزا  في قرار اال ،لو حق تقديـ الشكوػ 
( مف قانوف ٚلمادة )فإف ا وفاة المشتكي بعد تحريؾ الدعوػ  تأما إذا كان       

كوػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفاة المجنى عميو بعد تقديـ الش فأذىبت إلى لمحاكمات الجزائية صوؿ اأ
في قرار ليا ذىبت  تمييز العراؽف محكمة أ، ونجد في ىذا ال تؤثر عمى سير الدعوػ 

ثر أذاء بعد تقديمو الشكوػ فال يإذا توفي المجنى عميو في جريمة اإل... ) :نوأإلى 
 قانوف العقوبات إفّ ختمف فتدعوػ الزنا  ف  إال أ ،(ٕ)مى سير الدعوػ(لتنازؿ ورثتو ع

                                                
في  ٕٔٔٓ/ت/ٚالمرقـ ببصفتيا التمييزية  ٖاربيل/قرار صادر مف محكمة جنايات  (ٔ)
 .ٕٕٓ،ٖٕٓؿ سعيد، المصدر السابق، صكامراف رسو و المنشور في كتاب:  ٕٔٔٓ/ٖ/ٜ
 ٜٜٚٔ/ٖ/ٖٔ( في ٜٜٚٔ/تمييزية/ٖٛ٘محكمة تمييز العراؽ بالرقـ )قرار صادر مف  (ٕ)

الجزء القسـ الجنائي،  ابراىيـ المشاىدؼ، المختار مف قضاء محكمة التمييزوالمنشور في كتاب: 
 .ٕٓ٘، صٜٜٛٔالرابع، بغداد، 
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قبل صدور بعد تقديمو الشكوػ و  ف المشتكيأ بّيفف ،إلى خالؼ ذلؾ العراقي ذىب
تجاه اويأتي ىذا ك .(ٔ)نقضاء الدعوػ اى لإ وفاتوؤّدؼ تس الدعوػ حكـ نيائي في 

فاة المشتكي بعد تقديمو و ف أذىبت إلى  اّلتي ـ التشريعات العربيةمخالف لمعظ
 تحريكو لمدعوػ الجزائية ال تؤثر عمى سير الدعوػ.الشكوػ و 
 ٖٜٗٔنة ػػػػػػػػػػػػ( لسٖٓٗ( مف قانوف العقوبات المبناني رقـ )ٜٛٗفإف المادة )       

ف دعوػ الزنا تنقضي بوفاة المشتكي أجريمة الزنا لـ تنص عمى  عاقبت عمى اّلتي
لسورؼ رقـ وكذلؾ بالنسبة لقانوف العقوبات ا .الدعوػ  قبل صدور حكـ نيائي في

المادة كذلؾ و  منو، (٘ٚٗالمادة ) لغاية( ٖٚٗ) :في موادىا مف ٜٜٗٔ( لسنة ٛٗٔ)
تجاه سمكت اال ٜٙٙٔ( لسنة ٙ٘ٔػػػػػػٙٙرقـ )( مف قانوف العقوبات الجزائرؼ ٜٖٖ)

( لسنة ٛ٘قـ )( مف قانوف العقوبات المصرؼ ر ٕٚٚ) لغاية( ٖٕٚ. والمواد )نفسيا
لـ تعتبر وفاة الزوج الشاكي قبل صدور الحكـ وبعد تقديـ الشكوػ سببا  مف  ٖٜٚٔ

لسنة ( ٙٔردني رقـ )قانوف العقوبات األل وكذلؾ بالنسبة .نقضاء دعوػ الزنااسباب أ
( لـ تعتبر وفاة المشتكي قبل صدور حكـ ٕٗٛ) لغاية( ٕٕٛفي موادىا ) ٜٓٙٔ
محكمة النقض وكانت  .نقضاء دعوػ الزناعوػ سببا  الّؼ بعد تحريكو الدأنيائي 

المحاكـ بأنو لّما كانت الدعوػ ، وجاراىا بعض الشراح و مرة الفرنسية قد حكمت ذات
 ة  ػػػػػػػػػػػػة لتأييده صراحػػػػػػػػػػػمحتاجزنا خاضعة إلرادة الزوج الشاكي و العمومية في جريمة ال
الدعوػ نقضاء اب عمى موت الزوج الشاكي دوار الدعوػ، فيترتأأو ضمنا  في جميع 

    .(ٕ)يمنع ىذا التأييد ألنو ؛ميةالعمو 
  
 
 

                                                
 المعّدؿ. ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )ٔ/ٜٖٚالمادة ) :أنظر (ٔ)
 .ٕٜجندؼ عبدالممؾ بؾ، المصدر السابق، ص (ٕ)
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ًًالفرعًالثاني

ًوفاةًالمشتكيًبعدًصدورًحكمًنهائيًفيًالدعوًى
ً

 اّلتيومف المسائل  ،وقد يتوفى المشتكي بعد صدور الحكـ النيائي في الدعوػ ًًًً
قانوف لوفقا  ، و ع سير تنفيذ الحكـق التنازؿ ومنمف يكوف لو ح ،تثار في ىذه الحالة

وػ ػػػػػػػػػػػػػػػالزوج الشاكي إذا توفي بعد صدور حكـ نيائي في الدع ف  إعراقي فالالعقوبات 
ولد مف  إال إذا كاف لمزوج الشاكيحد الحق في التنازؿ عف الزوج الزاني ال يبقى أل

في تنفيذ الحكـ  طمب منع السيررػ حو باألأ ،الزوج المشكو منو يستطيع التنازؿ
 خاصألنو  الشريؾ عمىسرؼ طمب ال يىذا التنازؿ أو الو  ،الزوج الزاني المداف عمى

منع السير في طمب و أالتنازؿ كذلؾ يمكف تقديـ و  ،فقطالزوج المشكو منو لمصمحة 
قانوف  حيث نّص  والدمف الوصي عمى األتنفيذ الحكـ عمى الزوج الزاني المداف 

في تنفيذ الحكـ  ف يمنع السيرألمزوج كذلؾ  -ٕ))أنو:  عمىالعقوبات العراقي 
كو ػػػػػػػػػػػػػػػػػوالده مف الزوج المشأذا توفي الشاكي يكوف لكل مف ا  و  .الصادر عمى زوجو

وبالنسبة لمشريؾ في الزنا بعد  .(ٔ)((ف يمنع السير في تنفيذ الحكـأو الوصي عمييـ أ
حد عمى أف أل العراقي ـ ينّص القانوف مفصدور الحكـ النيائي ووفاة الزوج الشاكي 

إذا توفي المشتكي  وبناء  عمى ذلؾ ،الحق في طمب منع السير في تنفيذ الحكـ عميو
حكـ عمى الشريؾ تنفيذ ال فال سبيل إليقاؼ في دعوػ الزنا بعد صدور الحكـ النيائي

 .المداف
 
 
 
 
 

                                                
 المعّدؿ. ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )ٕ/ٜٖٚلممادة )أنظر:  (ٔ)
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ًالمبحثًالثاني

ًثرهًفيًدعوىًالزناأوفاةًالمتهمًًو
ً

حالة وفاة المتيـ يتجّمى في لذا فإف  ،وػ الزنا ليا خصوصيتيا كما ذكرناف دعإ     
ف كاف المبدأ العاـ أف المتيـ إذا وافاه األأفييا ىذه الخصوصية  جل فإف يضا ، وا 

ة ػػػػػػػػػػػؤّثر وفاتو عمى شركائو في الجريمتف أالدعوػ الجزائية تنقضي عنو لوحده دوف 
ف الشريؾ في دعوػ الزنا يرتبط مصيره وذلؾ أل ،مراألنو في دعوػ الزنا يختمف أإال 

مر ، وما يصّعب األ(ٔ)وػ ػػػػػػػػػػػبمصير الزوج الزاني إلى صدور الحكـ النيائي في الدع
، ىل عمى وضع الشريؾ في الزنا لـ ينّص صراحة  العقوبات العراقي ف قانوف أ

ف الدعوػ أـ أاتو نقضاء الدعوػ عف الزوج الزاني بسبب وفتنقضي عنو الدعوػ ال
ية الواضحة تؤدؼ إلى نصوص القانونالحسب بفوفاة الزوج الزاني  تستمّر ضده؟

