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 المقدمة 
 

شر         شرف ، العلو والمكان العالي ، ورجل  شریفا . وشرفه أي غلبه  فیال . وشرفه هللا ت

بالشررررررررف ففو مشرررررررروف . وف ن أشررررررررف من ف ن  ، وان الشررررررررف وا  تبار من الوجف  

الموضرررو ی  او المكاا  التي یهتلفا كل شرررال في المجتمن ، ومن الوجف  الشرررا ررری  یعاي 

ن من متفقی یستهق من أفراد المجتمن معامل  واهتراما بأاهشعور كل شال بكرامته واهساسه 

شعور. وقد یرتكب شال فع  یفدر به مكااته العالی  واهترامه في وسط المجتمن الذي  اذا ال

یعیش فیه ألاه کشرررررررف بفذا ا رتكاب  ن سرررررررلوق متدن في الالق واألماا  في التعامل معه ، 

 بوبذلق یكون اذا الشال قد أال بشرفه ، أي أفسد ثق  اآلارین به . وقد یشكل الفعل المرتك

من قررااون العقوبرران بررأافررا فعررل غیر  19من المرراد   4جریمرر ، والجریمرر  تعرف وفق الفقر  

مشررررروج ایجابیا كان أوسررررلبیا ی رررردر  ن اراد  اجرامی  یفر  له القااون ج ال جاا یا ، ولما 

اهترامه فیمكن و رررررررففا بأافا جریم   ابنكاان اذه الجریم  قد     ن الثق  بمرتكبفا وأذ

كاا  مرتكبفا ، فا ا ل بالشرف و ف یلهق الفعل الذي یعد جریم  لتمیی ه أالن بشرف وم

 ن غیره من األفعال. كان تعیین اوج الجریم  وا تباراا جریم   ادی  مال  بالشررررررف یجري 

، وقد ألغي اذا القااون ۱۹۹۷( لسا  3استاادا ألهكام الماد  الثاای  من قااون رد ا  تبار رقم )

( التي كاان 1من قااون أ رررررررول المهاكمان الج ا ی  ) 351الى  ۳۶۲د من كما ألغین الموا

توضررررررر  أهكام رد ا  تبار في اذا القااون ، وذلق بموجب قرار مجل  قیاد  الثور  )الماهل( 

 . ۳۰/  ۷/  ۱۹۷۸، تأریخ (۹۹۷رقم )

لفا في ن المشرررررررج العراقي لم یه ررررررر األفعال التي تعد مال  بالشرررررررف ، وااما أورد أمثل  ا

ماه أوضرررررررهن ان بع  (  ۲۱/  4/  6(، فالماد  ) 5المباديل العام  من قااون العقوبان )

الجرا م تعد مال  بالشرررف ، كالسرررق  وا ات   والت ویر وایاا  األماا  وا هتیال والرشررو  

 واتق العر  . 
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الوظا ف یشررررررترط في من یعین في  ۱۹۹۰لسررررررا  ( 24وی هظ ان قااون الادم  المدای  رقم )

الهكومی  أن یكون هسررن األا و وغیر مهكوم بجاای  غیر سرریاسرری   أو بجاه  تم  الشرررف 

ماه ، و لیه  4كالسرررق  وا ات   والت ویر وا هتیال(، كما ا ررن  لى ذلق الماد  السررابع  /

من اذا القااون لم تكن ( ۸و)( ۷" اذا ثبن أن شروط التوظیف الما ول  لیفا في المادتین )

وافر  كلفا أو قسرررررم مافا في الموظف  اد تعییاه ألول مر  یجب اق رررررا ه بأمر من سرررررلط  مت

، وفي الماد  ۲۰۰۸لسرررررررا  ( ۲۱كما ان قااون المهافظان غیر الماتظم  في اقلیم رقم ) التعیین

ماه، هدد شروط العضوی  مجال  المهافظان واألقضی  والتواهي بأن یكون العضو غیر  (5)

( ۳۳جاه  مال  بالشررررررف ، وكذلق الهال في قااون المعفد القضرررررا ي رقم )مهكوم بجاای  أو 

 . ۱۹۷۹السا  

 مشكلة البحث 
 

تكمن مشرركل  البهف في معرف  ابسررباب التي ت دي الى الجرا م المال  في الشرررف وفي        

معرف  العقوبان التي تفر   لى فا لفا من اجل  دم تكرار اذه الجریم  وال ان المشررررررررج 

العراقي فر  اذه العوقبان بشررررررركل كافي لكي تتم معالج  اذا الظاار السرررررررلبی  الموجود  في 

 المجتمن.

 ة البحث اهمي
 

بان         قااون العقو ی  البهف في التعرف  لى الجرا م المال  في الشررررررررف في  تكمن اام

العراقي وااوا فا والتعرف  لى العقوبان التي تفر   لى المرتكبین لفذه الجریم  في قااون 

العقوبرران العراقي وكررذلررق معرفرر  هررابن اب فررال او التافیف في العقوبرر  ومعرفرر  العقوبرران 

 لتبعی  والعقوبان التكملی  التي تفر   لى مرتكب الجریم  بعد ااتفال فتر   قوبته. ا
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 المبحث االول: التعريف بالجرائم المخلة بالشرف

 

ان تهدید الجریم  المال  بالشرف یتطلب تعریف اذه الجریم  ، ثم بیان  وراا في قااون 

 .ا ا ل بالشرف في اذا القااونالعقوبان ، أي تهدید الجرا م التي یلهق بفا و ف 

 المطلب االول تعريف الجرائم المخلة بالشرف
 

فارفن       باا غ   م  في الل م   الجری یاب ، جرا قال الجریم التمر ال جرم أي قطن الشررررررر ، ی

ماسرررررررقط من ثمر الاال. الجریم ة الاوا  للتمر، جرم جریم  و اجرام الیه أو  لیه بمعاى أذاب 

 والجرم او الاطأ.

لم یاتلف تعریف الشرف وجرا م الا ل به في الفقه  اه في القضال فالشرف في الفقه و       

فیشرریر الى ااه م ررله  المواطن في ان ب یعاب  لیه شرري یاافي ابا و، ویمیل بع  الفقفال 

الى تعریف الشرررررف بااه ة ) المكاا  التي یهتلفا الشررررال في الوسررررط ابجتما ي المهیط به، 

اذا الوسرررررررط او مجتمن القری  او الهي او مجتمن ال م ل في المفا  او مجتمن  سررررررروال كان

 . 1اب دقال(

كما یق رررد بالشررررف واب تبار المكاا  ابجتما ی  التي یاعم بفا الفرد في المجتمن واي تسرررتمد 

من ه رررررررلی  ما تجمن لدیه من ال رررررررفان الموروث   والمكتسرررررررب  ومن   قته بغیره من اباال 

 ویتهدد  لى ضو فا مرك  اجتما یا معیاا.  المجتمن 

للوقوف  لى تعریف الجریم  المال  بالشرف ب بد من بیان تعریففا في قااون العقوبان ، ثم  و

 بیان تعریففا لدى القضال ، وذلق  لى الاهو التالي ة

                                                            

، 2007مهمد  بد اللطیف  بد العال، هول مففوم الشرف وجرا م القذف والسب، مجل  ابمن والقااون العدد الثااي ، یولیو  1 

 . 68ل 
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 قانون العقوبات للجريمة المخلة بالشرف فيتعر -أوال 

قااون العقوبان للجریم  المال  بالشررررف ة وان كان لی  من مفم  المشررررج أن  فیتعر -أوب 

، لكن المشررررررررج العراقي قد أورد تعریفا لبع  الجرا م في قااون  2یعرف ویضررررررررب األمثل  

(  قوبان بأافا " الجریم  التي ۲۱/ ۱العقوبان ، كتعریفه للجریم  السررریاسررری  بموجب الماد  ) 

تقن  لى الهقوو السرررریاسرررری  العام  أو الفردی  وفیما  دا ذلق تعتبر ترتكب ببا ف سرررریاسرررري أو 

(  قوبان بأافا " اات   مال 439في الماد  ) 3الجریم   ادی  "، كما  رف جریم  السرررررررق  

ماقول مملوق لغیر الجااي  مدا"، و رف أیضا الت ویر الذي تقن به جریم  الت ویر في الماد  

لهقیق  بق ررررد الغش في سرررراد أو وثیق  أو أي مهرر أار ب هدى (  قوبان بأاه " تغییر ا۲۸۹)

الطرو المادی  والمعاوی  التي بیافا القااون ، تغییرا من شرررأاه اهداف ضررررر بالم رررله  العام  

 أو بشال من األشاال ".

/  ۱وتجدر ا شرررررار  الى ان قااون العقوبان العراقي یتضرررررمن موادا تعریفی  أارى، كالماد  ) 

، والاا   باأل ذار الماقف  ، وتطبیقا لذلق قضن مهكم  التمیی  في العراو بأاه ماه 4( ۱۲۸

. وان الماد  5 قوبان  اد تافیف العقوب  ألافا ماد  تعریفی  " ۱۲۸/  ۱"ب یسرررررررتدل بالماد  

أیضا ، وتطبیقا لذلق  6 قوبان والاا   بتعریف الشروج في الجریم  اي ماد  تعریفی  ( ۳۰)

في جریم   من قااون العقوبان( ۳۰میی  في العراو بأاه "ب یسررررتدل بالماد  )قضررررن مهكم  الت

، ولذلق ف ن "   قوبان " ( ۳۱الشرررررررروج لكوافا ماد  تعریفی  بل یابغي ا سرررررررتدبل بالماد  )

                                                            

، ل  ۱۹۸۳القاار  ، م رررر،  ، مطبع  جامع ۱۰القسرررم العام ، ط  -د. مهمود مهمود م رررطفى ة شررررن قااون العقوبان  2 

86. 
السررارو  ، ااما  رف۱۹۳۷( لسررا  58ان المشرررج الم ررري لم یعرف جریم  السرررق  في قااون العقوبان الم ررري رقم ) 3 

 ماه بافا  لى ااه " كل من ااتل  ماقوب مملوكا لغیره ففو سارو".( ۳۱۱وذلق في الماد  )

