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ملخص
الصلح اجلنائي نظام إجرائي ال يطبق إال مبناسبة ارتكاب جرمية ما ،ومن
أبرز غاايته ،إيقاف اإلجراءات القانونية الناشئة عن ذلك اجلرم ،من
خالل إهناء الدعوى اجلزائية ،اليت تولدت عنه .يكتسب الصلح اجلنائي
أمهية ابلغة يف إطار التشريع والقضاء اجلنائي ،إذ إن من شأنه التخفيف
عن كاهل القضاء ،من خالل ما يرتتب عليه من أثر تتمثل ابنقضاء
الصلح إبجراءات مبسطة
الدعوى اجلزائية العامة الناشئة عن اجلرمية حمل ُّ
وواضحة تؤدي إىل سرعة الفصل فيها بغري طريقة اإلجراءات اجلنائية.
شرع العراقي التنبه لنجاح هذا
ومن هذا املنطلق ،كان ينبغي على ال ُـم ِّ
النظام من خالل التوسع يف نطاق إقراره ،واالبتعاد عن جمال تضييقه.
وهذا ما حاول الباحث معاجلته يف إطار هذه الورقة ،من خالل بيان
نطاق الصلح اجلنائي يف اجلرائم الواقعة على األشخاص  ،فضالا عن بيان
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 يالئم منهج ا،نطاق الصلح اجلنائي يف اجلرائم اليت متس مال اإلنسان
 بغية التوصل إىل، وحتليلها،نوعي ا مكتبي ا قائم ا على استقراء النصوص
 إىل أن هذا، وقد توصل الباحث.حلول انجحة ملشكلة الدراسة
 غري أنه مل، وإن انل نصيبا من التنظيم يف إطار التشريع العراقي،اإلجراء

 حيث،يرق إىل التنظيم الذي انله يف إطار التشريعات اجلنائية األخرى
 من خالل التوسع يف نطاق،شرع العراقي التنبه له
ِّ كان ينبغي على ال ُـم
 حىت يتم وضع حل لزخم القضااي، واالبتعاد عن جمال تضييقه،إقراره
لقد. الذي أصبح أمرا واضحا يف هذا امليدان،املثارة يف ساحة القضاء
،دعا الباحث إىل ضرورة إجراء تعديل على جممل النصوص التشريعية
احلد من دوره الناجح يف فض
ِّ  و،اليت من شأهنا تضييق نطاقه
. وإحالل السالم بدالا من اخلصام،اخلصومات
. التشريع العراقي، الصلح، القيود القانونية:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT

The criminal reconciliation is a procedural system which does
not apply without a crime; its aim is to cease the legal
procedures that were produced by that crime and stop the case
that has resulted from that crime. Criminal reconciliation has a
paramount importance in the framework of criminal jurisdiction
and legislation. It has the potential to reduce the burden of the
judiciary through its ability to end the general criminal case that
is produced by the crime under the conciliation via simplified
and clear procedures leading to settlement of the case in a way
out of the criminal procedures. From this point, the Iraqi
legislator should pay more attention to the significance of this
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system through expansion of his/her legislation and being far
from the narrowing of his/ her legal scope. This is what the
researcher attempts to deal with in the framework of this paper
and showing the scope of criminal scope in terms of the crimes
that had been committed on persons. In addition, the researcher
shows the scope of criminal reconciliation in terms of the crime
that are related to human finance using for that a library and
qualitative approach through inducing and analyzing the texts in
order to reach the best solution for the problem of the study. The
study concludes based on the following results: Although this
procedure has more organization in the light of Iraqi legislation,
it does not rise to the level of being a well-organized system such
as that found in other criminal procedures. Consequently, the
Iraqi legislator should be aware of expanding the scope of
legislation and refrain from narrowing it, and put up a solution
to the momentum to the crime in the field of the judiciary which
has become clear in this field. The study also recommends
making some modifications to most of the legal texts which can
narrow the scope of the criminal conciliation and restrict its role
in the settlement of the disputes and replace the quarrel with
peace instead.
Keywords: legal restrictions, reconciliation, Iraqi legislation .

َّ
املقدمة

 ومن،الصلح اجلنائي نظام إجرائي ال يطبق إال مبناسبة ارتكاب اجلرمية

 من،أبرز غاايته إيقاف اإلجراءات القانونية الناشئة عن ذلك اجلرم
 ويكون ذلك بتوافق، اليت تولدت عنه،خالل إهناء الدعوى اجلزائية
يكتسب الصلح. اثنيا، ويف األحوال اليت حيددها القانون،أطرافه أوالا
 إذ إن من شأنه،اجلنائي أمهية ابلغة يف إطار التشريع والقضاء اجلنائي
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التخفيف عن كاهل القضاء ،من خالل ما يرتتب عليه من أثر يتمثل
الصلح إبجراءات
ابنقضاء الدعوى اجلزائية العامة الناشئة عن اجلرمية حمل ُّ
مبسطة وواضحة ،تؤدي إىل سرعة الفصل فيها بغري طريقة اإلجراءات
اجلنائية.
إن للصلح دورا مهما يف إعادة أتهيل اجملرم وإصالحه ،إذ إنه
يُسهم يف التقليل من اكتظاظ املؤسسات العقابية من النزالء ،على حنو
جيعل التأهيل واإلصالح أكثر فاعلية ،وحيقق الغاايت املنشودة يف جعل
احملكوم عليه عنصرا انفع ا يف اجملتمع ،ويساعد يف بنائه وهنضته ،إضافة
دور يف تقليل النفقات ،اليت تتحملها الدولة يف
إىل ذلك ،يظهر للصلح ٌ

