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 مفهوم العقوبة
 :لبيان مفهوم العقوبةيقتضي منا بيان تعريفها وعناصرها وخصائصها واغراضها وهو ما سنتناوله تباعًا 

 
 تعريف العقوبة: اواًل 

بانها ايالم مقصود ) حيث عرفها البعض يف موحد للعقوبة بل يختلف تعريفها من باحث إلى أخر يوجد تعر  ال
الجزاء القانوني الذي يفرضه المشرع على من يرتكب ) االخر بأنها وعرفها ( يوقع من اجل الجريمة ويتناسب معها 

الجزاء ) وذهب االخر بأنها ( فعل يعد جريمة و توقعه الهيئات القضائية وفقًا لالجراءات المحددة في القانون 
صودًا يقرره جزاء جنائي يتضمن ايالمًا مق) أو بأنها ( المفروض على احد المجرمين كأثر قانوني الرتكاب الجريمة 

 ( .القانون و يوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة 
جزاء ينطوي على ايالم يحدده ) بأنها  عقوبةوعلى وفق ما تقدم من اختالف في تعريف الجريمة يمكن أن نعرف ال

ريمة ويكون المشرع في قانون العقوبات ويفرضه القاضي الجزائي بمقتضى حكم على من تثبت مسؤوليته عن الج
 ( .اهاًل لفرضها عليه 

 
 عناصر العقوبة: ثانيًا 

 :يمكن من خالل التعاريف السابقة أن نستخلص عناصر العقوبة والتي تتمثل بما يأتي 
 .ومفاده أن العقوبة ال توقع اال عن فعل يكون جريمة ( : الجريمة ) السبب  -1
 .اال على شخص تقررت مسؤوليته عن جريمة ما ومفاده أن العقوبة ال تفرض ( : الجاني ) المحل  -2
للمحكوم عليه سواء في بدنه أو ذمته المالية أو في  نياً ويتمثل بضرر يصيب حقًا قانو ( : م االيال) المضمون  -3

 .شرفه وفي جميع االحوال فأن هذا االلم يؤثر في نفسية المحكوم عليه 
بالحكم الذي يصدر من محكمة مختصة بعد اتخاذ االجراءات  وتتمثل( : الحكم الجزائي ) االداة االجرائية  -4

 .المرسومة وفق القانون 
 

 خصائص العقوبة: ثالثًا 
 :تنطوي العقوبة على خصائص تتمثل فيما يأتي 

وهذا ما يعبر عنه بمبدأ قانونية العقوبات وهو الشق الثاني من مبدأ ( : منصوص عليها في القانون ) قانونية  -1
وكون العقوبة قانونية يعني أن المشرع هو ( ال جريمة وال عقوبة اال بنص ) أو مبدأ ( الجرائم والعقوبات قانونية ) 

صاحب االختصاص في تحديد نوعها ومقدارها حيث هو من يحدد سلطه كل من القاضي وسلطات التنفيذ في 
 .النطق بالعقوبه وتنفيذها 

ساسية لحماية حريات االفراد وصيانتها ضد تعسف القاضي أو ويعد مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات ضمانه ا
 .السلطات الحاكمة في الدولة 



تعني انها ال تفرض اال من قبل السلطة القضائية من خالل حكم محكمة مختصة وذلك نظرًا لآلثار : قضائية  -2
الحديث صاحبة االختصاص الجسيمة المترتبة على العقوبة وخطورتها ولهذا اصبحت السلطة القضائية في العصر 

 .بتوقيعها كونها سلطة يوثق في نزاهتها و استقاللها 
فال يمتد ( فاعاًل أو شريكًا ) تعني أن الم العقوبة وايقاعها ال يكون اال على شخص المحكوم عليه : شخصية  -3

 .إلى غيره من افراد اسرته أو اقربائه 
اي أن تكون العقوبة المقررة في القانون  ( :كل الناس دون تفريق تطبيق العقوبة بحق ) تخضع لمبدأ المساواة  -4

للجريمة واحدة بالنسبة لجميع الناس ال فرق بينهم من حيث مركزهم االجتماعي ولكن ال يعني تطبيق مبدأ المساواة 
فهؤالء قد أن تكون العقوبة التي ينطق بها القاضي واحدة في مواجهة جميع المحكوم عليهم عن الجريمة الواحدة 

تتباين ظروفهم على نحو يجعل التطبيق الموحد للعقوبة عليهم بمثابة اخالل بمبدأ المساواة نفسه فالم العقوبة 
يختلف مداه بحسب السن والجنس والمركز االقتصادي والحاله الصحية والنفسية والوسط االجتماعي ومثل هذا 