ذو  ،ّؼ شؾّ أنقضاء الدعوػ عنو دوف ا وسنبحث  ال يمكف محاكمة شخص مّيت. ا 
  -يف اآلتييف:طمبمذلؾ في ال

 

ًولالمطمبًاًل

ًوًالشريكأوفاةًالزوجًالزانيً
 

وبّينت  ،ف القواعد العامة قد عالجتياأل ا ؛معّين إشكاال   فاة الزوج الزاني ال يثيرو        
بالنسبة لمصير الشريؾ في حالة نقضاء الدعوػ عف المتيـ، أّما الى اأف الوفاة تؤدؼ 

بأف وفاة الزوج الزاني قبل  :خذت غالبية الشراح بالرأؼ القائلأوفاة الزوج الزاني فقد 
ريؾ في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو وعف الشػػػػػػػػػػػػػػػاء الدعوػ عنػػػػػنقضاده يستمـز ػػػػػصدور الحكـ النيائي ض

ولّما كاف  ،يصدر عميو الحكـ النيائيحتى د، ألف الزوج الزاني يعتبر بريئا  ػػػآف واح
                                                

الطبعة  صوؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة،أدمحم صبحي نجـ، الوجيز في قانوف . د (ٔ)
 .ٖٔٔ، صٕٙٓٓ ولى،األ
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ف يستفيد مف قرينة ما عاد يمكف أوجب  الزاني مصير الشريؾ مرتبطا  بمصير الزوج
يقوؿ مصر ىذا الرأّؼ، و لقضاء في فرنسا و ؤّيد ايىدميا بسبب وفاة الزوج الزاني، و 

مصمحة تمؾ القرينة فييا شرؼ العائمة و  )ىيمي( تأييدا  ليذا ) إف)شوفو( و :الشارحاف
وىي ليست موجودة  ،والد، والحكـ عمى الشريؾ ييدميا ويقضي عمى الزوجةاأل

لقانوف لـ وىي ليست في وسعيا الدفاع عنو وا ،وعف شرؼ العائمة ،لمدفاع عف نفسيا
 .(ٔ)يخرج في باب الزنا عف القواعد العامة إاّل لممحافظة عمى مصمحة العائمة(

يالحق الزوج نو أردني ( مف قانوف العقوبات األٕٗٛالمادة ) قد ورد فيو        
ف محكمة أنجد و  ،و كمييماأحدىما أالزاني والشريؾ معا  في حاؿ وجود شكوػ ضد 

لى إردني مف قانوف العقوبات األ (ٕٗٛ)تطبيقيا لممادة ذىبت في ردنية قد التمييز األ
المادة  اؾ مجاؿ لتطبيق نّص و الشريؾ ال يعود ىنأحدىما الزوج الزاني أنو بوفاة أ
( مف قانوف ٜٛٗوقد ورد في المادة ) .(ٕ)توقفبالتالي فإف المالحقة و  (ٕٗٛ)

ّما قانوف أ .معا   الزوجإال و المتدخل  أوحق الشريؾ النو ال يإالعقوبات المبناني 
نو )ال يالحق أنّصت عمى  اّلتي( ٕ/٘ٚٗالعقوبات السورؼ فقد ورد فييا المادة )

الزوج معا (، أّؼ أنو حتى إذا مات الشريؾ فإنو المتدخل إال و يؾ و المحرض والشر 
ي أال وىو الزوج المشكو صموعف الفاعل األ ،ضاء الدعوػ عنونقايؤدؼ ذلؾ إلى 

صمي ال يترتب عمييا سقوط الدعوػ العامة بالنسبة الفاعل األف وفاة أصل فاأل منو،
فوفاة الزوجة الزانية مثال  يترّتب  ،ستثناٌء مف ىذه القاعدةاولكف دعوػ الزنا  ،لمشريؾ

ي المتيميف ػػػػوعف باق ،نقضاء الدعوػ الجزائية( عنيااعمييا سقوط الدعوػ العامة )
 .(ٖ)في جريمة الزنا معا  

ثره أما يعالج حالة وفاة الزوج الزاني و  العراقية مف التطبيقات القضائيةجد  نلـ        
ة أثر ف القانوف العراقي لـ يذكر صراحأولو  ،نقضاء دعوػ الزنا بالنسبة لمشريؾفي ا

ير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ما يظأر الدعوػ خاصة  بالنسبة لمشريؾ إاّل وفاة الزوج الزاني عمى مصي
                                                

 .ٕٛٚد حافع نور، المصدر السابق، صحمأدكتور  (ٔ)
ـ ػػػػػػػػػػػػػات القسػػػػػػػػػػػػػػػرح قانوف العقوبػػػخالد حميدؼ الزعبي، شفخرؼ عبدالرزاؽ الحديثي و  .د (ٕ)

 .ٕٓٔ، صٜٕٓٓ عماف، الطبعة االولى،دار الثقافة،  الخاص،
 .ٜٜ، صٜ٘ٙٔ، وعمال   ا  صوؿ المحاكمات الجزائية عممأدمحم وليد الحكيـ، سعدؼ بيسو و (ٖ)
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ما يتعمق بتحريؾ دعوػ الزنا ػػػػػػػػا فيػػػػػػػشرع العراقي لدعوػ الزنوالىا المأمف خصوصية 
نقضاء دعوػ ا يتعمق بأثر وفاة المشتكي عمى دعوػ الزنا بحيث جعميا سببا  الػػػػػوم

 نقضاءف يجعل مف وفاة الزوج الزاني سببا  الأف المشرع العراقي قصد أ نرػ الزنا، 
ف غير الممكف محاكمة الشريؾ دوف الزوج نو مذلؾ أل ؛يضا  أالدعوػ عف الشريؾ 

ـّ تحريؾ الشكوػ عمى الزوج الزاني  ريؾ ػػػػػػػػػػػػالشكوػ ضد الش تنطمقاالزاني فإذا ت
ـّ تحريؾ الشكوػ ضد الشريؾ فقط فال تقبل ،يضا  أ ف تجريـ الشريؾ أل ؛بالتبعية، ولو ت

تنازؿ الزوج وب، الزانيةو الزوجة ألزوج الزاني اىو و  ،صمييستمّد مف تجريـ الفاعل األ
ا  ػػػػػيضأالشاكي عف الزوج الزاني فإف الدعوػ تسقط عف الزوج الزاني وعف الشريؾ 

و الشريؾ أزوج الزاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثر وفاة الأ وسنبحث عمى ذلؾ في التنازؿ. ولو لـ ينّص 
  -في الفرعيف اآلتييف:

 

ًولالفرعًاًل

ًوقبلًصدورًالحكمالوفاةًقبلًتحريكًالدعوىً
ً
نسبة لنقضاء الدعوػ بااتحريؾ الدعوػ يترتب عميو وفاة الزوج الزاني قبل        

لذا ال يجوز تحريؾ  ،وحسب ما جاء في القانوف  ،حسب القواعد العامةب ،لمزوج الزاني
حيث  د شخص ميتػػػػػػػػػػػػػػػوػ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحرؾ دعف تُ أنو مات وال يتصور ؛ ألدعوػ عميو

الزوج  اة المتيـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقضت الدعوػ الجزائية بوفاف الجريمة تكوف قد سقطت و أ
( مف قانوف العقوبات ٓ٘ٔ( مف المادة )ٔسب ما قضت بو الفقرة )وىذا حَ  ،يػػػػػػػػالزان

. أّما بالنسبة صوؿ المحاكمات الجزائية العراقيأ( مف قانوف ٖٓٓالعراقي والمادة )
ني فيسػػػػػػػػتفيد بما يفيد ذلؾ الزوج الزا بمصيرمرتبط  مصيرهف أفبما شريؾ لوضع ال
وال ينّص  ،ف يصدر حكـ نيائي في الدعوػ أيسئ إليو ما يسئ إليو إلى الزوج و 

حاط أوما  ،ما يتعمق بدعوػ الزنا القانوف صراحة عمى ذلؾ إنما يستنتج مف كل
ف دعوػ الزنا منقضية ضد أار عتبا ويترتب عمى ذلؾ  ،مف خصوصية بيا القانوف 
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ألف الزوج الزاني وىو  ؛ريؾ وحدهػػػػػف تحرؾ الدعوػ ضد الشأيضا  فال يجب أالشريؾ 
 .الدعوػ منقضية ضدهو  قد ماتصمي الفاعل األ

