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عنوان التشرٌع :قانون العقوبات رقم  111لسنة 1969
التصنٌؾ :قانون عراقً
المحتوى
رقم التشرٌع111 :
سنة التشرٌع1969 :
تارٌخ التشرٌع11:11:11 11-11-1969 :
باسم الشعب
رباسة الجمهورٌة،
استناداً إلى أحكام المادة الخمسٌن من الدستور المإقت وبناء على ما عرضه وزٌر العدل ووافق علٌه مجلس الوزراء
وأقره مجلس قٌادة الثورة .صدق القانون اآلتً:
الكتاب االول
المبادئ العامة
الباب االول
التشرٌع العقابً
الفصل االول – قانونٌة الجرٌمة والعقاب
مادة 1
ال عقاب على فعل او امتناع إال بناء على قانون ٌنص على تجرٌمه وقت اقترافه وال ٌجوز توقٌع عقوبات او تدابٌر
احترازٌة لم ٌنص علٌها القانون.
الفصل الثانً
نطاق تطبٌق قانون العقوبات
الفرع االول
تطبٌق القانون من حٌث الزمان
مادة 2
– ٌ1سري على الجرابم القانون النافذ وقت ارتكابها وٌرجع فً تحدٌد وقت ارتكاب الجرٌمة إلى الوقت الذي تمت
فٌه أفعال تنفٌذها دون النظر إلى وقت تحقق نتٌجتها.
– 2على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجرٌمة وقبل أن ٌصبح الحكم الصادر فٌها نهابٌا ً فٌطبق القانون
األصلح للمتهم.
– 3وإذا صدر بعد صٌرورة الحكم نهابٌا قانون ٌجعل الفعل او االمتناع الذي حكم على المتهم من أجله ؼٌر معاقب
علٌه ٌوقؾ تنفٌذ الحكم وتنتهً آثاره الجزابٌة وال ٌمس هذا بؤي حال ما سبق تنفٌذه من العقوبات ما لم ٌنص القانون
الجدٌد على خبلؾ ذلك وعلى المحكمة التً أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقؾ تنفٌذ الحكم بناء على طلب من
المحكوم علٌه او االدعاء العام.
– 4أما إذا جاء القانون الجدٌد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التً أصدرت الحكم ابتداء إعادة النظر فً العقوبة
المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجدٌد وذلك بناء على طلب المحكوم علٌه او االدعاء العام.
مادة 3
إذا صدر قانون بتجرٌم فعل او بتشدٌد العقوبة المقررة له وكان ذلك فً فترة محددة فإن إنتهاء هذه الفترة ال ٌحول
دون تنفٌذ العقوبة المحكوم بها وال ٌمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرابم فً خبللها.
مادة 4
ٌسري القانون الجدٌد على ما وقع قبل نفاذه من الجرابم المستمرة او المتتابعة او جرابم العادة التً ٌثابر على ارتكابها
فً ظله وإذا عدل القانون الجدٌد األحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرابم فإنه ٌسري على كل جرٌمة ٌصبح بها المتهم
فً حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرابم وقعت قبل نفاذه.
مادة 5
ال ٌفرض تدبٌر احترازي إال فً األحوال وبالشروط المنصوص علٌها فً القانون .وتسري على التدابٌر االحترازٌة
األحكام المتعلقة بالعقوبات من حٌث عدم رجعٌتها وسرٌان القانون األصلح للمتهم.

المحتوى 1
الفرع الثانً
تطبٌق القانون من حٌث المكان
– 1االختصاص االقلٌمً
مادة 6
تسري أحكام هذا القانون على جمٌع الجرابم التً ترتكب فً العراق وتعتبر الجرٌمة المرتكبة فً العراق إذا وقع فٌه
فعل من األفعال المكونة لها او إذا تحققت فٌه نتٌجتها او كان ٌراد أن تتحقق فٌه.
وفً جمٌع األحوال ٌسري القانون على كل من ساهم فً جرٌمة وقعت كلها او بعضها فً العراق ولو كانت مساهمته
فً الخارج سواء أكان فاعبل أم شرٌكا.
مادة 7
ٌشمل االختصاص االقلٌمً للعراق أراضً الجمهورٌة العراقٌة وكل مكان ٌخضع لسٌادتها بما فً ذلك المٌاه اإلقلٌمٌة
والفضاء الجوي الذي ٌعلوها وكذلك األراضً األجنبٌة التً ٌحتلها الجٌش العراقً بالنسبة إلى الجرابم التً تمس
سبلمة الجٌش او مصالحه.
وتخضع السفن والطابرات العراقٌة الختصاص الجمهورٌة العراقٌة اإلقلٌمً أٌنما وجدت.
مادة 8
ال ٌسري هذا القانون على الجرابم التً ترتكب على متن سفٌنة أجنبٌة فً مٌناء عراقً او فً المٌاه اإلقلٌمٌة إال إذا
مست الجرٌمة أمن اإلقلٌم او كان الجانً او المجنى علٌه عراقٌا او طلبت المعونة من السلطات العراقٌة وكذلك ال
ٌسري هذا القانون على الجرابم التً ترتكب فً طابرة أجنبٌة فً إقلٌم العراق الجوي إال إذا حطت فً العراق بعد
ارتكاب الجرٌمة او مست أمنه او كان الجانً او المجنى علٌه عراقٌا او طلبت المعونة من السلطات العراقٌة.
– 2االختصاص العٌنً
مادة 9
ٌسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق:
– 1جرٌمة ماسة بؤمن الدولة الخارجً او الداخلً او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها المالٌة المؤذون بإصدارها
قانونا ً او طوابعها او جرٌمة تزوٌر فً اوراقها الرسمٌة.
– 2جرٌمة تزوٌر او تقلٌد او تزٌٌؾ عملة ورقٌة او مسكوكات معدنٌة متداولة قانونا او عرفا ً فً العراق او الخارج.
– 3االختصاص الشخصً
مادة 11
كل عراقً ارتكب وهو فً الخارج فعبل ٌجعله فاعبلً او شرٌكا فً جرٌمة تعد جناٌة او جنحة بمقتضى هذا القانون
ٌعاقب طبقا ً ألحكامه إذا وجد فً الجمهورٌة وكان ما ارتكبه معاقبا علٌه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فٌه.
وٌسري هذا الحكم سواء اكتسب الجانً الجنسٌة العراقٌة بعد ارتكاب الجرٌمة او كان متمتعا ً بهذه الجنسٌة وقت
ارتكابها وفقدها بعد ذلك.
مادة 11
ال ٌسري هذا القانون على الجرابم التً تقع فً العراق من األشخاص المتمتعٌن بحصانة مقررة بمقتضى االتفاقٌات
الدولٌة او القانون الدولً او القانون الداخلً.
مادة 12
– ٌ1سري هذا القانون على كل من ارتكب فً الخارج من موظفً الجمهورٌة او المكلفٌن بخدمة عامة لها أثناء
تؤدٌة أعمالهم او بسببها جناٌة او جنحة مما نص علٌه فً هذا القانون.
– 2وٌسري كذلك على من ارتكب فً الخارج من موظفً السلك الدبلوماسً العراقً جناٌة او جنحة مما نص علٌه
فً هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التً ٌخولها إٌاها القانون الدولً العام.
– 4االختصاص الشامل
مادة 13
فً ؼٌر األحوال المنصوص علٌها فً المواد  9و 11و 11تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد فً العراق بعد
أن ارتكب فً الخارج بوصفه فاعبل او شرٌكا جرٌمة من الجرابم التالٌة:
– تخرٌب او تعطٌل وسابل المخابرات والمواصبلت الدولٌة واالتجار بالنساء او بالصؽار او بالرقٌق او بالمخابرات.
مادة 14
– 1ال تجري التعقٌبات القانونٌة على من ارتكب جرٌمة خارج الجمهورٌة إال بإذن من وزٌر العدل وال تجوز
محاكمت ه إذا كان قد صدر حكم نهابً من محكمة أجنبٌة ببراءته او بإدانته واستوفً عقوبته كاملة او كانت الدعوى او

العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه قانونا وٌرجع فً تقرٌر نهابٌة الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة إلى قانون البلد
الذي صدر فٌه الحكم.
– 2وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا فً جرٌمة مما ذكر فً المادتٌن 9
و 12وكان مبنٌا ً على أن قانون ذلك البلد ال ٌعاقب علٌها جاز إجراء التعقٌبات القانونٌة ضد المتهم أمام محاكم
العراق.
مادة 15
ٌحتسب للمحكوم علٌه تنفٌذ العقوبة التً ٌقضى بها علٌه المدة التً قضاها فً الحجز او التوقٌؾ او الحبس فً
الخارج عن الجرٌمة التً حكم علٌه من أجلها.
المحتوى 2
الباب الثانً
قواعد عامة وتعارٌف
مادة 16
تراعى أحكام الكتاب االول من هذا القانون فً الجرابم المنصوص علٌها فً القوانٌن واألنظمة العقابٌة األخرى ما لم
ٌرد فٌها نص على خبلؾ ذلك.
– ٌ2قصد بالحكم النهابً او البات فً هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعٌة بؤن استنفذ جمٌع اوجه الطعون
القانونٌة او انقضت المواعٌد المقررة للطعن فٌه.
مادة 17
ال تمس أحكام هذا القانون فً أٌة حال ما ٌكون واجبا ً للخصوم من الرد او التعوٌض.
مادة 18
تحتسب المدد المنصوص علٌها فً هذا القانون بالتقوٌم المٌبلدي.
مادة 19
فً تطبٌق أحكام هذا القانون او فً أي قانون عقابً آخر تراعى التعارٌؾ التالٌة ما لم ٌوجد نص على خبلؾ ذلك.
– 1المواطن :هو أحد رعاٌا جمهورٌة العراق وٌعتبر فً حكم المواطن من ال جنسٌة له إذا كان مقٌما فً
الجمهورٌة.
– 2المكلؾ بخدمة عامة :كل موظؾ او مستخدم او عامل أنٌطت به مهمة عامة فً خدمة الحكومة ودوابرها
الرسمٌة وشبه الرسمٌة والمصالح التابعة لها او الموضوعة تحت رقابتها وٌشمل ذلك ربٌس الوزراء ونوابه والوزراء
وأعضاء المجالس النٌابٌة واإلدارٌة والبلدٌة كما ٌشمل المحكمٌن والخبراء ووكبلء الدابنٌن (السندٌكٌٌن) والمصفٌن
والحراس القضابٌٌن وأعضاء مجالس إدارة ومدٌري ومستخدمً المإسسات والشركات والجمعٌات والمنظمات
والمنشآت التً تساهم الحكومة او إحدى دوابرها الرسمٌة او شبه الرسمٌة فً مالها بنصٌب ما بؤٌة صفة كانت ،وعلى
العموم كل من ٌقوم بخدمة عامة بؤجر او بؽٌر أجر.
وال ٌحول دون تطبٌق أحكام هذا القانون بحق المكلؾ بخدمة عامة انتهاء وظٌفته او خدمته او عمله متى وقع الفعل
الجرمً أثناء توافر صفة من الصفات المبٌنة فً هذه الفقرة فٌه.
– 3العبلنٌة :تعد وسابل للعبلنٌة:
أ – االعمال او االشارات او الحركات إذا حصلت فً طرٌق عام او فً محفل عام او مكان مباح او مطروق او
معرض ألنظار الجمهور او إذا حصلت بحٌث ٌستطٌع رإٌتها من كان فً مثل ذلك المكان او إذا نقلت إلٌه بطرٌقة
من الطرق اآللٌة.
ب – القول او الصٌاح إذا حصل الجهر به او تردٌده فً مكان مما ذكر او إذا حصل الجهر به او إذا أذٌع بطرٌقة من
الطرق اآللٌة وؼٌرها بحٌث ٌسمعه من ال دخل له فً استخدامه.
جـ – الصحافة والمطبوعات األخرى وؼٌرها من وسابل الدعاٌة والنشر.
د – الكتابة والرسوم والصور والشارات واألفبلم ونحوها عرضت فً مكان مما ذكر او إذا وزعت او بٌعت إلى أكثر
شخص او عرضت للبٌع فً أي مكان.
ً
– 4الفعل :كل تصرؾ جرمه القانون سواء كان إٌجابٌا أم سلبٌا كالترك واالمتناع ما لم ٌرد نص على خبلؾ ذلك.
الباب الثالث -الجرٌمة
الفصل االول – الجرائم من حٌث طبٌعتها
مادة 21
تقسم الجرابم من حٌث طبٌعتها إلى عادٌة وسٌاسٌة.

مادة 21
أ – الجرٌمة السٌاسٌة هً الجرٌمة التً ترتكب بباعث سٌاسً او تقع على الحقوق السٌاسٌة العامة او الفردٌة وفٌما
عدا ذلك تعتبر الجرٌمة عادٌة.
ومع ذلك ال تعتبر الجرابم التالٌة سٌاسٌة لو كانت قد ارتكتب بباعث سٌاسً:
– 1الجرابم التً ترتكب بباعث أنانً دنًء.
– 2الجرابم الماسة بؤمن الدولة الخارجً.
– 3جرابم القتل العمد والشروع فٌها.
– 4جرٌمة االعتداء على حٌاة ربٌس الدولة.
– 5الجرابم اإلرهابٌة.
– 6الجرابم المخلة بالشرؾ كالسرقة واالختبلس والتزوٌر وخٌانة األمانة واالحتٌال والرشوة وهتك العرض.
ب – على المحكمة إذا رأت أن الجرٌمة سٌاسٌة أن تبٌن ذلك فً حكمها.
مادة 22
– ٌ1حل السجن المإبد محل اإلعدام فً الجرابم السٌاسٌة.
–  2وال تعتبر العقوبة المحكوم بها فً جرٌمة سٌاسٌة سابقة فً العود وال تستتبع الحرمان من الحقوق والمزاٌا
المدنٌة وال حرمان المحكوم علٌه من إدارة أمواله او التصرؾ فٌها.
الفصل الثانً – الجرائم من حٌث جسامتها
مادة 23
الجرابم من حٌث جسامتها ثبلثة أنواع:
الجناٌات والجنح والمخالفات
ٌحدد نوع الجرٌمة بنوع العقوبة األشد المقررة لها فً القانون وإذا اجتمع فً عقوبة جرٌمة ما الحبس والؽرامة فٌحدد
نوع الجرٌمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها فً القانون.
مادة 24
ال ٌتؽٌر نوع الجرٌمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخؾ سواء كان ذلك لعذر مخفؾ او
لظرؾ قضابً مخفؾ ما لم ٌنص القانون على ذلك.
المحتوى 3
مادة 25
عدل نص الفقرة ( )3بموجب قانون التعدٌل االول المرقم  217لسنة  1971واعتبر نافذا من تارٌخ نشره فً الجرٌدة
الرسمٌة.
الجناٌة هً الجرٌمة المعاقب علٌها باحدى العقوبات التالٌة:
– 1اإلعدام
– 2السجن المإبد.
– 3السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.
مادة 26
الجنحة هً الجرٌمة المعاقب علٌها بإحدى العقوبتٌن التالٌتٌن:
– 1الحبس الشدٌد او البسٌط أكثر من ثبلثة أشهر إلى خمس سنوات.
– 2الؽرامة.
مادة 27
المخالفة هً الجرٌمة المعاقب علٌها بإحدى العقوبتٌن التالٌتٌن:
– 1الحبس البسٌط لمدة أربع وعشرٌن ساعة إلى ثبلثة أشهر.
– 2الؽرامة التً ال ٌزٌد مقدارها على ثبلثٌن دٌنارا.
الفصل الثالث – أركان الجرٌمة
الفرع االول – الركن المادي
– 1عناصره
مادة 28
الركن المادي للجرٌمة سلوك إجرامً بارتكاب فعل جرمه القانون او االمتناع عن فعل أمر به القانون.