أن تكون معفی  من العقوب  أو مافق  لفا وب  ذر اب في  قوبان  راقي  لى ااه " األ ذار اما (  ۱۲۸/  ۱ا رررن الماد  )  4 

 األهوال التي یعیافا القااون .. "

( ۲۸( ماه ألتي  رفن المكلف بادم   ام  ، والماد  )۱۹/ ۱من المواد التعریفی  في قااون العقوبان العراقي ، الماد  )  5 

( ماه ألتي ۳۳/  ۳التي  رفن الق ررررررررد الجرمي ، والماد  )  ( ماه۱/۳۳ماه ألتي  رفن الركن المادي للجریم  ، والماد  ) 
( ۲۸۸( ماه ألتي  رفن التقلید ، والماد  )۲۷۶( ماه التي  رفن شفاد  ال ور، والماد  )۲۰۱ رفن سبق ا  رار، والماد  )

 .ا  طااج ( ماه ألتي  رفن۲۹۱ماه ألتي  رفن المهرر الرسمي ، والماد  )

 . ۱۳۸، ل ۲،   ۲. التشر  القضا ی  ، ج  ۲۳/  ۲/  ۱۹۷۱، تأریخ  ۷۱/ نایجاا ۲۲4القرار رقم   6 
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 ۳۱العقوبان الاا رررر  بالشررررروج في ارتكاب الجرا م ت رررردر  لى أسررررا  ا سررررتدبل بالماد  

 .7ماه " ۳۰ قوبان في الماد  

والس ال الذي یمكن أن یطرن اوة ال ان الشرج العراقي قد  رف الجریم  السیاسی  اسو  بما 

 رف به غیراا من الجرا م ! لإلجاب   لى ذلق اقول ة ان المشرررج العراقي وان كان لم یعرف 

اسو  بما  رف به  1969لسا   ۱۱۱الجریم  المال  بالشرف في قااون العقوبان العراقي رقم 

(  قوبان 6أ/ /۲۱من الجرا م ، اب ااه أورد أمثل  للجریم  المذكور  . اذ ا ن الماد  )غیراا 

 -ة  اسيی لى أاه " ... ومن ذلق ب تعتبر الجرا م التالی  سیاسی  ولو كاان قد أرتكبن ببا ف س

الجرا م المال  بالشررررررررف كالسررررررررق  وا ات   والت ویر وایاا  األماا  وا هتیال  - 6... 

 رشو  واتق العر  ".وال

 تعريف القضاء للجريمة المخلة بالشرف  -ثانيا 

یمكن تلم  تعریف القضرررررال للجریم  المال  بالشررررررف من ا ل األهكام التي ی ررررردراا  اد 

 ر  الوقا ن المرتكب  من قبل فا لیفا للاظر فیفا أمامه ، وساوض  اذا التعریف لدى كل من 

 ة القضال الجاا ي ثم القضال ابداري

 تعریف القضال الجاا ي -أ

ان القضال الجاا ي یسیر  لى اطى المشرج الجاا ي بالاسب  للجریم  المال  بالشرف في  دم 

وضررن تعریف لفا رغم كثر  الجرا م المال  بالشرررف التي یهسررمفا اذا القضررال ، وبذلق یكتفي 

من الجرا م اذا القضرررررال ، اذا ما  رضرررررن أمامه د وى تتضرررررمن ارتكاب المتفم فیفا جریم  

ماد  )  فا في ال لق (  ۲۱/  1/  6الما رررررررول  لی یذكر في قرارالهكم ان ت اه  ف  بان ،   قو

الجریم  اي من الجرا م المال  بالشرررررررف فهسررررررب ، وتطبیقا لذلق قضررررررن مهكم  اسررررررت ااف 

القادسرری  ا تهادی  ب ررفتفا التمیی ی  بأاه "  لى المهكم   ادما تجد ان األدل  كافی  ضررد المتفم 

                                                            

 .۱۹۷۱/  ۲۸/  ۸، تأریخ ۱۹۷۱/  انیجاا/ ۱۷۹۵قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  7 
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تسرررتادم في قراراتفا كلمتي المجرم والتجریم في الجرا م المال  بالشررررف المهدد  بالماد  )  أن

، واذا سررفن المهكم  المات رر   ن ذلق ف اه " لمهكم   8من قااون العقوبان " (  ۲۱/  4/  6

و بار   9ا سررررت ااف التاویه لمهكم  الجا  المات رررر  ب سررررتعمال لفظ )المجرم( بدب من المدان

( ، 2)قرار التجریم بدب من قرار ا داا  في الجرا م المال  بالشررررف كجریم  ایاا  األماا  " )

، وكذلق الهال في جریم  السررررق  ، التي اي  10والجریم  الااضرررع  لقااون مكافه  ا رااب 

الشرف ، وجریم  ایاا  األماا  التي اي من الجرا م المال  ب12بالشرف  11من الجرا م الماس  

( 6/ أ/۲۱أما اذا كاان الجریم  غیر مال  بالشررررف ، أي غیر مذكور  في الماد  ) ، أیضرررا .13

 قوبان ، ف  ی رررررررار الى ذكر تلق األلفاظ والعباران في قرار الهكم ، وتطبیقا لذلق قضرررررررن 

 (مهكم  اسرت ااف بغداد الر راف  ا تهادی  ب رفتفا التمیی ی  بأاه " یجب اسرتبدال كلم  )المدان

 -(  قوبان 461مهل كلم  )المجرم( أیاما وردن ب  تبار ان الجریم  المرتكب  وفق الماد  )

من  6لی  من الجرا م الما رررول  لیفا بالفقر   –جریم  اافال أشررریال مته رررل  من جریم  

 ، أي لیسن من الجرا م المال  بالشرف . 14أ قوبان " /  ۲۱الماد  

                                                            

، مطبع  شرررك  مجمو   العدال  ۱۶مجل  التشرررین والقضررال ،   ، .  ۸/  1/ ۲۰۱۱ خی، تأر۲۰۱۱ن/ج/ / ۷۷القرار رقم  8 

 .۲۲۷، ل ۲۰۱۲لل هاف  والاشر، بغداد ، 

. أشرررررررار الیه  ۲۹/  ۱۱/  ۲۰۱۲، تأریخ ۲۰۱۲جا / /۲۷۳قرار مهكم  اسرررررررت ااف بغداد/ الكرا ب رررررررفتفا التمیی ی  رقم  9 

تهادی  بغداد/ الكرا ا  است اافالقاضي ة ر او جبار  لوان ة الماتار من قضال مهكم  ا ست ااف ب فتفا التمیی ی  لمهكم  

 .68، مکتب   بان ، بغداد ، ل ۲۰۱۶، ۱القسم الجاا ي ، ط  -
. أشررررار الیه القاضرررري سررررلمان  ۳۱/  ۸/  ۲۰۰۸، تأریخ ۲۰۰۸الفی   العام  / / ۱۹۲قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  10 

، الااشرررر  ررربان األاباري ، ۲۰۱۰ ،1، ط4سرررم الجاا ي ، ج الق - بید  بد هللا ة الماتار من قضرررال مهكم  التمیی  ا تهادی  

 .۳۷بغداد ، ل 

اكم قراران مه ی هظ ان المشرج الجاا ي استعمل  بار  " المال  بالشرف " ولی  " الماس  بالشرف "، كما یرد في بع 11 

 ا ست ااف، لذلق اعتقد ضرور  استعال الم طل  الذي ذكره المشرج الجاا ي .

.  ۳/  ۲۰۰۹ /۳۰ خی، تأر۲۰۰۹ج ال / /  ۳۱اسرررررت ااف بغداد / الر ررررراف  ا تهادی  ب رررررفتفا التمیی ی  رقم  قرار مهك  12 

، مكتب   ا تهادی  ب فتفا التمیی ی  أشار الیه القاضي موفق  لي العبدلي ة الماتار من قضال مهكم  است ااف بغداد / الر اف 
 .۳۰۹، ل ۲۰۱۰ بان ، بغداد ، 

.  ۲۹/  ۱۱/  ۲۰۱۲ ، تأریخ۲۰۱۲جا  / /  ۲۷۳قرار مهكم  اسررررررت ااف بغداد / الكرا ا تهادی  ب ررررررفتفا التمیی ی  رقم 13 

 .۲۹۲، ل ۲۰۱۳، بغداد ، 24مجل  التشرین والقضال ، سه، 

م  است ااف . أشارالیه لفت  اامل العجیلية الماتار من قضال مهك ۱۳/  ۲/  ۲۰۱۳، تأریخ ۲۰۱۳/ ج ال/ 16رقم القرار  14 

 .4۷۲، مطبع  الكتاب ، بغداد ، ل ۲۰۱4، 1، ط۲بغداد/ الر اف  ب فتفتا التمیی ی  ، ج 
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عراقي یتقید في اط و و ف ا ا ل بالشرف  لى الجرا م مما تقدم یمكن القول ان القضال ال

 قوبان فقط دون سررررروااا من الجرا م ، ولم یضرررررن تعریفا لفا ، ( i/6/۲۱المذكور  في الماد  )

و لى هسرررررررب اتجاه القضرررررررال العراقي تعد جریم  غیر مال  بالشررررررررف ، كجریم  القتل هال 

، والجریم  المرتكب   17وجریم  القتل الاطأ ،  16، وجریم  ا یذال  15 یالمفاجأ  بالتلب  بالا

، وجریم  التفدید الماطبق   لى ۱۹۷۰18لسرررررا  ( ۱۸۸ا فا لقااون وسرررررم الم ررررروغان رقم )

من قااون المرور ( ۲۳، والجریم  المرتكب  بموجب الماد  )  19 قوبان(  ۶۳۰/  ۱الماد  ) 

، 21 قوبرران ( ۲۶۸اافررال أدلرر  جریمرر  القتررل المعرراقررب  لیفررا بموجررب المرراد  )  ، وجریمرر20

 .22وجریم  هیا   س ن ااري بدون اجا  

 تعریف القضال ا داري  -ب

تااول القضال ا داري الجریم  المال  بالشرف بالتعریف ، فقد  رففا مجل  ا اضباط العام  

لاافذ  تعریف للجریم  المال  بالشررررررررف ولكن في العراو ، اذ قرر بأاه "ب یوجد في القوااین ا

