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 ممخصال
تتطمب العالقة االسرية بين الجاني والمجنى عميو التخفيف من عقوبة ما تقع في          

إرتكبيا أحد أطراف العالقة ضد الطرف اآلخر في إطار تمك العالقة من جرائم معينة إذا 
أحوال وفي ظل ظروف معينة، ويجب عمى المشرع الجنائي لكي يتمكن من تحديد مدى 
المسؤولية المترتبة عمى فعل الجاني، وتحديد درجة خطورتو، ومن ثم تقدير ما يتناسب مع 

بيا العدالة بشكل  ىذه الخطورة من عقوبة، وبالتالي وضع سياسة جنائية سميمة تتحقق
بالعالقة األسرية بين الجاني  عتدادأفضل، أن يعتد بمركز طرفي ىذه العالقة، الن عدم اال

بمركز أحد طرفي ىذه العالقة دون الطرف اآلخر خاصة عند  عتداداالأو  والمجنى عميو،
العقوبة  تقدير العقوبة يترتب عميو أحيانًا نتائج قانونية تأباىا العدالة والمنطق. وتخفيف

ى تناولناىا في األولكأثر لوجود عالقة اسرية بين الجاني والمجنى عميو يتمثل في حالتين: 
احدى المحارم في حالة التمبس بالزنا أما الحالة أو  وىي جريمة قتل الزوجة األولالمبحث 

بو  الثانية فقد تناولناىا في المبحث الثاني وتتمثل في جريمة قتل االم لطفميا الذي حممت
ى، بعكس غالبية التشريعات العربية ومنيا بطبيعة األولسفاحا اتقاًء لمعار.فبالنسبة لمحالة 

الحال التشريع العراقي، ال يعتد المشرع الكوردستاني بالعالقة االسرية بين الجاني والمجنى 
ف احدى المحارم في حالة التمبس بالزنا، وذلك  بعد أن أوقأو  عميو في جريمة قتل الزوجة

 5002لسنة  3من قانون العقوبات العراقي بموجب القانون رقم  904العمل بحكم المادة 
الصادر من برلمان األقميم، وبذلك أصبحت ىذه الجريمة تخضع لمقواعد العامة التي تحكم 

من قانون العقوبات. وعمى الرغم من إمكانية  904و 902القتل العمد الواردة في المادة 
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القريب ذي الرحم المحرم من عذر اإلستفزاز الخطير الوارد في المادة  أو إستفادة الزوج
من قانون العقوبات، إال أن المشرع الكوردستاني مع ذلك لم يكن موفقًا، بسبب ما قد  051

يترتب عمى موقفو ىذا من آثار قانونية في غاية الخطورة تأباىا العدالة والمنطق، تتمثل 
انية وشريكيا من إستعمال حق الدفاع الشرعي ضد الزوج أىميا في إمكانية الزوجة الز 

ى في إعتداء الزوجة الخائنة األولالمخدوع، وبذلك يكون قد تعرض لإلعتداء مرتين: تتمثل 
 عمى عرضو وشرفو بإرتكابيا لفعل الزنا، والثانية تتمثل في اإلعتداء عمى حقو في الحياة

نية وشريكيا حق الدفاع الشرعي ضده، في سالمة الجسد، إذا استعممت الزوجة الزاأو 
المعتدي الذي أىدر القانون وفقًا لقواعد إلى  فيتحول الزوج من المعتدى عميو في عرضو

الدفاع الشرعي حقو أمام حق المدافع، خصوصًا إذا عممنا أنو لم يرد في موضوع الدفاع 
طيارة أو  فحتوالشرعي في قانون العقوبات العراقي نص يقيد حق المدافع بشرط نقاء ص

يده. أما بالنسبة لمحالة الثانية والتي تتمثل في جريمة قتل االم لطفميا حديث العيد بالوالدة، 
أن المشرع العراقي، كغيره من التشريعات التي انتيجت نفس نيجو، قد راعى مركز الجاني 

ف العقوبة القتل ليجعل من كل ذلك مناطًا لتخفيإلى  وحالتو النفسية والباعث الذي يدفعو
مركز  عتبارعمى األم التي تقتل طفميا حديث العيد بالوالدة، دون أن يأخذ بنظر اال

المجنى عميو كونو شخصًا عاجزًا عن المقاومة والدفاع عن نفسو بسبب صغر سنو، وفي 
ذلك إىمال لمطرف الثاني في الجريمة، وغض النظر عن أحد أىم عناصر الظاىرة 

ميو، األمر الذي يترتب عميو عدم تحقيق القانون الجنائي غايتو اإلجرامية، وىو المجنى ع
األساسية وىي تحقيق العدالة، خصوصًا إذا عممنا أن صفة المجنى عميو كونو عاجزا عن 

 من قانون العقوبات العراقي. 032المقاومة يعد ظرفًا عامًا مشددًا لمعقوبة بموجب المادة 
 ل، العراقي، الزنا، المجنى عميوقانون العقوبات، القت كممات مفتاحية:

Abstract 

Crimes do not committed always in plain situation, but it might be 

committed in circumstances that reveal the dangerousness of the 

perpetrator and the graveness of the crime. Such circumstances 

ought to be considered in assessing the sentences for the criminals in 

order to make the punishment appropriate to the crime in the way 

where is committed. Among these important circumstance is the 

special relation between the criminal and its victim. This relation 
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might be family bond that is protected in most penal code due to the 

importance of the family as a main unit in society structures. The 

family relation might impact the sentences in a way to aggravate it 

because it discloses the seriousness of the criminal, on the other 

hand the same relation might be the reason to mitigate the sentences 

of the criminal when the family relation reveal that the motive does 

not infer any  dangerousness but the disturbed sole. The family 

relation that bond between the criminal and the victim is very 

important for the legislators in assessing the criminal liability of the 

perpetrators and in determining the sentences of their crimes, in 

order to provide the protection for such relations and ensure the 

security of the people. In this paper I will discuss the nature of the 

family relation between the criminal and victim and its impact on the 

sentences of the crime that were committed against victim who are 

bond with the criminals with family relation.  

Key words: Penal Code, murder, Iraq, adultery, the victim 

 مقدمةال
ال تقع الجريمة دائمًا في ظروف عادية، بل تقترن أحيانًا بظروف خاصة من          

درجة جسامة الجريمة التي ارتكبيا، فيرى و  شأنيا اإلفصاح عن مدى خطورة الجاني
المشرع من غير المالئم صرف النظر عنيا عند تقدير العقوبة تطبيقًا لمبدأ التفريد العقابي 

ل العقوبة متناسبة لتمك الظروف، ولعل من بين أىم ىذه الظروف ىو الذي يقتضي جع
الظرف المتصل بالعالقة الخاصة التي تربط الجاني بالمجنى عميو قبل إرتكاب الجريمة، 
ومن أىم صور ىذه العالقة والتي تحظى بحماية خاصة في أغمب التشريعات الجنائية ىي 

 لما تمثمو ىذه العالقة من أىمية في تماسك المبنة العالقة األسرية بين طرفي الجريمة، نظراً 
ذا كانت العالقة األسرية تستوجب تشديد العقوبة في  ،األساسية في البنيان اإلجتماعي وا 

بعض الجرائم كون إرتكابيا في إطار ىذه العالقة يكشف عن خطورة إجرامية عالية لدى 
ف من عقوبة ما تقع في إطار تمك مرتكبيا، فإن ذات العالقة تتطمب أحيانًا أخرى التخفي

العالقة من جرائم معينة إذا إرتكبيا أحد أطراف العالقة ضد الطرف اآلخر في أحوال وفي 
أن فرض  اعتبارظل ظروف معينة، كما ىو الشأن في جريمة القتل حفظا لمعرض، عمى 

بشيء ما العقوبة في صورتيا العادية عمى الجاني في مثل ىذه الجريمة ال يفيد المجتمع 
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إلى  إرتكاب الجريمة ال ينبع عن نفس ذات خطورة إجرامية عالية، بل يعودإلى  دام الدافع
 اإلضطراب الذي يصاحب الجاني وقت إقترافو لمجريمة.  