ً

ًالفرعًالثاني

ًبعدًصدورًالحكمالوفاةًبعدًتحريكًالدعوىًو
 

نّص القانوف عمييا  ياّلتيضا  تكوف القواعد العامة أبعد تحريؾ الدعوػ و        
وتحسـ المسألة  ،صميعتباره الفاعل األاواضحة وجمية  بالنسبة لمزوج الزاني ب

ف يحاكـ شخص أنو ال يجوز أذلؾ  (ٔ)نقضاء الدعوػ الجزائية عنو بسبب الوفاةاب
فمـ يكف القانوف ـ ال ألشريؾ ا ما إذا كاف يسرؼ إلىو ثر وفاة الزوج أعف ، و ميت

 اّلتيلخصوصية امف  وضع الشريؾ في ىذه الحالة تستنتجف أبل يجب  ،واضحا  
 ة.ػػفي عدة نقاط مف القواعد العام ايبيا دعوػ الزنا في القانوف وخروجػ تمتعت

طراؼ دعوػ أيكوف بسبب ندرة وفاة  قد اّلتي القميمةومف التطبيقات القضائية        
ربيل الثالثة أيات ف محكمة جناأنجد ماـ القضاء أالزنا في القضايا المعروضة 

الزنا إلى المحاكمة  ف قرار إحالة الشريؾ فيأ... ذىبت إلى )قد بصفتيا التمييزية 
ف وفاة الشريؾ في دعوػ أو  ،ف المشتكي لـ يتنازؿأل ؛موافق لمقانوف قرار صحيح و 

جراءات اإل فإف نو في حالة وفاة الزوجةا  و  ،الشريؾ اآلخر عمىا ال يسرؼ ػػػػػػالزن
فيو الذؼ طعف في  ،ف المجنى عميو ىو الزوج وليست الزوجةأل ؛لشريؾتستمّر ضد ا

 .(ٕ)(... ستمرار في الشكوػ و اإلألحق في التنازؿ اشرفو وسمعتو ولو وحده 

                                                
 ٜٔٚٔ لسنة (ٖٕ)صوؿ المحاكمات الجزائية العراقي المرقـ أ( مف قانوف ٖٗٓالمادة ) :نظرأ (ٔ)

 .المعدؿ
يات /تمييزية الجناٜٖٙت اربيل الثالثة بالعدد )قرار غير منشور مف محكمة جنايا (ٕ)

دعاء عاـ اال، وقد جاء في الئحتنا التمييزية بصفتنا عضو ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٕ٘( في ٕٛٔٓالثالثة/
األصل في الدعوػ الجزائية أف موت أحد المتيميف ال يؤدؼ  -ٔماـ قاضي التحقيق: )أمنسب ال

الدعوػ ليا خصوصيتيا حيث أف الشريؾ في إلى انقضاء الدعوػ بالنسبة لمشر كاء، إال أف ىذه 
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أف وفاة الزوج لى ذىب الفريق الغالب مف الشراح إ قد نوفإ وبالنسبة لمفقو       
سقوط الدعوػ الجزائية ؤدؼ إلى تالزاني قبل صدور الحكـ النيائي في الدعوػ 

ف الزوج الزاني يعتبر بريئا  إلى أف يصدر أوحجتيـ في ذلؾ  ،نسبة إلى الشريؾلبا
عند ذلؾ و  ،ستمرار في الدعوػ ستحاؿ االاحكـ نيائي ضده، فإذا حصمت الوفاة 

الشريؾ مرتبط ومتعمق بمصير الزوج  ف مصيرأيستحيل إصدار حكـ بيا، وبما 
فتسقط الدعوػ بالنسبة لو  ،الوفاةبمقتضى  ينة براءة الزوجزاني فإنو يستفيد مف قر ال
مف مؤيدؼ ىذا الرأؼ، وذىب بعض الشراح إلى أف وفاة  (ىيمي)و (شوفو)يضا ، وأ

حجتيـ و  ،ؤدؼ إلى سقوطيا بالنسبة لمشريؾالزوج الزاني قبل الحكـ في الدعوػ ال ي
ومف مؤيدؼ ىذا الرأؼ  ،يؾر ػػػػػػػػال أثر ليا عمى الشصمي ل األػػػػف موت الفاعأ
وذلؾ ألف استمرار  ؛وؿيؤيد الرأؼ األ (عبدالجبار العريـ)ستاذ ف األأ، ونجد (بالنش)

الدعوػ ضد الشريؾ بعد وفاة الزوج الزاني سيؤدؼ بالنتيجة إلى الحكـ عمى الزوج 
ف في ذلؾ أنفسيـ وال شّؾ أليدافعوا عف و ىي ليسوا موجوديف أوىو  ،المشكو منو

كما أنو يؤدؼ إلى ضرر كبير  ،و المشكو منوأحقوؽ الزوج الزاني في بيرا  جحافا  كا
بة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبالنس لنسبة لمزوج الزانيا وحدة ال تتجزأ باػػػػػػػػػػػػػػػفي حقوؽ الشريؾ فدعوػ الزن

وتؤدؼ  ،دفع بيا الزوج الزانيي اّلتيريؾ يستفيد مف كافة الدفوع ف الشا  لى الشريؾ، و إ
تحاؿ إثبات تمؾ ػػػػػػسااة الزوج الزاني ػػػػػػػػػػػى سقوط الدعوػ الجزائية فإذا حصمت وفال

خرػ فإف المبدأ العاـ أومف جية  ،ريؾ ىذا مف جيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيضار بذلؾ الش ،وعػػػػػػالدف
ما داـ الجزائية اة الجاني تؤدؼ إلى سقوط الدعوػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وفأفي التشريع الحديث ىو 

                                                                                                                                       

جريمة الزنا تدور مسؤوليتو مع الفاعل وىو الزوج أو الزوجة الزانية وبما أف الزوجة في ىذه 
الدعوػ قد ثبت وفاتيا وأوقفت االجراءات التحقيقية ضدىا، فكاف يجب أف توقف االجراءات 

ريؾ يؤدؼ بالتالي إلى محاكمة الفاعل إف محاكمة الش -ٕالتحقيقية بالتبعية ضد الشريؾ أيضا . 
األصمي وىي الزوجة المتوفية وىذا مف جية فيو إستحالة بما أف المتيمة متوفية وانقضت الدعوػ 

نو عند أويجب اإلشارة كذلؾ خرػ يؤدؼ الى تجزئة الواقعة وىذا ال يجوز.( أعنيا ومف جية 
وردستاف ذىبت المحكمة في قرارىا قميـ كإطمب التدخل التمييزؼ في القرار مف محكمة تمييز 

سباب أنو ليس ىناؾ أإلى  ٜٕٔٓ/ٗ/ٕٕ( في ٜٕٔٓالثانية/-/الييئة الجزائيةٕٖٖالمرقـ )
 .تمييزا  في قرار محكمة الجنايات تستدعي التدخل
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لـ يصدر بيا حكـ بعد، وعمى ذلؾ فإف وفاة الزوج تؤدؼ إلى سقوط الدعوػ الجزائية 
ذا سقطت الدعوػ الجزائية ػػػػػػـ في الدعػػػػػػػػػبالنسبة لو طالما لـ يصدر بعد حك وػ، وا 

ف جريمة أحيث و  ،السير في الدعوػ  ستحالة إمكافبالنسبة لمزوج فإنو يعتبر بريئا  ال
كو منو بمقتضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزوج المشإجراـ نمحى إزنا تعتبر وحدة واحدة ال تتجزأ فإذا ال

عتباره بريئا  ا و  ،لذلؾ جراـ الشريؾ تبعا  إف ينمحي أىذه القرينة بسبب الوفاة فيجب 
نعدمت بالنسبة لمفاعل اف أيضا  لعدـ إمكاف تصور بقاء الجريمة بالنسبة لو بعد أ

راـ الفاعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػألف إجراـ الشريؾ فرع مف إج ؛زوج المشكو منوىو الصمي و األ
اء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقضالغمب الفقو و أ و . (ٔ)يضا  أبالتبعية نعدـ الفرع اصل نعدـ األافإذا  ،صمياأل

خالفا  ... القضاء المصرؼ ) مبادغفمف ، (ٕ)في فرنسا ومصر عمى ىذا الرأؼّ 
قضي بأف وفاة الفاعل األصمي ال تحوؿ دوف إقامة الدعوػ ت اّلتيلمقاعدة العامة 