با مكان استا ل تعریففا من الو ف الذي و فن به ، اذ ان الجریم  المال  بالشرف اي 

التي تال ب  تبارواهترام وسررررررمع  مرتكبفا في الفی   ا جتما ی  وتجعله مابوذا من مواطایه ، 

 23ا من الجرا م المال  بالشررررف ..."وان بع  القوااین  ددن قسرررما من اذه الجرا م ب  تبارا

                                                            

، مرجن ۲. قضررررررررال مهكم  تمیی  العراو ، ج  24 / ۲/  1994، تأریخ 1994/  انی/ جاا 7قرار مهكم  التمیی  رقم  15 

 .5۱۲سابق، ل

 .۲۱5. المرجن السابق ، ل  9/  4/  1964، تأریخ 164/ انی/ جاا599قرار مهكم  التمیی  رقم 16 
/ . أشرررررارا الیه د.  با  الهسررررراي وكامل السرررررامرا ي ة  4/  1964 خی، تأر64/  انی/ جاا516قرار مهكم  التمیی  رقم  17 

 .546، ل ۱مرجن سابق ، ج 

 .444، ل ۱۹۷۹، سه، ۱۶ا ی  ، . الاشر  القض۱۹۷۶/ / ۱، تأریخ ۷۳تمیی ی  / / ۱۳۹۵قرار مهكم  التمیی  رقم  18 

 444. المرجن السابق ، ل  ۲۲/  ۱/  1974 خی، تأر۱۹۷۳جاایان / / ۱۹۷۸قرار مهكم  التمیی  رقم  19 

 .۲۹۵، ل5،   ۳التشر  القضا ی  ، ج .  ۸/  ۹/  1974، تأریخ 74تمیی ی  // ۶۳۰قرار مهكم  التمیی  رقم  20 

، ۷،   1. مجمو   األهكام العدلی  ، ج  ۱۷ / ۱/  ٦۱۹۷ خی، تأر۷۵ای    ام  ثاای  / / ۱۹۸قرار مهكم  التمیی  رقم  21 

 ۳۰۹، ل ۱۹۷۹

، ۷،  4. مجمو   األهكام العدلی  ، ج ۱۹ / ۱۰/  ۱۹۷۹، تأریخ ۷۹جاایان ثاای  / / ۱۳۳۷قرار مهكم  التمیی  رقم  22 

 .۳۶۷، ل ۱۹۷۹

،   ، ا دار و ار  العدل ، ۲و  ۱۶. مجل  دیوان التدوین القااواي ،  ۳۰/  ۱۱/  ۱۹۹۶، تأریخ  ۳۲۹/ ۱القرار رقم أج 23 

 . 164، ل ۱۹۹۰كااون األول 
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، كما  رففا المجل  المذكور أیضا بأافا " الجرا م التي تدل  لى سول سلوق مرتكبفا وتكشف 

 ن اسررتفتاره بالمثل العلیا واألا و الهمید  بهیف توجب اهتقاره وتفقده اهترام الاا  وتجعله 

 . 24بعیدا  ن أن یكون موضن ثقتفم " 

وان مجل  شررورى الدول  في العراو قد أفتي بأن " الجرا م المال  بالشرررف مهدد  في القااون 

 "25 . 

كما  رفن المهكم  ا داری  العلیا في م ر الجریم  المال  بالشرف بأافا اي تلق التي ترجن 

 . الى ضعف في الالق وااهراف في الطبن 

 المطلب الثاني

 بالشرفصور او انواع الجرائم المخلة 

ان المشرررج العراقي قد ألهق و ررف ا ا ل بالشرررف ببع  الجرا م ، بتسررمیتفا جرا م مال  

بشرف الجااي الذي ارتكبفا ، لكاه لم یهدد اذه الجرا م وااما أ طى أمثل  للجرا م التي تو ف 

فا (  قوبان ، ومن م هظ  اذه الجرا م یتبین ان بعض6أ/ /۲۱بأافا مال  بالشرف في الماد  )

 .یتطلب  ف  اا   في فا لفا ، وفي بعضفا اآلار ب یتطلب أي  ف  في الفا ل

 االول الفرع

 الجرائم المخلة بالشرف التي تتطلب صفه الفاعل

ان اذه الجرا م ب یمكن أن یرتكفا اب من كاان له  ررف  مهدد  واي  ررف  الوظیف  أو التكلیف 

 . واي ة 26بالادم  العام  

                                                            

، سرررره، ا رررردار و ار  العدل ، ۱۶. مجل  دیوان التدوین القااواي ،  ۲۰/  ۱۲/  ۱۹۹۵، تأریخ  ۱/  ۳۲۱القرار رقم أ ج  24 

 .۹۷، ل ۱۹۹۹مطبع  الهكوم  ، بغداد ، ه یران 

، ا رررردار و ار  ۲۰۰۷مجل  شررررورى الدول  لعام  ی. قراران وفتاو ۳۱/  ۱۲/  ۲۰۰۷، تأریخ ۲۰۰۷/ ۸۹قم الفتوى ر 25 

 .۲۶۹العدل / مجل  شورى الدول  ، المطبع  وسا  الطبن ب  ، بغداد ، ل 

المكلف بادم   ام  بأاه (  قوبان. ویعرف الفقه الجاا ي ۱۹/  ۲ رف المشرج العراقي المكلف بادم   ام  في الماد  )  26 

" كل شررال  فدن الیه سررلط  مات رر  بأدال  مل م قن و ار  لهسرراب الدول  أو شررال معاوي  ام ". راجن د. مهمد 

، ل  ۲۰۱۳ماشررروران الهلبي الهقوقی  ، بیرون، لباان ،  ،1القسرررم الاال ، ط -مهمد م ررربان القاضررري ة قااون العقوبان 

۲۰۳. 
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 جريمة اإلختالس .1

یعرف ا ات   بااه " اات   أو اافال موظف أو مكلف بادم   ام  مال أو متاج أو ورق  

، وبررذلررق یكون ا ات   جریمرر  یرتكبفررا 27مثبترر  لهق أو غیر ذلررق ممررا وجررد في هیررا ترره 

ا  الوظیف   لى األموال العام  أو الاا رررررررر   الموظف أو المكلف بادم   ام  ویفقد بفا أما

ى وظیفته ، كما لو كان الموظف في دا ر  المال قد اسرررتلم المبالل المترتب  المود   لدیه بمقتضررر

بذم  المواطاین  ن اسررتف كفم المال ال ررافي التي تم تسرردیداا من قبلفم له واسررتهوذ  لیفا ولم 

، وقد یسررتغل الموظف وظیفته فیسررتولي بغیر هق  لى مال أو متاج أو ورق  28یسررلمفا لدا رته 

لألفراد أود ن لدیه بسبب وظیفته ، كما لو كان المتفم موظفا ومس وب  ن مثبت  لهق مملوك  

المهافظ   لى السرررریاران المهجو   التي تعود ألشرررراال ه ررررلوا  لیفا من الشرررررك  العام  

 للسرریاران ب جا ان سرروو م ور  واسررتولى  لى اهدى اذه السرریاران بغیر هق وت رررف بفا

ات   ماطویا  لى ایاا  للثق  التي أولتفا الدول  ، وبذلق یكون فعل ا  29ت ررررررررف المالق " 

 .30للموظف العام هین  ہدن الیه هیا   المال بسبب الوظیف 

 جريمة الرشوة  .2

واي أاطر  ررررور ا ا ل بواجبان الوظیف  ، وتعرف بأافا " اتفاو بین شررررال )  رررراهب 

متااج  ن  مل م ررررررله  ( وموظف أو مكلف بادم   ام   لى فا د  أو مافع  مقابل  مل أو ا

، واذا العمل ی ررررررریب ا دار  الهاكم  في 31یدال في اات رررررررال الموظف أو مأموریته " 

ال ررررمیم ویعرقل سرررریراا ویشرررركق في ا ااتفا ، ویجعل اله ررررول  لى الادم  أو الم ررررله  

لدول   قادرین مما یفسررررررررد الع ق  بین ا قادرین من أفراد المجتمن دون غیر ال قا ررررررررا  لى ال

                                                            

 .۱۱۷، ل ۲۰۱۲،  القسم الاال ، مكتب  السافوري ، بغداد -ة الوافي في قااون العقوبان د.جمال ابراایم الهیدري  27 

مجل  التشرین ، 2/ 4/  ۲۰۱۳ خی، تأر۲۰۱۳الفی   الج ا ی  الثاای  // ۸۰۳۹/ ۸۰ ۱۸قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  28 

 .۱۹۱، ل ۲۰۱۶، بغداد ، 1والقضال ،  ، ج

. مجمو    ۲۸ / ۱/  ۱۹۸۹، تأریخ  ۱۹۸۵/  ۱۹۸۹/ جاایان ثاای  /  ۹۹۲/  75قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  29 

 .۱۳۰، ل ۱۹۸۹، ۲و۱األهكام العدلی  ، ج 

 .۱۰۷القسم الاال ، مرجن سابق ، ل  -د. مهمد مهمد م بان القاضي ة قااون العقوبان  30 

 .۸۲القسم الاال ، مرجن سابق ، ل  -د. جمال ابراایم الهیدري ة الوافي في قااون العقوبان  31 
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، كما لوقام المتفم ب سررتف ا  المشررتكي المتعاقد  32من ایب  موظفیفا واهترامفم وأفراداا والهط

من و ار  المالی  ب سررتغ ل المسرراه  الهدودی  لمافذ  رباطی  واجباره  لى دفن مبلل اثاا  شررر 

، ولذلق یكون فعل المتفم ، واو موظف هكومي بأاذ رشرررو  من  33ألف دوبرا دون وجه هق

. وبذلق یكون فعل المتفم ،  34( قوبان  ۳۰۷/  ۱بق وأهكام الماد  ) المشرررررررتكي ، جریم  تاط

 في األهوال المتقدم  ، قد أال بواجبان وظیفته وأمااتفا .