مادة 29
– 1ال ٌسؤل شخص عن جرٌمة لم تكن نتٌجة لسلوكه اإلجرامً لكنه ٌسؤل عن الجرٌمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه
اإلجرامً فً احداثها سبب آخر سابق او معاصر او الحق ولو كان ٌجهله.
– 2أما إذا كان ذلك السبب وحده كافٌا ً الحداث نتٌجة جرمٌة فبل ٌسؤل الفاعل فً هذه الحالة إال عن الفعل الذي
ارتكبه.
– 2الشروع
مادة 31
وهو البدء فً تنفٌذ فعل بقصد ارتكاب جناٌة او جنحة إذا اوقؾ او خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فٌها.
وٌعتبر شروعا فً ارتكاب الجرٌمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناٌة او جنحة مستحٌلة التنفٌذ اما لسبب ٌتعلق
بموضوع الجرٌمة او بالوسٌلة التً استعملت فً ارتكابها ما لم ٌكن اعتقاد الفاعل صبلحٌة عمله الحداث النتٌجة مبنٌا ً
على وهم او جهل مطبق.
وال ٌعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجرٌمة وال األعمال التحضٌرٌة لذلك ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
مادة 31
ألؽً نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالً بموجب قانون التعدٌل االول المرقم  217لسنة .1971
ٌعاقب على الشروع فً الجناٌات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالٌة ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك:
أ – السجن المإبد إذا كانت العقوبة المقررة للجرٌمة اإلعدام.
ب – السجن لمدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجرٌمة السجن المإبد.
جـ – السجن مدة ال تزٌد على نصؾ الحد األقصى للعقوبة المقررة للجرٌمة إذا كانت العقوبة السجن المإقت .فإذا كان
نصؾ الحد األقصى خمس سنوات او أقل فتكون العقوبة عندبذ الحبس لمدة ال تزٌد على نصؾ مدة الحد األقصى
للعقوبة المقررة للجرٌمة.
د – الحبس او الؽرامة التً ال تزٌد على نصؾ الحد األقصى لعقوبة الحبس او الؽرامة المقررة للجرٌمة إذا كانت
العقوبة المقررة للجرٌمة الحبس او الؽرامة.
مادة 32
تسري على الشروع األحكام الخاصة بالعقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة المقررة للجرٌمة التامة.
الفرع الثانً :الركن المعنوي
القصد الجرمً والخطؤ
مادة 33
–  1القصد الجرمً هو توجٌه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجرٌمة هادفا إلى نتٌجة الجرٌمة التً وقعت
او أٌة نتٌجة جرمٌة أخرى.
– 2القصد ٌكون بسٌطا ً او مقترنا بسبق االصرار.
– 3سبق اإلصرار هو التفكٌر المصمم علٌه فً ارتكاب الجرٌمة قبل تنفٌذها بعٌداً عن ثورة الؽضب اآلنً او الهٌاج
النفسً.
– ٌ4تحقق سبق اإلصرار سواء كان قصد الفاعل من الجرٌمة موجها ً إلى شخص معٌن او إلى أي شخص ؼٌر معٌن
وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا ً على حدوث أمر او موقوفا ً على شرط.
مادة 34
تكون الجرٌمة عمدٌة إذا توفر القصد الجرمً لدى فاعلها وتعد الجرٌمة عمدٌة كذلك.
أ – إذا فرض القانون او االتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدابه قاصداً احداث الجرٌمة التً نشؤت مباشرة عن
هذا االمتناع.
ب – إذا توقع الفاعل نتابج إجرامٌة لفعله فؤقدم علٌه قاببلً المخاطرة بحدوثها.
مادة 35
تكون الجرٌمة ؼٌر عمدٌة إذا وقعت النتٌجة اإلجرامٌة بسبب خطؤ الفاعل سواء كان هذا الخطؤ إهماالً او رعونة او
عدم انتباه او عدم احتٌاط او عدم مراعاة القوانٌن واألنظمة واالوامر.
مادة 36
إذا جهل الفاعل وجود ظرؾ مشدد ٌؽٌر من وصؾ الجرٌمة فبل ٌسؤل عنه ولكنه ٌستفٌد من العذر ولو كان ٌجهل
وجوده.
مادة 37
–  1لٌس ألحد أن ٌحتج بجهله بؤحكام هذا القانون او أي قانون عقابً آخر ما لم ٌكن قد تعذر علمه بالقانون الذي

ٌعاقب على الجرٌمة بسبب قوة قاهرة.
– 2للمحكمة ان تعفو من العقاب األجنبً الذي ٌرتكب جرٌمة خبلل سبعة أٌام على األكثر تمضً من تارٌخ قدومه
إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته ال ٌعاقب علٌها.
مادة 38
ال ٌعتد بالباعث على ارتكاب جرٌمة ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
المحتوى 4
الفصل الرابع
أسباب اإلباحة
– 1أداء الواجب
مادة 39
ال جرٌمة إذا وقع الفعل قٌاما بواجب ٌفرضه القانون.
مادة 41
ال جرٌمة إذا وقع الفعل من موظؾ او شخص مكلؾ بخدمة عامة فً الحاالت التالٌة:
اوال – إذا قام بسبلمة نٌة بفعل تنفٌذاً لما أمرت به القوانٌن او اعتقد أن اجراءه من اختصاصه.
ثانٌا – إذا وقع الفعل منه تنفٌذاً ألمر صادر إلٌه من ربٌس تجب علٌه طاعته او اعتقد أن طاعته واجبه علٌه.
وٌجب فً الحالتٌن أن ٌثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعٌة الفعل كان مبنٌا ً على أسباب معقولة وأنه لم ٌرتكبه إال بعد
اتخاذ الحٌطة المناسبة ومع ذلك فبل عقاب فً الحالة الثانٌة إذا كان القانون ال ٌسمح للموظؾ بمناقشة األمر الصادر
إلٌه.
– 2استعمال الحق
مادة 41
ال جرٌمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق مقرر بمقتضى القانون وٌعتبر استعماالً للحق:
– 1تؤدٌب الزوج لزوجته وتؤدٌب اآلباء والمعلمٌن ومن فً حكمهم االوالد القصر فً حدود ما هو مقرر شرعا ً او
قانونا ً او عرفا ً.
– 2عملٌات الجراحة والعبلج على أصول الفن متى أجرٌت برضاء المرٌض او ممثله الشرعً او أجرٌت بؽٌر
رضاه أٌهما فً الحاالت العاجلة.
– 3أعمال العنؾ التً تقع أثناء األلعاب الرٌاضٌة متى كانت قواعد اللعب قد روعٌت.
– 4أعمال العنؾ التً تقع على من ارتكب جناٌة او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.
– 3حق الدفاع المشروع
مادة 42
ال جرٌمة إذا وقع الفعل استعماالً لحق الدفاع الشرعً وٌوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط اآلتٌة:
– 1إذا وجد المدافع خطر حال من جرٌمة على النفس او على المال او اعتقد قٌام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنٌا ً على
أسباب معقولة.
– 2أن ٌتعذر علٌه االلتجاء إلى السلطات العامة التقاء هذا الخطر فً الوقت المناسب.
– 3أن ال ٌكون أمامه وسٌلة أخرى لدفع هذا الخطر .وٌستوي فً قٌام هذا الحق أن ٌكون التهدٌد فً الخطر موجها ً
إلى نفس المدافع او ماله او موجها ً إلى نفس الؽٌر او ماله.
مادة 43
حق الدفاع الشرعً عن النفس ال ٌبٌح القتل قصداً إال إذا أرٌد به دفع أحد األمور التالٌة:
– 1فعل ٌتخوؾ أن ٌحدث منه الموت او جراح بالؽة إذا كان لهذا التخوؾ أسباب معقولة.
– 2مواقعة امرأة او اللواطة بها او بذكر كرها ً.
– 3خطؾ إنسان.
مادة 44
حق الدفاع الشرعً عن المال ال ٌبٌح القتل عمداً إال إذا أرٌد به دفع أحد األمور التالٌة:
– 1الحرٌق عمداً.
– 2جناٌات السرقة.
– 3الدخول لٌبلً فً منزل مسكون او فً أحد ملحقاته.
– 4فعل ٌتخوؾ أن ٌحدث عنه الموت او جراح بالؽة إذا كان لهذا التخوؾ أسباب معقولة.

مادة 45
ال ٌبٌح حق الدفاع الشرعً احداث ضرر أشد مما ٌستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمداً او اهماالً حدود هذا
الحق او اعتقد خطؤ أنه فً حالة دفاع شرعً فإنه ٌكون مسإوالً عن الجرٌمة التً ارتكبها وإنما ٌجوز للمحكمة فً
هذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة بدالً من عقوبة الجناٌة وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدالً من عقوبة الجنحة.
مادة 46
ال ٌبٌح حق الدفاع الشرعً مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قٌامه بعمل تنفٌذاً لواجبات وظٌفته ولو تخطى حدود
وظٌفته ان كان حسن النٌة إال إذا خٌؾ او ٌنشؤ عن فعله موت او جراح بالؽة وكان لهذا الخوؾ سبب معقول.
المحتوى 5
الفصل الخامس – المساهمة فً الجرٌمة
– 1الفاعل والشرٌك
مادة 47
ٌعد فاعبلً للجرٌمة:
– 1من ارتكبها وحده او مع ؼٌره.
ً
– 2من ساهم فً ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا أثناء ارتكابها بعمل من االعمال المكونة لها.
– 3من دفع بؤٌة وسٌلة ،شخصا ً على تنفٌذ الفعل المكون للجرٌمة إذا كان هذا الشخص ؼٌر مسإول جزابٌا ً عنها ألي
سبب.
مادة 48
ٌعد شرٌكا فً الجرٌمة:
– 1من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحرٌض.
– 2من اتفق على ؼٌره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا االتفاق.
– 3من اعطى الفاعل سبلحا ً او آالت او أي شًء آخر مما استعمل فً ارتكاب الجرٌمة مع علمه بها او ساعده عمداً
بؤي طرٌقة أخرى فً االعمال المجهزة او المسهلة او المتممة الرتكابها.
مادة 49
ٌعد فاعبلً للجرٌمة كل شرٌك بحكم المادة  48كان حاضراً أثناء ارتكابها ٌعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ٌنص
القانون على خبلؾ ذلك.
– ٌ2عاقب الشرٌك بالعقوبة المنصوص علٌها قانونا ً ولو كان فاعل الجرٌمة ؼٌر معاقب بسبب عدم توفر القصد
الجرمً لدٌه او ألحوال أخرى خاصة به.
مادة 51
إذا توافرت فً الجرٌمة ظروؾ مادٌة من شؤنها تشدٌد العقوبة او تخفٌفها سرت آثارها على كل من ساهم فً ارتكابها
فاعبلً كان او شرٌكاً .علم بها او لم ٌعلم.
أما إذا توافرت ظروؾ مشددة شخصٌة سهلت ارتكاب الجرٌمة فبل تسري على ؼٌر صاحبها إال إذا كان عالما ً بها.
أما ما عدا ذلك من الظروؾ فبل ٌتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا ً مشددة او مخففة.
مادة 52
إذا توافرت أعذار شخصٌة معفٌة من العقاب او مخففة له فً حق أحد المساهمٌن فاعبلً او شرٌكا ً – فً ارتكاب
الجرٌمة فبل ٌتعدى أثرها إلى ؼٌر من تعلقت به.
أما األعذار المادٌة المعفٌة من العقاب او المخففة له فإنها تسري فً حق كل من ساهم فً إرتكاب الجرٌمة.
مادة 53
ٌعاقب المساهم فً جرٌمة فاعبلً او شرٌكا ً – بعقوبة الجرٌمة التً وقعت فعبلً ولو كانت ؼٌر التً قصد ارتكابها متى
كانت الجرٌمة التً وقعت نتٌجة محتملة للمساهمة التً حصلت.
مادة 54
ً
إذا اختلؾ قصد احد المساهمٌن فً الجرٌمة فاعبل او شرٌكا ً – او كٌفٌة علمه بها عن قصد ؼٌره من المساهمٌن او
عن كٌفٌة علم ذلك الؽٌر بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كٌفٌة علمه.
– 2االتفاق الجنابً
مادة 55
ٌعد اتفاقا ً جنابٌا ً اتفاق شخصٌن او أكثر على ارتكاب جناٌة او جنحة من جنح السرقة واالحتٌال والتزوٌر سواء كانت
معٌنة او ؼٌر معٌنة او على األفعال المجهزة او المسهلة الرتكابها متى كان االتفاق منظما ً ولو فً مبدأ تكوٌنه،

