
 د. فاضل عواد                                                                 4محاضرة  -العام العقوبات  –المرحلة الثانية 

 انواع الجرائم

اكتفى قانون العقوبات العراقً  فً بٌان انواع الجرائم بالنظر الى جسامة الجرٌمة والى طبٌعتها فقط , 

 :لكم  توضٌحهوهذا ما سٌتم 

 

 انواع الجرائم من حيث جسامتها اوالً: 

وهً الجناٌة التً  , ع ع (32)وتقسم الجرائم من حٌث جسامتها الى ثالثة انواع حددتها المادة    

 51, السجن اكثر من خمس سنوات الى  المؤبدالعقوبات )االعدام , السجن  بإحدىلٌها ٌكون معاقبا ع

اكثر من ثالثة الحبس الشدٌد او البسٌط  -5, والجنحة التً ٌكون معاقبا علٌها باحدى العقوبتٌن ) سنة(

 -5دى العقوبتٌن )الغرامة ( , والمخالفة والتً ٌكون معاقبا علٌها باح -3,  اشهر الى خمس سنوات

 (.الف دٌنار ارها عن مئتاالغرامة التً ال ٌزٌد مقد -3اشهر , 2ساعة الى  32الحبس البسٌط من 

المقرر قانونا للجرٌمة او مقدارها بحدها االقصى هو الذي ٌلجأ الٌه فً لعقوبة االصلٌة اوٌكون نوع    

تحدٌد نوع تلك الجرٌمة من حٌث جسامتها , فاذا اجتمع فً عقوبة جرٌمة ما السجن او الحبس فتكون 

 جناٌة بالنظر لعقوبتها االشد وهً السجن وهكذا .

 : يأتيوقد يعترض المعيار اعاله للتميز بين انواع الجرائم بعض الصعوبات اثناء التطبيق وهي كما 

: وهذه الحالة بٌن حكمها المشرع العراقً فً  ن لجريمة واحدةحالة ان يقرر القانون عقوبتي -5

 بان ٌحدد نوع الجرٌمة بنوع العقوبة االشد . 32المادة 

 

وحالة قتل : كحالة تجاوز حدود الدفاع الشرعً  حالة تخفيف  العقوبة لعذر او ظرف مخفف -3

شرع العراقً فً الزوج لزوجته فً حالة التلبس بالزنا , وهذه الحالة اٌضا بٌن حكمها الم

نوع الجرٌمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها قانوناً بنوع  بان ال ٌتغٌر 32المادة 

 .ضائً مخفف ما لم ٌنص القانون خالف ذلك قاخف سواء كان لعذر مخفف او لظرف 

 

 

وهنا لم ٌفطن , : كظرف االكراه فً السرقة وظرف العود حالة تشديد العقوبة لظرف مشدد -2

  ع العراقً فً بٌان حكم هذه الحالة ولكن الراي الراجح فقهاً ٌمٌز  بٌن حالتٌن :المشر

الذي نص علٌه القانون وحدده واوجب اي الظرف :  اقتران الجريمة بظرف قانوني مشدد - أ

بجرٌمة السرقة , حٌث ان الجرٌمة ٌتغٌر كظرف االكراه اذ اقترن  , تشدٌد العقوبة عند تحققه

نوعها الى النوع الذي ٌتناسب مع العقوبة المشددة التً ٌفرضها القانون, فتكون السرقة هنا 

 جناٌة بعد ان كانت جنحة فٌما لو تخلف اقترانها بالظرف المشدد .

د العقوبة , وهو الظرف الذي ٌترك القانون فٌه امر تشدٌ ضائي مشددقاقتران الجريمة بظرف  - ب

الى حرٌة القاضً واختٌاره كظرف العود , فالراي الراجح هو ان الجرٌمة تبقى محتفظة 

 عقوبة .الحتى لو شدد القاضً بنوعها من حٌث جسامتها 

 

: وهذه  على ان العقوبة هي الغرامة دون ان يحدد حدها االقصى نحالة ان ينص القانو -2

بأن ال تزٌد  3252لعام  6ون تعدٌل الغرامات رقم قان بإصدار الصعوبة حلها المشرع العراقً
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الف وال تزٌد غرامة الجنحة على ملٌون دٌنار , و ال تزٌد غرامة  322غرامة المخالفة على 

 ملٌون دٌنار . 52الجناٌة باعتبارها عقوبة تكمٌلٌة على 

لشروع فً بعض : مما ٌعنً انه قد ٌكون احالة ان يرتكب الجاني شروعا في جنابة او جنحة  -1

    الجناٌات جنحة والشروع فً بعض الجنح مخالفة اذا ما نزلت من عقوبة الجرٌمة .

 

 

 انواع الجرائم من حيث طبيعتها ثانياً: 

الجرائم من حٌث طبٌعتها الى جرائم سٌاسٌة وجرائم عادٌة , وٌراد بالجرائم السٌاسٌة تلك وتقسم       

تنطوي على معنى االعتداء على النظام السٌاسً للدولة من جهة الخارج او الداخل ً الجرائم الت

كالمساس باستقالل الدولة او المساس بشكل الحكومة, وٌراد بالجرائم العادٌة تلك الجرائم التً تخرج 

 عن معنى الجرائم السٌاسٌة .

 ز بين الجرائم السياسية والجرائم العادية ييمعيار التم

: وٌرى اصحابه ان الجرٌمة تتحدد بالباعث الٌها اي الغرض والدافع , فان المعيار الشخصي  -5

كان الغرض الٌها سٌاسً فهً جرٌمة سٌاسٌة واال فهً جرٌمة عادٌة بغض النظر عن 

موضوعها ,  كقتل رئٌس الدولة بقصد تغٌر نظام الحكم فهً جرٌمة سٌاسٌة واال اذ كان 

 رضاء شعور شخصً فهً جرٌمة عادٌة .القصد من القتل هو ا

موضوع الحق المعتدى علٌه , فاذا : وٌرى انصاره ان الجرٌمة تتحدد ب المعيار الموضوعي -3

 اما ,  فان الجرٌمة تعتبر سٌاسٌة لألفرادكان هذا الحق من الحقوق السٌاسٌة العامة للدولة او 

كالحق فً الحٌاة او حق الملكٌة او  اذا كان الحق المعتدى علٌه من حقوق االفراد غٌر السٌاسٌة

 .حقوق الدولة غٌر السٌاسٌة كحق الدولة فً الملكٌة العامة فان الجرٌمة تعبر عادٌة 

 