أصبح دراسة المجنى عميو في الوقت الحاضر من الدراسات الميمة في  أهمية البحث:
لظاىرة اإلجرامية أشبو ما تكون بالمثمث المجال الجنائي بعد أن استقر الرأي عمى أن ا

أضالعو الجريمة والمجرم والمجنى عميو، وىي عناصر من الصعب فصل أحدىا عن 
الحد منيا دون أن يضع المشرع الجنائي أو  األخرى، وال يمكن القضاء عمى ىذه الظاىرة

نى عميو ه كامل عناصرىا، عميو فإن معرفة العالقة األسرية التي تربط المجاعتبار في 
بالجاني ليا أىمية كبيرة بالنسبة لممشرع الجنائي خصوصًا في مجال قانون العقوبات، 
بحيث يساعده ذلك في تحديد مدى المسؤولية المترتبة عمى فعل الجاني، وتحديد درجة 
خطورتو، ومن ثم تقدير ما يتناسب مع ىذه الخطورة من عقوبة، وكل ىذا ُيَمكِّنو من وضع 

 سميمة تتحقق بيا العدالة الجنائية بشكل أفضل. سياسة عقابية 
 عتداداالأو  بالعالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو، عتدادإن عدم اال مشكمة البحث:

بمركز أحد طرفي ىذه العالقة دون الطرف اآلخر عند تقدير العقوبة في جريمة القتل 
نية تأباىا العدالة والمنطق ىنا تكمن إتقاًء لمعار، يترتب عميو أحيانًا نتائج قانو أو  غسالً 

 مشكمة البحث. 
يقتصر نطاق البحث عمى أثر العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو   نطاق البحث:

في تخفيف العقوبة في إطار جريمتي قتل المرأة المتمبسة بالزنا غساًل لمعار، وقتل األم 
 لطفميا حديث العيد بالوالدة إتقاًء لمعار.

سنعتمد في ىذا البحث عمى أسموب الدراسة الوصفية، وذلك بجمع  ة البحث:منهجي
المعمومات من المؤلفات الفقيية والنصوص القانونية لمختمف التشريعات الجنائية، ومن ثم 
تحميميا لموقوف عمى كيفية تنظيميا لمعالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو عند تقدير 

رتكب ضمن إطار ىذه العالقة من قبل أحد أطرافيا ضد الطرف العقوبة في الجرائم التي ت
اآلخر، ومن ثم مقارنة كل ذلك بالنصوص الجزائية في التشريع العراقي، بيدف سد ما قد 

 إصالح ما قد يشوبو من خمل.أو  يعترييا من نقص
 عميو وبناًء عمى ما تقدم يمكن أن نتناول موضوع أثر العالقة األسرية بين خطة البحث:

مبحثين، نتناول في المبحث إلى  الجاني والمجنى عميو في تقدير العقوبة من خالل تقسيمو
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العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو في جريمة قتل المرأة المتمبسة بالزنا غساًل  األول
منو لموقف التشريعات من ىذه  األولمطمبين، نخصص إلى  لمعار، وذلك بتقسيمو
لثاني لنطاق العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو في مثل ىذه الجريمة، ونخصص ا

الجريمة. أما المبحث الثاني سنتناول فيو العالقة األسرية في جريمة قتل األم لطفميا حديث 
نتناول في المطمب ، مطمبينإلى  العيد بالوالدة إتقاًء لمعار، وذلك من خالل تقسيمو أيضاً 

ىذه الجريمة، ونتناول في المطمب الثاني نطاق العالقة موقف التشريعات من  األول
 األسرية بين الجاني والمجنى عميو في مثل ىذه الجريمة.

 األولالمبحث 
 العالقة األسرية في جريمة قتل المرأة المتمبسة بالزنا غساًل لمعار

عالقة تبرز جريمة قتل المراة غساًل لمعار في حالة التمبس بالزنا مدى تأثير ال        
الخاصة بين طرفي الجريمة في عقوبة الجاني الذي يرتكب القتل ثأرًا لشرفو الذي لوثتو 
المجنى عمييا بممارستيا لفعل الزنا، وتبين كذلك مدى مساىمة المجنى عمييا في وقوع 

خمق فكرة الجريمة لدى الجاني إلى  الجريمة عمييا بسبب سموكيا الخاطيء الذي أدى
الجريمة ضدىا تحت تأثير اإلنفعال الشديد الناتج عن السموك الخاطيء إرتكاب إلى  ودفعو

ذا كانت معظم التشريعات، وخاصة العربية منيا، قد نصت عمى ىذه (0)لممجنى عمييا ، وا 
فييا العالقة األسرية التي تربط الجاني بالمجنى عمية،  عتبارالجريمة وأخذت بنظر اال

العقوبة، إاّل أنيا اختمفت فيما بينيا من ناحية تحديد  وجعمت منيا عذرًا قانونيًا تتأثر بو
سنبينو في أدناه طبيعة ىذا العذر، ومن ناحية تحديد نطاق المستفيدين منو، ىذا ما 

 وبالشكل التالي:
 األولالمطمب 

 موقف التشريعات من طبيعة هذه العالقة
نون العقوبات من قا 904نص المشرع العراقي عمى ىذه الجريمة في المادة         

احد محارمو أو  بالقول: ))يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالث سنوات من فاجا زوجتو
قتل أو  وجودىا في فراش واحد مع شريكيا فقتميما في الحالأو  في حالة تمبسيا بالزنا

                                                           
ى، داس اٌفىش اٌؼشبً، األٌٚسٖ فً اٌظب٘شة االجشاٍِت، اٌطبؼت د. ِذّذ ابٛ اٌؼال ػمٍذة، اٌّجٕى ػٍٍٗ ٚدٚ (1)

 .258، ؿ 1811دْٚ ِىبْ ٔؾش، 
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عاىة أو إلى  الموتإلى  عمى احدىما اعتداء افضىأو  اعتدى عمييماأو  احدىما
من قانون العقوبات المصري عمى أنو: ))من فاجأ  532وتنص المادة مستديمة....((. 

زوجتو حال تمبسيا بالزنا وقتميا فى الحال ىي ومن يزني بيا بالحبس بدال من العقوبات 
من قانون العقوبات  524((. وكذلك تنص المادة 534و 539المقررة فى المادتين 

الضرب من األعذار إذا إرتكبيا أو  رحالجأو  الجزائري عمى انو: ))يستفيد مرتكب القتل
عمى شريكو في المحظة التي يفاجئو فييا في حالة أو  احد الزوجين عمى الزوج اآلخر

من قانون الجزاء الكويتي أيضًا عمى انو: ))من فاجأ  023وتنص المادة ، التمبس بالزنا((
بمواقعة رجل ليا،  اختو حال تمبسياأو  اموأو  فاجأ بنتوأو  زوجتو حال تمبسيا بالزنا،

قتميما معا، يعاقب بالحبس مدة ال أو  يواقعياأو  قتل من يزني بياأو  وقتميا في الحال
 باحدى ىاتين العقوبتين((.أو  تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ......

ومن التشريعات األخرى التي نصت عمى جريمة القتل في حالة التمبس بالزنا ىي         
من قانون العقوبات، بعد تعديميا  245حيث نص المشرع في المادة التشريع المبناني، 

 ، عمى أنو: ))يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجو0444لسنة  2بموجب القانون رقم 
في حالة الجماع غير أو  أختو في جرم الزنى المشيودأو  فروعوأو  أحد أصولوأو 

من  291وكذلك تنص المادة ، ((دإيذائو بغير عمأو  المشروع فأقدم عمى قتل أحدىما
أحد أو  يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجو -0قانون العقوبات السوري عمى أنو: ))

في صالت جنسية فحشاء مع شخص أو  أختو في جرم الزنا المشيودأو  فروعوأو  أصولو
 إيذاء أحدىما بغير عمد.أو  عمى قتلأو  إيذائيماأو  فأقدم عمى قتميما

أو  أحد أصولوأو  األذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجوأو  مرتكب القتل يستفيد -5
من قانون العقوبات  390وأيضا تنص المادة  ،أختو في حالة مريبة مع آخر((أو  فروعو

أو  احدى اصولوأو  يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجتو -0األردني عمى أنو: ))
أو  في فراش غير مشروع فقتميا في الحالأو  الزنااخواتو حال تمبسيا بجريمة أو  فروعو

 جرحإلى  كمييما اعتداء افضىأو  اعتدى عمى أحدىماأو  قتميما معاأو  قتل من يزني بيا
ويستفيد من العذر ذاتو الزوجة التي فوجئت  --5. موتأو  عاىة دائمةأو  ايذاءأو 

سكن الزوجية فقتمتو في في فراش غير مشروع في مأو  بزوجيا حال تمبسو بجريمة الزنا
كمييما اعتداء أو  اعتدت عمى احدىماأو  قتمتيما معاأو  قتمت من يزني بياأو  الحال
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موت...((. مع مالحظة أن المشرع الفرنسي أو  عاىة دائمةأو  ايذاءأو  جرحإلى  افضى
م جريمة قتل الزوج 0422يوليو عام  00قد ألغى بموجب قانون الطالق الصادر في 

في حالة تمبسيا بالزنا، وذلك تماشيًا مع إلغاء تجريم الزنا، عميو مادام الزنا أصبح لزوجتو 
فمن ، (0)يتألمأو  غير مَجرَّم في القانون الفرنسي، فميس لمزوج المخدوع أن يستفز

النصوص المتقدمة يمكن تصنيف التشريعات السابقة من ناحية تحديدىا ألثر وطبيعة عذر 
، يجعل منو عذرًا مخففًا لمعقوبة، كالتشريع العراقي األولفين: صنإلى  المفاجأ بالزنا