 

 الفرع الثاني

 الجرائم المخلة بالشرف التي ال تطلب صفة الفاعل

اذه  ان اذه الجرا م یمكن أن یكون مرتكبفا ممن تتوافر فیه  رررررررف  معیا  من  دمه ، ومن    

 ةالجرا م

 جريمة السرقة .1

،  35وتعرف باافا  بار   ن ا تدال  لى مال ماقول وهیا ته بغی  التملق بدون رضررا  رراهبه 

وفیفا ب یأمن ا اسران  لى ماله الذي یاتلسر  التارو لیهرم مالکه ماه ، كما لو" اتفق المتفمان 

ما مسدسه  لى شا ین  لى سلب المار  وتر دا في الطریق العام لفذا الغر  وسهب أهدا

سررررا تفما بیاما من اآلار یده الى جیوب المجاي  لیفما مارجا ما فیفا من  میطالبا مافما تسررررل

اقود "  ، ففي اذه األهوال ب یاتفي  ن الجریم  و رررف ا ا ل بالشررررف ، كما ب یاتفي اذا 

 4الو ف أیضا اذا كاان جریم  القتل قد أرتكبن بق د السرق  المعاقب  لیفا بموجب الماد  )

                                                            

لباان ،  رون،ی، ب ، ماشررررررروران الهلبي الهقوقی ۲القسرررررررم الاال ، ط  -د.  لي  بد القادر القفوجي ة قااون العقوبان  32 

 .۱۷، ل ۲۰۰۲

. أشار الیه ۲۰۱۳ / ۱۰/ ۳ خی، تأر۲۰۱۳الفی   الج ا ی  الثاای  / / ۱۵۱۹۸قرار مهكم  التمیی  ا تهادی  في العراو رقم  33 

 -القاضي االد مهمد ج ل األ رجي ة المبادىل القااوای  لقضال مهكم  التمیی  ا تهادی  ومهاكم ا ست ااف ب فتفا التمیی ی  

 22، ل۲۰۱۵القسم الجاا ي ، مكتب   بان ، بغداد ، 

 .۸ / ۱/  2014 خی، تأر۲۰۱۶الفی   الج ا ی  األولى //  ۱۰۷ تهادی  في العراو رقم قرار مهمك  التمیی  ا 34 

، مطبع  المعارف ،  د. همید السررررررعدي ة شرررررررن قااون العقوبان الجدید ، جرا م ا  تدال  لى األموال ، الج ل الثااي ، ط35 

 .۱۸، ل ۱۹۷۹بغداد ، 
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وتطبیقا لذلق قضررررررررن مهكم  التمیی  في العراو بأاه " اذا قتل المتفم / ن(  قوبان ، 1/ 6. 

ن /۱/ 406المجاي  لیفا لإلسررتی ل  لى اقوداا فیعتبر فعله جریم  واهد  ماطبق   لى الماد  )

/أ( ماه 1/ 456(  قوبان والماد  ) 406/  1/  1(  قوبان ولی  جریمتین بموجب المادتین ) 

كاان جریم  الشررروج بالقتل قد ارتكبن بق ررد السرررق  فتكون من  ، كما قضررن بأاه " اذا 36" 

 .37الجاایان العادی  المال  بالشرف"

 جريمة التزوير .2

الت ویر او اوج من الكذب یتمثل بالتمویه والتلبی  ب یمكن ت ررررررروره اب ب بدال الهقیق  بما 

، كقیام 38، وان الجرا م الداال  في باب الت ویر تعتبر من الجرا م المال  بالشررررررررف  یغایراا 

المتفم ب سرررررت ررررردار قتامین لمورف واهد من وجود اات ف في  دد الورث  وكتم بعضرررررفم في 

وقد یرتكب الت ویر في مهرر  ادي أو في مهرر رسمي ، و" لكي اكون أمام  .39القسام الثااي

مثبن فیه من بیااان قد جرى من قبل موظف أو مكلف بادم   ام   مهرر رسررمي أن یكون ما

وفي هدود اات رررررررا ررررررره وبعد ذلق جرى تغییرهقیق  تلق البیااان ب هدى طرو الت ویر، أما 

، ك  طااج وثیق   40ا طااج كتاب ب وجود له أ   فیعتبر ا طاا ا لمهرر مژور  ادي " 

 . دراسی  ب وجود للف  الرسمی  لفا أ  

                                                            

. ۳۱۶، ل ۱۹۷۹، ۷،   4. مجمو   األهكام العدلی  ، ج ۱۰/  ۱۱/  ۱۹۷۹، تأریخ 75/ انی/ جاا1647القرار رقم  36 

.  4  ) وقب المتفم با  دام طبقا للماد وفي اذا السیاو أیضا قضن مهكم  التمیی  في العراو بأاه " اذا تم القتل بق د السرق 
.  ۱۷/  ۳/  ۱۹۷۳ خی، تأر۱۹۷۳/ ای    ام  ثاای / 15ن(  قوبان واي جاای   ادی  مال  بالشرررف ". رقم القرار  71فقر  

 .۲۶۶، مطبع  ا دار  المهلی  ، بغداد ، سا  الطبن ب  ، ل 4،   1التشر  القضا ی  ، ج 

، دار الهری  للطبا   ، 6. قضرررررررال مهكم  تمیی  العراو ، ج  ۱۰/  ۹/  ۱۹۹۹ خی، تأر۹۹/  انیجاا/  ۲۱۲القرار رقم  37 

 .۹۹۹، ل ۱۹۷۲مطبع  الهكوم  ، بغداد ، 
، ۲،   1. الاشرررررر  القضرررررا ی  ، ج  ۱۹۷۱/  ۷/ ۱ خی، تأر۱۹۷۰/ انیجاا/  ۲۳۱۹قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  38 

 .۱۳۱، ل ۱۹۷۲آذار 

أشررار الیه القاضرري .  ۲۱/  ۵/  2004، تأریخ ۲۰۰۶ن ج//۵۹قرار مهكم  اسررت ااف ماطق  أربیل ب ررفتفا التمیی ی  رقم 39 

، مطبع  ماار  ، أربیل ، 1، ط  لقااوای  لقراران مهكم  است ااف ماطق  أربیل ب فتفا التمیی ی كی اي سید أهمد ة المبادىل ا

 ۱۳۹، ل  ۲۰۱۰

سی  ب فتفا التمیی ی  رقم  40  ست ااف القاد شار الیه القاضي  ۲۳ / ۱/  ۲۰۱۳، تأریخ ۲۰۱۲/ ن /  فو/15قرار مهكم  ا . أ

 .۱۹۱االد مهمد ج ل األ رجي ة مرجن سابق ، ل 
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 ل  تجریم الت ویر في المهرران أاه یفدر الثق  العام  فیفا ویال تبعا لذلق بالضرررررررمان  وان

 .والیقین وا ستقرار في المعام ن وسا ر مظاار الهیا  القااوای  في المجتمن

 جريمة خيانة األمانة .3

ى لتعرف جریم  ایاا  األماا  بأافا " اسرررتی ل شرررال  لى الهیا   الكامل  لمال ماقول لدیه  

سرررربیل الهیا   الااق رررر  ایاا  للثق  التي أود ن فیه ، وذلق بتهویل  ررررفته من ها   لهسرررراب 

مالكه الى مدج لملكیته أي تهویل  رررررفته  لى الشررررريل من أمین لهسررررراب  ررررراهب الهق الى 

مغت رررررب لملكیته. وبذلق تقن ایاا  األماا  ا تدال  لى ملكی  الماقوبن ، ذلق ان المتفم یجهد 

ویعبر  ن جهوده بفعله ، وید ي لافسرررررره اذا الهق ما  بالثق  القا م  بین المتفم  هق المالق ،

(  قوبان 453، وبذلق ف ن " أركان جریم  ایاا  األماا  وفقا ألهكام الماد  ) 41والمجاي  لیه 

أن یكون اااق ماب ماقوب مملوكا للغیر قد سرررلم الى األمین )المتفم( بالكیفی  التي أشرررارن الیفا 

 ماد  المذكور  آافا ، وان األایر قد ت ررررررف في األماا   لى ا ف الغر  من ایدا فا لدیهال

فمث  یكون " المتفم قد اان األماا  اذا كان قد اسرررتلم السررریار  من المشرررتكي للعمل بفا اب أاه 42

 .43قام ببیعفا والت رف بثمافا لهسابه الاال "

 جریم  ا هتیال .4

یعرف ا هتیال بأاه " ا ستی ل  لى مال ماقول مملوق للغیر بای  تملكه وذلق بواسط  وسا ل 

 قوبان اذه الوسا ل وتتمثل  456ا هتیال الما ول  لیفا في القااون ، وقد أوضهن الماد  

ب ستعمال الجااي طرقا اهتیالی  أو ب تااذ اسم كاذب أو  ف  غیر  هیه  أو تقریر أمر كاذب 

واقع  متى كان من شرررررأن ذلق ادج المجاي  لیه وهمله  لى التسرررررلیم أو اقل هیا   المال  ن 

الماقول المملوق للغیر لافسرره أو شررال آار، كما لو كان المتفم قد هرر شرریكا األمر المشررتكي 

                                                            

. مجل  2014/ 5/ 6، تأریخ ۲۰۱۶ج ال/ / ۳۹۸قرار مهكم  اسررت ااف بغداد / الر رراف  ا تهادی  ب ررفتفا التمیی ی  رقم  41 

 .۲۹۳، ل۲۰۱۰، بغداد ، ۱۶، ۷التشرین والقضال ،   

القاضرررري شررررار الیه  22/ 5/  ۲۰۰۵ خی، تأ۲۰۰۵ن ج // ۳۲قرار مهكم  اسررررت ااف ماطق  أربیل ب ررررفتفا التمیی ی  رقم  42 

 .۱۰۳كی اي سید أهمد ة مرجن سابق ، ل 

 (  قوبان.459( الى )456 الج المشرج العراقي أهكام جریم  ا هتیال في المواد من ) 43 
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وكذلق اذا كان المدان قد هضر الى  ، وكان الق والهساب ب یعودان للمتفم وااما لشال أار

و لى  -وأبلغه بأاه مرسررل من قبل والدته وألتي لدیفا تعامل سررابق من المشررتكي  مهل المشررتكي