العمومية عمى الشريؾ، فإف وفاة الزوجة الزانية قبل صدور الحكـ النيائي يترتب 
وفاة الزوجة ... )فإف   في مبدأ آخرو  ،(الدعوػ العمومية بالنسبة لمشريؾ سقوط اعميي

دعوػ العمومية بالنسبة ليا سقوط ال االمتيمة بالزنا قبل الحكـ عمييا يترتب عميي
 .(ٖ)(... يضا  تبعا  لمدعوػ الجزائيةأنية ريكيا، وتسقط الدعوػ المدػػػػػػػػػػػػػػػػػولش

دوث ػػػػػػػالحمر قميل أو الشريؾ ألمزوج الزاني  اةػػػػػػػػف حدوث الوفوبما أ       
الدعوػ مف عدمو نقضاء امر أحياف يضا  قد ُيحسـ في كثير مف األأو  ،رارػػػػػػػػوالتك

األحكاـ فإف لذا  ،دوف الطعف فيوو الشريؾ في مرحمة التحقيق أبالنسبة لمزوج 
  والعراقي.الكوردستاني  السيما بالنسبة لمقضائيفقميمة بشأنيا القرارات التمييزية و 

نقضاء بعض التشريعات العربية بالنسبة التجاه القضاء المصرؼ و اف أ نرػ و        
إضافة  ،قرب لمعدالةوأ شريؾ صائبو الأّؼ الزوج أحد المتيميف أة دعوػ الزنا بوفا
 .شرؼ العائالتسمعة و إلى الحفاظ عمى 

                                                
ف الثالث صوؿ المحاكمات الجزائية محاضرات لطمبة الصأعبدالجبار العريـ، شرح قانوف  (ٔ)

 .ٕٚٔوٕٙٔ، صٜٓ٘ٔوؿ، مطبعة المعارؼ، بغداد، األ بكمية الحقوؽ، الجزء
رؼ ػػػػعيف المصػػػػو في التشريػػػػػػجراءاتإف عوض، القانوف الجنائي ػػػػػػػػػػػدمحم محي الدي .د (ٕ)

 .ٖٚ، صٜٗٙٔعة العالمية، القاىرة، وؿ، المطبوداني، الجزء األػػػػوالس
 .ٕٓ٘و ٔٓ٘صدر السابق، صدمحم عبدالحميد االلفي، الم .د (ٖ)
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وبالنسبة لوفاة المتيـ أو الشريؾ بعد صدور الحكـ النيائي في الدعوػ فإف        
 .(ٔ)المسألة ال تخرج عف القواعد العامة المنصوص عمييا في قانوف العقوبات العراقي

 

ًبًالثانيالمطم

ًلجريمةًالزناًةسالميونظرةًالشريعةًاإلًجتماعيةاآلثارًال
 

سرة تربط الزوجيف واأل اّلتيف جريمة الزنا ليا آثار مدّمرة عمى الروابط أبما ًًًًًًً
ف تمؾ اآلثار ال تقف عند الزوجيف  سر أُ فراد و أ سرة واحدة بل تمتّد إلىأو عند أوا 

لى المجتمع ككلّ أ لو شيئا  يسيرا  في ىذا اإلطار و  مف البحث فكاف البدّ  ،خرػ وا 
آثارىا عمى القانوف سالمية مف دور في ثقافة الشعوب المسممة و وكذلؾ ما لمشريعة اإل

يضا  مف الضرورؼ البحث في معرفة نظرة أفكاف  ،عتبارىا مف إحدػ مصادرهبا
  -:اآلتييف الفرعيفوسنبحث ذلؾ في  ،الموضوعالشريعة اإلسالمية في ىذا 

 

ًولالفرعًاًل

ًوعالقتهاًبعواقبًجريمةًالزناًجتماعيةاآلثارًال
 

أنشأىا  اّلتيسرة ليا عواقب وخيمة عمى األحياف غمب األأ في إف جريمة الزنا        
والدىما لمدػ الحياة أجتماعية عمى ف نتصور العواقب االأولنا  ،الزوجاف فيما بينيما

والد ىو موقف  فمثال  ما ،خرػ أسر أُ إلى السّيئة تمتّد  كذلؾ فإف اآلثار والعواقبو 
 تفإّنيـ سيعتبروف ذلؾ وصمة عار طال ؟قربائيـأوجميع  ،ىل الزوجة المتيمة بالزناأ و 

ف عارا  أإنيـ أيضا  سيعتبروف  ؟اكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىل الزوج الشأ ا يكوف موقف ػػػػػػػػػػػػػػػوم ،جميعيـ
يميا تمؾ تتانية ػػػػػػػػػػػػردسعراقية والكو ف المجتمعات الأقد طاليـ جميعا  خاصة  

 .جتماعيةاال ومفاىيميـ ال زالت راسخة في ثقافاتيـارات و ػػػػػعتباال
                                                

 المعّدؿ. ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔ( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ )ٕ٘ٔأنظر: المادة ) (ٔ)
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جتماعية البّد وؿ لمواجية ىذه اآلفة االف القضاء يكوف في الصف األأوبما        
را  قرافنجد مف التطبيقات القضائية  ،حث ىذا الموضوع عمى ضوء تطبيقاتوف نبأنا ل

كل  ،فيْ يَ تقضي بعدـ قبوؿ الصمح والتنازؿ الصادر مف قبل المشتكِ جنح اللمحكمة 
وذلؾ  ،مف الزوج الشاكي عمى زوجتو الزانية والزوجة الشاكية عمى زوجيا الزاني

وكذلؾ لطمب السيد عضو  ،لطمب المتيميف بعدـ قبوؿ الصمح لوجود شّؾ في الصمح
والحكـ  ،لصمح لوجود شّؾ فيويضا  بعدـ قبوؿ اأ ماـ المحكمةأاإلدعاء العاـ المنّسب 

حتساب مّدة اعمى المتيميف المعترفيف بالحبس الشديد لمّدة ثالث سنوات و 
ف أقبل الصمح ألنو بمجّرد تف ال أممؾ أف المحكمة ال ت ىنا نجدو  ،(ٔ)موقوفيتيما

 أو كأنو ،لـ يكف يتنازؿ المشتكي تنقضي الدعوػ الجزائية ويجعل الفعل الجرمي كأنو
صوؿ المحاكمات أ( مف قانوف ٔ/ٜٖٚكاف مباحا  منذ بدايتو وذلؾ وفقا  لممادة )

قرار ف أإال  ،(ٕ)حكاـ المواد القانونية المتعمقة بالصمحأوال مجاؿ لتطبيق  الجزائية
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعية وما لمجريمجتمعراؼ االالعادات واأل ةمراعا المحكمة المذكور يتجّمى فيو

جتماعية لتمؾ العواقب االمف ف ،طراؼائر األػػػػػػعمى س ثار سّيئة وعواقب وخيمةآمف 
بعد إنياء فترة المحكومية مف قبل المدانيف فإف الرجل الزاني قد فّر نو أالجريمة كانت 

تقديـ شكوػ والمرأة الزانية مف خوفيا لجأت إلى  ،والدهأىمو و أ إلى جية مجيولة تاركا  
ساس نيا باألأبناء عمومة زوجيا مع أخوة زوجيا و ا  ب و أ دضجزائية ضد زوجيا و 

وكذلؾ  ،ف يكوف لدييا دليلأالتيديد ودوف  كاف الشكوػ عفو بناء عـ مع زوجيا أ
تجّرىا اإلجراءات ضائية مطالبة التفريق مف زوجيا و لجأت إلى تقديـ دعوػ ق

ة شئ مف الكالـ الجارح ػػػػػػػػػػػػػػػػالقضائية في دعوػ التفريق إلى مواجية زوجيا ومبادل
ذا بالزوج ينتيز الفرصة ،فيما بينيما يارتو الواقفة بالقرب ػػػػػػػػػػػػػو مف سسويخرج مسد ،وا 

                                                
 .ٕٛٔٓ/ٔ/ٖٔ( في ٕٛٔٓ/ؾ/ٜبالرقـ ) قرار غير منشور صادر مف محكمة جنح خبات (ٔ)
حكاـ الصمح في الجرائـ القابمة لمصمح التي تتوقف تحريكيا عمى شكوػ المجنى عميو فييا أ (ٕ)