إدارة العدالة اجلنائية؛ فيمكن للدولة ،ومن خالل تطبيق الصلح ،أن

توجه كثريا من األموال ،اليت كانت تنفق على إجراءات التحقيق،
واحملاكمة ،وما يتطلبه تنفيذ األحكام الناجتة عنها ،إىل جماالت أخرى
تكون أكثر أمهية واعتبارا ،وابلتايل ،يسهم يف حتقيق العدالة اجلنائية
املنشودة اليت ينعكس جناحها على اجملتمع أبسره.
وإذا كان هذا اإلجراء قد انل نصيبا من التنظيم يف إطار
التشريع العراقي ،إال أنه مل يرق إىل التنظيم الذي انله يف إطار تشريعات
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شرع العراقي يف
اجلنائية األخرى ،السيما ابلنسبة لنطاقه ،فقد حاد ال ُـم ِّ
تنظيمه لنطاق الصلح اجلنائي عن هنج تلك التشريعات.
لقد اعتمد الباحث يف دراسته املنهج الوصفي املقارن؛ بغية
حتليل ومقارنة ما مت استقراؤه من نصوص حىت يتم الوصول إىل حلول
عملية ملشكلة البحث ،من خالل مبحثني؛ ُخصص األول لبيان نطاق
وخصص املبحث
الصلح اجلنائي يف اجلرائم الواقعة على األشخاصُ ،
الثاين ،لبيان نطاق الصلح اجلنائي يف اجلرائم اليت متس مال اإلنسان.

شرع العراقي التنبه إىل
وبناءا على ما تقدم ،كان يفرتض ابل ُـم ِّ
أمهية هذا النظام ،من خالل التوسع يف نطاق إقراره واالبتعاد عن جمال
تضييقه ،من أجل وضع حل لزخم القضااي املطروحة يف ساحة القضاء
املكتظة من هذا النوع ،على حنو يتطلب التخفيف من حدة اإلجراءات
ميكن حتقيق العدالة اجلنائية وإقرارها ،وهذا ما سوف يتبناه
اجلنائية مبا ِّ
الباحث يف إطار هذه الدراسة ،من خالل بيان نطاقه يف إطار التشريع
العراقي .
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املبحث األول :نطاق الصلح اجلنائي يف اجلرائم الواقعة على
األشخاص.
شرع العراقي عن اجلرائم الواقعة على األشخاص يف الكتاب
تكلم ال ُـم ِّ
الثالث من الباب األول من قانون العقوابت النافذ رقم  111لسنة
1969ومن خالل االطالع على النصوص القانونية اخلاصة هبذه اجلرائم
شرع العراقي مل يبح الصلح اجلنائي يف مجيع هذه اجلرائم ،فقد
جند أن ال ُـم ِّ
حصر نطاق هذا الصلح يف اجلرائم اليت يتوقف حتريك الدعوى اجلزائية

الناشئة عنها بشكوى اجملين عليه أو من يقوم مقامه قانونيا ،وقد أشار
إىل قسم منها يف إطار قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم 23
لسنة  1979يف املادة الثالثة منه ،وأشار إىل القسم اآلخر يف إطار
قانون العقوابت ،وتتمثل جبرائم االعتداء على األُسرة ،واجلرائم اليت متس
سالمة اجلسم ،فضالا عن اجلرائم املتعلقة بشرف اإلنسان واعتباره .وميكن
بياهنا بشيء من اإلجياز على النحو اآليت:
املطلب األول :الصلح يف جرائم االعتداء على األسرة.
شرع العراقي الصلح يف بعض اجلرائم ،اليت تقع على احلياة
أجاز ال ُـم ِّ
األسرية ،وحصر مكانة الصلح فيها مبن له حق حتريك الدعوى اجلزائية
الناشئة عنها ،وتتمثل هذه اجلرائم ابآليت:
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أوالا :جرمية زان الزوجية .على الرغم من جترمي القوانني اجلزائية جلرمية الزان
كوهنا متس كيان األسرة واستقرارها ،إال أهنا مل تورد تعريف ا خاص ا هبا ،غري
أن بعض الشَُّّراح ،قد اجتهدوا يف إيراد بعض التعريفات ،وإن اختلفت
صياغتها ،لكنها تعطي معىن حمددا ،ومن تلك التعريفات ،أهنا )ارتكاب
الوطء غري املشروع من شخص متزوج مع امرأة أو رجل برضاه حال قيام
الزوجية فعالا أو حكما(( .النووي )0891 ،كما وعرفها جانب آخر
من الفقه على أهنا )ارتكاب شخص متزوج الوطء غري املشروع مع توفر
القصد اجلنائي مع امرأة أو رجل برضاه حال قيام الزوجية فعالا أو
حكم ا(( .نوري )0899 ،ومن هذين التعريفني ،يتبني أن جرمية الزان،
عملية اتصال غري مشروع بني رجل متزوج ابمرأة متزوجة أو غري متزوجة،
وهو ما حيقق زان الزوج ،أو أنه اتصال غري مشروع بني امرأة متزوجة من
رجل متزوج أو غري متزوج وهو ما حيقق زان الزوجة ،فتتحقق هذه اجلرمية
ابلوطء غري املشروع بني رجل وامرأة يف غري زواج صحيح والشبه زواج.
شرع العراقي زان الزوجية .ووضعت
(قحماوي )0899 ،وقد جرم ال ُـم ِّ
شروط للتحقق من وقوع هذه اجلرمية ،أبرزها:
.1االتصال اجلنسي الطبيعي بني الزوجة أو الزوج وشخص آخر أثناء
قيام الزوجية.
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.2أن يكون أحد طريف اجلرمية أو كالمها متزوج ا بعقد صحيح قائم ا فعالا
أو حكما ،فارتكاب هذا الفعل غري املشروع من غري املتزوجني ال يُ ُّ
عد
زانا ،وفقا ألحكام القانون.
.3هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية ،وعليه ،فإنه يلزم لتحققها القصد
اجلنائي ،وهو إرادة الزوجة هلذ الفعل ،فضالا عن علمها ابلعالقة الزوجية
الصحيحة القائمة مع زوجها.
شرع العراقي شرط ا خاص ا ابلزوج ،هو اشرتاط وقوع اجلرمية
.4أضاف ال ُـم ِّ