أسا  ذلق سلمه الم وغان الذابی  واتض  أاه لم یرسل من قبل والدته وأاه اتاذ من التعامل 

 .السابق من والدته وسیل  لهمله  لى تسلیمه تلق الم وغان

ادج به المجاي  لیه لیتو رررل الى اسرررت م یتضررر  مما تقدم ان الجااي اسرررتعمل طرقا اهتیالی  

المررال الماقول . واي طرو تاررل برر  تبررار المتفم وتفقررد الثقرر  برره. وان المشررررررررج في تجریمرر  

لإلهتیال یهمي م رررررال   دید  فضررررر   ن هق الملكی  ، واي سررررر م  اراد  المجاي  لیه في 

 م ثر  لیفا بوسرررا ل الت ررررف في ماله ب هدى الت ررررفان الجا    متى یشرررال ب راد  هر  غیر

اداج ، كما یهمي بفذه الجریم  الثق  العام  التي بمقتضااا یسول هسن الای  بالتعامل بین أفراد 

 .المجتمن

 جرا م اتق العر  .5

تعرف اذه الجرا م بأافا هابن ا  تدال  لى التاظیم ا جتما ي للهیا  الجاسرررررری  التي یجرمفا 

قااون ، اذا وتتهدد الجرا م المال  له با  تدال أب واو  باألا و  ال اا من هیف الهق الذي ت

)العر ( أو )الهق في اقررال العر ( ، والعر   رفررا او الطفررار  الجاسررررررریرر  ، أي الت ام 

الشررررال سررررلوكا جاسرررریا یبعد بفا  ن أن یوجه الیه لوم اجتما ي(. وقد  د المشرررررج ارتكاب 

جااي ، وتطبیقا لذلق قضرررررررن مهكم  الجریم  في األهوال المتقدم  بأاه فعل مالن بشررررررررف ال

أ(  قوبان من الجاایان / ۲ -۱/ ۳۹۳تمیی  اقلیم كردسررررتان بأن الجریم  المرتكب  وفق الماد  )

وتجدر ا شرررررررار  الى ان  مر المجاي  لیه یعد ركاا في الجرا م المال  .  المال  بالشررررررررف 

 دمه ، وتطبیقا لذلق قضن باألا و واآلداب العام  ، وكذلق رضاه بالفعل المرتكب ضده من 

 یمهكمرر  التمیی  في العراو بررأن "  مر المجاي  لیفررا ركن من أركرران جریمرر  مواقعرر  األاث
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من  مر المجاي  لیفا ب ررررررور  قااوای  من واقن دفتر التفو   تتهققویتعین  لى المهكم  أن 

 .44أو بمعرف  اللجا  الطبی  اذا وجدن غیر مسجل  في دفتر التفو  "

ن المهكم  ان المجاي  لیه رشرریدا  اق  راضرریا بالفعل المرتكب ضررده ف  یعد األمر ف ذا وجد

جریم  ، ب مال  بالشرررررف وب غیر مال  به ، وتطبیقا لذلق قضررررن مهكم  التمیی  في العراو 

بأن " ثبون مواقع  المتفم للمجاي  لیفا البالغ   شرررررین سررررا  وا ال  بكارتفا برضررررااا ب یقن 

، كما قضررررررن بأاه " ب  قاب  لى مواقع  أاثي  45بي ویل م الهكم ببرا ته " تهن أي ال  قا

، لذلق " اذا وقن الفعل  46تجاو ن الثاما   شررررررر  سررررررا  برضررررررااا دون أن یعداا بال واج " 

لألا و واآلداب برضررررا المشررررتكي الذي جاو  السررررن القااوای  ف  یعاقب المتفم  ن  الماالف

أما اذا كان المجاي  ، ألن الفعل في مثل اذه األهوال ب یشررررررركل أی  جریم   الفعل المذكور" 

 لیه لم یبلل سررن الرشررد بعد ، فالفعل المرتكب ضررده یعد جریم  وان كان راضرریا بالفعل ، اذ " 

ب  بر  برضررا المجاي  لیه ب رتكاب جریم  مال  باألا و ضررده اذا لم یتم الثاما   شررر  من 

( 394لذلق قضرررررن مهكم  التمیی  في العراو بأاه " یعاقب بموجب الماد  ) مره "  ، وتطبیقا 

من قااون العقوبان  لى جریم  اللواط  برضا المجاي  لیه اذا لم یكن قد أتم الثاما   شر  من 

 مره یوم ارتكاب الجریم  " ، وكذلق الهال" اذا تمن مواقع  المجاي  لیفا برضررررررررال مافا 

 . 47  من  مراا وكاان في السابع   شر  سا

اعتقد أاه للمهافظ   لى الهق في اقال العر  أن یعد الفعل في األهوال المتقدم  جریم  مال  

بالشرررررررف ان كان المجاي  لیه راشرررررردا وراضرررررریا بالفعل من  دمه ، وذلق لدرل مااطر اذه 

 الجرا م  ن المجتمن الذي یرفضفا ویتمسق باألا و الهمید  .

 جریم  اغت اب األموال .6

                                                            

، ا رردار و ار  العدل ، ۱. قضررال مهكم  تمیی  العراو ، ج  ۲۲/  ۱۲/  ۱۹۹۳ خی، تأر۹۳/  انی/ جاا1558رقم القرار  44 

 ۳۵۳ل  المطبع  وسا  الطبن ب  ،

 ۳۹۸، ل ۱۹۷۹، سه، ۱۶الاشر  القضا ی  ، .  ۱۹/  ۱/  ٤۱۹۷، تأریخ ۱۷۳/  انیجاا/ ۲۰ 65رقم القرار  45 

 .۲۰، ل۱۹۷۹، ۱۰،  ۲۶. مجمو   األهكام العدلی  ،  5/  4/  ۱۹۷۹، تأریخ ۷۹تمیی ی  / / ۹۷۱رقم القرار  46 

 ۳۹۹، ل۱۹۷۷، ۱۰،   24مجمو   األهكام العدلی  ، . ۱۹۷۹/ 6/  4، تأریخ ۷۹/ انیجاا/۱۱۸رقم القرار 47 
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 قوبان ( ۶۵۲/  ۱ن جریم  اغت ررررراب أموال بطریق التفدید المعاقب  لیفا بموجب الماد  ) ا

شرف  ستهوذ المتفم  لى اقود غیره بتفدید ولده  48تعتبر جریم   ادی  مال  بال ، ومثالفا، اذا ا

 .بقتله أو قتل والده

  

                                                            

، ۷،   ۲مجمو   األهكام العدلی  ، ج  ۱۹۷۹/4/20 خی، تأر۱۹۷۹/  انیجاا/ ۳۶۳قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  48 

 .۳۹۰، ل ۱۹۷۷
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 المبحث الثاني

 العقاب للجرائم المخلة بالشرف

 ، اذ ااه " یجب أن تكون العقوب  المقضررررري بفا متااسرررررب  من وقا ن الجریم  وظروف ارتكابفا 

لذي  قدیر العقوب  ترا ي أامی  الجریم  المرتكب  ، هتى تكون العقوب  م دی  للغر  ا  اد ت

لذلق تهرل مهكم  التمیی  في العراو  لى أن تكون العقوب  ألتي  شرررررررر ن من أجله "   ،

م المات ررر  تتااسرررب من الاطور  واآلثار السررری   التي تتركفا الجریم  المال  تفرضرررفا المهاك

 .في العقوب  المفروض  أو تافیففابالشرف ، سوال من هیف الشدید 

 المطلب االول

العقوبات االصلية للجرائم المخلة بالشرف وحاالت تشديد وتخفيف العقوبة واالعفاء من 

 العقاب

 الفرع االول

 ةالعقوبات االصلي

العقوب  اي " ج ال یاطوي  لى ای م یهدده المشرررررج في قااون العقوبان ویفرضرررره القاضرررري 

، 49الج ا ي بمقتضررى هكم  لى من تثبن مسرر ولیته  ن الجریم  ویكون أا  لفرضررفا  لیه " 

وقد هدد المشرج اذا الج ال للجرا م المال  بالشرف في الا ول التي تجرمفا واي  قوبان 

الى أارى، فقد فر  المشررررررررج  قوب  ا  دام للجریم  األراابی  بموجب تاتلف من جریم  

 . ، اذ اافا جریم  اطیر  تفدد أمن المجتمن ۲۰۰۵لسا  ( ۱۳قااون مكافه  ا رااب رقم )

بدب  50وان  قوب  بع  الجرا م المال  بالشررررف قد جرى تعدیلفا وجعلفا السرررجن مدى الهیا  

(  قوبان ، وذلق 443( الى )440م  السررررررررق  ، المواد من )من العقوبان المقرر  لفا ، كجری

، و لى المهاكم   ۲۰۰۳لسرررررررا  ( ۳۱بموجب أمر سرررررررلط  ا  ت ف الم قت  )الماهل ( رقم )

                                                            

 .۸۸۰، ل  د. جمال ابراایم الهیدري ة الوافي في شرن أهكام القسم العام من قااون العقوبان ، مرجن سابق  49 

الشال المعاي في  ماه  قوب  السجن مدى الهیا  بأاه " ابقال( ۱( الباد )3في القسم ) ۲۰۰۳لسا  ( ۳۱ رف األمر رقم ) 50 

 السجن طوال هیاته الطبیعی  التي تاتفي بوفاته "
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المات ررررررر  ا سرررررررتدبل بفذا القرار  اد فر  العقوب  وبا فه یاق  قراراا ، وتطبیقا لذلق 

م  أهداف ایاوى قضررررررن ب داا  المتفم قضررررررن مهكم  التمیی  في العراو بأاه " وهیف ان مهك

من قااون العقوبان دون ا سرررررررتدبل باألمر (  ۲و  ۱/ 441وفر  العقاب بهقه وفق الماد  )

( أ ول ج ا ی  ۷-۲۰۹/ ۱ا فا للقااون  لیه واستاادا لال الماد  )  ۲۰۰۳السا  ( ۳۱رقم )

 جرال المهاكم  مجددا قرر اق  كاف  القراران ال رررررررادر  بالد وى وا ادتفا الى مهكمتفا 

ال ررادر  5/ 1القسررم  ۲۰۰۳( لسررا  ۳۱وفق ماد  التفم  واسررتدبب بأمر سررلط  ا  ت ف رقم )

. 51كون الجریم  وقعن  لى وسیل  من وسا ل الاقل وبطریق العاف " ۱۰/  ۹/ ۲۰۰۳بتاریخ 

رتكبي ( ماه قد جعل العقوب  المفروضررررررر   لى م3/  1كما ان األمر المذكور، وفي القسرررررررم )

(  قوبان في السرررجن مدى الهیا  أیضرررا ، وتطبیقا ۳۹۳الجریم  الما رررول  لیفا في الماد  )

لذلق قضررررن مهكم  التمیی  في العراو بأن " قیام المتفم بممارسرررر  الفعل الجاسرررري من المجاي 

/ و( من قااون العقوبان وأمر سرررررررلط  ا  ت ف ۱/۳۹۳۲ لیفا جریم  تاطبق وأهكام الماد  ) 

 .52" ۲۰۰۳( لسا  ۱۳رقم )

أما الجرا م المال  بالشرررف األارى فقد تراوهن العقوبان المقرر  لفا بین الهب  أو السررجن. 