مستمراً ولو لمدة قصٌرة.
وٌعد االتفاق جنابٌا ً سواء كان الؽرض النهابً منه ارتكاب الجرابم او اتخاذها وسٌلة للوصول إلى ؼرض مشروع.
مادة 56
– ٌ1عاقب كل عضو فً اتفاق جنابً ولو لم ٌشرع فً ارتكاب الجرٌمة المتفق علٌها بالسجن مدة ال تزٌد على سبع
سنوات إذا كانت الجرٌمة المتفق على ارتكابها جناٌة .وبالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن او بؽرامة ال تزٌد على مابة
وخمسٌن دٌناراً إذا كانت الجرٌمة جنحة .وذلك ما لم ٌنص القانون على عقوبة خاصة لبلتفاق.
– 2إذا كان الؽرض من االتفاق ارتكاب جرٌمة معٌنة وكانت عقوبتها أخؾ مما نص علٌه فً الفقرة السابقة فبل توقع
عقوبة أشد من ربع الحد األقصى للعقوبة المقررة لتلك الجرٌمة.
مادة 57
– 1كل من سعى فً تكوٌن اتفاق جنابً او كان له دور ربٌسً فٌه ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنوات إذا
كانت الجرٌمة المتفق على ارتكابها جناٌة .وبالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات او بالؽرامة او بهما إذا كانت
جنحة.
–  2إذا كان الؽرض من االتفاق ارتكاب جرٌمة معٌنة وكانت عقوبتها أخؾ مما نص علٌه فً الفقرة السابقة فبل توقع
عقوبة أشد من ربع الحد األقصى للعقوبة المقررة لتلك الجرٌمة.
مادة 58
ٌعاقب بالعقوبة المقررة فً المادة –  – 56بحسب األحوال – كل من سهل لؤلعضاء فً االتفاق او لفرٌق منهم
اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بؤٌة صورة مع علمه بالؽرض من االتفاق.
المحتوى 6
مادة 59
ٌعفى من العقوبات المقررة فً المواد  56و 57و 58كل من بادر بؤخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنابً وعن
المشتركٌن فٌه قبل وقوع أٌة جرٌمة من الجرابم المتفق على ارتكابها وقبل قٌام تلك السلطات بالبحث واالستقصاء عن
اولبك الجناة .أما إذا حصل األخبار بعد قٌام تلك السلطات بذلك فبل ٌعفى من العقاب إال إذا كان األخبار قد سهل
القبض على اولبك الجناة.
الباب الرابع( :المجرم)
الفصل االول :المسإولٌة الجزائٌة وموانعها
– 1فقد االدراك واإلرادة
مادة 61
ال ٌسؤل جزابٌا م كان وقت ارتكاب الجرٌمة فاقد االدراك او اإلرادة لجنون او عاهة فً العقل او بسبب كونه فً حالة
سكر او تخدٌر نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطٌت له قسراً او على ؼٌر علم منه بها ،او ألي سبب آخر ٌقرر
العلم أنه ٌفقد اإلدراك او المخدرة او ؼٌرها سوى نقص او ضعؾ فً االدراك او اإلرادة وقت ارتكاب الجرٌمة عد
ذلك عذراً مخففا ً.
مادة 61
إذا كان فقد اإلدراك او اإلرادة ناتجا ً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم بإختٌاره وعلمه عوقب على الجرٌمة
التً وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بؽٌر تخدٌر او سكر(صدر قرار مجلس الثورة
الثورة المرقم  1477فً  1981/9/15حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختٌاره عذراً مخففا ً
للعقوبة ٌستدعً الرأفة ،نشر فً الوقابع عدد  2779فً ).1981/9/29
فإذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمداً بؽٌة ارتكاب الجرٌمة التً وقعت منه عد ذلك ظرفا ً مشدداً للعقوبة.
– 2االكراه
مادة 62
ال ٌسؤل جزابٌا ً من اكرهته على ارتكاب الجرٌمة قوة مادٌة او معنوٌة لم ٌستطع دفعها.
– 3الضرورة
مادة 63
ال ٌسؤل جزابٌا ً من ارتكب جرٌمة ألجؤته إلٌها ضرورة وقاٌة نفسه او ؼٌره او ماله او مال ؼٌره من خطر جسٌم
محدق لم ٌتسبب هو فٌه عمداً ولم ٌكن فً قدرته منعه بوسٌلة أخرى وبشرط أن ٌكون الفعل المكون للجرٌمة متناسبا ً
والخطر المراد اتقاإه وال ٌعتبر فً حال ضرورة من اوجب القانون علٌه مواجهة ذلك الخطر.
– 4السن

مادة 64
ال تقام الدعوى الجزابٌة على من لم ٌكن وقت ارتكاب الجرٌمة قد أتم السابعة من عمره.
مادة 65
ٌثبت السن بوثٌقة رسمٌة ولقاضً (حلت تسمٌة (قاضً) محل تسمٌة (حاكم) بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم
 218فً  )1979/2/21التحقٌق والمحكمة أن ٌهمبل الوثٌقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث وٌحٌبله إلى الفحص
الطبً لتقرٌر عمره بالوسابل الشعاعٌة او المختبرٌة او بؤٌة وسٌلة فنٌة أخرى.
مسإولٌة االحداث
(نصت المادة ( )71من قانون االحداث رقم  64لسنة  1962الملقى على أن (ال ٌعمل باألحكام الخاصة باالحداث
الوارد ذكرها فً قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزابٌة التً تتعارض مع أحكام هذا القانون فً األماكن
التً ٌطبق فٌه)
مادة 66
ٌعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجرٌمة قد اتم السابعة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة.
وإذا لم ٌكن الحدث وقتبذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبٌا أما إذا كان قد أتمها ولم ٌتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.
مادة 67
إذا ارتكب الحدث مخالفة ٌحكم علٌه بدالً من العقوبة المقررة لها فً القانون بإنذاره فً الجلسة ،او بتسلٌمه إلى احد
والدٌه او لمن له حق الوالٌة على نفسه او إلى مرب ،مع تنبٌهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسٌرته ،او أن
ٌحكم علٌه بالؽرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة فً القانون.
مادة 68
إذا ارتكب الصبً جنحة ٌحكم بدالً من العقوبة المقررة لها فً القانون بتسلٌمه إلى أحد ممن ذكر فً المادة  67إذا
تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسٌرته مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزٌد على ثبلث سنوات تبدأ من تارٌخ
الحكم ،او ان ٌحكم بحجزه فً مدرسة اصبلحٌة مدة ال تقل عن ستة اشهر وال تزٌد عن ثبلث سنوات او ان ٌحكم
علٌه بالؽرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة فً القانون.
مادة 69
وإذا ارتكب الفتى جنحة ٌحكم بدال من العقوبة المقررة فً القانون باحد التدابٌر المبٌنة فً المادة  68وأن ٌحجز فً
مدرسة الفتٌان الجانحٌن مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات او ان ٌحكم علٌه بالؽرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة
فً القانون.
المحتوى 7
مادة 71
اذا ارتكب الحدث بعد تسلٌمه ألحد ممن ذكر فً المادة  67جناٌة او جنحة خبلل مدة التعهد ٌحكم على من تعهد بحسن
سلوكه او سٌرته بضمان ال ٌزٌد على مابة دٌنار إذا كانت الجرٌمة المرتكبة جناٌة وال تزٌد على خمسٌن دٌنارا إذا
كانت الجرٌمة المرتكبة جنحة.
مادة 71
ٌسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.
مادة 72
إذا ارتكب الصبً جناٌة ٌحكم علٌه بالحجز فً مدرسة اصبلحٌة مدة ال تقل عن سنتٌن وال تزٌد على خمس سنوات
إذا كانت الجناٌة معاقبا ً علٌها باالعدام او بالسجن المإبد ،وبالحجز فً مدرسة اصبلحٌة مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد
على اربع سنوات إذا كانت الجناٌة معاقبا ً علٌها بالسجن المإقت.
مادة 73
–  1اذا ارتكب الفتى جناٌة ٌحكم علٌه بالحجز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن مدة ال تقل عن سنتٌن وال تزٌد على خمس
عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناٌة االعدام او السجن المإبد.
– 2وبالحجز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على نصؾ الحد االقصى للعقوبة المقررة
للجناٌة إذا كانت هذه العقوبة السجن المإقت وٌجوز للمحكمة أن تحكم على الفتى بالحجز فً مدرسة اصبلحٌة مدة ال
تقل عن سنة وال تزٌد على نصؾ الحد االقصى المقرر للجناٌة قانونا ً إذا كانت عقوبة الجناٌة تقل عن عشر سنوات
على أن ال تزٌد مدة الحجز فً االصبلحٌة مدة خمس سنوات فً جمٌع االحوال.
مادة 74
– ٌ1كون عمر الحدث وقت ارتكاب الجرٌمة أساسا ً لتعٌٌن مسإولٌته.