صوؿ المحاكمات الجزائية أ( مف قانوف ٜٛٔو ٜٚٔو ٜٙٔو ٜ٘ٔو ٜٗٔلمواد )في ا تورد
بصورة عامة وبالنسبة  تحكاـ ورد. إال أف ىذه األالمعدؿ ٜٔٚٔ( لسنة ٖٕالعراقي المرقـ )
 ٖٛٚو ٖٚٚفي المواد ) ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔورد قانوف العقوبات العراقي رقـ )ألجريمة الزنا فقد 

 والخاص يقّيد العاـ. خاصة   ا  حكامأ( ٖٓٛو ٜٖٚو
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فيذه  ،ّج بالتوقيفلمسمطات لكي ُيزَ  ويسّمـ نفسووُيردؼ الزوجة قتيمة   ،مف المحكمة
سرة ّما بالنسبة ألأ ،رة طرؼ الزوج الشاكيػػػػػػػػػسالعواقب الكارثية كانت مف نصيب األ

فإف الزوج المداف بالزنا ال يزاؿ  خت الزوج الشاكيأكانت ىي  اّلتي الزوجة الشاكية
ستمّر العواقب والنتائج وست ،والده لزوجتو الشاكيةأىاربا  إلى جية مجيولة تاركا  

 .بالنسبة ليذه الحالةالسّيئة دوف معرفة حدود لتقف عندىا تمؾ العواقب والنتائج 
نفسيا خرػ معروضة عمى المحكمة أخرػ في دعوػ جزائية أوفي جريمة        

ف أحيث  ،جتماعية السّيئة قد ظيرت منذ بداية تحريؾ الدعوػ كانت العواقب اال
ن نتحارفي التوقيف مف اال الزوجة المتيمة بالزنا تمّكنت وىي ياء ػػػػػػػػػػػػػػبالخنق وا 

إلى الشرطة قد تعّرض إلى ضرب  ُيسم ـ الذؼ زنا بيا فقبل أفالرجل  وأّما ،حياتيا
 يبدوو  ،وػبناء عمومتأخوتو و ا  مف قبل الزوج الشاكي و  اء عميوػوشؾ عمى القضأمبرح 

 .(ٔ)دفع مبمغ مف الماؿ إليواؼ قاـ بالصمح مع الزوج الشاكي و نو في نياية المطأ
و ما وفي قضية تحقيقية أخرػ يكتشف الزوج في جياز الياتف النقاؿ لزوجت       

وتعود  ،وؿػػػػػػػػػػػػػػػػيػية بينيا وبيف شخص مجػػػػػػػػػػلفاظ جنسأيثير قمقو لورود رسائل فييا 
ف أإحراؽ نفسيا وبعد عف طريق نتحار فتقـو باال ،بييا الذؼ يعاتبياأالزوجة لدار 

نتحرت ابنتو قد اف أبنتو ويخبره اتصاؿ الياتفي بزوج باإل والدىايحدث ذلؾ يقـو 
نو يرمييا بالباطل ويقـو وىو في حالة نفسية سّيئة بتيديد وشتـ زوج أ سببذلؾ بو 
خرػ عمى زوجتو أب عف التيديد وشكوػ بنتو فيقـو الزوج بتسجيل شكوػ عمى األا

ف الزنا لـ يثبت حدوثو مف عدمو بل فقط ألو ىنا و نتحار عف الزنا، و المتوفية باال
ف تمؾ أمف مجريات التحقيق فيما بعد  دويبو  ،(ٕ)لفاظ جنسيةأكانت ىناؾ رسائل فييا 

                                                
وقد توّفت الزوجة بإنتحارىا في  ،كانت ىذه قضية معروضة عمى محكمة تحقيق خبات (ٔ)

حالة الشريؾ إلى محكمة الجنح  التوقيف وقرر قاضي التحقيق غمق الدعوػ بالنسبة ليا فقط وا 
 لمحاكمتو عف جريمة الزنا.

ليا غير منشور  جنايات اربيل في قرار ف محكمةأفيما يتعمق بتبادؿ الرسائل الجنسية نجد  (ٕ)
بتصديق قرار غمق  قضتبصفتيا التمييزية  ٜٕٔٓ/٘/ٜٔ( في ٜٕٔٓ/ٖ/ت جٔٓٔالمرقـ )

.. لدػ عطف النظر عمى القرار الممّيز .) :وقد جاء في قرارىا ،دعوػ الزنا لعدـ كفاية األدلة
ق ػػػػػػػػػػػػموافو صحيح و ػػػػػػية تحقيق خبات تبّيف بأنالصادر مف قاض ٜٕٔٓ/ٗ/ٕٕوالمؤرخ في 
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تبّيف ة، ويػػػػػػػػانت عف طريق الخطأ مع خاؿ الزوجبل ك ،ودةػػػػػػػػػػائل لـ تكف مقصػػػػػػػػػػالرس
عمى األالغالب و  حوؿ الشرؼ وجريمة الزنا الدور ا كـ أف لثقافة المجتمع ومفاىيموىن

بل  ،لزوجيف والشريؾ في الزناطرافيا مف اأو  جريمة الزنامصير  عمى في التأثير
شخاص عة مف األػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دائرة واسأ، حيث طرافياأاء كل مف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقربأوعمى 

وفي بعض األحياف قد ينتج  ،يتعرضوف إلى اآلثار السّيئة مف إزدراء المجتمع ولوميـ
كثر جسامة مف أػ خر أفعاؿ قد تكّوف جريمة أشخاصا  إلرتكاب أعف ذلؾ ما يدفع 

  جريمة الزنا.
 

ًالفرعًالثاني

ًلجريمةًالزناًنظرةًالشريعةًاإلسالمية
 

القوانيف الوضعية موقف تختمف عف لمزنا سالمية ف نظرة الشريعة اإلإ       
 ا  ػػػػيضأبة لممتزوج وغير المتزوج و ػػػػػػػػػة ومحرما  بالنسػػػػػػػػػػػػػػا جريمػػػػػػػعتبرت الزنا فالشريعة 

ف يحرؾ دعوػ الزنا وليست معمقا  أكتممت شروط دعوػ الزنا فإف ألؼ شخص اإذا 
 اإلبالغ عف الزنا عند عمى وجود الدليل تأكيدٍ عمى شكوػ مف مجنى عميو محدد مع 

ُشَهَداَء  َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثَّ َلَْ َيَُْتوا ِِبَْربَ َعةِ ﴿ :الكريـهللا تعالى يقوؿ في كتابو ف أحيث 
ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْرُموَن ﴿و (ٔ)﴾َفاْجِلُدوُهْم ََثَاِننَي َجْلَدًة َوََل تَ ْقبَ ُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

نْ َيا َواْْلَِخرَِة َوََلُْم َعَذاٌب َعِظي َلْوََل َجاُءوا َعَلْيِه ﴿و (ٕ)﴾مٌ اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفََلِت اْلُمْؤِمَناِت ُلِعُنوا ِف الدُّ
َهَداِء َفُأولَِئَك ِعْنَد اَّللَِّ ُهُم اْلَكاِذبُونَ  يتبّيف مف ىذه اآليات  .(ٖ)﴾ِِبَْربَ َعِة ُشَهَداَء َفِإْذ َلَْ ََيُْتوا ِِبلشُّ

                                                                                                                                       

لتقاء مباشر بيف المتيميف إلتياف فعل الزنا، وكل المقانوف، حيث لـ يثبت نتيجة التحقيق حصوؿ 
ما حصل بينيما ىو تبادؿ الكالـ والرسائل والعبارات الجنسية عف طريق اإلتصاؿ الياتفي 

 .(...قرار المميزتصديق البواسطة الماسنجر، عميو تقرر رّد الالئحة التمييزية و 
 .[ٗ: اآلية /سورة النور] (ٔ)
 .[ٖٕ/ اآليةسورة النور] (ٕ)
 .[ٖٔ/ اآليةسورة النور] (ٖ)
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دلة وعمى ستر ّكدت عمى األأسالمية في جريمة الزنا ف الشريعة اإلأالقرآنية 
ف ال يتعرض الناس لإلتياـ بسيولة أو  ،فع شرفيـ وسمعتيـحالعائالت و شخاص و األ