(  قوبان ،  لى ارتكاب جریم  ایاا  األماا  453فمث   اقب المشررررررررج ، بموجب الماد  )

 قوبان  (456بالهب  أو الغرام  . كما  اقب  لى ارتكاب جریم  ا هتیال ، بموجب الماد  )

 بالهب  .

ومن الجرا م المال  بالشرف ألتي  اقب  لیفا المشرج بالسجن مد  ب ت ید  لى ام   شر  

(  قوبرران ، وجریمرر  الت ویر في 315سرررررررارر  ، كجریمرر  ا ات   وذلررق بموجررب المرراد  )

 قوبان. أما  قوب  الت ویر في المهرران ( ۲۸۹المسرررررتادان الرسرررررمی  وذلق بموجب الماد  )

                                                            

. أشررار الیه سررلمان  بید  بد هللا ة الماتار من قضررال مهكم   ۲۰/  5/  ۲۰۰۷ خی، تأر۲۰۰۷أهداف / / ۲۹۹رقم القرار  51 

 78 ، ل ۲۰۱۱، الااشر  بان األاباري ، بغداد ، 1، ط ۱قضال األهداف، ج  -التمیی  ا تهادی  

أشررررررار الیه القاضرررررري االد مهمد ج ل األ رجي ة  2/ 4/ 2014 خیتأر 2014/ الفی   الج ا ی  األولى /444رقم القرار . 52 

 . ۲۱۱مرجن سابق ، ل 
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( ۲۹۵ی  فقد جعلفا السجن مد  ب ت ید  لى سبن ساوان أو الهب  ، وذلق بموجب الماد  )العاد

من اسرررررتعمل المهرر  -بهسرررررب األهوال  - قوبان. ویعاقب بالعقوب  المقرر  لجریم  الت ویر 

 قوبان. كما  اقب المشررررررررج  لى ( ۲۹۸المرور من  لمه بت ویره ، وذلق بموجب الماد  )

  بالسررررجن مد  ب ت ید  لى  شررررر سرررراین أو بالهب  والغرام  ، وذلق ارتكاب جریم  الرشررررو

 (  قوبان .۳۰۷/ ۱بموجب الماد  ) 

 الفرع الثاني

 شديد العقاب

اذا وجدن مهكم  التمیی  ان العقوب  المفروضررررررر   لى المجرم افیف  ب تتااسرررررررب من اطور  

 وتطبیقا لذلق قضرررررن مهكم الجریم  المال  بالشررررررف المرتكب  ف افا تبادر الى اق  الهكم ، 

اسررررت ااف بغداد/ الكرا ا تهادی  ب ررررفتفا التمیی ی  بأن " األدل  المته ررررل  ضررررد المجرم )ج( 

المتمثل  في ا ترافه ب  رررررررطااج المهرر المرور واسرررررررتعماله من قبله ، وكذلق كتاب دا ر  

  بهیا ته األهوال المدای  في مدیا  ال رررررردر المتضررررررمن ان اوی  األهوال المدای  المضرررررربوط

ماد  ) قا ألهكام ال مه وف ی  لتجری كاف قااون العقوبان رقم )( ۲۹۸/  ۲۹۲م ور  ،  ( ۱۱۱من 

المعدل ، لذا قرر ت ررردیق قرار الهكم بالتجریم ، أما بالاسرررب  للعقوب  المفروضررر   ۱۹۹۹لسرررا  

 مبهقه فقد وجد أافا افیف  ب تتااسرررررررب من اطور  الجریم  المسررررررراد  له ب  تباراا من الجرا 

ستاادا ألهكام الماد  )  من قااون أ ول المهاكمان الج ا ی  ( ۲۰۹/ 4المال  بالشرف ، لذا وا

 53قرر اق  قرار الهكم بالعقوب  وا اد  الد وى الى مهكمتفا المرا ا  ما تقدم " 

كما قضرررررن مهكم  ا سرررررت ااف المذكور  بأن " األدل  المته رررررل  ضرررررد المتفم المتمثل  بأقوال 

ہود ومهضررر التشررایل وا تراف المتفم كاان كافی  لتجریمه بمقتضررى أهكام المشررتكي والشرر

المعدل ،  1969لسرررررررا  ( ۱۱۱من قااون العقوبان رقم ) -جریم  اهتیال  -( 456/  1الماد  ) 

أما بالاسررب  للعقوب  المفروضرر  بهقه فقد جالن افیف  وب تتااسررب من اطور  الجریم  المسرراد  

                                                            

. أشرررررار الیه القاضررررري ر او جبار  لوان ة مرجن سرررررابق، ل  ۲۳/  ۹/  ۲۰۱۲، تأریخ ۲۰۱۲جا / / 226رقم القرار  53 

402. 
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مال  بالشرررررف ، لذا قرر اق  قرار الهكم بالعقوب  وا اد  ا ضرررربار  الیه كوافا من الجرا م ال

 .54لمهكمتفا بغی  تشدید العقوب  "

وب یقوم سررررربب للرأف  بهق المجرم الذي یف ج الاا  با  تدال  لى ممتلكاتفم بارتكاب جریم  

السرررق  الم ررهوب  بظرف مشرردد ، واي جریم  مال  بالشرررف ، مث  ، وتطبیقا لذلق قضررن 

هكمرر  التمیی  في العراو بررأن " الجریمرر  أرتكبررن لی  من قبررل المجرمین و ررددام امسرررررررر  م

با كراه وبقو  السررررر ن وقاموا بتفتیش الدار وسررررررقوا مسررررردسرررررا وهلیا ذابی  ومبلغا من المال 

واربوا بواسررررط  السرررریار  التي كاان ب اتظارام واذا بفذه المر  الضررررال  المجرم  ترقعفم لی  

فم . فكان ا ررررار المهكم   لى قراراا الماقو  بفر   قوب  السرررجن الم بد وتسررررو أموال

لكل واهد مافم ب سررررررراد له من القااون اذ ب رأف  بف بل المجرمین ، ولفذه األسرررررررباب قررن 

 .55الفی   العام  فر   قوب  ا  دام شاقا هتى المون بهق المدااین المجرمین "

رف ظرفا من الظروف المشررردد  القااوای  واي التي یهدده واذا توافر في الجریم  المال  بالشررر

المشررررج الجریم  معیا  ، من تهدید العقوب  المشررردد  للجریم   اد اقتراافا بذلق الظرف ، ألتي 

، وبذلق یكون سرررررررببا لتشرررررررردید العقوب   یلت م القاضررررررري بتوقیعفا  لى مرتكب تلق الجریم  

هكم  التمیی  في العراو بأاه " یعتبر سرررررببا المفروضررررر   لى المجرم ، وتطبیقا لذلق قضرررررن م

(  قوبان كون المال 453قااوایا التشرردید العقوب  المقرر  لجریم  ایاا  األماا  بموجب الماد  )

ومن الظروف المشررررررردد  القااوای  ، مث  ، في جریم  ا ات   ما . مهجو ا بأمر المهكم  "

مافا بأن تكون العقوب  السرررجن الم بد أو (  قوبان الشرررق األایر 315ا رررن  لیه في الماد  )

الم قن اذا كان مرتكب الجریم  من مأموري الته رررریل أو األماال  لى الودا ن أو ال رررریارف  

                                                            

جبار  لوان ة مرجن سرررررابق، ل . أشرررررار الیه القاضررررري ر او  ۲۳/  ۹/  ۲۰۱۲، تأریخ ۲۰۱۲جا / / ۲۲۷رقم القرار  54 

402. 

 ۵۳. أشار الیه  لي مهمد الكرباسي ة الموسو   العدلی  ، ج  ۱۸/  ۳/  ۱۹۹۸، تأریخ ۹۸/ ای    ام  / 49رقم القرار   55 

 4، ل۱۹۹۹، شرك  التأمین الوطای  ، بغداد ، 
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وااتل  شی ا مما ستم له بفذه ال ف  ، كما لو كان قد ارتكب الجریم  المذكور  مدیر الم رف 

 ور ی  أماال ال ادوو فیه 

 الفرع الثالث

 وتخفيف العقوبة حاالت االعفاء

وابین فیه هابن تافیف العقوب  في الجریم  المال  بالشررررررررف ، ثم ابین الظروف القضرررررررا ی  

 .المافف  للعقوب  فیفا

 حاالت تخفيف العقوبة في الجريمة المخلة بالشرف .أ

اذا وجدن مهكم  التمیی  ان العقوب  المفروضررررر  في الجریم  المال  بالشررررررف شررررردید  ، ف افا 

سباب التافیف الى أبعد من المدى تاقففا، غی ر ااه "لی  للمهكم  أن تافف العقوب   اد توفر أ

، ف ذا وجدن المهكم  في ظروف القضرری   56الذي یااسررب الظروف التي وقعن فیفا الجریم  "

ما یسررررتد ي تافیف العقوب  وكاان الجریم  من هیف جسررررام  العقوب  المقرر  لفا تعتبر جاه  