يف منزل الزوجية سواءٌ أكانت إقامة الزوج فيه فعلية أم إحتمالية( .قانون
العقوابت العراقي)0898 ،

وعُلل هذا التجرمي ،يف أنه حيمي مصلحة خاصة؛ قوامها محاية

األسرة كنظام اجتماعي وقانوين فضالا عن محاية مصلحة عامة ،تتمثل
يف محاية اجملتمع من العدوان على قيمه اليت استقر عليها ،وقد رجح
شرع العراقي يف إطار هذه احلماية ،املصلحة اخلاصة على املصلحة
ال ُـم ِّ
العامة ؛ فاشرتط لتحريك الدعوى اجلزائية الناشئة عن هذه اجلرمية ،أن
يكون هناك الشكوى من اجملين عليه أو ممن يقوم مقامه قانوني ا ،وبذلك،
شرع هذه اجلرمية ضمن اجلرائم اليت ميكن إمتام الصلح فيها؛
أُدخل ال ُـم ِّ
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فأجاز للمجين عليه أو من ميثله قانوني ا يف إطار هذه اجلرمية الصلح مع
املتهم رغبة منه يف احليلولة دون تفكك األسرة وتشتتها.
اثني ا :جرمية زان احملارم .يُقصد هبذه اجلرمية ،العالقة اجلنسية الكاملة بني
ابلغني مكلفني ممن تربطهم عالقة قرابة دم أو مصاهرة( .درويش،

شرع العراقي هذه اجلرمية؛ ملا تنطوي عليه من
 )8119وقد جرم ال ُـم ِّ
تزعزع للمبادىء والقيم األخالقية ،إضافة إىل ما تنطوي عليه من خسة
الفاعل ودانئته ،إذ نص على أنه يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على عشر
سنني أو ابحلبس من واقع أحد حمارمه أو الط هبا برضاها وكانت قد
أمتت الثامنة عشر من عمرها ،ويعد ظرفا مشددا إذا محلت اجملين عليها
أو أزيلت بكارهتا أو أصيبت مبرض تناسلي نتيجة للفعل ،أو كان اجلاين
من املتولني تربية اجملين عليها ،أو مالحظتها ،أو ممن له سلطة عليها .وال
جيوز حتريك الدعوى عن هذا الفعل ،أو اختاذ أي إجراء فيه إال بناءا على
شكوى من اجملين عليها أو من أصوهلا أو فروعها أو أخوهتا أو أخواهتا.

(قانون العقوابت العراقي،

.)0898

شرع العراقي مصلحة العائلة يف احملافظة على
لقد قدَّم ال ُـم ِّ
مسعتها وشرفها على املصلحة العامة يف جرمية زان احملارم؛ إذ قيد احلق يف
حتريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها بشكوى اجملين عليه أو من يقوم
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مقامه قانوني ا ،وبذلك أدخلت هذه اجلرمية يف نطاق اجلرائم ،اليت يُباح
فيها الصلح اجلنائي.
اثلث ا :جرمية االمتناع عن دفع النفقة أو أجرة احلضانة أو الرضاعة أو
شرع العراقي
السكن املقررة مبوجب حكم قضائي واجب النفاذ .نص ال ُـم ِّ

على أنه )من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ أبداء نفقة لزوجته،

أو أحد من أصوله ،أو فروعه ،أو أي شخص آخر ،أو أبدائه أجرة
حضانة ،أو رضاعة ،أو سكن ،وامتنع عن األداء مع قدرته على ذلك
خالل الشهر التايل إلخباره ابلتنفيذ ،يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على
سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني .والجيوز
حتريك الدعوى إال بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي
الدعوى بتنازله عن شكواه أو أبداء املشكو منه ما جتمد بذمته فإذا كان
التنازل أو األداء قد حصل بعد صدور حكم يف الدعوى ،أوقف تنفيذ
العقوبة(( .قانون العقوابت العراقي ،)0898 ،يتبني لنا ،من خالل هذا
النص ،الشروط الالزمة لقيام هذه اجلرمية ،وميكن بياهنا على النحو اآليت:
 .0صدور حكم قضائي أبداء نفقة لزوجه ،أو أحد أصوله ،أو
فروعه ،أو أي شخص آخر ،أو أداء أجرة حضانة ،أو رضاعة،
أو سكن.
318

MJSL | DECEMBER 2017 | VOL 6
ISSN : 1985-7454 | E-ISSN : 2590-4396
www.mjsl.usim.edu.my

 .8االمتناع عن دفع النفقة احملكوم هبا خالل الشهر التايل إلخباره
ابلتنفيذ مع قدرته على الدفع ،وميكن التثبت من القدرة على
الدفع جبميع طرق اإلثبات.
 .3تُ ُّ
عد هذه اجلرمية ،من اجلرائم العمدية ،اليت يلزم قيامها توفر
عناصر القصد اجلنائي املتمثلة ابلعلم واإلرادة.
 .4جيب أن حترك الدعوى اجلزائية الناشئة عن هذه اجلرمية بشكوى
من اجملين عليه ،أو ممن يقوم مقامه قانوني ا ،وهبذا الشرط
أُدخلت هذه اجلرمية يف نطاق اجلرائم ،اليت جيوز فيها الصلح
اجلنائي ،مىت توفرت الشروط الالزمة لقيامه ،وقد سبق أن أشران
إليها عند بيان شروط الصلح اجلنائي.
املطلب الثاين :الصلح اجلنائي يف اجلرائم اليت متس حق اإلنسان يف
سالمة جسمه.
حاولت التشريعات البشرية عامة أن حتافظ على حق اإلنسان يف سالمة
جسمه ،ووضعت احلماية القانونية اليت متنع االعتداء على هذا اجلسد،
شرع العراقي ،على
وكفلت له ممارسة حياته الطبيعية ،ولقد سار ال ُـم ِّ
كل فعل من شأنه املساس هبذا احلق سواء أكان
الطريق نفسه؛ َّ
فجرم َّ
عمدايا أو غري عمدي ،ويف الوقت ذاته ،أجاز للمجين عليه ،أو من يقوم
مقامه قانونيا ،أن يعقد الصلح مع املتهم يف مجيع صور هذا املساس،
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بغض النظر عن كونه عمدايا أم ال ،وميكننا أن نستعرض هذه اجلرائم،
بشكل من اإلجياز على النحو اآليت:
شرع العراقي الصلح اجلنائي يف
أوالا :جرائم اإليذاء العمدية :أجاز ال ُـم ِّ
جرمية اإليذاء العمدية مهما كانت طبيعتها ،إال إن كانت هذه اجلرمية قد
وقعت على موظف عام ،أو مكلف خبدمة عامة أثناء أدائه واجبه أو
بسبب ذلك( .قانون اخلدمة املدنية العراقي رقم  84لسنة )0891
شرع العراقي هذه
(اجلمل( )0899 ،عبدالستار )0899 ،وقد بـ َّني ال ُـم ِّ
اجلرائم يف املواد( 415 ، 413قانون العقوابت العراقي)0898 ،

