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 انواع العقوبة                                   

الى عقوبات الجناية وىي االعدام والسجن  يمكن تقسيم العقوبة من حيث جسامتيا         
المؤبد والسجن المؤقت من خمس سنوات الى خمسة عشر سنة , وعقوبات الجنح وىي الحبس 

التي ال يزيد مقدارىا  بنوعية الشديد او البسيط اكثر من ثالثة اشير الى خمس سنوات والغرامة
ساعة الى ثالثة اشير  42الحبس البسيط من  , وعقوبات المخالفة وىي عن مميون دينار

 .الف  422عن  مقدارىا والغرامة التي ال يزيد

لما اقره المشرع العراقي بالمواد  وفقاً  وتبعيتيا من حيث اصالتيا وتقسم العقوبة            
 .ميةيالى ثالثة انواع : اصمية , تبعية , تكم 58-224

 ة االصمية اواًل: العقوب

لمجريمة ويجب عمى القاضي ان  الساسي الذي نص عميو المشرع وقدرهوىي الجزاء ا         
باعتبار العقوبة  والمعيار ر عمييا ,ن لمحكم ان يقتصيحكم بو عند ثبوت ادانة المتيم ويمك

اصيل لمجريمة دون ان يكون توقيعيا معمقًا عمى الحكم بعقوبة  كجزاءمقرره اصمية ىو ان تكون 
, السجن المؤبد , السجن  عدام ال: ا العقوبات االصميةنون العقوبات العراقي ى , وحدد قااخر 

, الحجز المؤقت , الحبس الشديد , الحبس البسيط , الغرامة, الحجز بمدرسة الفتيان الجانحين 
 بمدرسة اصالحية.

  االعدام -2
 بوسيمة يحددىا القانون ويقصد بو عقوبة الموت وىي ازىاق روح المحكوم عميو      

, وتختمف القوانين فيما بينيا في وسيمة تنفيذ عقوبة االعدام ففي الواليات المتحدة 
السامة وغيرىا , وفي فرنسا  وباإلبرةاالمريكية تكون الصعق بالكيرباء وبالغاز الخانق 

 58المادة  , اما قانون العقوبات العراقي ففيالجسم بالمقصمة  نكانت بفصل الراس ع
, وقررت منو نص عمى ان تكون عقوبة االعدام ىي بشنق المحكوم عميو حتى الموت 

 :تنفيذ عقوبة االعدام وىي منو عمى موانع مؤقتة ل 492المادة 
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م ال يجوز تنفيذ عقوبة االعدام في ايام العطالت الرسمية واالعياد لخاصة بديانة المحكو  - أ
 عميو .

ال يجوز تنفيذ عقوبة االعدام بالمرأة الحامل حتى تضع حمميا  الن تنفيذ عقوبة االعدام  - ب
 الجنين وىو غير مقصود بالعقوبة . يؤدي الى موت

ال يجوز تنفيذ عقوبة االعدام بالمرأة الحامل قبل مضي اربع اشير عمى وضع حمميا  -جـ
 .الشير االولى من حياتوالحماية الصغير في 

 العقوبات السالبة لمحرية  -2
ويقصد بيا تمك العقوبات التي يترتب عمييا حرمان المحكوم عميو من حريتو في       

بنوعية : السجن المؤبد ومدة عقوبتو  السجنوانواعيا  لعقوبةاالحدود التي يفرضيا تنفيذ 
 سنة والسجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمسة عشرة سنة . 42

ومدة عقوبتو ال تقل عن ثالثة شيور وال تزيد عن  الحبس الشديد:  بنوعية الحبسو 
ومدة عقوبتو ال  والحبس البسيطوكذلك مزاولة العمل في داخل السجن , خمس سنوات 

 ساعة وال تزيد عمى سنة دون مزاولة العمل في داخل السجن . 42تقل عن 
 

 العقوبات المالية  -3
وىي الزام المحكوم عميو بان يدفع الى الخزينة العامة :  الغرامة: وىي عقوبتان   

وتكون عقوبة الغرامة كعقوبة اصمية في الجنح والمخالفات المبمغ المعين بالحكم 
التي يحكم بيا  بالغرامة النسبيةكعقوبة تكميمية في الجنايات , وىناك ما تسمى و 

يمة والمصمحة بنسبة تتفق مع الضرر الناتج عن الجر  لعقوبة االصميةاالى  باإلضافة
 الجاني من الجريمة . التي حققيا او ارادىا

الى الدولة  ةتممكيوىي االستيالء عمى مال المحكوم عميو وانتقال  المصادرةوعقوبة 
جريد المحكوم عميو من وىي ت المصادرة العامةوتقسم الى نوعين : عويض ت أيبدون 

التي  والمصادرة الخاصةجميع ما يممكو او نسبة معينة من مالو كنصفو او ثمثو , 
تنصب عمى مال معين قد يكون ىذا المال ىو الوسيمة التي ارتكبت بيا الجريمة او ىو 

 الجريمة ذاتيا كالمخدرات واالسمحة .جسم 
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 ثانيًا: العقوبة التبعية 
حاجة الى ان ينص عمييا  وىي التي تتبع العقوبة االصمية من تمقاء نفسيا دون   

ة تبعية عمى انفراد بل ىي وال يتصور مطمقًا ان يصدر الحكم بعقوب , حكمو القاضي في
تتبع العقوبة االصمية بقوة القانون وطبقًا لقانون العقوبات العراقي ىناك نوعان من 

 العقوبات التبعية ىي : 
خدمات التي كان الوظائف وال الحرمان من لمث الحرمان من بعض الحقوق والمزايا -2

الحرمان ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيمية , و , ىا المحكوم عميو اليتو 
 .ان يكون مالكا او ناشرا او رئيسا لمتحريرو ان يكون وصيا او قيما او وكيال , من 

: ويقصد بو اخضاع المحكوم عميو لمالحظة الشرطة مدة من الزمن  مراقبة الشرطة -4
المراقبة بعد ان يقضي  الجرائم , وتكونلمتحقق من سموكو ومنعو من ارتكاب 

مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة  و المحكوم عميو عقوبتو وخارج المؤسسة العقابية
 عمى ان ال تزيد عمى خمس سنوات .

 
 يمية مالتك ثالثًا: العقوبة

فيي  القاضي بيا يأمروىي العقوبة التي تمحق المحكوم عميو بشرط ان        
المحكوم عميو اال تبعا لعقوبة اصمية ولكنيا  قا ال تمحتشبو العقوبة التبعية في كوني

, تختمف عنيا في كونيا ال تمحق المحكوم عميو اال اذا نص عمييا صراحة بالحكم 
كتولي بعض الوظائف والخدمات  الحرمان من بعض الحقوق والمزايا انواعيا ومن

رمان من حمل السالح العامة , والحرمان من حمل اوسمة وطنية او اجنبية , الح
 وغيرىا .

وكذلك من انواعيا مصادرة االشياء التي تحصمت من الجريمة او التي       
           باإلدانةاستعممت في ارتكابيا ونشر الحكم الصادر 