نو يريد أودوف وجو حّق لمجّرد  ،تيامات جزافا  مف كّل مف سّولت لو نفسو إصدار اإل
ا تصل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيامات عقوباتيااء مف ػػػػػػػػػػػػػػػعدائو فيكيد ليـ ما يشأ النيل مف خصومو و 

معة ػػػػػػػػػػػناىيؾ عف لوث الس ،وتػػػػػػػػػػـ حتى المػػػػػػػػػو الرجأإلى العذاب مئة جمدة 
فمف واقع  ،فضل مقارنة بالقوانيف الوضعيةفي المجتمع، وىذا التوجو ىو األرؼ ػػػػػػػوالش

الزنا مصيرىا عدـ اإلثبات  ػ ف كثيرا  مف دعاو أماـ القضاء نجد أالمعروضة  ػ الدعاو 
كمة الجنح ماـ محأاإلحالة و  و بعدأة التحقيق في مرحم سواء  عف المتيميف فراج واإل

تعمق لعداء بيف الخصـو و زيادة ا ىي ػ الدعاو  والنتيجة الوحيدة ليذا النوع مف
إذا كانت  السيماوال ُيثبت ذلؾ ضده  ألف الطرؼ الذؼ يكوف متيما بالزنا ؛الخالفات
ا يمـز وجود ػػػػػػػػػػػػف الزنا  و  ،كيدية يشعر باإلىانة وجرح سمعتو بيف الناسالدعوػ 
ـّ عائمتيف ،أّؼ شخصيفمتيميف  أّؼ  جتماعيةيشعروف باإلىانة وجرح السمعة اال وث

 .اكبر مف فائدتياضررىا  ف ىذا النوع مف الدعاوػ أ
ة ػػػػػػػػدلأاستحصاؿ ا مف حيث ػػػػػػسالمية تشدد في جريمة الزنفالشريعة اإل       
ق أف الشيء كمما كثرت شروطو قّل مف منطم حكاما  أو  فوضعت شروطا   ،اإلثبات
سالمية ىو رجوع الشيود عف نقضاء دعوػ الزنا في الشريعة اإلاسباب أ، ومف وجوده
ف يقـو أماـ إلخبارىـ بيا وجاء القاضي واإل ،دة فمكل مف شاىد جريمة الزنااالشي

كراه إو أو غمط أّؾ فقط ػػػػػػػػػػػػو كاف مجّرد شأنو كاف واىما  أبالتراجع عف شيادتو مّدعيا  
تتعمق بوقف متابعة دعوػ  وؿاأل :افر ثأولمرجوع عف الشيادة  ،غير عادؿو كاف أ

ثر الثاني تتعمق بجزاء الّراجع عف الشيادة واأل ،نقضائو وبالتالي يسقط الحدّ االزنا و 
وىو الرجوع عف  ،نقضاء دعوػ الزناوتعّرضو لحّد القذؼ، وىناؾ سبب آخر ال

 إذا رجعػػػػػػػػػػػػػػاءه فػػػػػػػػػػػػػػثنأو أتنفيذ الحّد ع عف اإلقرار بالزنا قبل ويجوز الرجو  ،اإلقرار
ماـ أفشكواه وقف التنفيذ، وكذلؾ بالنسبة لمزوج أثناء تنفيذ العقوبة أعف اإلقرار 

ستمراريتيا مرىونا  بدعـ الشكوػ او اإلماـ ضد زوجتو إلقترافيا الزنا يظل أالقاضي 
وجعمت الشريعة لمزوج منفذا  آخر  ،نقضت دعوػ الزنا االّ ا  الزوجة و بالبّينة أو إقرار 

نقضاء سباب اأوالذؼ حكمو يرجع إلى هللا تعالى وحده، وكذلؾ مف  ،وىو المعاف
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فدعوػ الزنا تنقضي بمجّرد  ،اة الزانيػػػػػػػػػسالمية ىو وفدعوػ الزنا في الشريعة اإل
فميس في الشريعة  ،بدأت قبل الوفاة تكوف قد اّلتيوتوقف جميع اإلجراءات  ،وفاتو

بو أوبالنسبة لممقّر بالزنا فإف  .(ٔ)موات ومعاقبتيـاإلسالمية ما يجيز محاكمة األ
بت المقر ال يحّد، وحجتو أف الزنا شتراط تصديق المزنى بيا فإف كذّ احنيفة ذىب إلى 
بة إلييا بسبب شترؾ فيو الزانياف فإذا سقط الحّد بالنساوىو فعل واحد  ،ىو فعل الوطء

الزنا  فّ فإ عالوة عمى ذلؾنتفاء المحل في جانبو، يضا  إلأنكارىا سقط بالنسبة إليو ا
سقاط الحّد عنو اقراره متردد بيف الوجود والعدـ فصار فيو شبية فوجب ا  نكارىا و امع 

إلى عدـ حناؼ فقد ذىبوا حمد والصاحباف مف األألمشبية، أّما مالؾ والشافعي و 
والفقو  .(ٕ)عترافوا فيجب حّده حتى لو كّذبتو المرأة في  ،المزنى بيا شتراط تصديقا

مثال  بالنسبة لمشيود  كثيرة   ا  دلة إثبات جريمة الزنا وضع شروطسالمي بالنسبة ألاإل
و خرسوا قبل أرتّدوا او أو عّموا أو غابوا أىميتيـ فإف ماتوا أ يشترط بقاءىـ عمى 
و قبل إقامة حّد الزنا تكوف ذلؾ سببا  أتيـ لى شيادإستنادا  اصدور حكـ القضاء 

حاديث الرجـ الذؼ وقع في زمف النبّي ملسو هيلع هللا ىلص وزمف أبع تمف يتو  .(ٖ)لسقوط حّد الزنا
ف مرتكب الجريمة ىو الذؼ كاف يذىب بنفسو ويعترؼ أالخمفاء الراشديف فإنو يجد 

بة في توقيع ىذه بإنو زنى، وكاف مع ىذا يناقش مناقشة تدؿ عمى عدـ الرغ
و مف ػػػػػػػػػػػػر نفس عمى مف أراد أف يطيّ ة ال تنفذ إالّ ػػػػػػػػػػػػػػػة، فكأف ىذه العقوبػػػػػػػػػػػػػػالعقوب

ما فائدة الحّد إف كاف إثبات الزنا بيذا التشديد  :ة، ولعّل قائال  يقوؿػػػػػػػػػػذه الفاحشػػػػػػػػػػػى

                                                
سماء، الزنا بيف الشريعة والقانوف، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة عبدالرحمف أبوشكوط  (ٔ)

ػ ػػػػػ ٕ٘ٔٓـ القانوف الخاص، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياسػػػػػػػػػػػػػػػػػميرة ػػػ بجاية، كمية الحقوؽ والعموـ الس ػ
 .ٖٙؤٙوٛ٘وٚ٘وٕٕ، صٕٙٔٓ

سالمي والقانوف الجزائرؼ، رسالة دراسة مقارنة بيف الفقو اإل ،سارة فردية، جريمة الزنا (ٕ)
ة الشييد حمو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامع ،انيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسة واإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العموـ االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي ،ماجستير

[، عنواف الموقع األلكتروني: PDF، ]نسخة ألكترونيةٕ٘، صٕ٘ٔٓػػػػػػٕٗٔٓالوادؼ،  ،ضرخل
(https://bit.ly/3poCXj0). 
عية دراسة مية والقوانيف الوضساليناس دمحم وىبي يوسف التل، جريمة الزنى بيف الشريعة اإلإ (ٖ)

 .ٕٚ، صٕٗٔٓ، وسطجامعة الشرؽ األ، كمية الحقوؽ  ر،مقارنة، رسالة ماجستي
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ر واحد في وف جمدة إذا قّص ػػػػػػػػػػيـ حّد القذؼ ثمانف مف ورائأوالشيود الذيف يعمموف 
يف حق الزوج إذا خرج ليتممس الشيود حتى إذا قضى الزاني وطره أو  ،داء الشيادةأ

ىذه الجريمة الشنيعة والفاحشة المنكرة لـ يقتصر ضررىا : أف الجوابمف المرأة ؟ و 
ميا فتيدـ شرؼ قـو غافميف سرة بتماعمى الزانية والزاني وحدىما بل يتعداىما إلى األ