– 2إذا ارتكب الصبً جرٌمة وأصبح وقت الحكم علٌه فتى ٌحكم علٌه بالعقوبة المقررة للجرٌمة كما لو كان صبٌا ً.
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز فً مدرسة اصبلحٌة بالحجز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن للمدة المحكوم بها.
– 3وإذا ارتكب الحدث جرٌمة وأتم وقت الحكم علٌه الثامنة عشرة من عمره حكم علٌه بالعقوبة المقررة للجرٌمة كما
لو كان حدثا ،على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز فً مدرسة اصبلحٌة ،بالنسبة للصبً إلى الحجز فً مدرسة الفتٌان
الجانحٌن.
وتبدل عقوبة الحجز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن إلى عقوبة السجن إذا كانت الجرٌمة المرتكبة جناٌة وبالحبس إذا
كانت الجرٌمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التً ٌمكن فرضها علٌه عند ارتكاب الجرٌمة .وأن تبدل باقً
العقوبات المقررة قانونا بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا.
–  4إذا أتم الصبً المحجوز فً مدرسة اصبلحٌة الثامنة عشرة من عمره وجب نقله منها إلى مدرسة الفتٌان
الجانحٌن لٌقضً فٌها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به .وإذا أتم المحجوز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن الثبلثٌن من
عمره وجب نقله منها إلى السجن لٌقضً ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
مادة 75
إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جرٌمة جازت محاكمته عن جمٌع تلك الجرابم فً دعوى واحدة ٌصدر فٌها حكم
واحد على أن تؤخذ المحكمة بنظر االعتبار الجرٌمة التً عقوبتها أشد والحكم بها دون ؼٌرها.
مادة 76
– 1ال ٌحول الحكم بحجز الحدث فً مدرسة اصبلحٌة او فً مدرسة الفتٌان دون الحكم بذلك مرة أخرى.
–  2إذا تعددت مدة الحجز فبل ٌجوز أن ٌزٌد مجموعها على خمس سنوات فً المدرسة االصبلحٌة وال على خمس
عشرة سنة فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن.
مادة 77
–  1إذا أمضى حدث محكوم علٌه بالحجز فً مدرسة اصبلحٌة او باٌداعه فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن ثلثً مدة
عقوبته فللمحكمة التً أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او أحد والدٌه او من له حق الوالٌة على نفسه او مربٌه
أن تؤمر بعد االطبلع على تقرٌر مدٌر المدرسة المحجوز بها ورأي االدعاء العام بإطبلق سراح الحدث إذا تبٌن لها
أنه قد استقام فً سٌره وحسن سلوكه على أن ٌسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا الحكام المادة  67وما بعدها
اذا لم ٌكن قد بلػ الثامنة عشرة من عمره فان بلؽها ٌإخذ منه تعهد بؤن ٌكون حسن السٌرة والسلوك خبلل المدة الباقٌة
من محكومٌته.
– 2فاذا ارتكب الحدث جناٌة او جنحة عمدٌة فً المدة الباقٌة من عقوبته فللمحكمة أن تقرر اعادته إلى مدرسة
إصبلحٌة او مدرسة الفتٌان الجانحٌن لٌمضً المدة الباقٌة من عقوبته وال تحسب له فً هذه الحالة المدة التً قضاها
وهو مطلق السراح.
–  3اذا انقضت المدة الباقٌة من محكومٌة الحدث دون ان ٌرتكب جناٌة او جنحة عمدٌة ٌصبح اطبلق سراحه نهابٌا.
مادة 78
ال تسري احكام العود على الحدث ،وال ٌخضع للعقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة عدا المصادرة وؼلق
المحل وحظر ارتٌاد الحانات.
واذا حكم على الحدث بؽرامة فبل ٌجوز حبسه استٌفاء لها وانما ٌنفذ على ماله فإن تعذر ذلك تستوفى منه عند مٌسرته.
مادة 79
ال ٌحكم باالعدام على من ٌكون وقت ارتكاب الجرٌمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم ٌتم العشرٌن سنة من عمره،
وٌحل السجن المإبد محل عقوبة اإلعدام فً هذه الحالة.
المحتوى 8
الفصل الثانً
مسإولٌة االشخاص المعنوٌة
مادة 81
األشخاص المعنوٌة ،فٌما عدا مصالح الحكومة ودوابرها الرسمٌة وشبه الرسمٌة مسإولة جزابٌا ً عن الجرابم التً
ٌرتكبها ممثلوها او مدٌروها او وكبلإها لحسابها او بإسمها.
وال ٌجوز الحكم علٌها بؽٌر الؽرامة والمصادرة والتدابٌر االحترازٌة المقررة للجرٌمة قانوناً ،فإذا كان القانون ٌقرر
للجرٌمة عقوبة أصلٌة ؼٌر الؽرامة أبدلت بالؽرامة وال ٌمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجرٌمة شخصٌا ً بالعقوبات
المقررة للجرٌمة فً القانون.

الفصل الثالث :المسإولٌة فً جرائم النشر
مادة 81
م ع عدم اإلخبلل بالمسإولٌة الجزابٌة بالنسبة إلى مإلؾ الكتاب او واضع الرسم إلى ؼٌر ذلك من طرق التعبٌر ٌعاقب
ربٌس تحرٌر الصحٌفة بصفته فاعبلً للجرابم التً ارتكبت بواسطة صحٌفته وإذا لم ٌكن ثمة ربٌس تحرٌر ٌعاقب
المحرر المسإول عن القسم الذي ٌحصل فٌه النشر.
ومع ذلك ٌعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت فً أثناء التحقٌق أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لدٌه من
المعلومات او االوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلً : *(.صدر أمر برقم  7فً /11حزٌران 2113/عن المدٌر
االداري للسلطة االبتبلفٌة المإقتة ونشر فً الوقابع العراقٌة بالعدد  3978المجلد  44فً /17آب 2113/علق بالعمل
بالفقرة ( )1من المادة ( )311والفقرة ( )2من المادة ( )225كما أمرت السلطة االبتبلفٌة المإقتة بعدم إقامة دعاوى
بعض جرابم الجناٌات المنصوص علٌها فً المواد ( )84-81والمواد ( )189-156والمواد ( )195-191والمواد
( )219-211والمواد ( )223و( )224والمواد ( )228-226والمادة ( )229والجناٌات المذكورة بالمواد أعبله تتعلق
بجرابم النشر والجرابم الماسة بؤمن الدولة الخارجً والداخلً والجرابم المرتكبة ضد السلطات العامة وجرٌمة اإلساءة
إلى مسإول حكومً .كما أمرت السلطة تعلٌق عقوبة اإلعدام فً كل حالة حكم فٌها بعقوبة االعدام المنصوص علٌها
لمعاقبة مرتكبً الجناٌة وٌجوز االستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحٌاة او أٌة عقوبة أخرى .وصدر أمرا
برقم  3لسنة  2114عن الحكومة العراقٌة المإقتة بإعادة العمل بعقوبة االعدام (انظر نص األمر  7واألمر  3المشار
إلٌهما أعبله المنشورٌن فً نهاٌة هذا الكتاب)).
مادة 82
إذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبٌر األخرى التً استعملت فً ارتكاب الجرٌمة قد وضعت او نشرت خارج
الببلد او لم ٌمكن معرفة مرتكب الجرٌمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلٌن.
فإن تعذر ذلك فالبابع والموزع والملصق وذلك ما لم ٌظهر من ظروؾ الدعوى أنه لم ٌكن فً وسعهم معرفة
مشتمبلت الكتابة او الرسم او طرق التعبٌر األخرى.
مادة 83
ال ٌعفى من المسإولٌة الجزابٌة فً جرابم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبٌر األخرى نقلت او ترجمت عن
نشرات صدرت فً العراق او فً الخارج او أنها لم تزد عن تردٌد اشاعات او رواٌات عن الؽٌر .وال ٌسري هذا
الحكم إذا كان النشر قد حصل نقبلً عن نشرات رسمٌة صادرة من السلطات الحكومٌة.
مادة 84
إذا ارتكبت جناٌة او جنحة بإحدى وسابل العبلنٌة جاز لقاضً التحقٌق او المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على
طلب اإلدعاء العام أن ٌؤمر بضبط كل الكتابات والرسوم وؼٌرها من طرق التعبٌر مما ٌكون قد أعد للبٌع او التوزٌع
او العرض او ٌكون قد بٌع او وزع او عرض فعبلً وكذلك األصول واأللواح واألشرطة واألفبلم وما فً حكمها.
وللمحكمة عند صدور الحكم باإلدانة فً موضوع الدعوى أن تؤمر بمصادرة األشٌاء المضبوطة وٌجوز لها كذلك أن
تؤمر بنشر الحكم او ملخصه فً صحٌفة او صحٌفتٌن على األكثر على نفقة المحكوم علٌه.
وٌجوز للمحكمة أٌضا إذا كانت الجرٌمة قد ارتكبت بطرٌق النشر فً احدى الصحؾ أن تؤمر بناء على طلب اإلدعاء
العام او المجنى علٌ ه بنشر الحكم او ملخصه فً نفس الموضع من الصحٌفة المذكورة خبلل أجل تحدده فإن لم ٌحصل
عوقب ربٌس التحرٌر او المسإول عن النشر فً حالة عدم وجود ربٌس تحرٌر بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار.
وإذا صدر حكم باإلدانة فً جناٌة ارتكبت بواسطة احدى الصحؾ جاز للمحكمة أن تؤمر بتعطٌل الصحٌفة مدة ال تزٌد
على ثبلثة أشهر.
المحتوى 9
الباب الخامس – العقوبة
الفصل االول :العقوبات األصلٌة
مادة 85
العقوبات األصلٌة هً:
– 1االعدام.
– 2السجن المإبد.
– 3السجن المإقت.
– 4الحبس الشدٌد.
– 5الحبس البسٌط.
– 6الؽرامة.
– 7الحجز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن.
– 8الحجز فً مدرسة إصبلحٌة.