ماه التي یسررررتدل بفا ( ۱۳۲ قوبان ولی  بالماد  )( ۱۳۳و  ۱۳۱ادتین )فتسررررتدل المهكم  بالم

 قوبان اذا كاان ( ۱۳۲/  ۱التمیی  ا سرررررررتدبل بالماد  )  ، فمث ، لمهكم   57في الجاایان 

العقوب  شرردید  ب تتااسررب من ظروف الجریم  التي لم تكن من جرا م السرررقان الاطیر  ، اذا 

 مقتبل العمر مما یقتضي الرأف  وفس  المجال له ا   ن افسه فض   ن ان المهكوم  لیه في 

واذا كاان العقوب  التي أ ررررردرتفا مهكم  الموضررررروج ب الن شررررردید  رغم اسرررررتدبلفا بالماد  

من )أ( ( ۳من قااون العقوبان ف ن المهكم  التمیی  تافیضرررررفا اسرررررتاادا ألهكام الفقر  )( ۱۳۲)

 .هاكمان الج ا ی من قااون أ ول الم( ۲۰۹من الماد  )

                                                            

، ۱۹۷۵، 4،   ۳. التشر  القضا ی  ، ج  ۱۸/ ۸/  ۱۹۷۳، تأریخ ۱۳/ انیجاا/ 623قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  56 

 .346ل 

. مجمو    ۲۰/ ۹/ ۱۹۸۰، تأریخ ۱۹۸۰ای   موسررررع  ثاای  / / ۲۳۳و ۲۳۲و  ۲۳۱قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  57 

 .67، ل ۱۹۸۰، ۱۱،   ۳األهكام العدلی  ، ج 
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و ادما یراد تافیف العقوب  ف اه " یجب ا تماد الهد األ لى للعقوب   اد تافیففا اسرررررررتدبب 

ماد  ) ماد  )( ۱۹۲ قوبان ")( ۱۳۲بال ثااي من ال  -(  قوبان 315، فمث  ، " ان الشرررررررق ال

 قوبان ( ۲۳یال  لى  قوب  السررجن الم بد أو الم قن وهیف ان الماد  ) -جریم  ا ات   

ماد   قااون، وان ال فا في ال ب  األشررررررررد المقرر  ل م  باوج العقو هدد اوج الجری تال  لى أن ی

 قوبان تعتمد أساسا بالا ول  ن الهد ابق ى ولی  ابداى ، لذلق ف  یجو  الت ول ( ۱۳۲)

 .58في العقوب  الى الهب  وان العقوب  في اذه الماد  السجن الم بد أو الم قن "

 ضائية المخففة للعقوبة في الجريمة المخلة بالشرفالظروف الق .ب

ان الظروف القضرررررررا ی  المافف  للعقوب  اي الظروف القضرررررررا ی  التي تجی  للقاضررررررري الت ول 

بالعقوب   ن الهد األداى المقرر في ال الجریم  ، واي متروك  لتقدیر القاضررررررري یمیل الیفا 

رم یسرررتهق الرأف   ، وتطبیقا لذلق قضرررن كلما رأى العقوب  شررردید  بالاسرررب  للهادف أو ان المج

مهكم  التمیی  في العراو بأاه " یجب م هظ  جمین الظروف المادی  للجریم  والشررررررا رررررری  

 .59للمتفم  اد تقدیر وجود أسباب ا ستعمال الرأف  أو  دم وجوداا "

لق ذویطبق القضرررال العراقي الظروف الماقف  للعقوب  في الجریم  المال  بالشررررف كما یطبق 

بالشررررف ، اذ یعد اذا القضرررال سرررببا لتافیف العقوب  مث  ،"  رالمال یفي غیراا من الجرا م غ

، (۱۹۷( ، وسول أا و الطفل الم ط به وتعاطیه اللواط سابقا )196تفاا  المال المسروو " )

، وطلب ذوي المجاي  لیه الرأف  بالجااي وتاا لفم  ن هقوقفم ضرررده (۱۹۸ال وجی  ) ط وراب

(۱۹۹.) 

تجدر ا شررررار  الى أاه اذا كاان الجریم  المرتكب  اي اهدى الجرا م المال  بالشرررررف فیجب " 

 لى مهكمرر  الموضررررررروج اه ل كلمرر  ) المجرم ( برردب من كلمرر  ) المرردان ( و بررار  )قرار 

                                                            

. أشررار الیه ابراایم المشرراادي ة  ۳۰/  ۷/ ۱۹۹۱، تأریخ ۱۹۹۱/ موسررع  ثاای  / 45قرار مهكم  التمیی  في العراو رقم  58 

 .۷۸،ل ۱۹۹۷، مطبع  الرمان ، بغداد ، ۳القسم الجاا ي ، ج  -الماتار من قضال مهكم  التمیی  

، مجد الم سس  الجامعی  ۱القسم العام ، ط -د. سمیر  الی  والمهامي ایثم سمیر  الی  ة الوسیط في شرن قااون العقوبان  59 

ولم ید من التفا یل راجن د. فاري  بد الر او الهدیثي ة . ۵۰۳، ل ۲۰۱۰للدراسان والاشر والتو ین ، بیرون، لباان ، 

 492ل القسم العام ، مرجن سابق ، -شرن قااون العقوبان 
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ا  ( كون الجریم  التي هكم  افا الممی اي من الجرا م  التجریم( بدب من  بار  ) قرار ا دا

 (.۲۰۰" )۱۹۸۷/ ۱۲/ ۸في ( ۱۰۹ال  بالشرف طبقا األهكام القرار رقم )الم

 المطلب الثاني

 العقوبات التبعية والتكميلية للجرائم المخلة بالشرف

 

 الفرع االول

 العقوبات التبعية

اي تلق التي تتبن الهكم بعقوب  أ ررررلیه بقوه القااون ودون الهاج  الى الاطق ة العقوبان التبعی 

 .الهكمبفا في 

 :60ا ا ل العقوبان التبعی 

 اافا  قوبان وبالتالي یل م لتوافراا ارتكاب جریم  و دور هكم با داا   افا  .1

 اافا تابعه لعقوب  أارى أ لیه  .2

 اافا واجبه ا  مال بقوه القااون .3

 اافا تتبن في الغالب الهكم بعقوب  الجاای  .4

 المستقبلاافا ترمى الى الوقای  من ارتكاب جریم  في  .5

 61 ور العقوبان التبعی ة

 (  قوبان العقوبان التبعی  بأافاة24 ددن الماد  )

 (  قوبان25الهرمان من بع  الهقوو والم ایا الما ول  لیفا في الماد  ) .1

 الع ل من الوظا ف ابمیریه .2

 وضن المهكوم  لیه تهن مراقبه الشرط  .3

 الم ادر  .4

 أوال: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

                                                            

 .۷۹، ل ۱د.  با  الهساي و كامل السامرا ي ة مرجن سابق، ج   60 

ن الالف ود. سررلطان الشرراوي ة المبادىل العام  في قااون العقوبان ، المكتب  القااوای ، بغداد ، سررا  الطبن ب  د.  لي هسرری 61 

 .4۹۹، ل 
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 الهقوو وتلق الم ایا بأافا تشمل (اجرالان وما یلیفا معاى اذه25دن الماد  )هد

 القبول في الوظا ف وب فته متعفدا أو ملت ما -
 الشفاد  أمام المهاكم مده العقوب  اب  لى سبیل ابستدبل -
العضوی  في المجال  الهسبی  أو في مجال  المدیریان أو الجال  البلدی  أو المهلی  أو  -

 لجاه  مومیهاى 
 ادار  أشغاله الاا   بأمواله وأم كه مده ا تقاله -
 التهلي برتبه أو ایشان -
ال رررر هی  لكي یكون ابیرا أو شرررراادا في العقود اذا هكم  لیه افا یا بعقوب  ا شررررغال  -

 الشاق 

كذلق فان المشررررررررج لم یعتبر الهرمان من اذه الهقوو مبدا بل لم یعطي وقن مهدد لتافیذ تلق 

   وبالتالي فان العقوب  تهدد من قبل المهكم .العقوب

 ثانيا:الوضع تحت مراقبه الشرطة

مراقبه الشررررط  اي وضرررن قیود  لى المهكوم  لیه بعد تافیذه للعقوب  تتمثل في ااطار مراقبه 

الشرط   ن مهل اقامته أو اى تغییر فیفا وبان یقدم افسه الى رجال الشرط  في الموا ید التي 

 .تتهدد لذلق

(  قوبان من جوا  الهكم بفا في 320وقد یكون كعقوب  تكمیلی  ومن ذلق ما تال  لیه الماد )

 .هاله الهكم بالهب  لسرقه

 الفرع الثاني

 العقوبات التكميلية

یق ررررررد بفا العقوبان التي تاطق بفا المهكم  بابضررررررافه الى  قوب  أارى أ ررررررلیه وقد تكون 

 .تكمیلی  وجوبیه وقد تكون جوا یه

 خصائص العقوبات التكميلية

 ب یجو  الهكم بفا مافرد  .1

 ب تافذ اب اذا قضن بفا المهكم  .2

 اافا قد تكون وجوبیه أو جوا یه .3
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 صور العقوبات التكميلية

بابضافه الى الغرام  التي یال  لیفا القااون كعقوب  تكمیلی  ،تضمن قااون العقوبان ال ور 

 التالی ة

 الع ل الم قن من الوظیف   -

الع ل كعقوب  تبعی  یتمثل في قطن الع قان الوظیفی  للموظف المهكوم  لیه من  مله العام. 