جب على القاضي عند تقرير العقوبة التي يقضي بها من التباين في الظروف يقتضي تباين في العقوبة ولهذا ي
حيث عليه أن يراعي ظروف كل منهم على حده ودرجة احتماله للعقوبة واثرها في نفسه وهو حيث نوعها ومقدارها 

 ( .تفريد العقوبات ) ما يسمى بمبدأ 
 

 أغراض العقوبة: رابعًا 
االغراض التي تهدف إليها وهدف العقوبة النهائي هو مكافحة أن ايالم العقوبة غير مقصود لذاته وانما لتحقيق 

 -3-الردع العام بنوعيه العام والخاص  -2-تحقيق العدالة  -1الجريمة ولكن اغراض العقوبة الحقيقية هي 
 .اصالح الجاني 

الل في التوازن فعداله العقوبة ترجع إلى أن الجريمة تنطوي على مخالفة اوامر المشرع ونواهيه مما ينتج عنها اخت
االجتماعي نظرًا لما تثيره في النفوس من فزع وحقد على الجاني وعطف على المجني عليه فضاًل عن انها تجرح 
الشعور باعدالة ولهذا تقررت العقوبة لتأكيد سلطه الدولة وسيادة القانون فيها والعادة التوازن االجتماعي مرة أخرى 

ده العواطف المتأثرة وتهدئتها سواء للمجني عليه أو ذويه أو الجماعة حذلك أن من شأنها العمل على تخفيف 
 .فالعقوبة اذن مقابل الجريمة 

ومن العدل أن يقابل شر الجريمة بشر مثله يضاف إلى ذلك أن عدالة العقوبة تمهد من جهة لتحقيق الردع العام 
ة أخرى لتحقيق الردع الخاص عن طريق عن طريق التأثير على الدوافع االجرامية الكامنة في النفوس ومن جه

 .خلق الشعور بالمسؤولية لدى المجرم واالعتداد بظروفة الشخصية 
ويتحقق الردع العام للعقوبة بأنذار الجماعة بشرها اذا ما ارتكبت احد افرادها فعاًل يعد جريمة أو بمثل العقوبة التي 

ه فوظيفة العقوبة هنا تهديدية موضوعها نفسية المجتمع تصدر ضد الجاني اذا ارتكب فعاًل مجرمًا وثبتت مسؤوليت
يد وبصفة خاصة أولئك الذين تتوافر لديهم دوافع اجرامية ويساعد على تحقيق هذه الوظيفة احساس االفراد بأن 

 .العدالة ستالحقهم وان عقوبة ما ستوقع حتمًا عليهم اذا ما وقعوا في هاوية الجريمة 



فيتمثل فيما يتركه الم العقوبة من اثر نفسي على المحكوم عليه ويحول بينه وبين العودة لالجرام إما الردع الخاص 
مرة ثانية ويتحقق غرض االصالح عن طريق توظيف الم العقوبة فأذا كانت العقوبة شرًا البد منه فانها يجب أن 

صالحًا دون التفكير في ارتكاب الجريمة  تتجه إلى اصالح الجاني وتهذيبه حتى يعود إلى الحياة االجتماعية عضواً 
مرة أخرى اي ال يقتصر االمر على مجرد التأثير النفسي اللم العقوبة كما هو الحال في الردع الخاص وانما 

يتجاوز موقف ايجابي يؤدي في النهاية إلى تأهيل المحكوم ولن يأتي ذلك اال بدراسة شخصيته من جميع جوانبها 
جتماعية بعبارة أخرى فأن اصالح الجاني وتأهيله يتطلب تفريدًا في العقوبة يتناسب و العضوية والنفسية واال

 .شخصيته حتى يحقق االصالح ثمرته في التأهيل 
 

 العقوبات أنواع
 :للتقسيم وهي كما يأتي  أساسانواع طبقًا للمعيار الذي يتخذ تنقسم العقوبات إلى عدة ا

 :من حيث الجسامة :  اوالً 
 وفق هذا المعيار تنقسم العقوبات إلى عقوبة الجناية والجنحة والمخالفة 

االعدام  -:عرف المشرع العراقي الجناية بأنها الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية : عقوبة الجناية  -1
 . ع.ق 25 مسنة  15سنوات إلى  5أو السجن المؤبد أو السجن أكثر من 

 :عرف المشرع العراقي الجنحة بأنها الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبتين التاليتين  :عقوبة الجنحة  -2
 .سنوات  5اشهر إلى  3الحبس الشديد أو البسيط أكثر من  -أ