مادة 86
عقوبة اإلعدام هً شنق المحكوم علٌه حتى الموت.
مادة 87
السجن هو اٌداع المحكوم علٌه فً احدى المنشآت العقابٌة المخصصة قانونا ً لهذا الؽرض لمدة عشرٌن سنة ان كان
مإبداً والمدد المبٌنة فً الحكم إن كان مإقتاً .ومدة السجن المإقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم
ٌنص القانون على خبلؾ ذلك .وال ٌزٌد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرٌة على خمس وعشرٌن سنة فً جمٌع
األحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن ع ّد ذلك سجنا ً مإقتاً .وٌكلؾ المحكوم علٌه بالسجن المإبد او المإقت بؤداء
االعمال المقررة قانونا ً فً المنشآت العقابٌة(.ألؽً نص المادة ( )87وحل محلها النص الحالً بموجب قانون التعدٌل
االول المرقم  217لسنة  .1971وشددت عقوبة السجن المإبد إلى السجن مدى الحٌاة وال تنتهً إال بوفاة المحكوم
استناداً ألمر المدٌر االداري لسلطة االبتبلؾ المإقتة رقم  31القسم  2المإرخ فً  31أٌلول  2113انظر نص األمر
المنشور فً هذا الكتاب).
مادة 88
الحبس الشدٌد هو اٌداع المحكوم علٌه فً احدى المنشآت العقابٌة المخصصة قانونا ً لهذا الؽرض المدة المقررة فً
الحكم .وال تقل مدته عن ثبلثة شهور وال تزٌد على خمس سنوات ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشدٌد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.
وٌكلؾ المحكوم علٌه بالحبس الشدٌد بإداء األعمال المقررة قانونا ً فً المنشآت العقابٌة.
مادة 89
الحبس البسٌط هو اٌداع المحكوم علٌه فً احدى المنشآت العقابٌة المخصصة قانونا ً لهذا الؽرض المدة المقررة فً
الحكم.
وال تقل مدته عن اربع وعشرٌن ساعة وال تزٌد على سنة واحدة ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
مادة 91
تبدأ مدة العقوبة المقٌدة للحرٌة من الٌوم الذي اودع فٌه المحكوم السجن تنفٌذاً للعقوبة المحكوم بها علٌه على أن تنزل
من مدتها المدة التً قضاها فً التوقٌؾ عن الجرٌمة المحكوم بها.
مادة 91
عقوبة الؽرامة هً الزام المحكوم علٌه بؤن ٌدفع إلى الخزٌنة العامة المبلػ المعٌن فً الحكم وتراعً المحكمة فً
تقدٌر الؽرامة حالة المحكوم علٌه المالٌة واالجتماعٌة وما أفاده من الجرٌمة او كان ٌتوقع افادته منها وظروؾ
الجرٌمة وحالة المجنً علٌه.
وال ٌقل مبلػ الؽرامة عن نصؾ دٌنار وال ٌزٌد على خمسمابة دٌنار ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
مادة 92
–  1إذا حكم بالؽرامة على عدة متهمٌن بحكم واحد لجرٌمة واحدة سواء كانوا فاعلٌن أم شركاء فالؽرامة ٌحكم بها
على كل منها فٌما عدا الؽرامة النسبٌة.
–  2الؽرامة النسبٌة ٌحكم بها باإلضافة إلى العقوبة األصلٌة بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجرٌمة او المصلحة
التً حققها او أرادها الجانً من الجرٌمة وٌحكم بها على المتهمٌن فً جرٌمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا
فاعلٌن أم شركاء ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
مادة 93
–  1إذا حكم على مجرم بالؽرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضً بحبسه عند عدم دفعه الؽرامة
مدة معٌنة ال تزٌد على نصؾ الحد األقصى المقرر للجرٌمة إذا كانت معاقبا ً علٌها بالحبس والؽرامة.
– 2وإذا كانت الجرٌمة معاقبا ً علٌها بالؽرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضً به المحكمة فً حالة عدم دفع
الؽرامة ٌوما ً عن كل نصؾ دٌنار على أن ال تزٌد مدة الحبس فً جمٌع األحوال على سنتٌن.
مادة 94
الحجز فً مدرسة الفتٌان الجانحٌن – :هو اٌداع الفتى فً مدرسة مخصصة لتدرٌبه وتؤهٌله المدة المقررة فً الحكم.
الحجز فً المدرسة اإلصبلحٌة – :هو إٌداع الصبً مدرسة مخصصة لتدرٌبه وتؤهٌله المدة المقررة فً الحكم.