وهي:
 .0جناية اإليذاء العمدي؛ وتتمثل هذه اجلناية ،جبرمية اإليذاء
املفضي إىل عاهة مستدمية ،وقد نصت عليها املادة  412جاء
فيها ) :من اعتدى عمدا على آخر ابجلرح أو الضرب أو
ابلعنف أوإبعطاء مادة ضارة أو ابرتكاب أي فعل آخر خمالف
للقانون قاصدا إحداث عاهة مستدمية به يعاقب ابلسجن مدة
ال تزيد على مخس عشر سنة .وتتوفر العاهة املستدمية إذا نشأ
عن الفعل قطع أو إنفصال عضو من أعضاء اجلسم أو برت جزء
منه أو فقدان منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة يف العقل أو
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تعطيل إحدى احلواس تعطيالا كلي ا أو جزئي ا بصورة دائمة أو
تشويه جسيم اليرجى زواله أو خطر حال على احلياة(.
شرع العراقي يف املادة
 .8جنح اإليذاء البسيط ،اليت نص عليها ال ُـم ِّ
 413وجاء فيها أنه ) أ .من اعتدى عمدا على آخر ابجلرح
أو ابلضرب أو ابلعنف أو ابرتكاب أي فعل آخر خمالف
للقانون فسبب له أذى أو مرض ا يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد
على مائة دينار ،أو إبحدى هاتني العقوبتني .وتكون العقوبة
احلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات والغرامة اليت ال تزيد
على ثالمثائة دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني -0 :إذا نشأ
عن اإلعتداء كسر عظم -8 .إذا نشأ عن االعتداء أذى أو
مرض أعجز اجملين عليه عن القيام أبشغاله املعتادة مدة تزيد
على عشرين يوما .ب .وتكون العقوبة احلبس إذا حدث
اإليذاء ابستعمال سالح انري أو آلة معدة لغرض اإليذاء أو
مادة حمرقة أو آكالة أو ضارة( .
 .3خمالفات اإليذاء العمدي ،اليت جاءت هبا املادة  415وقضت
أبن ) كل من وقع منه اعتداء أو إيذاء خفيف مل يرتك أثرا جبسم
اجملين عليه يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر،
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وبغرامة ال تزيد على ثالثني دينارا ،أو إبحدى هاتني
العقوبتني(.
يظهر من هذه النصوص ،أن مجيع اجلرائم اليت تضمنتها ،تعد اعتداءا
على سالمة جسم اإلنسان ،ويتطلب حتققها أن تقع على إنسان حي،
إضافة إىل حتقق الركن املادي بعناصره الثالثة ،وهي :الفعل بصورة من
الصور اليت جاء هبا نص القانون فيتخذ شكل الضرب ،أو اجلرح ،أو
العنف ،أو إعطاء املادة الضارة ،أو ارتكاب أي فعل خمالف للقانون.
(النواوي) (جاد) (الشاوي ع )0893 ،.والنتيجة هلذا الفعل ،إىل
جانب العالقة السببية اليت تربط بني صور الفعل و النتيجة اإلجرامية هلذا
الفعل .ويلزم لتحقق هذه اجلرائم الركن املعنوي وقوامه القصد اجلنائي
بعنصرية العلم واإلرادة( .الشاوي س( )0884 ،.العال.)8119 ،
شرع العراقي الصلح اجلنائي
اثنيا :جرائم اإليذاء غري العمدي .أجاز ال ُـم ِّ

يف مجيع صور اإليذاء غري العمدي ،اليت متس سالمة جسم اإلنسان،
وقد نص قانون العقوابت العراقي ،يف الفقرتني األوىل والثانية من املادة
416على معاقبة من يفعل ذلك ،فقال1 ) :ـ كل من أحدث خبطئه