 . ع.ق 22 مالغرامة  -ب
 :ليتين عرف المشرع العراقي المخالفة بأنها الجريمة المعاقب عليها بأحدى العقوبتين التا: عقوبة المخالفة  -3
 .اشهر  3ساعة إلى  24الحبس البسيط لمدة  -أ

 . ع.ق 22 مدينار  33الغرامة التي ال يزيد مقدارها على  -ب
قسم العقوبات إلى الجناية  1722لسنة  35ولكن بعد أن اصدر المشرع العراقي قانون اصالح النظام القانوني رقم 

لمخالفة فلم تعد تعتبر نوعًا من انواع الجرائم التي توجب فرض والجنحة واعتمد التقسيم الثنائي بدل الثالثي إما ا
 .عقوبة يسيرة على فاعل الجريمة 

 :حسب االصالة والتبعية : ثانيًا 
 :تنقسم العقوبات تبعًا لذلك إلى ثالثة انواع هي 

المتهم حيث يمكن أن  وتسمى كذلك النه يجب على القاضي أن يحكم بها عند ادانة:العقوبات االصلية  -1
يقتصر عليها الحكم وهذا هو المعيار لها كما انه يكون فرضها غير معلق على الحكم بعقوبة أخرى وتشمل عادة 

 . ع.ق 55 معقوبة االعدام والسجن والحبس والغرامة 
عليها في  وتسمى كذلك النها تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص: العقوبات التبعية  -2

 77 مومراقبة الشرطة ع  .ق 75-72 موتشمل عادة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا  ع .من ق 75 مالحكم 
 . ع .ق



 :العقوبات التكميلية  -3
وهي التي ال تلحق بالمدان اال اذا نصت عليها المحمة في قرار االدانة وتشمل عادة الحرمان من بعض الحقوق 

( ويقصد به نشر قرار الحكم في الصحف الرسمية ) ونشر الحكم  ع .ق 131 موالمصادرة  ع .ق 133 موالمزايا 
 .ع .ق132 م

 :من حيث الطبيعة :  ثالثاً 
وفق هذا المعيار تقسم العقوبات إلى عقوبات عادية خاصة بالجرائم العادية وعقوبات تقتصر على الجرائم السياسية 

ع ولكن هذا اليمنع بطبيعة الحال من .ق 22لعقاب الجريمة السياسية م وقد افرد المشرع العراقي احكامًا خاصة 
 .وجود بعض العقوبات المشتركة والتي توقع بالنسبة للجرائم العادية والسياسية على السواء 

 :من حيث االثار : رابعًا 
سب محل ايالمها يعد التقسيم وفق هذا المعيار من اهم التقسيمات حيث تختلف االثار الناجمة عن العقوبة ح

 :للجاني فهناك 
 .وهي التي تصيب المدان في حقه بالحياة كاألعدام أو حقه في سالمة الجسم كالقطع والجلد: العقوبات البدنية  -1
أو تقيد حرية المحكوم علية كالسجن المؤبد أو المؤقت والحبس  وهي التي تسلب: العقوبات السالبة للحرية  -2

 .الشديد أو البسيط ومراقبة الشرطة 
 .وهي التي تصيب الذمة المالية للمحكوم عليه كالمصادرة والغرامة : العقوبات المالية  -3
سياسية كحرمانه من حق وهي التي تحرم المحكوم عليه من بعض حقوقه المدنية وال: العقوبات السالبة للحقوق  -4

 .الترشيح واالنتخاب 
وهي التي تنال من المحكوم عليه وتنقص قدره أو تمس مركزه : العقوبات الماسة باالعتبار االجتماعي  -5

 .االجتماعي كنشر الحكم في الصحف 
 : من حيث مدة العقوبة : خامسًا 

 وثالثة غير محددة المدة  تقسم العقوبة وفق هذا المعيار إلى عقوبات مؤبدة واخرى مؤقته
فالعقوبة المؤبدة تستغرق كل حياة المحكوم عليه ومثالها السجن المؤبد والتي حددها المشرع العراقي بمدة عشرين 

 ع .ق 55سنة م 
إما العقوبة المؤقتة فأن اثرها اليمتد اال لمدة محددة من حياة المحكوم عليه ومثالها السجن المؤقت الذي اليزيد 

 ع .ق 52ة عشر سنة م على خمس
 
 
 
 
 
 



 العقوبات البدنية
 .والقطع والجلد والضرب  اإلعداموهي العقوبات التي تصيب المحكوم عليه في بدنه أو في سالمة جسمه وتشمل 

 :  اإلعدام: اواًل 
 .جسامة  يعرف اإلعدام بأنه الحكم الصادر بإنهاء حياة المحكوم عليه وتعد عقوبة اإلعدام من اشد أنواع العقوبات