ة بيف ػػػػػػػتسقطيـ عف مرتبتيـ المحترمضيـ لمميانػػػػػػػػػػة والعػػػػػػػػػػار و ويعرِّ  ،ال ذنب ليـ
سرة وصيانة ألعراض الناس شددت الشريعة اس، فحرصا  عمى كرامة األػػػػػػػػػالن

ـ بعضا  بدوف اإلسالمية في إثبات ىذه الجريمة كي ال يجرؤ الناس عمى إتياـ بعضي
 .(ٔ)مباالة

نقضاء الدعوػ االشريعة اإلسالمية ال تتعارض مع بأّف نرػ  مف كل ما سبقو        
الشريؾ في الزنا إذا توفي الزوج الزاني قبل صدور الحكـ النيائي في  عفالجزائية 
 الدعوػ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
العممية،  ربعة، الجزء الخامس، دار الكتبعبدالرحمف الجزيرؼ، كتاب الفقو عمى المذاىب األ (ٔ)

 .ٜٗو صٙٚ، صٖٕٓٓ الطبعة الثانية، بيروت،
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ًالخـــــــــــــــــــاتـمـــــــــــــــــــــــــة
 استنتاجات عدةإلى  توصمناأنيينا بحثنا ىذا بفضل هللا وعونو، بعد أف 

 :مقترحات نبّينيا فيما يميو 
 

ً:الستنتاجات:ًأولًا
 الدعوػ تبّيف ىذه الخصوصية منذ تحريؾ تو  دعوػ الزنا ليا خصوصيتياّف إ .ٔ

تتجسد في النصوص القانونية  كما أنيا، فييا صدور حكـ نيائيما بعد إلى 
بل وحتى في الشريعة اإلسالمية تختّص ىذه الدعوػ  ،ةحكاـ القضائيواأل

 . دلة اإلثباتأاألخذ بالتشديد في تتمّثل ببخصوصية 
خالؿ ثالثة و ال يحق لغير الزوج المجنى عميو تحريؾ دعوػ الزنا وجدنا أن .ٕ

عمى الزوج  ،شكواهتقديـ مجّرد بو  ،تصل عممو بالزنااشير مف اليـو الذؼ أ
يمكف تحريؾ الدعوػ ضد وال  ،يضا  أضد الشريؾ ّدمة تعتبر الشكوػ مقالزاني 
 .وحدهالشريؾ 

 تياليمكف لوالد الزوج الغائب وبإذف مف المحكمة مف القاعدة العامة ستثناء اك .ٖ
 بنو الغائب.اعينتو قّيما  تحريؾ دعوػ الزنا ضد زوجة 

 .شيرأحّق الزوج بتقديـ الشكوػ يبقى قائما  إلى ما بعد الطالؽ بأربعة  ف  إ .ٗ
قبل يضا  أسقط الحق المدني يو دعوػ الزنا تنقضي بوفاة الزوج الشاكي  فّ إ .٘

 لـ نجدرع العراقي ػػػػػػػممشلاه ػػػػػػػػػتجاالوىذا  ،وػ ػػػػػػػػػػػػدور حكـ نيائي في الدعػػػػػػػػص
 .خرػ التشريعات العربية األ في مثيال  لو

ؿ إذا عاد الزوج وكذلؾ الحا ،دعوػ الزنا تنقضي بتنازؿ الزوج الشاكي فّ إ .ٙ
 قبل صدور الحكـ النيائي، زواجالشاكي إلى معاشرة الزوج الزاني معاشرة األ

ف يقّدـ طمب منع تنفيذ الحكـ عمى الزوج الزاني أالزوج الشاكي لو الحق  ف  أو 
ف توفي بعد  ،وال يسرؼ ىذا عمى الشريؾ ،بعد صدور الحكـ في الدعوػ  وا 

ف يقدموا أو الوصّي عمييـ أالزاني صدور الحكـ يجوز ألوالده مف الزوج 
 منع السير في تنفيذ الحكـ عمى الزوج الزاني.ل ا  طمب



 34 

ف مصير الشريؾ مرتبط منذ بداية تحريؾ الدعوػ إلى صدور الحكـ بمصير إ .ٚ
ففي حالة تحريؾ الدعوػ وفي حالة التنازؿ  ،ّؼ الزوج الزانيأصمي الفاعل األ

وفي  ،ة في الشكوػ أو في التنازؿسمو صراحاولو لـ ُيذكر  ،يتأّثر الشريؾ
خرػ مثل وفاة الزوج الشاكي أو عودتو إلى معاشرة الزوج الزاني الحاالت األ
وىذا منصوص عميو في القانوف، إال  ،زواج يتأّثر بكّل ذلؾ الشريؾمعاشرة األ

زاني غير منصوص عميو في اة الزوج الػػػػػػػأف تأّثر الشريؾ في حالة وف
محق ىذه الحالة والقضاء والتشريعات المقارنة تُ الفقو  ففي حيف أ ،القانوف 

وػ منقضية عف الشريؾ أيضا  لسبب عتبر الدعوت ،المذكورةخرػ بالحاالت األ
 يا عف الزوج الزاني بالوفاة.ئقضانا

ً::ًالمقترحاتثانياًا
نقضاء دعوػ اف يذكر صراحة أالمشرع العراقي  نجد أنو مف األفضل عمى .ٔ

نّص المادة  تعديلبا  إذا توفي الزوج الزاني أّؼ يضأالزنا ضد الشريؾ 
ػػػػػػ تنقضي دعوػ ٔ))يكوف كاآلتي: مف قانوف العقوبات العراقي ل( ٔ/ٜٖٚ)

 .(( اكي أو وفاة الزوج الزاني أو ...الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الش
ف حذو المشرع الكوردستاني في القانو أف يحذو المشرع العراقي  قترح عمىن .ٕ

عمى في إزالة شرط منزؿ الزوجية إليقاع العقاب  ٕٔٓٓ( لسنة ٜالمرقـ )
 قرب إلى العدالة.أالزوج الزاني حيث يكوف 

ة الطويمة لما بعد العراقي والكوردستاني مالحظة المدّ  يفعمى المشرع قترحن .ٖ
فمف جية ال تنسجـ مع مّدة  ،فيياالزنا الطالؽ حيث يحّق لمزوج تقديـ شكوػ 

خرػ ال تتفق مع أمف جية و  ،ـ بائفأالطالؽ رجعي  في حالة كوف و  ،ةالعدّ 
ا  لمعدالة وفرض تحقيقولذلؾ  ،إذ ليس لممرأة حق مشابو بعد الطالؽ ،العدالة

 نقترح تيدـ األسرة وتُضّر بالمجتمع اّلتيدع في مواجية ىذه الجريمة الرّ 
ويكوف  ،يالّرجع في تقديـ الشكوػ بعد الطالؽ لمزوجػػػةإعطاء حّق مشابو 

نّص المادة  عديلشير أّؼ بتأطابقة وال تتعّدػ ثالثة المّدة لمزوج والزوجة م
... ويبقى ))آلتي: يكوف النّص كال مف قانوف العقوبات العراقي (ٕ/ج/ٖٛٚ)
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رتكب مف الزوج اآلخر حّق الزوج أو الزوجة في تحريؾ دعوػ الزنا الذؼ تُ 
 .((بينيما الواقع جعيشير بعد الطالؽ الرّ أنتياء ثالثة اإلى 

بإجراءات التحقيق القياـ الكوردستاني والعراقي  ئيفالقضا عمىنقترح  .ٗ
الشريؾ كالىما معا  ا بوجود المتيميف الزوج الزاني و والمحاكمة في دعوػ الزن

وليس  ،نقضاء الدعوػ عف كال المتيميفافإذا مات الزوج الزاني فيذا يعني 
و ضاء والتشريعات المقارنة أنجد في القحيث ن .المتوفي فقط الزوج الزانيعف 

نقضاء الدعوػ عنو وعف الزوج اإلى  ذلؾ يؤّدؼفإنو الشريؾ  توفى حتى لو
  يضا  إذ ال يكوف التحقيق والمحاكمة إال وكالىما معا .أالزاني 

نرجو مف هللا أف نكوف قد وفقنا في إعداد ىذا البحث وأف يكوف ىذا البحث        
 .تعالىبعوف هللا  تـّ  دة عممية لمجميع والذؼمى تواضعو ذو فائع
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 المصادر
ً
ًالقرآنًالكريم.ً*
ً