أذى أو مرض آبخر أبن كان ذلك انشئ ا عن إمهال أو رعونة أو عدم
احتياط أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة واألوامر يعاقب ابحلبس مدة ال
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تزيد على ست أشهر وبغرامة ال تزيد على مخسني دينار ،أو إبحدى
هاتني العقوبتني 2 .ـ تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سنتني ،إذا
نشأ عن اجلرمية عاهة مستدمية ،أو وقعت نتيجة إخالل اجلاين إخالل
جسيما مبا تفرضه عليه أصول وظيفته ،أو مهنته ،أو حرفته ،أو كان
حتت أتثري مسكر ،أو خمدر وقت ارتكاب اخلطأ الذي جنم عنه احلادث،
أو نكل وقت احلادث عن مساعدة من وقعت عليه اجلرمية ،أو عن
طلب املساعدة له مع متكنه من ذلك ،أو أدى اخلطأ إىل إصابة ثالثة
أشخاص فأكثر(  .ويتبني من هذا النص أنه يلزم لقيام هذه اجلرمية ،أن
يكون حملها االعتداء على سالمة إنسان حي ،إىل جانب الركن املادي
بعناصره الثالثة؛ الفعل أو االمتناع غري العمدي الذي ميس سالمة
اجلسم ،وما يرتتب على هذا الفعل ،فضالا عن العالقة السببية اليت تربط
بني صور هذا املساس ،والنتيجة اإلجرامية املرتتبة على ذلك .وأن يتوفر،
إىل جانب ذلك ،الركن املعنوي القائم على اخلطأ غري العمدي( .قانون
العقوابت البحريين لسنة  )0899الذي يتخذ إحدى الصور اليت جاء
هبا النموذج القانوين هلذه اجلرمية ،متمثالا إبالمهال ،أو الرعونة ،أو عدم
االنتباه ،أو عدم االحتياط ،أو عدم مراعاة القوانني واألنظمة واألوامر.
شرع
(البزركان ع( )8118 ،.عبدالرزاق )0889 ،ونتفق مع ال ُـم ِّ
العراقي يف هذا التوجه؛ حيث متثل هذه اجلرائم نسبة كبريه من بني اجلرائم
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املنظورة أمام القضاء ،ابلتايل ،فإن إابح الصلح فيها من شأنه أن خيفف
العبء على احملاكم اجلزائية ،فضالا عن أهنا ال تعكس خطورة إجرامية
لدى اجلاين ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فالذي جنده على
صعيد الواقع ،هو انعقاد الصلح يف هذه اجلرائم دون النظر إىل إجازة
شرع أو عدم إجازته ،وابلتايل فإن عدم إجازة الصلح يف مثل هذه
ال ُـم ِّ
اجلرائم يعقد النزاع ،ويفسد العالقات بعد أن هدأت النفوس ،واقرتبت
من إهناء النزاع ،وإحالل التوافق بني أطرافه.
املطلب الثالث :الصلح يف اجلرائم اليت متس شرف اإلنسان وكيانه
املعنوي.
أجاز القانون العراقي الصلح يف اجلرائم اليت متس شرف اإلنسان وكيانه
املعنوي ،وذلك يف جرائم التهديد ،والقذف ،والسب ،وإفشاء األسرار،
بشرط أن اليكون ذلك موجه ا إىل موظف ،أو مكلف خبدمة عامة أثناء
شرع العراقي هذه اجلرائم يف املواد
أداء الواجب أو بسببه ،وقد بني ال ُـم ِّ
( 434 ،433 ،438 ،431قانون العقوابت العراقي)0898 ،
وميكن بيان ذلك يف النقاط اآلتية:
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شرع العراقي الصلح اجلنائي يف مجيع صور
أوالا :جرمية التهديد .أجاز ال ُـم ِّ

جرمية التهديد ،اليت عاقب عليها يف املواد ( )438،431حيث نصت

املادة  431على أنه ( 0ـ يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات
أو ابحلبس كل من هدد آخر ابرتكاب جناية ضد نفسه ،أو ماله ،أو
ضد نفس أو مال غريه ،أو إبسناد أمور خمدشة ابلشرف أو إفشائها
وكان ذلك مصحوابا بطلب أو بتكليف أبمر ،أو االمتناع عن فعل ،أو
مقصودا به ذلك  8ـ ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا إذا كان التهديد يف خطاب
خال من اسم مرسله أو كان منسوابا صدوره إىل مجاعة سرية موجودة أو
مزعومة) .ونصت املادة  430على أنه (يعاقب ابحلبس كل من هدد
آخر ابرتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غريه
إبسناد أمور خادشة للشرف أو االعتبار أو إفشائها بغري احلاالت املبينة
يف املادة  .)431وقضت املادة  438على أنه (كل من هدد آخر
ابلقول أو الفعل أو اإلشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر يف
غري احلاالت املبينة يف املادتني  431و 430يعاقب ابحلبس مدة التزيد
شرع
على سنة واحدة أو بغرامة التزيد على مائة دينار) .وقد اشرتط ال ُـم ِّ
العراقي إلمتام الصلح اجلنائي يف جرائم التهديد ،ضرورة موافقة قاضي
التحقيق ،وإن كانت العقوبة املقررة للجرمية تقل عن سنة.
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تظهر النصوص السابقة ،أن حتقق شروط الصلح ،وموافقة
القاضي أو احملكمة على تلك الشروط ،يُلزم إهناء الدعوى اجلزائية الناشئة
عن ذلك بقوة القانون.

شرع العراقي على جرمية القذف يف املادة
اثنيا :جرمية القذف .نص ال ُـم ِّ
 ،433حيث جاء فيها (0ـ القذف هو اسناد واقعة معينة إىل الغري
إبحدى طرق العالنية من شأهنا لو صحت أن توجب عقاب من
أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه ،ويعاقب من قذف غريه ابحلبس
وابلغرامة ،أو إبحدى هاتني العقوبتني ،وإذا وقع القذف بطريق النشر يف
الصحف أو املطبوعات أو إبحدى طرق اإلعالم عدا ذلك ظرف ا مشددا
 8ـ وال يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما أسنده إال إذا كان القذف
موجها إىل موظف أو مكلف خبدمة عامة أو إىل شخص ذي صفة نيابة
عامة أو كان يتوىل عمالا يتعلق مبصاحل اجلمهور وكان ما أسنده القاذف
متصالا بوظيفة املقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل ما أسنده
شرع العراقي الصلح يف هذه اجلرمية ما مل
انتفت اجلرمية) .وقد أجاز ال ُـم ِّ
توجه إىل موظف مكلف خبدمة عامة ،أثناء أدائه واجبه أو بسبب ذلك.
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اثلث ا :جرمية السب .نصت املادة  434من قانون العقوابت العراقي على
أنه (السب هو رمي الغري مبا خيدش شرفه أو اعتباره ،أو جيرح شعوره وإن
مل يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة ،ويعاقب من سب غريه ابحلبس مدة
ال تزيد على سنة ،وبغرامة التزيد على مائة دينار أو إبحدى هاتني
العقوبتني ،وإذا وقع السب بطريق النشر يف الصحف أو املطبوعات أو
إبحدى طرق اإلعالم األخرى عد ذلك ظرفا مشددا).
وقضت املادة  439أبنه (إذا وقع القذف أو السب يف مواجهة
اجملين عليه من غري عالنية أو يف حديث تليفوين معه أو يف مكتوب
بعث به إليه أو أبلغه ذلك بواسطة أخر فتكون العقوبة احلبس مدة
التزيد على ستة أشهر وبغرامة التزيد على مخسني دينارا أو إبحدى
هاتني العقوبتني).
املبحث الثاين :نطاق الصلح اجلنائي يف اجلرائم اليت متس مال
اإلنسان.
تعرف هذه اجلرائم ،أبهنا تلك اجلرائم اليت من شأهنا اإلضرار أو التهديد
شرع العراقي
ابإلضرار للحقوق ذات القيمة املالية للشخص ،وتناوهلا ال ُـم ِّ