وهي عقوبة قديمة قدم االزل ولم تجد معارضة لها اال بعد الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر وقد وجدت هذه 
حيث حدث تغيير في سياسة فرض عقوبة االعدام في قوانين كثير من  1737المعارضة االذن الصاغية في عام 

 :الدول وتمثلت هذه السياسة التشريعية في اتجاهين هما 
 التقليل من حاالت فرضها  -2-الغاء عقوبة االعدام  -1

 .إما على صعيد الفقه الجزائي فقد انقسم العلماء إلى قسمين بين مؤيد لالعدام ومعارض لها لها يطالب بالغاءها 
 :فبالنسبة للمؤيدين البقاء عقوبة االعدام يستندون إلى الحجج االتية 

 .ال يكلف الدولة الكثير من المصاريف والنفقات كعقوبة السجن  انها عقوبة اقتصادية الن تنفيذها -أ
 .انها عقوبة يقينية اليمكن تنفيذ العقوبات االخرى بسبب شمولها بالعفو و االفراج الشرطي  -ب

ج انها تحقق وظيفة الردع العام وذلك بمنع افراد المجتمع من ارتكاب نفس الجرم الذي ارتكبه الجاني المحوم 
 .باألعدام 

يحاط تنفيذ عقوبة االعدام بجملة من الضمانات تقرها القوانين الجزائية وهذه الضمانات كفيلة بتالفي الخطاء  -د
 .بعقوبة االعدام 

أن عقوبة االعدام هي الوسيلة الممكنة لمواجهة الجرائم الخطيرة أو لعالج حاالت المجرمين الخطرين الذين ال  -ه
 .يجدي معهم الردع أو االصالح 

 :إما بالنسبة للمطالبين بالغاء عقوبة االعدام فأنهم يستندون إلى الحجج االتية 
 .انها عقوبة غير شرعية النها تقطع كل سبيل امام اصالح المحكوم عليه  -أ

 .انها عقوبة غير عادلة النها ال تقبل التدرج حسب جسامة الجريمة أو درجة خطورة الجاني  -ب
 .ضاة في حالة الخطأ في اصدار الحكم باالعدام بعد تنفيذه بحق المحكوم عليه اليمكن تالفي اخطاء الق -ج
 .أن عقوبة االعدام قاسية وتشمئز منها النفوس بالنظر إلى أسلوب تنفيذها  -د
أن المجتمع اليهب اإلنسان الحياة وانما هذا الحق هبة ونعمة من اهلل تعالى ومن ثم ليس من حق المجتمع أن  -ه

 .الحياة تحت ستار ما يسمى بعقوبة االعدام يسلبه هذه 
حيث انها تكون عادلة في حاالت معينة كما في حال ارتكاب عقوبة االعدام امر ضروري  االبقاء على أنوالحقيقة 

 وأكالجرائم االرهابية  تكشف عن الخطورة االجرامية الكامنة فيه و ال يأبه الرواح االخرين الجاني لجرائم جسيمة
 .عندما تمس جريمته مصلحة وطنية كبيرة كجريمة خيانة الوطن والتعاون مع العدو 

هذا وقد اقر االسالم عقوبة االعدام وورد ذكرها في القرأن الكريم وبالتالي يعد االعدام بالشريعة االسالمية تعزيرًا 
 .مشروعًا 



لسنة  111عدام ال في قانون العقوبات العراقي رقم تنظيم عقوبة اال إلىالمشرع العراقي لم يشير  أنومن المالحظ 
وانما نص على القواعد النتبعة في تنفيذ  2315لسنة  14وال في قانون اصالح النزالء والمودعين رقم  1727

 . 273-255في المواد  1721لسنة  23عقوبة االعدام في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 
 :اط الجلد والضرب بالسي: ثانيًا 

 .الجلد عقوبة معروفة في الشريعة االسالمية وهي من عقوبات الحدود حيث شرعها اهلل تعالى لجريمة الزنا  أن
وهذه العقوبة معروفة في بعض الدول العربية حيث اقرتها قوانين تلك الدول كمبدأ لفرض العقوبات البدنية كجزاء 

ليبيا والسودان واالردن واشارت يرها ومن هذه الدول السعودية و غ أولمن يرتكب مخالفة داخل المؤسسات العقابية 
 .عقوبة الجلد  إلىقوانين هذه الدول 

 أوفي جميع قوانينه العقابية سواء قانون العقوبات  إليهابدليل لم يشير  عقوبة الجلدبالمشرع العراقي فأنه لم يقر  إما
 .قانون اصالح النزالء والمودعين وغيرهم 

 
 
 
   