والمصري والجزائري والكويتي والمبناني واألردني، ولكن ىذه التشريعات من حددت العقوبة 
في النص الخاص بالقتل في حالة التمبس بالزنا، وجعمت العقوبة الحبس لمدة ال تزيد عمى 

 ررة لمقتل في صورتيا العادية، منيا التشريع العراقيثالث سنوات، بداًل عن العقوبة المق
، ومنيا من تركت أمر تخفيف العقوبة لمقواعد العامة التي تحكم (5)الكويتي والمصريو 

. أما الصنف الثاني من (3)األعذار المخففة، كالتشريع السوري والمبناني واألردني والجزائري
معفيًا من العقوبة، كالتشريع السوري، ولكن  ىذه التشريعات فيجعل من المفاجأ بالزنا عذراً 

بشرط إرتكاب القتل في حالة التمبس الفعمي بالزنا، أي في حالة مشاىدة المجنى عميو فعاًل 
أثناء اإلتصال الجنسي، أما إذا إرتكب القتل في غير حالة التمبس الفعمي بالزنا، والتي 

فى الجاني من العقوبة بل فقط تخفف سماىا المشرع السوري بالحالة المريبة، فإنو ال يع
 . (9)عميو العقوبة

                                                           
أظش: ِذّذ ػبذ اٌشؤٚف ِذّذ أدّذ، أرش اٌشٚابظ االعشٌت ػٍى حطبٍك اٌمبْٔٛ اٌجٕبئً فً االٔظّت  (1)

 .234، ؿ 2008، ى، اٌّشوض اٌمًِٛ ٌالفذاساث اٌمبٍٔٛٔت، اٌمب٘شةاألٌٚاٌمبٍٔٛٔت اٌّمبسٔت، اٌطبؼت 

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌّقشي ٔقج ػٍى ػمٛبت اٌذبظ ٌجشٌّت اٌمخً فً دبٌت  232ٌالدع ٕ٘ب أْ اٌّبدة  (2)

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث حٕـ ػٍى أٔٗ:  11اٌخٍبظ ببٌضٔب دْٚ حذذٌذ ِذحٙب، ٌٚىٓ اٌّؾشع اٌّقشي فً اٌّبدة 

اٌؼٍِّٛت اٌّذة اٌّذىَٛ بٙب ػٍٍٗ ٚال أٚ  ضٌت))ػمٛبت اٌذبظ ٘ى ٚضغ اٌّذىَٛ ػٍٍٗ فى أدذ اٌغجْٛ اٌّشو

ٌجٛص أْ حٕمض ٘زٖ اٌّذة ػٓ أسبغ ٚػؾشٌٓ عبػت ٚال حضٌذ ػٍى رالد عٍٕٓ ئال فى األدٛاي اٌخقٛفٍت 

 إٌّقٛؿ ػٍٍٙب لبٔٛٔبً((.

سي، ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌغٛ 241أظش فً حخفٍف اٌؼمٛبت ٚفمبً ٌٍمٛاػذ اٌؼبِت فً ٘زٖ اٌخؾشٌؼبث: اٌّبدة  (3)

ِٓ لبْٔٛ  213ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث االسدًٔ، ٚاٌّبدة  82ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌٍبٕبًٔ، ٚاٌّبدة  251ٚاٌّبدة 

 اٌؼمٛببث اٌجضائشي.

 لشٌبخٗ فً ٚضغ ِٓ ؽأٔٗ أْ ٌخٍك اإلػخمبد بذقٛيأٚ  ٌمقذ ببٌذبٌت اٌّشٌبت أْ اٌّخُٙ لذ ٌؾب٘ذ صٚجخٗ  (4)

ِغ آخش. أظش فً ِؼٕى اٌذبٌت اٌّشٌبت: د. ِذّٛد ٔجٍب  حٛلغ دقٛي فؼً اٌجّبع غٍش اٌّؾشٚعأٚ 

دغًٕ، اإلػخذاء ػٍى اٌذٍبة فً اٌخؾشٌؼبث اٌجٕبئٍت اٌؼشبٍت، ِؼٙذ اٌبذٛد ٚاٌذساعبث اٌؼشبٍت، داس غشٌب 

.ٚاٌٛالغ أْ اٌذبٌت اٌّشٌبت بٙزا إٌذٛ، وّب ٌز٘ب ئٌٍٗ ِؼظُ 124ؿ ، ٌٍطببػت، اٌمب٘شة، دْٚ عٕت طبغ

، حذخً حذج ِفَٙٛ اٌخٍبظ بّؼٕبٖ اٌٛاعغ.أظش فً رٌه: د. ِذّٛد ادّذ طٗ، اٌذّبٌت اٌجٕبئٍت اٌفمٗ ٚاٌمضبء

 . 123، ؿ 1882ى، داس اٌفىش ٚاٌمبْٔٛ، دْٚ ِىبْ ٔؾش، األٌٚدساعت ِمبسٔت، اٌطبؼت  -ٌٍؼاللت اٌضٚجٍت
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 المطمب الثاني
 نطاق العالقة األسرية بين الجاني والمجنى في جريمة قتل المرأة المتمبسة بالزنا

كما ىو واضح من النصوص المتقدمة ىناك عدة شروط يجب توافرىا إلمكان          
، منيا (0)يمة القتل في حالة التمبس بالزناالمعفي لمعقوبة في جر أو  تطبيق العذر المخفف

ما ىي متفق عمييا، كشرط وقوع القتل بجميع أركانو، ووقوعو حال تمبس المجنى عميو 
في حالة مريبة، كما يسميو بعض أو  وجوده في فراش واحد مع الشريكأو  بالزنا

سرية التي ، ومنيا ما ىي مختمف عمييا من حيث النطاق، كشرط العالقة األ(5)التشريعات
. ولكن مع ذلك يمكن تقسيم التشريعات التي إعتدت بيذه (3)تربط الجاني بالمجنى عميو

 إتجاىين:إلى  العالقة في جريمة القتل في حالة التمبس بالزنا، بشكل عام،
: يحصر شرط العالقة األسرية التي تربط الجاني بالمجنى عميو في نطاق األولاإلتجاه 

ومن ضمن ىذا اإلتجاه ىناك تشريعات يقصر العذر المخفف عمى  العالقة الزوجية فقط،
، بينما بعضيا اآلخر (9)الزوج فقط دون الزوجة، كما ىو الحال بالنسبة لمتشريع المصري

تجعل من الزوج والزوجة دون غيرىما يستفيدان من العذر المخفف في جريمة القتل في 
 .(2)شريع الجزائريحالة التمبس بالزنا، كما ىو الشأن بالنسبة لمت

                                                           
اٌمغُ اٌخبؿ،  –ث أظش حفقًٍ ٘زٖ اٌؾشٚط: د. فخشي ػبذاٌشصاق فٍبً اٌذذٌزً، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛبب (1)

ِٚب ٌٍٍٙب؛ د. ػببط اٌذغًٕ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌؼشالً  161، ؿ 1886ِطبؼت اٌضِبْ، بغذاد، 

ِٚب ٌٍٍٙب؛ د. جالي رشٚث،  56، ؿ 1820اٌمغُ اٌخبؿ، ِطبؼت االص٘ش، بغذاد،  -اٌجذٌذ، اٌّجٍذ اٌزبًٔ 

، 1814اٌذاس اٌجبِؼٍت، االعىٕذسٌت، جشائُ االػخذاء ػٍى االؽخبؿ،  -األٚئظُ اٌمغُ اٌخبؿ، اٌجضء 

ِٚب ٌٍٍٙب؛ د. سؤٚف ػبٍذ، جشائُ اإلػخذاء ػٍى األؽخبؿ ٚاألِٛاي، اٌطبؼت اٌزبِٕت، داس اٌفىش  251ؿ 

 ِٚب ٌٍٍٙب. 16، ؿ 1815اٌؼشبً، دْٚ ِىبْ ٔؾش، 

أٚ  ؾشٌه فً ٚضغلشٌبخٗ ِغ اٌأٚ  ِؾب٘ذة اٌّخُٙ صٚجٗ –وّب ٌز٘ب ئٌٍٗ ِؼظُ اٌفمٗ  –ٌمقذ ببٌخٍبظ ٕ٘ب  (2)

٘ٛ ػٍى ٚؽه اٌٛلٛع، ٚ٘زا ٘ٛ اٌخٍبظ بّؼٕبٖ أٚ  فً ظشٚف ال حذع ِجبالً ٌٍؾه فً أْ اٌضٔب لذ اسحىب

اٌٛاعغ، أِب دبٌت ٚجٛد اٌّجٕى ػٍٍٗ فً فشاػ ٚادذ ِغ اٌؾشٌه فٍمقذ بٗ: وً خٍٛة ِشٌبت ٌٍّجٕى ػٍٍٗ 

 ِغ اٌؾشٌه فً أي ِىبْ وبْ. 