يف قانون العقوابت رقم  000لسنة 0898يف الباب الثالث من الفصل
األول إىل الفصل السادس.
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اشرتط لتحريك الدعوى اجلزائية الناشئة عنها ،وجود
إذ ُ
الشكوى من اجملين عليه ،توضح األضرار اليت وقعت على الزوج ،أو أحد
األصول ،أو الفروع ،وهذا يعين؛ أنه يُشرتط إلمتام الصلح يف هذه اجلرائم

 -إضافة إىل الشروط اليت أشران إليها سابقا  -أن تكون اجلرمية أحلقت

أضرارا ابلزوج أو أحد األصول أو الفروع وحينئذ اليباح لغري هؤالء إمتام
الصلح يف هذه اجلرائم ،فلو سببت إحدى هذه اجلرائم أضرارا بشخص
آخر من غري الذين ذكروا يف إطار هذا القانون ،خلرجت من نطاق
الصلح ،وإن مت فيها ُعد ابطالا .وتتمثل هذه اجلرائم مبا أييت:
أوالا :جرمية السرقة .يدخل حتت هذا الباب ،يف إطار التشريع العراقي،
املال نقدايا أم عينيا ،ويعد يف
كل اختالس مال لآلخرين ،سواء أكان ُ
ُّ
حكم املال املنقول لتطبيق أحكام السرقة ،النبات وكل ما هو متصل
ابألرض ،أو مغروس فيها ،مبجرد فصله عنها ،وكذلك الثمار جمرد
قطفها ،والقوة الكهرابئية واملائية ،وكل قوة أو طاقة حمرزة آخرى.
اثنياا :اختالس األموال احملجوز عليها .وهذا مانصت عليه املادة
 8/438من قانون العقوابت العراقي رقم  000لسنة 0898حني
قضت أبنه (يعد يف حكم السرقة اختالس املنقول احملجوز عليه قضائي ا
أو إدارايا أو من أي جهة خمتصة أخرى واملال املوضوع حتت يد القضاء
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أبي وجه ولو كان االختالس قد وقع من مالك املال وكذلك اختالس
مال منقول مثقل حبق انتفاع أو بتأمني عيين أو حبق حبس أو متعلق به
حق الغري ولوكان ذلك حاصالا من مالكه).
شرع
اثلثاا :جرائم االمتناع عن الوفاء بثمن اخلدمة .وهذا ما تناوله ال ُـم ِّ
العراقي يف إطار قانون العقوابت حني قضى يف املادة  448أبنه (يعاقب
ابحلبس مدة التزيد على ثالث أشهر أو ابلغرامة اليت التزيد على ثالثني
دينارا من تناول طعام ا أو شراابا يف حمل معد لذلك أو أقام يف فندق أو
معدة لإلجيار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع
حنوه أو استأجر سيارة ِّ
الثمن أو األجرة أو فر دون الوفاء بذلك).
شرع العراقي
رابعاا :جرمية االستيالء على مال الغري الضائع .تطرق ال ُـم ِّ
هلذه اجلرمية يف املادة  491واليت قضت أبنه (يعاقب ابحلبس مدة التزيد
على سنة وبغرامة التزيد على مائة دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني ،كل
من إستوىل بغري حق على لقطة أو مال ضائع أو أي مال وقع يف حيازته
خطأ أو بطريق الصدفة أو استعمله بسوء نية ملنفعته أو منفعة غريه وكان
يف مجيع األحوال يعرف مالكه أو مل يتخذ اإلجراءات الالزمة املوصلة
ملعرفته).
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خامساا :جرمية اغتصاب السندات واألموال .تناولت هذه اجلرمية املادة
 490من قانون العقوابت حيث جاء فيها (0ـ مع عدم اإلخالل أبية
عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس
عشرة سنة من اغتصب ابلقوة أو ابإلكراه أو التهديد سندا أو حمررا أو
توقيعا أو ختما أ و بصمة إهبام أو محل آخر إبحدى الوسائل على إلغاء
شيء من ذلك أو إتالفه أو تعديله أو على التوقيع على بياض 8ـ
ويعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على سبع سنني أو ابحلبس من محل آخر
بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخر بغري ماذكر يف املادة
السابقة 3ـ وتكون العقوبة مدة ال تزيد على عشر سنني إذا ارتكب
اجلرمية ابلقوة واإلكراه).
شرع العراقي هذه اجلرائم يف
سادساا :جرمية خيانة األمانة .تناول ال ُـم ِّ
املواد(  )499،493إذا كانت أكثر من مادتني تكتب هكذا -493
 499حيث نصت املادة  493على أنه ( كل من اؤمتن على مال
منقول مملوك للغري أو عهد به إليه أبية كيفية كانت أو سلم له ألي
غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائد شخص
آخر أو تصرف به بسوء قصد خالف ا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم
له من أجله حسب ما هو مقرر قانوانا أو حسب التعليمات الصرحية أو
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الضمنية الصادرة ممن سلمه إايه أو عهد به إليه يعاقب ابحلبس أو
ابلغرامة وتكون العقوبة احلبس إذا كان مرتكب اجلرمية من حمرتيف نقل
األشياء برا أو حبرا أو جوا أو أحد اتبعيه وكان املال قد سلم إليه هبذه