المحتوى 11
الفصل الثانً
العقوبات التبعٌة
مادة 95
العقوبات التبعٌة هً التً تلحق المحكوم علٌه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص علٌها فً الحكم.
– 1الحرمان من بعض الحقوق والمزاٌا
مادة 96
الحكم بالسجن المإبد او المإقت ٌستتبعه بحكم القانون من ٌوم صدوره وحتى إخبلء سبٌل المحكوم علٌه من السجن
حرمانه من الحقوق والمزاٌا التالٌة (عدلت المادة أعبله بقرار مجلس قٌادة الثورة رقم  997المنشور فً الوقابع
العراقٌة عدد  2667فً )1978/8/7
– 1الوظابؾ والخدمات التً كان ٌتوالها.
– 2أن ٌكون ناخبا ً او منتخبا ً فً المجالس التمثٌلٌة.
– 3أن ٌكون عضوا فً المجالس االدارٌة او البلدٌة او احدى الشركات او كان مدٌراً لها.
– 4أن ٌكون وصٌا ً او قٌما ً او وكٌبلً.
– 5أن ٌكون مالكا ً او ناشراً او ربٌسا ً لتحرٌر احدى الصحؾ.
مادة 97
الحكم بالسجن المإبد او المإقت ٌستتبعه بحكم القانون من ٌوم صدوره إلى تارٌخ انتهاء تنفٌذ العقوبة او انقضابها ألي
سبب آخر حرمان المحكوم علٌه من ادارة أمواله او التصرؾ فٌها بؽٌر االٌصاء والوقؾ إال بإذن من محكمة األحوال
الشخصٌة او محكمة المواد الشخصٌة ،حسب األحوال ،التً ٌقع ضمن منطقتها محل اقامته.
وتعٌن المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب اإلدعاء العام او كل ذي مصلحة فً ذلك ،قٌما ً إلدارة
أمواله وٌجوز لها أن تلزم القٌم الذي عٌنته بتقدٌم كفالة ولها أن تقدر له أجراً وٌكون القٌم تابعا ً لها وتحت رقابتها فً
كل ما ٌتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم علٌه أمواله عند انتهاء مدة تنفٌذ العقوبة او انقضابها ألي سبب آخر .وٌقدم له القٌم حسابا ً عن ادارته.
مادة 98
كل حكم صادر بعقوبة اإلعدام ٌستتبعه بحكم القانون من ٌوم صدوره إلى وقت تنفٌذ الحكم حرمان المحكوم علٌه من
الحقوق والمزاٌا المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقتٌن بطبلن كل عمل من أعمال التصرؾ او اإلدارةٌ ،صدر منه
خبلل الفترة المذكورة عدا الوصٌة والوقؾ ،وتعٌن محكمة األحوال الشخصٌة او محكمة المواد الشخصٌة – حسب
األحوال – بناء على طلب اإلدعاء العام او كل ذي مصلحة ،قٌما ً على المحكوم علٌه.
– 2مراقبة الشرطة
مادة 99
أ – من حكم علٌه بالسجن لجناٌة ماسة بؤمن الدولة الخارجً او الداخلً او تزٌٌؾ نقود او تزوٌرها او تقلٌدها او
تزوٌر طوابع او سندات مالٌة حكومٌة او محررات رسمٌة او عن رشوة او اختبلس او سرقة او قتل عمدي مقترن
بظرؾ مشدد ٌوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة  218من هذا
القانون مدة مساوٌة لمدة العقوبة على أن ال تزٌد على خمس سنوات.
ومع ذلك ٌجوز للمحكمة فً حكمها أن تخفؾ مدة المراقبة او أن تؤمر بإعفاء المحكوم علٌه منها او أن تخفؾ من
قٌودها.
ب – ٌعاقب من خالؾ أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار.
الفصل الثالث :العقوبات التكمٌلٌة
– 1الحرمان من بعض الحقوق والمزاٌا
مادة 111
أ – للمحكمة عند الحكم بالسجن المإبد او المإقت بالحبس مدة تزٌد على السنة أن تقرر حرمان المحكوم علٌه من حق
او أكثر من الحقوق المبٌنة أدناه لمدة ال تزٌد على سنتٌن ابتداء من تارٌخ انتهاء تنفٌذ العقوبة او من تارٌخ انقضابها
ألي سبب كان (عدلت هذه المادة بقرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  997المنشور فً الوقابع العراقٌة بالعدد 2667
فً )1978/8/7
–  1تولً بعض الوظابؾ والخدمات العامة ،على أن ٌحدد ما هو محرم علٌه منها بقرار الحكم وأن ٌكون القرار
مسببا ً تسبٌبا ً كافٌا ً.
– 2حمل اوسمة وطنٌة او أجنبٌة.

– 3الحقوق والمزاٌا الواردة فً الفقرة (ثانٌا) من هذا القرار كبلً او بعضا.
ب – تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزاٌا المتماثلة وٌنفذ فً المحكوم علٌه بعد اخبلء سبٌله من السجن أطول
هذه العقوبات مدة.
ج – إذا أفرج عن المحكوم علٌه إفراجا شرطٌا ً فإن مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبتدئ من تارٌخ اخبلء
سبٌله من السجن.
أما اذا صدر قرار بإلؽاء اإلفراج الشرطً وتنفٌذ ما اوقؾ من العقوبة األصلٌة فإن مدة الحرمان تبتدئ من تارٌخ
اكماله مدة محكومٌته.
د – ٌجوز لبلدعاء العام او المحكوم علٌه بعد مضً مدة ال تقل عن ستة أشهر من تارٌخ خروجه من السجن ،أن ٌقدم
إلى محكمة الجناٌات (حلت عبارة (محكمة الجناٌات) محل عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظٌم
القضابً المرقم  161لسنة  )1979التً ٌقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم علٌه ،طلبا ً بتخفٌض او إلؽاء ما
تبقى من مدة الحرمان المنصوص علٌها فً قرار الحكم ،وعلى محكمة الجناٌات بعد إجراء التحقٌقات البلزمة اصدار
قرارها على أن ٌكون مسببا ً وٌكون قرارها قطعٌاً .ولئلدعاء العام او المحكوم علٌه فً حالة رد الطلب كبلً او جزءاً
أن ٌقدم طلبا ً آخر بعد مضً ثبلثة أشهر على تارٌخ صدور قرار الرد.
– 2المصادرة
مادة 111
فٌما عدا األحوال التً ٌوجب القانون فٌها الحكم بالمصادرة ٌجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة فً جناٌة او جنحة أن
تحكم بمصادرة األشٌاء المضبوطة التً تحصلت من الجرٌمة او التً استعملت فً ارتكابها او التً كانت معدة
إلستعمالها فٌها .وهذا كله بدون اخبلل بحقوق الؽٌر الحسنً النٌة.
وٌجب على المحكمة فً جمٌع األحوال أن تؤمر بمصادرة األشٌاء المضبوطة التً جعلت اجرا الرتكاب الجرٌمة.
– 3نشر الحكم
مادة 112
للمحكمة من تلقاء نفسها ،او بناء على طلب اإلدعاء العام أن تؤمر بنشر الحكم النهابً الصادر باإلدانة فً الجناٌة
ولها ،بناء على طلب المجنً علٌه ،أن تؤمر بنشر الحكم النهابً الصادر باإلدانة فً جرٌمة قذؾ او سب او اهانة
ارتكبت باحدى وسابل النشر المذكورة فً الفقرتٌن ج ،د من البند ( )3من المادة .19
وٌإمر بالنشر فً صحٌفة او أكثر على نفقة المحكوم علٌه فإذا كانت جرٌمة القذؾ او السب او اإلهانة قد ارتكبت
بواسطة النشر فً احدى الصحؾ أمرت المحكمة بنشر الحكم فٌها وفً نفس الموضع الذي نشرت فٌه العبارات
المكونة للجرٌمة وٌقتصر النشر على قرار الحكم إال إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجرٌم والحكم.
وإذا امتنعت أي صحٌفة من الصحؾ المعٌنة فً الحكم عن النشر او تراخت فً ذلك بؽٌر عذر مقبول ٌعاقب ربٌس
تحرٌرها بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا.
المحتوى 11
الفصل الرابع :التدابٌر االحترازٌة
الفرع االول :أحكام عامة
مادة 113
– 1ال ٌجوز أن ٌوقع تدبٌر من التدابٌر االحترازٌة التً نص علٌها القانون فً حق شخص دون أن ٌكون قد ثبت
ارتكابه فعبلً ٌعده القانون جرٌمة وأن حالته تعتبر خطرة على سبلمة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سبلمة المجتمع إذا تبٌن من أحواله وماضٌه وسلوكه ومن ظروؾ الجرٌمة وبواعثها
أن هناك احتماالً جدٌا ً إلقدامه على إقتراؾ جرٌمة أخرى.
– 2ال ٌجوز توقٌع تدبٌر احترازي إال فً األحوال وبالشروط المنصوص علٌها فً القانون.
مادة 114
التدابٌر االحترازٌة أما سالبة للحرٌة او مقٌدة لها او سالبة للحقوق او مادٌة.
الفرع الثانً :التدابٌر االحترازٌة السالبة للحرٌة او المقٌدة لها
– 1الحجز فً ماوى عبلجً
مادة 115
ٌوضع المحكوم علٌه بالحجز فً ماوى عبلجً فً مستشفى او مصح لؤلمراض العقلٌة او أي محل معد من الحكومة
لهذا الؽرض – ،حسب األحوال التً ٌنص علٌها القانون – مدة تقل عن ستة أشهر ،وذلك لرعاٌته والعناٌة به.
وعلى القابمٌن بإدارة الماوى أن ٌرفعوا إلى المحكمة التً أصدرت الحكم تقارٌر عن حالة المحكوم علٌه فً الفترات
دورٌة ال تزٌد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي الجهة الطبٌة المختصة أن تقرر اخبلء سبٌله او
تسلٌمه إلى أحد والدٌه او أحد أقاربه لٌرعاه وٌحافظ علٌه بالشروط التً تنسبها المحكمة حسبما تقتضٌه حالته .ولها