ْٛ اٌؼمٛببث اٌجذٌذ، اٌجضء اٌزبٌذ، جشائُ اإلػخذاء ػٍى األؽخبؿ، ِطبؼت أظش: د. دٍّذ اٌغؼذي، ؽشح لبٔ

؛ د. ِذّٛد ٔجٍب دغًٕ، اإلػخذاء ػٍى اٌذٍبة فً اٌخؾشٌؼبث 228 -221، ؿ 1826اٌّؼبسف، بغذاد، 

 .121اٌجٕبئٍت اٌؼشبٍت، ِقذس عببك، ؿ 

دساعت ِمبسٔت، بذذ  -ٌّغإٌٍٚت اٌجٕبئٍتػًٍ ػذٔبْ اٌفًٍ، أرشاٌمشابت بٍٓ اٌجبًٔ ٚاٌّجٕى ػٍٍٗ ػٍى اأظش:(3)

 ٌٍٍٙب.ِٚب426،ؿ 2013، 32،اٌغٕت 2جبِؼت اٌىٌٛج، اٌؼذد -ِٕؾٛس فً ِجٍت اٌذمٛق

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌّقشي. 232أظش اٌّبدة  (4)

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌجضائشي. 228أظش اٌّبدة  (5)
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أما اإلتجاه الثاني من التشريعات فال تحصر شرط العالقة الخاصة التي تربط         
الجاني بالمجنى عميو في جريمة القتل في حالة التمبس بالزنا في نطاق العالقة الزوجية 
 فقط، بل يتعداه لتشمل صمة القربى التي تربط بين طرفي الجريمة، وىذه الصمة ىي محددة

ى منيا تجعل من األولبالمحرمية، ولكن ىذا اإلتجاه أيضًا يتضمن فئتين من التشريعات، 
الفروع واألخوة من و  الزوج والزوجة وأقارب المرأة اآلثمة ذوي الرحم المحرم من األصول

المعفي من العقوبة، كما ىو األمر بالنسبة أو  الذكور فييم يستفيدون من العذر المخفف
، أما الفئة الثانية من ىذه التشريعات فتجعل فقط من (0)ني والسوري واألردنيلمتشريع المبنا

الزوج وأقارب المجنى عمييا ذوي الرحم المحرم يستفيدون من العذر المخفف، سواًء أكانت 
إلى  كانت سببية راجعةأو  القرابة المحرمية نسبية، كصمة الرجل بأختو وأمو وخالتو وعمتو،

بنة زوجتو من رجل آخر وزوجة أبيوالمصاىرة، كصمة الرج ، من ىذه (5)ل بأخت زوجتو وا 
التشريعات ىي التشريع العراقي، وىذا واضح من مطمق لفظ "المحارم" الوارد في المادة 

 .(3)من قانون العقوبات 904
القول بأن المشرع العراقي إذا كان قد مدَّ حكم إلى  مع مالحظة أنو يذىب البعض        
أشخاص آخرين من غير الزوج تصميم بالمرأة الزانية صمة إلى  المذكورة أعاله 904المادة 

قربى، فيذه الصمة محدودة بالمحرمية، والحرمة ىنا ىي الحرمة النسبية فقط وليست 
 –ونحن نؤيده في ذلك  –. في حين يذىب الدكتور عبد الستار الجميمي (9)الحرمة السببية

ة المحارم عمى المحارم النسبية ذات الحرمة المؤبدة ال أن الرأي القائل بإقتصار لفظإلى 
ن حكمة النص  ال  –كما يذىب إليو  –يجد لو دلياًل سوى إستقراء حكمة النص وروحو، وا 

تكفي إلقتصار لفظة المحارم عمى المحارم النسبية، خصوصًا أن ىذه المفظة جاءت 
قتصاره، ومن جية مطمقة، والمطمق يجري عمى إطالقو إال إذا ورد نص عمى تخص يصو وا 

                                                           
 340ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌغٛسي، ٚاٌّبدة  541بدة ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌٍبٕبًٔ، ٚاٌّ 562أظش اٌّبدة  (1)

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث األسدًٔ.

ٌمغُ اٌخبؿ، ِقذس عببك، ؿ ا -أظش فً رٌه: د. ػببط اٌذغًٕ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌؼشالً اٌجذٌذ (2)

، ؿ 1822داس اٌذشٌت ٌٍطببػت، بغذاد، اٌمغُ اٌخبؿ،–؛ د.ِذّذ ٔٛسي وبظُ،ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث51

112. 

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌؼشالً. 408أظش اٌّبدة  (3)

اٌمغُ اٌخبؿ،  -أظش فً ٘زا اٌشأي: د. فخشي ػبذ اٌشصاق فٍبً اٌذذٌزً، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌؼشالً (4)

 .168ِقذس عببك، ؿ 
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ما ىو إلى  أخرى أن من القواعد الثابتة ىو أن في التفسير لمنصوص الجنائية يصار
 . (0)أصمح لممتيم

ولكن أمام ىذا الخالف الفقيي حول لفظة "المحارم" كان األجدر بالمشرع العراقي،        
 ية دون الحرمة السببية. وفقًا لتقديرنا، تحديد ىذه المفظة صراحة في النص بالحرمة النسب

اإلعفاء منيا في جريمة قتل أو  أن مناط تخفيف العقوبةإلى  وتجدر اإلشارة         
القريبة ذي الرحم المحرم في حالة التمبس بالزنا، مرتبط بعنصرين ال يغني أو  الزوجة

ا يمثمو أحدىما عن اآلخر، يتعمق أوليما بعالقة الجاني بالمحنى عميو، ويتعمق ثانييما بم
اإلعفاء منيا في أو  . عميو فإن تخفيف العقوبة(5)سموك المجنى عميو من إستفزاز لمجاني

، ىو العالقة الخاصة التي تربط بين الجاني األولأمرين: إلى  ىذه الجريمة إنما يرجع
في صمة القربى عمى النحو الذي أو  والمجنى عميو، والتي تتمثل إما في العالقة الزوجية،

سابقًا، أما األمر الثاني، فيو اإلستفزاز الذي يعاني منو الجاني حينما يفاجأ بمشاىدة  بييناه
أحد محارمو متمبسًا بالزنا، غارقًا في وحل العار والخيانة، فال يتمالك نفسو ويفقد أو  زوجو

السيطرة عمييا وىو يرى عرضو وشرفو ينتيك، فتنتابو ثورة جامحة ال يفيق منيا إال وقد 
 . (3)ا العار وتمك الخيانة بالقتلغسل ىذ
أخيرًا ومما تجدر مالحظتو ىنا ىو أن المشرع الكوردستاني قد أوقف العمل بحكم          
من قانون العقوبات العراقي في أقميم كوردستان العراق، وذلك بموجب القانون  904المادة 
القتل في حالة  الصادر من برلمان األقميم، وبذلك أصبحت جريمة 5002لسنة  3رقم 

 904و 902التمبس بالزنا تخضع لمقواعد العامة التي تحكم القتل العمد والواردة في المادة 
 من قانون العقوبات.

                                                           
ِطبؼت داس  ،األٚيجشٌّت اٌمخً اٌؼّذي، اٌجضء  –أظش فً ٘زا اٌشأي: د. ػبذ اٌغخبس اٌجًٍٍّ، جشائُ اٌذَ  (1)

 .403 -402، ؿ 1822اٌغالَ، بغذاد، 

أظش: ِقطفى ِقببح دببسة، ٚضغ ضذبٌب االجشاَ فً إٌظبَ اٌجٕبئً، سعبٌت دوخٛساٖ، جبِؼت اٌمب٘شة،  (2)

 .442ؿ  2، ٘بِؼ 1888وٍٍت اٌذمٛق، 

ِٕؾٛساث اٌذٍبً اٌمغُ اٌخبؿ، اٌطبؼت اٌزبٍٔت،  –أظش: د. ػًٍ ػبذ اٌمبدس اٌمٙٛجً، لبْٔٛ اٌؼمٛببث  (3)

؛ د. ِذّٛد ٔجٍب دغًٕ، اإلػخذاء ػٍى اٌذٍبة فً اٌخؾشٌؼبث 338، ؿ 2002ٌبٕبْ،  -اٌذمٛلٍت، بٍشٚث

؛ د. دٍّذ اٌغؼذي، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌجذٌذ، ِقذس عببك، 168اٌجٕبئٍت اٌؼشبٍت، ِقذس عببك، ؿ 

 .225اٌجضء اٌزبٌذ، ؿ 
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القريب ذي الرحم المحرم من عذر أو  برأينا بالرغم من إمكانية إستفادة الزوج         
إال أن المشرع الكوردستاني من قانون العقوبات،  051اإلستفزاز الخطير الوارد في المادة 