الصفة أو كان حماميا أو دالالا أو صريفيا سلم إليه املال مبقتضى مهنته أو
إذا ارتكب اجلرمية كاتب أو مستخدم أو خادم خبصوص مال سلمه إليه
من استخدمه ،وتكون العقوبة السجن مدة التزيد على سبع سنوات أو
احلبس إذا كان مرتكب اجلرمية شخص ا معين ا أبمر احملكمة خبصوص مال
عهدت به إليه احملكمة أو كان وصي ا أو قيم ا على قاصر أو فاقد األهلية
أو كان مسؤوالا عن إدارة مؤسسة خريية بشأن أموال املؤسسة).
وقضت املادة  494من القانون ذاته على أنه ( يعاقب ابحلبس
أو الغرامة مالك املنقول احملجوز عليه قضائيا أو إدارايا أو املوضوع حتت
يد القضاء إذا استعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص
آخر أو تصرف به بسؤ قصد أو إخفاه أو مل يسلمه ملن له حق يف طلبه
منه مما يفوت الغرض من اإلجراء الذي اختذ ابلنسبة للمال ،ويعاقب
ابلعقوبة ذاهتا مالك املنقول املرهون إذا ائتمنه عليه املرهتن فاستعمله بسوء
قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائد شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد
خالف ا للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقر
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قانوانا أو حسب التعليمات الصرحية أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إايه
أو عهد به إليه).
وجاء يف املادة  499على أنه (يعاقب ابحلبس مدة التزيد على
سنة وبغرامة التزيد على مائة دينار ،أو إبحدى هاتني العقوبتني من
اشرتى ماالا منقوالا احتفظ البائع مبلكيته إىل أن يستويف مثنه كله فتصرف
به تصرف ا خيرجه من حوزته دون إذن سابق من البائع).
شرع العراقي هذه اجلرمية يف املواد
سابعاا :جرائم االحتيال .تناول ال ُـم ِّ
 998 ،499حيث جاء يف املادة  499ابلقول (يعاقب ابحلبس كل
من توصل إىل تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغري لنفسه أو إىل
شخص آخر وذلك ،ابستعمال طرق احتيالية ،أو ابختاذ اسم كاذب ،أو
صفة غري صحيحة ،أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة مىت كان من
شأن ذلك خدع اجملين عليه ومحله على التسليم ،ويعاقب ابلعقوبة ذاهتا
كل من توصل إبحدى الطرق السابقة إىل محل اخر على تسليم أو نقل
حيازة سند موجه لدين أو تصرف يف مال أو إبراء أو على أي سند أخر
ميكن استعماله إلثبات حقوق امللكية أو أي حق عيين اخر ،أو توصل
إبحدى الطرق السابقة إىل محل آخر على توقيع مثل هذا السند أو
إلغائه أو إتالفه آو تعديله).
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اثمناا :التصرف يف مال منقول أو عقار دون حق .وتناول ذلك املادة
 499من قانون العقوابت حني قضت أبنه ( يعاقب ابحلبس من
تصرف يف منقول أو عقار يعلم أنه ال ميلكه أو ليس له حق التصرف فيه
أو تصرف يف هذا املال مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان
من شأن ذلك اإلضرار ابلغري).
اتسعاا :استغالل القاصر .جاءت هبا املادة  499فقضت (0ـ يعاقب
ابحلبس من انتهز حاجة قاصر مل يتم الثامنة عشر من عمره أو استغل
هواه أو عدم خربته وحصل منه إضرارا مبصلحته أو مبصلحة غريه على
مال أو سند لدين أو خمالصة أو على إلغاء هذا السند أو تعديله ،ويعترب
يف حكم القاصر ،اجملنون واملعتوه واحملجوز ومن حكم ابستمرار الوصاية
عليه بعد بلوغه الثامنة عشر 8ـ وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على
سبع سنوات أو احلبس إذا كان مرتكب اجلرمية وليا أو وصيا أو قيما
على اجملين عليه أو كان مكلفا أبية صفة برعاية مصاحله سواء كان ذلك
مبقتضى القانون أو مبقتضى حكم أو اتفاق خاص).
عاشراا :جرائم الشيك .تناولت ذلك املادة  498حني قضت أبنه (0ـ
يعاقب ابحلبس وبغرامة التزيد على ثالمثائة دينار أو إبحدى هاتني
العقوبتني من أعطى بسوء نية صك ا وهو يعلم أبن ليس له مقابل وفاء
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كاف قائم وقابل للتصرف فيه أو اسرتد بعد إعطاءه إايه كل املقابل أو
بعضه حبيث اليفي الباقي بقيمته أو اسرتد بعد إعطائه إايه كل املقابل
أو بعضه حبيث ال يفي الباقي بقيمته أو أمر املسحوب عليه بعدم الدفع
أو كان قد تعمد حتريره أو توقيعه بصورة متنع من صرفه 8ـ ويعاقب
ظهر لغريه صكا أو سلمه صكا مستحق الدفع حلامله
ابلعقوبة ذاهتا من ِّ
وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بكل مبلغه).