)الع ل من وظیف  أمیریه او الهرمان من الوظیف  " ( من قااون العقوبان26وقد  رفته الماد )

 .افسفا ومن المرتبان المقرر  لفا(

 الم ادر  -

دوله والم ررادر  او ان ي ی ول الى ألالم ررادر  اي ا ج مال تم ضرربطه جبرا  ن  رراهبه لك

الم ررادر  ألعامه ترد  لى جمین أموال الشررال واذا الاوج من الم ررادر  ) ام ، واا رر (، 

ماد  ) قا لل لدسرررررررتور40مهظور وف م  لألموال مهظور  وب تجو   " ( من ا عا الم ررررررررادر  ال

 " الم ادر  الاا  ، اب بهكم قضا ي

مال معین واذا الاوج من الم رررادر  ب یجو  اب بهكم  اما الم رررادر  الاا ررر  ف افا ترد  لى

 قضا ي

 شروط الم ادر ة

اافا ترد  لى أشرررریال وان تلق األشرررریال مضرررربوط  ویه ررررر في األشرررریال المادی  دون   .1

 المعاوی 

 ان الشيل الم ادر یل م أن یكون مضبوطا  .2

 یجب أن تكون بهكم قضا ي ،ف  تجو  الم ادر  بقرار أدارى .3
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 والتوصيات  تاالستنتاجا

 ابستاتاجان  .1

 ةان أام ا ستاتاجان تتمثل بما یأتي

( ۱۱۱ان المشرررج العراقي لم یعرف الجریم  المال  بالشرررف في قااون العقوبان رقم ) .1

، وان كان قد  رف غیراا من الجرا م الجریم  السرررریاسرررری  ، وااما أورد ۱۹۹۹السررررا  

 قوبان ( ۹أ//۲۱باته في الماد  ) لى سرررربیل المثال  ررررورا للجریم  المال  بالشرررررف 

 لى اذه ال رررررررور واي ة كالسررررررررق  وا ات   والت ویر وایاا  األماا  وا هتیال 

 والرشو  واتق العر  .

ان القضررال الجاا ي لم یعرف الجریم  المال  بالشرررف ، كذلق ، وااه یكتفي في أهكامه  .2

ل ا داري قد  رف أن یذكر و ررف الجریم  بأافا مال  بالشرررف فهسررب . لكن القضررا

الجریم  المذكور  وذلق ب ستا  ه تعریففا من الو ف الذي و فن به بكوافا مال  

بالشرررف. ویمكن تعریففا بأافا " الجریم  التي تكشررف  ن سررلوق سرريل لمرتكبفا أادر 

 ا تباره بفذا ا رتكاب وكان مابوذا بین أفراد المجتمن  ا له بالثق  واألماا  "

  بكوافا مال  بالشرف لم یقت ر الال  لیه في قااون العقوبان فقط ان و ف الجریم .3

، اذ ان المشررررج قد و رررف بع  الجرا م بكوافا مال  بالشررررف أیضرررا وذلق بموجب 

بع  القراران التي لفا قو  القااون ، كجریم  تسرررررریب أو افشرررررال األسررررر ل  ا متهاای  

كما ان . ۲۰۰۰( لسا  57رقم )المعدل بالقرار  1996لسا  ( ۱۳۲بموجب القرار رقم )

المشررررج أورد الو رررف المذكور في قوااین أارى، كو رررفه للجریم  ا راابی  بكوافا 

 .۲۰۰۵لسا  ( ۱۳جریم  مال  بالشرف وذلق بموجب قااون مكافه  ا رااب رقم )

ی هظ ان جرا م اطیر  أارى بقین بماأى  ن و رررررف ا ا ل بالشررررررف رغم األثر  .4

في المجتمن وفي سرررررررلوق مرتكبفا ، كجریم  التي بموجب الماد   السررررررریيل الذي تتركه

( ماه 340 قوبان ، وجریم  ا ضررررار  مدا با قت ررراد الوطاي بموجب الماد  ) ۳۷۷

 ، مث  .
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ومررا بعررداررا من قررااون ( ۳۹۳في جرا م اتررق العر  المعرراقررب  لیفررا بموجررب المرراد  ) .5

م   لى كو یه مكراا  لى العقوبان  لق المشررررررررج الجاا ي وجود الجری ن المجاي  ل

ارتكاب الجریم  أو ااه لم یكن قد بلل سررررن الرشررررد ، مما یترتب  لیه أاه ب تعد األفعال 

جریم  ، ب مال  بالشرف وب غیر مال  به ، اذا كان المجاي  المرتكب  الماافی  لألا و

 ل في ا لیه بالغا سررن الرشررد وراضرریا بالفعل المرتكب ضررده ، ویجب الهكم ببرال  الف

 مثل اذه األهوال .

یترتب  لى ارتكاب الجریم  المال  بالشرررف ، فضرر   ن العقوبان التي یقرراا قااون  .6

العقوبان ،  قوبان ااضرررررباطی  تفر   لى مرتكبیفا من ذوي ال رررررف  الوظیفی  وذلق 

، كعقوب  الع ل من ۱۹۹۱( لسرررررررا  14بموجب قااون ااضرررررررباط موظفي الدول  رقم )

  ل الموظف الذي یرتكب اهدى  ۱۹۹۳لسرررررا  ( ۱۸وجب القرار رقم )الوظیف  ، فقد أ

جرا م السرررررق  أو ا ات   أو الرشررررو  ، فقط ، أثاال قیامه بواجبان وظیفته وب ررررفته 

الرسرررمی  ، كعقوب  تبعی  و دم جوا  ا اد  تعییاه في دوا ر الدول  والقطاج العام . رغم 

أو أن اااق جرا م أارى مال  بالشررررررررف یمكن أن یرتكبفا الموظف كجریم  الت ویر 

تسررریب أو افشررال األسرر ل  ا متهاای  ، ف اه ولعدم وجود ال  ررری  بالع ل ، كما او 

الدول  یذاب الى  ی، ی هظ ان مجل  شرررررور1993لسرررررا  ( ۱۸الهال في القرار رقم )

/ ثاماا /  8القضال بع ل الموظف الذي یرتكب جریم  الت ویر مستادا الى ال الماد  )

ول  بعد الموظف قد ارتكب فع  اطیرا یجعل بقا ه في أ( من قااون ااضباط موظفي الد

، 2014الادم  مضررررر بالم ررررله  العام  ، وكان المجل  مسررررتقرا  لى ذلق لغای   ام 

لكاه بعد اذا العام  دل الى قضررررال أاراو ان الع ل للموظف یتوقف  لى رأي ا دار  

 م له  العام .ان وجدن أن بقال الموظف الم ور، مث ، في ادم  الدول  مضر بال

توجد جرا م في قااون العقوبان العراقي اكثر اطوره او تساوي جرا م المال  بالشرف  .7

م  لق جریلكن لم تعتبر جرا م مال  بالشرررررف مافا اتق العر  وجریم  ابسررررتی ل كذ

 .اطیره ومتقل  ن جریم  ابات   اطوره لكن لم تعتبر جریمه مال  بالشرف
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 التو یان  .2

لما كاان الجرا م المال  بالشرف قد وردن في قااون العقوبان  لى سبیل المثال ولی   .1

 قوبان ، ولما ( 6/أ/21 لى سررربیل اله رررر أو التهدید، كما ا رررن  لى ذلق الماد  ) 

المهاكم الج ا ی  تتقید في الهاو و ف ا ا ل بالشرف بالجرا م المذكور  دون  كاان

 قوبان لیشرررمل جرا م ( 6/أ/21هاج    اد  الاظر بال الماد  ) سررروااا ،  لیه تقوم ال

 أارى لفا آثار سی   كجریم  ال اى وجریم  ا ضرار با قت اد الوطاي وسوااا.

للمهررافظرر   لى الهق في اقررال العر  أن تعررد األفعررال المعرراقررب  لیفررا بموجررب المرراد   .2

ن جرا م مال  بالشرف ان كان المجاي  لیه راشدا وما بعداا من قااون العقوبا( ۳۹۳)

وراضرریا بالفعل المرتكب ضررده من  دمه ، وذلق لدرل مااطر األفعال الماافی  لألا و 

المرتكب  من البالغین ب رادتفم ورضرراام التي ب یعداا قااون العقوبان جریم  ، ب مال  

 ید  و یاا  لأل را  .بالشرف وب غیر مال  به ، لتع ی  التمسق باألا و الهم

/ ثاماا( من قااون  8بعد اقل مضرررمواه الى الماد  ) ۱۹۹۳( لسرررا  18الغال القرار رقم ) .3

وتعدیل ا رررفا بما یجعله  1991( لسرررا  14ااضرررباط موظفي الدول  والقطاج العام رقم )

یفید  رررراه  و لى اهو أمر بع ل الموظف من وظیفته افا یا و دم جوا  ا اد  تعییاه 

لدول  والقطاج العام ان ارتكب اهدى الجرا م المال اال أدال في دوا ر ا بالشررررررررف أث   

واجبان وظیفته وب فته الرسمی  من  دمفا ألن سلوق الموظف اارج الوظیف  یاعك  

 لى وظیفته ، لتكون اااق ا ررررررول  ررررررریه  جا م  بالع ل الهمای  الوظیف  وردج 

الموظفین  ن ارتكاب الجرا م المال  بالشرف ، وا بتعاد  ن ا ستااد الى رأي ا دار  

بهسب تقدیراا ان كان بقا ه في ادم  الدول  مضر بالم له  العام   في   ل الموظف

من  دمه ، ألن ا دار  لیسرررررن جف  قضرررررا ی  وربما ب تملق هسرررررن التقدیر في جریم  

مال  بالشررررررف ، فضررررر   ن ان القضرررررال سررررراه   هقاو الهق فیما یتعلق با دار  أو 

 الموظف أو الوظیف .
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تفررا بعرردم ایقرراف تافیررذ العقوبرر  في الجرا م المالرر  اسرررررررتمرار مهكمرر  التمیی  في قرارا .4

بالشررررررف ، ألن ایقاف التافیذ ب یأتلف من ظروف ارتكاب الجریم  المال  بالشررررررف ، 

ولغر  تهقیق غای  العقوب  في الردج ،  شرررررا   الثق  في التعامل وتع ی  األماا  بین 

كن   التي تال بشرررففم ، لالاا  والسررمو بسررلوكفم بالترفن وا بتعاد  ن ارتكاب الجریم

 ذلق ب یمان من التما  ظرف قضا ي مافف للمجرم ان توافر اذا الظرف.

قل اااق جرا م ب تهیف ان العقوبان العراقي تشررریعي في قااون اقل في قااون اااق  .5

ولكافا لم تو رررف بالجرا م المال  بالشررررف لذلق اطور   ن الجر ام المال  بالشررررف 

  .یجب تعدیل قااون العقوبان المداي وفق اذا السیاو
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