المذكورة أعاله، بسبب ما قد يترتب عمى  904مع ذلك لم يكن موفقًا بتعميق حكم المادة 
موقفو ىذا من آثار قانونية في غاية الخطورة، تتمثل أىميا في إمكانية الزوجة الزانية 

عرض وشريكيا من إستعمال حق الدفاع الشرعي ضد الزوج المخدوع، وبذلك يكون قد ت
ى في إعتداء الزوجة الخائنة عمى عرضو وشرفو بإرتكابيا األوللإلعتداء مرتين: تتمثل 

في سالمة الجسد، إذا أو  لفعل الزنا، والثانية تتمثل في اإلعتداء عمى حقو في الحياة
استعممت الزوجة الزانية وشريكيا حق الدفاع الشرعي ضده، فيتحول الزوج من المعتدى 

المعتدي الذي أىدر القانون وفقًا لقواعد الدفاع الشرعي حقو أمام حق  إلى عميو في عرضو
المدافع، وىذا ما ال يقبمو العدالة والمنطق، خصوصًا إذا عممنا أنو لم يرد في موضوع 

أو  الدفاع الشرعي في قانون العقوبات العراقي نص يقيد حق المدافع بشرط نقاء صفحتو
الشرعي يتوافر ولو كان المعتدي يستفيد من عذر  طيارة يده، بعيارة أخرى أن الدفاع

. عميو وتجنبًا ليذه اإلشكالية نرى أنو من األرجح لممشرع الكوردستاني أن يعيد (0)اإلستفزاز
من قانون العقوبات العراقي، مع مراعاة المساواة بين الزوج  904العمل بحكم المادة 

 يا، ونقترح عميو الصيغة التالية: والزوجة في اإلستفادة من العذر المخفف الوارد في
احد محارمو في أو  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالث سنوات من فاجا زوجتو -0))

 قتل احدىماأو  وجودىا في فراش واحد مع شريكيا فقتميما في الحالأو  حالة تمبسيا بالزنا
 مستديمة.عاىة أو إلى  الموتإلى  عمى احدىما اعتداء افضىأو  اعتدى عمييماأو 
 من ىذه المادة. 0وتستفيد الزوجة أيضًا من العذر الوارد في الفقرة  -5
وال يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من ىذا العذر وال تطبق ضده  -3

 احكام الظروف المشددة((.
 
 

                                                           
اٌمغُ اٌؼبَ، دْٚ داس ٔؾش،  –اٌذذٌزً، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث  أظش فً رٌه: د. فخشي ػبذ اٌشصاق فٍبً (1)

اٌمغُ اٌؼبَ، اٌّجٍذ  –؛ د. ِذّٛد ٔجٍب دغًٕ، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث 156 -155، ؿ 1882بغذاد، 

 .301، اٌطبؼت اٌزبٌزت، ِٕؾٛساث اٌذٍبً اٌذمٛلٍت، بٍشٚث، دْٚ عٕت طبغ، ؿ األٚي
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 المبحث الثاني
 العالقة األسرية في جريمة قتل الطفل إتقاًء لمعار

أو  ائم األخرى التي يرتكبيا الجاني خوفًا من العار الذي سيمحق بوومن الجر         
بأسرتو، ىي جريمة قتل طفل حديث العيد بالوالدة إتقاًء لمعار، وتعتد بعض التشريعات 
الجنائية بالعالقة الخاصة التي تربط الجاني بالمجنى عميو، في مثل ىذه الجريمة وتجعل 

صيانة أو  بباعث إتقاء العار والمحافظة عمى الشرف منيا سببًا لتخفيف العقوبة إذا تمت
ىا بالعالقة الخاصة بين اعتدادالعرض، في حين ىناك تشريعات جنائية أخرى بالرغم من 

الجاني والمجنى عميو كظرف مخفف لمعقوبة في جريمة قتل طفل حديث الوالدة، إال أنيا 
قف التشريعات من ىذه الجريمة، ال تشترط إرتكابيا بباعث إتقاء العار، عميو سنتناول مو 

ونطاق العالقة األسرية التي تربط طرفي الجريمة بعضيما بالبعض في ىذه الجريمة، 
 وعمى نحو ما ىو أدناه:

 األولالمطمب 
 موقف التشريعات من جريمة قتل طفل حديث الوالدة إتقاًء لمعار

مة قتل طفل ىناك تشريعات جنائية نصت صراحة وبموجب نص خاص عمى جري        
من  902حديث العيد بالوالدة إتقاًء لمعار، كالتشريع الجنائي العراقي الذي نص في المادة 

بالحبس مدة أو  قانون العقوبات عمى أنو: ))يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى عشر سنين
 كانت قد حممت ال تقل عن سنة االم التي تقتل طفميا حديث العيد بالوالدة اتقاء لمعار اذا

من قانون العقوبات  220ى من المادة األولوكذلك الحكم بالنسبة لمفقرة ، بو سفاحا((
المبناني، والتي تنص عمى أنو: ))تعاقب باالعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء لمعار، 

من قانون العقوبات األردني عمى  335عمى قتل وليدىا الذي حممت بو سفاحًا((. والمادة 
 -إتقاء العار -ب باالعتقال مدة ال تنقص عن خمس سنوات الوالدة التي تسببتأنو: ))تعاق

من قانون  024ترك مقصود في موت وليدىا من السفاح عقب والدتو((. والمادة أو  بفعل
الجزاء الكويتي، والتي تنص عمى أنو: ))كل امرأة تعمدت قتل وليدىا فور والدتو دفعا 

 وز خمس سنوات وبغرامة ال تجاوز خمسة آالف روبيةلمعار، تعاقب بالحبس مدة ال تجا
من قانون العقوبات الجزائري التي تنص عمى  540باحدى ىاتين العقوبتين((. والمادة أو 
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انو: ))تعاقب باإلعدام كل من إرتكب جريمة القتل.... ومع ذلك تعاقب األم سواًء كانت 
دة بالسجن المؤقت من عشر شريكة في قتل إبنيا حديث العيد بالوالأو  فاعمة أصمية

اشتركوا معيا أو  عشرين سنة عمى أن ال يطبق ىذا النص عمى من ساىمواإلى  سنوات
من قانون العقوبات الميبي والتي تنص عمى أنو:  323في إرتكاب الجريمة((. والمادة 

))يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عمى سبع سنوات كل من قتل حفظًا لمعرض طفاًل إثر والدتو 
أحد ذوي القربى ويكون عرضة أو  جنينًا أثناء الوضع إذا كان القاتل ىو األمأو  مباشرة

خاص المذكورين لمعقوبة ذاتيا كل من اشترك في الفعل وكان قصده األوحد مساعدة األش
من التشريعات االجنبية التي نصت صراحة وبموجب نص خاص ، في حفظ العرض...((

 0دة ىي التشريع الجنائي الدانماركي، وذلك في الفقرة عمى جريمة قتل طفل حديث الوال
من قانون العقوبات، والتي تنص عمى أنو: ))يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد  531من المادة 

بعدىا مباشرة، وىي تقدم أو  عمى أربع سنوات األم التي تقتل طفميا خالل عممية الوالدة
اإلرباك واليمع الناشيء عن أو  عفالضأو  اإليذاءأو  عمى ذلك تحت ضغط خشية العار

. في حين ىناك تشريعات نصت صراحة عمى ىذه الجريمة، إال أنيا لم (0)عممية الوالدة((
تشترط بشكل واضح وصريح أن تتم الجريمة بباعث إتقاء العار، من ىذه التشريعات قانون 

بس لمدة ال تقل عمى أنو: ))تعاقب األم بالح 094العقوبات البولندي الذي نص في المادة 
عن ثالثة أشير وال تزيد عن خمس سنوات، األم التي تقتل طفميا الرضيع بدوافع عاطفية 

بسبب ظروف شخصية خاصة أو  تشويو كبير لمرضيع،أو  شديدة تتعمق بعممية الوالدة
، (3)من قانون العقوبات اإلتحادي السويسري 004. وكذلك األمر بالنسبة لممادة (5)صعبة((

                                                           
(1) Article 238 of Denmark Criminal Code: ((1- If a mother kills her child in the 

course of or immediately after childbirth and if she is shown to have acted while 

in distress from fear of disgrace or while suffering from consequent weakness, 

confusion or panic caused by the childbirth she shall be liable to imprisonment 

for any term not exceeding four years)).  

(2)  Article 149 of Criminal Code of the Republic Poland 1997: ((A mother who 

kills her infant due to the intense emotional circumstances connected with the 

course of delivery, or significant malformation of the infant or in particularly 

difficult personal circumstances shall be subject to the penalty of the deprivation 

of liberty for a term of between 3 month and 5 years)).  