أحد عشر :جرمية إخفاء أشياء متحصلة من جرمية أو استعملها أو
التصرف فيها .حيث قضت املادة  491من قانون العقوابت أبنه
(يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات ،من حاز أو أخفى أو
استعمل أشياء متحصلة من جناية أو تصرف فيها على أي وجه مع
علمه بذلك ،ويعاقب ابحلبس إذا كانت اجلرمية اليت حتصلت منها تلك
األشياء جنحة ،على أن ال تزيد العقوبة عن احلد األقصى املقرر لعقوبة
اجلنحة اليت حتصلت منها تلك األشياء .كل ذلك دون أن يكون احلائز،
أو املخفي أو املستعمل أو املتصرف قد ساهم يف ارتكاب اجلرمية اليت
حتصلت منها االشياء).
وقضت املادة  490أبنه (من حصل على شىيء متحصل من
جناية أو جنحة وكان ذلك يف ظروف حتمله على االعتقاد بعدم
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مشروعية مصدره يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة التزيد
على مائة دينار أو إبحدى هاتني العقوبتني).
جند بعد استعراض النصوص اخلاصة ابجلرائم اليت جاز الصلح فيها،
ُ
وإبعمال الشرط الذي جاءت به املادة  084من قانون أصول
احملاكمات ،القاضي بضرورة احلصول على موافقة القاضي أو احملكمة
إلمتام الصلح يف اجلرائم اليت تزيد مدة احلبس فيها عن سنة ،مع إعمال
هذا الشرط ابلنسبة جلرائم التهديد واإليذاء وإتالف األموال أو ختريبها،
حىت وإن قلت مدة احلبس فيها عن سنة __ جند اجلرائم اليت ال يقبل
الصلح فيها إال مبوافقة القاضي أو احملكمة ،هي:
أ .جرمية الزان املنصوص عليها يف املادتني  399و ،399وجرمية
االمتناع عن دفع النفقة ،أو أجرة احلضانة أو الرضاعة أو السكن
املقررة مبوجب حكم العود وفقا للمادة .394
ب .جرمية السرقة املوصوفة ومراد بذلك السرقة املقرتنة بظرف مشدد،
اليت جاءت هبا املواد  441و440و 448و  443و444
و 449من قانون العقوابت العراقي .وجرمية اغتصاب السندات
واألموال املنصوص عليها يف املواد  498و .490
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ج .جرمية خيانة األمانة اذا كان مرتكبها من حمرتيف نقل األشياء برا ،أو
حبرا ،سواء قام بذلك بنفسه ،أو أحد أتباعه ،وكان املال قد سلم
إليه هبذه الصفة ،أو كان حماميا ،أو دالالا ،أو صريفيا سلم إليه من
استخدمه أو استخدمه  ،أو شخصا معينا أبمر احملكمة خبصوص
وصيا ،أو قيما ،أو مسؤوالا عن إدارة
مال عهدت به إليه ،أو كان ا
مؤسسة خريية ،طبق ا للمادة  493من قانون العقوابت العراقي.
د .جرمية االحتيال اليت جاءت هبا املواد  499و  499و،499
وجرائم الشيك اليت جاءت هبا املادة  ،498إضافة إىل ذلك جرمية
حيازة أو إخفاء أو استعمال أو التصرف قي أشياء متحصلة من
جناية أو جنحة مىت ما علم مبصدرها وفقا للمادة.491
النتائج والتوصيات
شرع العراقي قد ربط بني
يف خالصة هذا البحث ميكن القول :إن ال ُـم ِّ
احلق يف الشكوى واحلق يف إمتام الصلح اجلنائي؛ فحصر إمكانية إمتام
الصلح اجلنائي يف اجلرائم اليت يتوقف عليها حتريك الدعوى اجلزائية على
شكوى اجملين عليه أو من يقوم مقامه قانوانا ،وبذلك مل جيز الصلح
اجلنائي إال يف جرائم بسيطة ،ال تعكس الفائدة العملية هلذا اإلجراء
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شرع العراقي إىل
وانعكاساته اإلجيابية على الفرد واجملتمع .وقد أشار ال ُـم ِّ
نطاق الصلح اجلنائي يف إطار قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي
رقم  23لسنة  1979يف املادة الثالثة منه ،وكذلك يف إطار قانون
العقوابت ،وتتمثل جبرائم االعتداء على اإلسرة ،واجلرائم اليت متس سالمة
اجلسم فضالا عن اجلرائم اليت متس شرف اإلنسان واعتباره .أضف إىل
شرع العراقي اشرتط  -إضافة إىل ما تقدم -ضرورة احلصول
ذلك ،أن ال ُـم ِّ
على موافقة القاضي أو احملكمة يف بعض اجلرائم اخلاضعة هلذا النظام.
ومما جتدر اإلشارة إليه ،أن معظم اجلرائم اليت تدخل يف هذا النطاق ال
تشكل خطورة كبرية على اهليئة االجتماعية ،حيث إن الضرر الناتج عنها
يصيب بشكل أساسي اجملين عليه أو ورثته ،وميكننا القول :إنه على
الرغم من املساس ابجملتمع ونظمه وقيمه بوقوعها ،غري أن املساس ابجملين
عليه أو ورثته يكون أشد ،على النحو الذي يسمح ابلقول ،أبن اجملين
عليه أو ورثته يتحملون ،بصورة أشد ،تبعات هذه اجلرمية مقارنة مع
غريهم من أفراد اجملتمع.
هذا ،وقد توصل الباحث إىل مجلة من التوصيات كان أمهها،
إجراء تعديل يف إطار النصوص اخلاصة ابجلرائم الواقعة على األشخاص
من شأنه إجاز الصلح فيها السيما جرائم القتل اخلطأ إسوة بباقي
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التشريعات؛ كالتشريع املصري واألردين واإلمارايت فضالا عن إجراء تعديل
يف إطار النصوص اخلاصة جبرمية السرقة يكون من شأنه إجازة الصلح يف
جرائم السرقة دون قصر ذلك الصلح على فئة معينة من مرتكيب هذه
. األصول أو الفروع أو األزواج: وهم،اجلرمية
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