ً:ًالكتب:أولًا

آماؿ عبدالرزاؽ المشالي، الوجيز في الطب الشرعي، مكتبة الوفاء  .د .ٔ
 .ٜٕٓٓسكندرية، اإلالقانونية، 

ف، مطبعة حمد حافع نور، جريمة الزنى في القانوف المصرؼ والمقار أ .د .ٕ
 .ٜٛ٘ٔنيضة مصر، القاىرة، 

جماؿ شديد عمي الخرباوؼ، حق المجنى عميو في التنازؿ عف الدعوػ  .د .ٖ
الطبعة رة، ػاىػػػالقدارات القانونية، ػػػػػػػػػصي لإلػػػػػػػػز القومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، المركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجنائي

 .ٕٔٔٓولى،األ
ع، مطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػجنائية، الجزء الرابجندؼ عبدالممؾ بؾ، الموسوعة ال .ٗ

 .ٜٔٗٔولى،الطبعة األاد، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالعتم
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػصوؿ المحاكمات الجزائية عممأدمحم وليد الحكيـ، سعدؼ بيسو و .٘

 .ٜ٘ٙٔ، الػػػػػػػػػػػػػػػػوعم
لطمبة  صوؿ المحاكمات الجزائية محاضراتأعبدالجبار العريـ، شرح قانوف  .ٙ

 .ٜٓ٘ٔوؿ، مطبعة المعارؼ، بغداد، الصف الثالث بكمية الحقوؽ، الجزء األ
ة، الجزء ػػػػػػػػػػػػػربععبدالرحمف الجزيرؼ، كتاب الفقو عمى المذاىب األ .ٚ

 .ٖٕٓٓ الطبعة الثانية، امس، دار الكتب العممية، بيروت،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخ
الزعبي، شرح قانوف العقوبات  فخرؼ عبدالرزاؽ الحديثي وخالد حميدؼ .د .ٛ

 .ٜٕٓٓ ولى،الطبعة األ القسـ الخاص، دار الثقافة، عماف،
صوؿ المحاكمات الجزائية، دار أدمحم صبحي نجـ، الوجيز في قانوف  .د .ٜ

 .ٕٙٓٓ ولى،الطبعة األ الثقافة،
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والحماية الجنائية  دمحم عبدالحميد االلفي، الجرائـ المخمة باآلداب .د .ٓٔ
طبعة الرة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػقاىالحكاـ محكمة النقض، دار محمود، أدث لمعرض وفقا  الح

  .دوف سنة طبع ثانية،ال
جراءاتو في التشريعيف إدمحم محي الديف عوض، القانوف الجنائي  .د .ٔٔ

 .ٜٗٙٔ، ىرةاوؿ، المطبعة العالمية، القالمصرؼ والسوداني، الجزء األ
 
 

ً:المعاجم:ًثانياًا

فريقي المصرؼ، لساف العرب، المجمد إبف منظور األ جماؿ الديف دمحم بف مكـر .ٔ
 بيروت، دوف سنة طبع. -األوؿ، دار صادر

تحقيق بإشراؼ دمحم القاموس المحيط، مجدالديف دمحم بف يعقوب الفيروزآبادؼ،  .ٕ
 .ٕ٘ٓٓ ،الثامنةالطبعة  بيروت، نعيـ العرقسوسي، مؤسسة الرسالة،

ً

ًالرسائلًالجامعية::ًثالثاًا

سالمية والقوانيف ي يوسف التل، جريمة الزنى بيف الشريعة اإليناس دمحم وىبإ .ٔ
جامعة الشرؽ  ،كمية الحقوؽ  ،الوضعية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير

 .ٕٗٔٓ ،وسطاأل
يادة ػػػػػػػػػػػػريعة والقانوف، مذكرة لنيل شػػػػػػػػػػػػػػػػػسماء، الزنا بيف الشأبوشكوط  .ٕ

ػ بجاية، كمية الحقوؽ والعمـو يرة ػػتر، جامعة عبدالرحمف مػػػػػػػػػالماس
 .ٕٙٔٓػػػػػػػػٕ٘ٔٓقسـ القانوف الخاص،  ،يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياسسال

 

ً

ً
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ًرابعاا:ًالبحاثًوالدراساتًاللكترونية:

سالمي والقانوف دراسة مقارنة بيف الفقو اإل ،سارة فردية، جريمة الزنا .ٔ
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمـو االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمي ،الجزائرؼ، رسالة ماجستير

و ػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجام ،انيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسواإل
خة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنس]، ٕ٘ص ،ٕ٘ٔٓػػػػػػٕٗٔٓوادؼ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ،ضرخل
لكتروني: وقع األػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنواف المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع، [PDFلكترونيةأ
(https://bit.ly/3poCXj0). 
نة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، سٗ، العدد ٔٔد.دواس يمينة، مجمة آفاؽ عممية، المجمد  .ٕ

 (https://bit.Iy/3cwzb3l). [، عنواف الموقع:، ]نسخة ألكترونيةٜٕٔٓ
 

 :غيرًالمنشورةالقضائيةًقراراتًالحكامًوالً:خامساًا
-/الييئة الجزائيةٕٖٖ)قرار مف محكمة تمييز إقميـ كوردستاف العدد  .ٔ

 .ٜٕٔٓ/ٗ/ٕٕ( في ٜٕٔٓالثانية/
العدد  بصفتيا التمييزية مف محكمة جنايات أربيل الثالثةقرار  .ٕ

 .ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٕ٘( في ٕٛٔٓ/تمييزية الجنايات الثالثة/ٜٖٙ)
العدد  بصفتيا التمييزية ربيل الثالثةة جنايات أػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقرار مف محكم .3

 .ٜٕٔٓ/٘/ٜٔ( في ٜٕٔٓ/ٖ/ت جٔٓٔ)
( في ٕٛٔٓ/ؾ/ٜ) الرقـ صادر مف محكمة جنح خباتقرار  .4

ٖٔ/ٔ/ٕٓٔٛ.ً
ً

ً:الحكامًوالقراراتًالقضائيةًالمنشورةًسادساا:ً
براىيـ المشاىدؼ، المبادغ القانونية في قضاء محكمة التمييز القسـ إ .ٔ

 .ٜٜٓٔع، بغداد، الجنائي، مطبعة الجاح
ـ ػػػػػػػػػة التمييز القسػػػػػػػػػػػػػػػػبراىيـ المشاىدؼ، المختار مف قضاء محكمإ .ٕ

 .ٜٜٛٔالجنائي، الجزء الرابع، بغداد، 

https://bit.ly/3poCXj0
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عثماف ياسيف، المبادغ القانونية في القرارات الجزائية لمحكمة تمييز إقميـ  .ٖ
 .ٕٗٓٓ ،، اتحاد حقوقيي كوردستاف، كوردستافٖٕٓٓ-ٜٜٜٔكوردستاف

ىـ المبادغ والقرارات لمحكمة تمييز فؤاد زكي عبدالكريـ، مجموعة أل .ٗ
 .ٕٜٛٔالعراؽ، بغداد، 

-ٔلمحكمة جنايات اربيل/كامراف رسوؿ سعيد، المبادغ والقرارات اليامة  .٘
 .ٕ٘ٔٓالتمييزية، الجزء الثاني،  ـبصفتي ٖ-ٕ

ً::ًمتونًالقوانينسابعاًا

 المعدؿ. ٜٜٙٔ( لسنة ٔٔٔقانوف العقوبات العراقي رقـ ) .ٔ
 .المعدؿ ٜٔٚٔ( لسنة ٖٕرقـ ) صوؿ المحاكمات الجزائية العراقيأقانوف  .ٕ
 .المعدؿ ٖٜٗٔ( لسنة ٖٓٗات المبناني رقـ )قانوف العقوب .ٖ
 .المعدؿ ٜٜٗٔ( لسنة ٛٗٔقانوف العقوبات السورؼ رقـ ) .ٗ
 .المعدؿ ٜٙٙٔ( لسنة ٙ٘ٔػػػػػٙٙقانوف العقوبات الجزائرؼ رقـ ) .٘
 .المعدؿ ٖٜٚٔ( لسنة ٛ٘مصرؼ رقـ )قانوف العقوبات ال .ٙ
 .المعدؿ ٜٓٙٔ( لسنة ٙٔقانوف العقوبات االردني رقـ ) .ٚ
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