اٌقبدس  1بّٛجب اٌمبْٔٛ اإلحذبدي سلُ أْ ٘زٖ اٌّبدة حؼذٌج ٚأفبذج بؾىٍٙب اٌذبًٌ ئٌى  حجذس اإلؽبسة (3)

 . 1880وبْٔٛ اٌزبًٔ  1ٚاٌخً دخٍج دٍض إٌفبر فً  1818دضٌشاْ  23فً 



 )مستل(العقوبةأثر العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عليه في تخفيف 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

14 

تحت تأثير عممية الوالدة تكون أو  نص عمى أنو: ))كل أم تقتل طفميا أثناء الوالدةوالتي ت
 . (0)بالغرامة((أو  مسؤولة وتعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات

وبعكس التشريعات السابقة ىناك تشريعات جنائية لم تنص صراحة وبنص خاص         
ترك أمر ذلك لمقواعد العامة التي تحكم  عمى جريمة قتل طفل حديث العيد بالوالدة بل

، أما بالنسبة لتخفيف العقوبة عمى األم التي (5)القتل العمد، كالتشريع الجنائي المصري
تقتل طفميا حديث الوالدة، فإنو أيضًا يخضع لمقواعد العامة التي تحكم الظروف المخففة، 

ات المصري بشأن تخفيف من قانون العقوب 02فمن الممكن والحالة ىذه تطبيق المادة 
. (3)العقوبة، إذا رأت المحكمة أن الظروف التي ارتكبت فييا األم جريمتيا تستدعي الرأفة

م، 0445أما بالنسبة لمتشريع الجنائي الفرنسي، فإنو بصدور قانون العقوبات الجديد عام 
القديم قد نص تم إلغاء جريمة قتل األم لطفميا حديث العيد بالوالدة، بعد أن كان القانون 

من قانون العقوبات، االمر الذي يترتب عميو أنو يمكن أن  305و 300عمييا في المادتين 
من المادة  0ينطبق عمى األم التي تقتل طفميا الظرف المشدد المنصوص عميو في الفقرة 

، والتي تشدد العقاب في القتل إذا وقع عمى طفل (9)من قانون العقوبات الجديد 9 -550
 .(2)جاوز عمره خمس عشرة سنةال يت

 المطمب الثاني
 نطاق العالقة األسرية بين طرفي جريمة قتل طفل حديث الوالدة إتقاًء لمعار

نصوص التشريعات السابقة، نجد أنيا تشترط لتخفيف العقوبة في ىذه إلى  بالرجوع        
ا، وأن يكون وجوب أن تقع جريمة القتل العمد بجميع أركانيإلى  الجريمة، باإلضافة

                                                           
(1)  Article 116 of Criminal Code of the Swiss confederation 1937: ((If a mother 

kills her child either during delivery or while she is under the influence of the 

effect of giving birth, she is liable to a custodial sentence not exceeding three 

years or to a monetary penalty)). 

أظش فً رٌه: فٙذ فبٌخ ِطش اٌّقٍشٌغ، إٌظشٌت اٌؼبِت ٌٍّجٕى ػٍٍٗ، دساعت ِمبسٔت، سعبٌت دوخٛساٖ،  (2)

 .252 ، ؿ1881جبِؼت اٌمب٘شة، وٍٍت اٌذمٛق، 

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌّقشي. 12أظش اٌّبدة  (3)

أظش: د. ِذّذ أبٛ اٌؼال ػمٍذة، اإلحجب٘بث اٌذذٌزت فً لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌفشٔغً اٌجذٌذ، داس إٌٙضت  (4)

 .108، ؿ 2004اٌؼشبٍت، اٌمب٘شة، 

(5) Article 221- 4 of French Penal Code: ((Murder is punished by criminal 

imprisonment for life where it is committed: 1- against a minor under fifteen 

years of age;….)). 
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المجنى عميو فييا طفل حديث العيد بالوالدة، وأن يكون ىذا الطفل ثمرة عالقة جنسية غير 
، يجب أن يتوافر عالقة خاصة تربط (0)القتل ىو إتقاء العارإلى  شرعية، وأن يكون الدافع

فئتين بشأن شرط إلى  ، ولكن ىذه التشريعات تنقسم(5)طرفي الجريمة بعضيما بالبعض
قة الخاصة التي تربط الجاني بالمجنى عميو، فمنيا من تضيق من نطاق ىذه العالقة العال

وتحصرىا في رابطة األمومة، بحيث تستفيد األم لوحدىا من العذر المخفف في جريمة قتل 
طفميا حديث العيد بالوالدة إتقاًء لمعار، كالتشريع العراقي والمبناني واألردني والكويتي 

. فيذا يعني أنو إذا أقدم الغير عمى قتل (3)اركي والبولندي والسويسريوالجزائري والدانم
الطفل من غير األم، سواًء بصفتو فاعل أصمي أم شريك، فال يستفيد من العذر المخفف، 

مقترن بظرف مشدد حسب األحوال، ميما كانت أو  بل يسأل عن جريمة قتل عمد بسيط
القتل ىو إتقاء إلى  رابة بينو وبين األم والطفل المجنى عميو، ولو كان دافعودرجة الق

فعمو في ىذه الحالة ظرفًا قضائيًا مخففًا، وىذا ما ذىبت إليو  اعتبارالعار، ولكن يمكن 
محكمة تمييز العراق بالقول: ))إن قتل والد الزانية إلبنيا المولود سفاحًا ال ينطبق عميو 

نما يمكن العذر المخفف، و   .(9)ه ظرفًا قضائيًا مخففًا((اعتبار ا 
في حين ىناك تشريعات قد وسََّعت من نطاق العالقة الخاصة التي تربط الجاني         

األم أحد من إلى  بالمجنى عميو في جريمة قتل طفل حديث الوالدة، بحيث تشمل باإلضافة
 5، مع مالحظة أن الفقرة (2)بيذوي قرباىا، ومن ىذه التشريعات ىي التشريع الجنائي المي

قد حددت ذوي القربى   –كما تبين لنا سابق  –من قانون العقوبات الميبي  04من المادة 

                                                           
ٌالدع ٕ٘ب أْ ٕ٘بن حؾشٌؼبث جٕبئٍت ٌُ حؾخشط فشادت فً حخفٍف اٌؼمٛبت فً جشٌّت لخً األَ ٌطفٍٙب  (1)

لبْٔٛ اٌؼمٛببث  –وّب حبٍٓ ٌٕب  –بث دذٌذ اٌؼٙذ ببٌٛالدة أْ ٌخُ اٌمخً بببػذ ئحمبء اٌؼبس، ِٚٓ ٘زٖ اٌخؾشٌؼ

 .148، ٚلبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌبٌٕٛذي فً اٌّبدة 116اٌغٌٛغشي فً اٌّبدة 

ِٚب ٌٍٍٙب؛ د. عٍٍُ  316أظش حفقًٍ ؽشٚط ٘زٖ اٌجشٌّت: د. ػبذ اٌغخبس اٌجًٍٍّ، ِقذس عببك، ؿ  (2)

 ِٚب ٌٍٍٙب. 202، ؿ 1811دشبت، اٌمخً اٌؼّذ ٚأٚفبفٗ اٌّخخٍفت، دْٚ داس ٔؾش، بغذاد، 

ِٓ  332ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌٍبٕبًٔ، ٚاٌّبدة  551ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌؼشالً، ٚاٌّبدة  402أظش اٌّبدة  (3)

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث  261ِٓ لبْٔٛ اٌجضاء اٌىٌٛخً، ٚاٌّبدة  158لبْٔٛ اٌؼمٛببث األسدًٔ، ٚاٌّبدة 

ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌبٌٕٛذي،  148ً، ٚاٌّبدة ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌذأّبسو 231اٌجضائشي، ٚاٌّبدة 

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌغٌٛغشي.  116ٚاٌّبدة 

. ٔمالً ػٓ: ػًٍ ػذٔبْ اٌفًٍ، 2/2/1826فً  1825/ ٍ٘ئت ػبِت ربٍٔت/ 211لشاس ِذىّت اٌخٍٍّض سلُ  (4)

 .411ِقذس عببك، ؿ 

 ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث اٌٍٍبً. 323أظش اٌّبدة  (5)



 )مستل(العقوبةأثر العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عليه في تخفيف 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

16 

بأنيم األصول والفروع والزوج واألخوة واألخوات، واألصيار من نفس الدرجة، واألعمام 
 .(0)واألخوال وأبناءىم

طاق المستفيدين من العذر المخفف في نالحظ ىنا أن المشرع الميبي قد وسع من ن        
جريمة قتل طفل حديث العيد بالوالدة إتقاًء لمعار عمى نحو يشمل أشخاصًا قد ال يشعرون 
بالعار بسبب والدة األم لمطفل سفاحًا، وخصوصًا إذا كانت األم ترتبط بيم بصمة قربى 

رغم ذلك نرى أن موقفو حد ما، كما ىو الشأن بالنسبة لقرابة المصاىرة، ولكننا إلى  بعيدة
ر العذر المخفف في ىذه الجريمة عمى األم  أفضل من موقف المشرع العراقي الذي قصَّ
وحدىا دون غيرىا من ذوي قرباىا، في الوقت الذي إمتد العذر المخفف في جريمة 

ليشمل أقرباء المرأة الحامل حتى الدرجة الثانية،  –كما مر بنا  –اإلجياض إتقاًء لمعار 
ىذا تناقض في الموقف يجب إزالتو، ألن المشرع العراقي كأنو بموقفو ىذا يخبرنا أن وفي 

العار الذي يمحق بأقرباء المرأة الحامل حتى الدرجة الثانية في جريمة إجياض الجنين أكبر 
الوجود، وىذا إلى  من العار الذي يمحق بيم بعد أن تجسد ىذا العار في صورة طفل ظير

من قانون  902تعديل المادة إلى  والمنطق، عميو ندعو المشرع العراقي ما ال يقبمو العقل
العقوبات عمى نحو يشمل العذر المخفف في جريمة قتل طفل حديث العيد بالوالدة إتقاًء 
لمعار أقرباء األم التي حممت بو سفاحًا حتى الدرجة الثانية، ىذا إن أراد اإلبقاء عمى ىذه 

 يية الكثيرة عمييا، كما سنأتي عمى بيانيا الحقًا.الجريمة رغم المالحظات الفق
أما بالنسبة لمعمة من تخفيف العقوبة في جريمة قتل األم لطفميا حديث العيد         

الظروف النفسية القاسية والضاغطة التي تمر بيا األم التي حممت إلى  بالوالدة ترجع
دامغًا عمى إنحالليا وسقوطيا  بالطفل سفاحًا، إذ يمثل ىذا الطفل بالنسبة ليا دليالً 

وخطيئتيا التي ال تغتفر من األسرة والمجتمع، وبالتالي ال ترى اماميا مخرجًا في ظل ىذا 
الموقف الحرج والوضع النفسي الضاغط سوى التخمص من مولودىا تجنبًا لما قد تتعرض 

لظروف أشبو لو من مساوئ إذا ما افتضح أمرىا، ولكون إرتكاب األم لمقتل في مثل ىذه ا
بحالة الشخص الواقع تحت تأثير إكراه معنوي، رأى المشرع أنيا جديرة بتخفيف العقاب 

                                                           
، 1ط،األٚياٌمغُ اٌخبؿ، اٌجضء   -ذّذ سِضبْ اٌببس، اٌمبْٔٛ اٌجٕبئً اٌٍٍبً، لبْٔٛ اٌؼمٛببثأظش: د. ِ (1)

 .448ؿ ؛ ِقطفى ِقببح دببسة،ِقذس عببك،88، ؿ 2005 اٌذاس اٌؼشبٍت ٌٍٕؾش، اٌمب٘شة،
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، ىذا من جية، ومن جية أخرى أن قتل طفل حديث الوالدة في مثل ىذه الظروف (0)عمييا
أقل خطورة من سائر صور القتل العمدي، فالمجنى عميو في غاية الضعف والعجز، وقد 

محياة وىو في أدنى مراحل العمر، ولم تثبت لع بعد قيمة إجتماعية، بل يكون غير صالح ل
إن ظروف ميالده وصفتو غير الشرعية قد تضع في طريق مستقبمو أشد العقبات، ويعني 
ذلك أن الضرر الذي يصيب المجتمع بفقده أقل بكثير من الضرر الذي يصيبو بفقد 

وأخيرًا يتبين لنا من كل  .(5)شرعيةشخص آخر من أبناءه ولد في ظروف عادية ولو صفة 
ما تقدم أن المشرع العراقي، كغيره من التشريعات التي انتيجت نفس نيجو، قد راعى مركز 

القتل ليجعل من كل ذلك مناطًا لتخفيف إلى  الجاني وحالتو النفسية والباعث الذي يدفعو
 عتباريأخذ بنظر اال العقوبة عمى األم التي تقتل طفميا حديث العيد بالوالدة، دون أن

مركز المجنى عميو كونو شخصًا عاجزًا عن المقاومة والدفاع عن نفسو بسبب صغر سنو، 
وفي ذلك إىمال لمطرف الثاني في الجريمة، وغض النظر عن أحد أىم عناصر الظاىرة 
اإلجرامية، وىو المجنى عميو، األمر الذي يترتب عميو عدم تحقيق القانون الجنائي غايتو 

ساسية وىي تحقيق العدالة، خصوصًا إذا عممنا أن صفة المجنى عميو كونو عاجزا عن األ
من قانون العقوبات العراقي،  032المقاومة يعد ظرفًا عامًا مشددًا لمعقوبة بموجب المادة 

 ىذا من ناحية، 
ومن ناحية ثانية، وكما يذىب األستاذ الدكتور ماىر عبد شويش الدرة في معرض         

أن المشرع بتخفيف العقوبة عمى إلى  من قانون العقوبات العراقي 902قاده لنص المادة انت
األم التي تقتل طفميا التي حممت بو سفاحًا قد أبدى تسامحًا مع األفعال الجنسية غير 
ن الطفل بعد والدتو حيًا إمتمك كل مقومات الحياة كإنسان،  الشرعية بين المرأة والرجل، وا 

ن كان ثمرة لصمة جنسية غير وىذه الحياة ال  يممك أحد صالحية سمبيا إال بالحق، وا 
شرعية ال يد لو فييا، فضاًل عن ذلك أن قتل األم لمطفل الذي حممت بو سفاحًا يفترض 

                                                           
؛ د. ِذّذ أبٛ اٌؼال ػمٍذة، اٌّجٕى ػٍٍٗ 343أظش: د. ػًٍ ػبذ اٌمبدس اٌمٙٛجً، ِقذس عببك، ؿ  (1)

 -254، ؿ 1811ى، داس اٌفىش اٌؼشبً، دْٚ ِىبْ ٔؾش، األٌٚٚدٚسٖ فً اٌظب٘شة االجشاٍِت، اٌطبؼت 

د. عٍٍّبْ ػبذ إٌّؼُ، اٌمغُ اٌؼبَ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛببث، داس اٌجبِؼت ٚ ؛ د. ِذّذ صوً أبٛ ػبِش255

 .312، ؿ 2002اٌجذٌذة، االعىٕذسٌت، 

ذٍبة فً اٌخؾشٌؼبث اٌجٕبئٍت اٌؼشبٍت، ِقذس عببك، ؿ اإلػخذاء ػٍى اٌأظش:د.ِذّٛد ٔجٍب دغًٕ، (2)

122. 
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تشديد العقوبة عمى األم بداًل من تخفيفيا، ألنيا ارتكبت جريمتين: الزنا وقتل شخص عاجز 
 .(0)عن حماية نفسو بسبب صغر سنو

من قانون  902إلغاء المادة إلى  عميو وبناًء عمى ما سبق ندعو المشرع العراقي        
العقوبات العراقي، ألنو بتقديرنا، فضاًل عن اإلنتقادات الموجية إليو بسبب ىذا النص والتي 
سبق ذكرىا، لم يكن موفقًا في تحقيق ومراعاة التوازن بين مركز الجاني والمجنى عميو في 

تشديدىا أو  دة عند تحديده لمعقوبة، فاألرجح عميو أن يترك مسألة تخفيف العقوبةىذه الما
لمقواعد العامة التي تحكم األعذار والظروف المشددة والمخففة لمعقوبة وفق المواد من 

من قانون العقوبات العراقي، لتقدر المحكمة في ضوء المعايير التي  032إلى  051
مركز طرفي  عتبارلمناسبة، وذلك بعد أن تأخذ بنظر االحددتيا ىذه المواد العقوبة ا

 الجريمة كالىما، وليس احدىما دون اآلخر كما فعمو المشرع.  

                                                           
اٌمغُ اٌخبؿ، اٌؼبحه  -أظش فً ٘زٖ اٌّالدظبث: د. ِب٘ش ػبذ ؽٌٛؼ اٌذسة، ؽشح لبْٔٛ اٌؼمٛببث (1)

   .125ؿ ، ٌقٕبػت اٌىخب، اٌمب٘شة، دْٚ عٕت ٔؾش
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 خاتمةال
بعد أن إنتيينا من البحث عن أثر العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو في         

 ما يمي:عدة نتائج ومقترحات تتمثل أىميا فيإلى  تخفيف العقوبة توصمنا
 أواًل: النتائج

أغمب التشريعات الجنائية العربية تجعل من قتل المرأة في حالة تمبسيا بالزنا عذرًا  .0
مخففًا لمعقوبة، كالتشريع العراقي والمصري والجزائري والكويتي والمبناني واألردني 
بينما المشرع السوري يجعل منيا عذرًا معفيًا من العقوبة، ولكن بشرط إرتكاب 

اّل فإنو ال يعفى الجاني كميًة من العقوبة بل الق تل في حالة التمبس الفعمي بالزنا، وا 
 فقط يستفيد من ذلك كعذر مخفف.

تنقسم التشريعات التي إعتدت بالعالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو في  .5
 إتجاىين: إلى  جريمة قتل المرأة في حالة التمبس بالزنا غساًل لمعار، بشكل عام،

: يحصرىا في نطاق العالقة الزوجية فقط، ومن ضمن ىذا اإلتجاه األولإلتجاه ا
ىناك تشريعات يقصر العذر المخفف عمى الزوج فقط دون الزوجة، كما ىو 
الحال بالنسبة لمتشريع المصري، بينما بعضيا اآلخر تجعل من الزوج والزوجة 

ي حالة التمبس بالزنا، دون غيرىما يستفيدان من العذر المخفف في جريمة القتل ف
 كما ىو الشأن بالنسبة لمتشريع الجزائري.

أما اإلتجاه الثاني من التشريعات فال تحصر العالقة األسرية التي تربط الجاني 
بالمجنى عميو في جريمة القتل في حالة التمبس بالزنا في نطاق العالقة الزوجية 

رفي الجريمة، وىذه الصمة فقط، بل يتعداه لتشمل صمة القربى التي تربط بين ط
ىي محددة بالمحرمية، ولكن ىذا اإلتجاه أيضًا يتضمن فئتين من التشريعات، 

ى منيا تجعل من الزوج والزوجة وأقارب المرأة اآلثمة ذوي الرحم المحرم من األول
المعفي أو  الفروع واألخوة من الذكور فييم يستفيدون من العذر المخففو  األصول

ىو األمر بالنسبة لمتشريع المبناني والسوري واألردني، أما الفئة  من العقوبة، كما
الثانية منيا فتجعل فقط من الزوج وأقارب المجنى عمييا ذوي الرحم المحرم 
يستفيدون من العذر المخفف، سواًء أكانت القرابة المحرمية نسبية، كصمة الرجل 
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مصاىرة، كصمة الرجل الإلى  كانت سببية راجعةأو  بأختو وأمو وخالتو وعمتو،
بنة زوجتو من رجل آخر وزوجة أبيو، من ىذه التشريعات ىي  بأخت زوجتو وا 

من  904التشريع العراقي، وىذا واضح من مطمق لفظ "المحارم" الوارد في المادة 
 قانون العقوبات.

القريبة ذي الرحم أو  اإلعفاء منيا في جريمة قتل الزوجةأو  مناط تخفيف العقوبة .3
في حالة التمبس بالزنا، مرتبط بعنصرين ال يغني أحدىما عن اآلخر: المحرم 
، ىو العالقة الخاصة التي تربط بين الجاني والمجنى عميو، والتي تتمثل إما األول

في صمة القربى، أما األمر الثاني، فيو اإلستفزاز الذي أو  في العالقة الزوجية،
أحد محارمو متمبسًا بالزنا، غارقًا و أ يعاني منو الجاني حينما يفاجأ بمشاىدة زوجو

في وحل العار والخيانة، فتنتابو ثورة جامحة ال يفيق منيا إال وقد غسل ىذا العار 
 وتمك الخيانة بالقتل.

من  904القول بأن المشرع العراقي إذا كان قد مدَّ حكم المادة إلى  يذىب البعض .9
م بالمرأة الزانية صمة أشخاص آخرين من غير الزوج تصميإلى  قانون العقوبات

قربى، فيذه الصمة محدودة بالمحرمية، والحرمة ىنا ىي الحرمة النسبية فقط 
أن ىذا الرأي ال يجد إلى  وليست الحرمة السببية. في حين يذىب البعض اآلخر

ن حكمة النص ال تكفي إلقتصار  لو دلياًل سوى إستقراء حكمة النص وروحو، وا 
لنسبية، خصوصًا أن ىذه المفظة جاءت مطمقة، لفظة المحارم عمى المحارم ا

والمطمق يجري عمى إطالقو ما لم يقيد بنص، ومن جية أخرى أن من القواعد 
 ما ىو أصمح لممتيم.  إلى  الثابتة ىو أن في تفسير النصوص الجنائية يصار

من قانون العقوبات العراقي  904أوقف المشرع الكوردستاني العمل بحكم المادة  .2
الصادر من  5002لسنة  3م كوردستان العراق، وذلك بموجب القانون رقم في أقمي

برلمان األقميم، وبذلك أصبحت جريمة القتل في حالة التمبس بالزنا تخضع لمقواعد 
من قانون  904و 902العامة التي تحكم القتل العمد والواردة في المادة 

 العقوبات.
ل حديث العيد بالوالدة إتقاًء تنقسم التشريعات التي نصت عمى جريمة قتل طف .4

 األولإتجاىين، بشأن العالقة األسرية بين الجاني والمجنى عميو، إلى  لمعار
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تضيق من نطاق ىذه العالقة وتحصرىا في رابطة األمومة، بحيث تستفيد األم 
لوحدىا من العذر المخفف في مثل ىذه الجريمة، كالتشريع العراقي والمبناني 

والجزائري والدانماركي والبولندي. في حين ىناك تشريعات قد واألردني والكويتي 
وسََّعت من نطاق ىذه العالقة بحيث تشمل الظرف المخفف في جريمة قتل طفل 

األم أحد من ذوي قرباىا، كالتشريع إلى  حديث العيد بالوالدة إتقاًء لمعار باإلضافة
 باشرة أم قرابة حواشي.الجنائي الميبي، وبغض النظر عما إذا كانت ىذه القرابة م

أن المشرع العراقي، كغيره من التشريعات التي انتيجت نفس نيجو، قد راعى   .2
القتل ليجعل من كل ذلك إلى  مركز الجاني وحالتو النفسية والباعث الذي يدفعو

مناطًا لتخفيف العقوبة عمى األم التي تقتل طفميا حديث العيد بالوالدة، دون أن 
مركز المجنى عميو كونو شخصًا عاجزًا عن المقاومة والدفاع  عتباريأخذ بنظر اال

عن نفسو بسبب صغر سنو، وفي ذلك إىمال لمطرف الثاني في الجريمة، وغض 
 النظر عن أحد أىم عناصر الظاىرة اإلجرامية، وىو المجنى عميو. 

 ثانيًا: المقترحات
من  904المادة  نقترح عمى المشرع العراقي من تحديد لفظة المحارم الواردة في .0

قانون العقوبات بالحرمة النسبية دون السببية، لكي ال يشمل تخفيف العقوبة في 
جريمة قتل المراة المتمبسة بالزنا أشخاصًا قد ال يشعرون بالعار خصوصًا إذا 

حد ما كما ىو الشأن بالنسبة إلى  كانت المرأة الزانية ترتبط بيم بصمة قربى بعيد
 لقرابة المصاىرة.

يعتد المشرع الكوردستاني بالعالقة الزوجية في جريمة القتل في حالة التمبس ال  .5
من قانون العقوبات العراقي،  904بالزنا، وذلك بعد أن أوقف العمل بحكم المادة 

من  904نرى أنو من األرجح لممشرع الكوردستاني أن يعيد العمل بحكم المادة 
ة بين الزوج والزوجة في اإلستفادة من مراعاة المساواقانون العقوبات العراقي، مع 

يعاقب بالحبس مدة  -0ونقترح عميو الصيغة التالية: )) العذر المخفف الوارد فييا،
 احد محارمو في حالة تمبسيا بالزناأو  ال تزيد عمى ثالث سنوات من فاجا زوجتو

ى اعتدأو  قتل احدىماأو  وجودىا في فراش واحد مع شريكيا فقتميما في الحالأو 
 -5عاىة مستديمة. أو إلى  الموتإلى  عمى احدىما اعتداء افضىأو  عمييما
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وال يجوز  -3من ىذه المادة.  0وتستفيد الزوجة أيضًا من العذر الوارد في الفقرة 
استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من ىذا العذر وال تطبق ضده احكام 

 الظروف المشددة((.
من قانون العقوبات العراقي، وأن  902إلغاء المادة  إلى ندعو المشرع العراقي .3

تشديدىا لمقواعد العامة التي تحكم األعذار أو  يترك مسألة تخفيف العقوبة
من قانون  032إلى  051والظروف المشددة والمخففة لمعقوبة وفق المواد من 

 العقوبات العراقي، لتقدر المحكمة في ضوء المعايير التي حددتيا ىذه المواد
مركز  عتبارالعقوبة المناسبة، بما يتحقق بيا العدالة وذلك بعد أن تأخذ بنظر اال

 طرفي الجريمة كالىما، وليس احدىما دون اآلخر كما فعمو المشرع. 



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 
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