بناء على طلب اإلدعاء العام او كل ذي شؤن وبعد اخذ رأي الجهة الطبٌة المختصة اعادته إلى الماوى اذا اقتضى
األمر ذلك.
– 2حظر ارتٌاد الحانات
مادة 116
أ – حظر ارتٌاد الحانات هو منع المحكوم علٌه من تعاطً شرب مسكر فً حانة او أي محل آخر معد لهذا الؽرض
المدة المقررة فً الحكم.
ب – إذا حكم على شخص أكثر من مرة الرتكابه جرٌمة السكر او الرتكابه جناٌة او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره،
جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم باالدانة أن تحظر علٌه ارتٌاد الحانات وؼٌرها من محال شرب الخمر مدة ال تزٌد
على ثبلث سنوات.
– 3منع االقامة
مادة 117
– 1منع االقامة هو حرمان المحكوم علٌه من أن ٌرتاد ،بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا ً معٌنا او اماكن معٌنة لمدة ال
تقل عن سنة وال تزٌد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان ال تزٌد بؤي حال على خمس سنوات.
وتراعً المحكمة فً ذلك ظروؾ المحكوم علٌه الصحٌة والشخصٌة واالجتماعٌة.
– 2للمحكمة ان تفرض منع االقامة على كل محكوم علٌه فً جناٌة عادٌة او فً جنحة مخلة بالشرؾ ولها فً أي
وقت أن تؤمر بناء على طلب المحكوم علٌه او االدعاء العام باعفابه من كل او بعض المدة المقررة فً الحكم لمنع
االقامة او بتعدٌل المكان او االمكنة التً ٌنفذ فٌها.
– 4مراقبة الشرطة
مادة 118
مراقبة الشرطة هً مراقبة سلوك المحكوم علٌه بعد خروجه من السجن للتثبت من صبلح حاله او استقامة سٌرته.
وهً تقتضً الزامه بكل او بعض القٌود اآلتٌة حسب قرار المحكمة:
– 1عدم االقامة فً مكان معٌن او اماكن معٌنة على ان ال ٌإثر ذلك على طبٌعة عمله او احواله االجتماعٌة
والصحٌة.
–  2ان ٌتخذ لنفسه محل اقامة وإال عٌنته المحكمة التً أصدرت الحكم بناء على طلب االدعاء العام.
–  3عدم تؽٌٌر محل اقامته اال بعد موافقة المحكمة التً ٌقع هذا المحل فً دابرة اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه
لٌبل اال بإذن من دابرة الشرطة.
– 4عدم ارتٌاد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التً ٌعٌنها الحكم.
مادة 119
إضافة إلى الحاالت الخاصة التً ٌنص علٌها القانون ٌجوز للمحكمة أن تؤمر بوضع المحكوم علٌه بعقوبة الحبس لمدة
سنة فاكثر ،تحت مراقبة الشرطة ،بعد انقضاء عقوبته ،مدة ال تقل عن سنة وال تزٌد على مدة العقوبة المحكوم بها
على أن ال تزٌد بؤٌة حال على خمس سنوات وذلك فً الحاالت التالٌة:
–  1اذا كان الحكم صادرا فً جناٌة عادٌة او فً جنحة سرقة او اخفاء أشٌاء مسروقة او احتٌال او تهدٌد او اخفاء
محكوم علٌهم فارٌن.
– 2اذا كان الحكم صادرا فً أٌة جنحة وكان المحكوم علٌه عابدا او اعتقدت المحكمة ألسباب معقولة أنه سٌعود الى
ارتكاب جناٌة او جنحة.
مادة 111
– 1تبدأ مدة المراقبة من الٌوم المحدد فً الحكم لتنفٌذها وال ٌمد التارٌخ المقرر النقضابها إذا تعذر تنفٌذها نظراً
لقضاء المحكوم علٌه مدة الحبس او لتؽٌبه عن محل مراقبته لسبب ما.
– 2للمحكمة فً أي وقت ،بناء على طلب المحكوم علٌه او االدعاء العام ،اعفاء المحكوم علٌه من المراقبة او من
بعض قٌودها إذا رأت محبلً لذلك.
المحتوى 12
الفرع الثالث :التدابٌر االحترازٌة السالبة للحقوق
– 1اسقاط الوالٌة والوصاٌة والقوامة
مادة 111
اسقاط الوالٌة او الوصاٌة او القوامة عن المحكوم علٌه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على ؼٌره سواء تعلقت
بالنفس او المال.

مادة 112
اذا حكم على الولً او الوصً او القٌم بعقوبة جنحة لجرٌمة ارتكبها اخبلالً بواجبات سلطته او الٌة جرٌمة اخرى
ٌبٌن من ظروفها انه ؼٌر جدٌر بؤن ٌكون (ولٌا) او (قٌما) او (وصٌا) جاز للمحكمة أن تؤمر بإسقاط الوالٌة او
الوصاٌة او القوامة عنه.
– 2حظر ممارسة العمل
مادة 113
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعً او تجاري او فنً تتوقؾ
مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا ً.
مادة 114
اذا ارتكب شخص جناٌة او جنحة اخبلال بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم علٌه من أجلها بعقوبة سالبة
للحرٌة ال تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم باالدانة أن تحظر علٌه ممارسة عمله مدة ال تزٌد
على سنة فإذا عاد إلى مثل جرٌمته خبلل الخمس سنوات التالٌة لصدور الحكم النهابً بالحظر جاز للمحكمة أن تؤمر
بالحظر مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات.
وٌبدأ سرٌان مدة الحظر من تارٌخ انتهاء تنفٌذ العقوبة او انقضابها ألي سبب.
– 3سحب اجازة السوق
مادة 115
سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول االجازة الصادرة للمحكوم علٌه وحرمانه من الحصول على اجازة جدٌدة خبلل
المدة المبٌنة فً الحكم.
مادة 116
كل من حكم علٌه لجرٌمة ارتكبها عن طرٌق وسٌلة نقل آلٌة اخبلال باإللتزامات التً فرضها القانون ٌجوز للمحكمة
وقت اصدار الحكم باإلدانة أن تؤمر بسحب اجازة السوق منه لمدة ال تقل عن ثبلثة أشهر وال تزٌد على ثبلث سنوات.
الفرع الرابع :التدابٌر االحترازٌة المادٌة
– 1المصادرة
مادة 117
ٌجب الحكم بمصادرة االشٌاء المضبوطة التً ٌعد صنعها او حٌازتها او احرازها او استعمالها او بٌعها او عرضها
للبٌع جرٌمة فً ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم ٌحكم بادانته.
واذا لم تكن االشٌاء المذكورة قد ضبطت فعبل وقت المحاكمة وكانت معٌنة تعٌٌنا كافٌا تحكم المحكمة بمصادرتها عند
ضبطها.
– 2التعهد بحسن السلوك
مادة 118
ً
– 1التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم علٌه بؤن ٌحرر وقت صدور الحكم تعهدا بحسن سلوكه لمدة ال تقل عن
سنة وال تزٌد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن ال تزٌد بؤٌة حال على خمس سنوات تبدأ من تارٌخ انتهاء تنفٌذ
العقوبة او انقضابها ألي سبب آخر.
وٌلزم المحكوم علٌه بؤن ٌودع صندوق المحكمة مبلؽا ً من المال او ما ٌقوم مقامه تقدره المحكمة بما ٌتناسب مع حالته
المادٌة على أن ال ٌقل المبلػ عن عشرٌن دٌنارا وال ٌزٌد على مابتً دٌنار وٌجوز أن ٌدفع المبلػ عن المحكوم علٌه
شخصا آخر.
– 2تحدد المحكمة فً الحكم أجبل لدفع المبلػ او ما ٌقوم مقامه ال تزٌد مدته على شهر من تارٌخ انتهاء تنفٌذ العقوبة
او انقضابها ألي سبب آخر .فإذا لم ٌدفع خبلل هذا األجل أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة ال تقل عن
سنة وال تزٌد على المدة المحددة فً التعهد .او أن تؤمر بؤي تدبٌر احترازي آخر مناسب لحالته وٌعفى المحكوم علٌه
من ذلك فً أي وقت اذا دفع المبلػ او ما ٌقوم مقامه.
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم علٌه أن تقرر تخفٌض المبلػ او مدة التعهد اذا وجدت أسبابا تبرر ذلك.
مادة 119
ٌجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص فً جناٌة او جنحة ضد النفس او ضد اآلداب العامة ان تلزم المحكوم
علٌه وقت اصدار الحكم باالدانة أن ٌحرر تعهدا بحسن السلوك.
مادة 121
اذا لم ٌرتكب المحكوم علٌه جناٌة او جنحة خبلل مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلػ المحدد فً التعهد او ما ٌقوم

مقامه لمن اداه وإذا حكم نهابٌا بإدانته فً جناٌة او جنحة عمدٌة ارتكبها خبلل تلك المدة أصبح مبلػ التعهد اٌراداً
للخزٌنة العامة .واذا كان قد قدم ما ٌقوم مقام النقد ٌستحصل المبلػ تنفٌذاً.
– 3ؼلق المحل
مادة 121
فٌما عدا الحاالت الخاصة التً ٌنص فٌها القانون على الؽلقٌ ،جوز للمحكمة عند الحكم على شخص لجناٌة او جنحة
أن تؤمر بؽلق المحل الذي استخدم فً ارتكاب الجرٌمة لمدة ال تقل عن شهر وال تزٌد على سنة.
وٌستتبع الؽلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها فً المحل ذاته سواء كان ذلك بواسطة المحكوم علٌه
او احد افراد اسرته او أي شخص آخر ٌكون المحكوم علٌه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجرٌمة.
وال ٌتناول الحظر مالك المحل او أي شخص ٌكون له حق عٌنً فٌه اذا لم تكن له صلة بالجرٌمة.
– 4وقؾ الشخص المعنوي وحله
مادة 122
وقؾ الشخص المعنوي ٌستتبع حظر ممارسة اعماله التً خصص نشاطه لها ولو كان ذلك باسم آخر او تحت ادارة
اخرى وحل الشخص المعنوي ٌستتبع تصفٌة امواله وزوال صفة القابمٌن بادارته او تمثٌله.
مادة 123
للمحكمة أن تؤمر بوقؾ الشخص المعنوي لمدة ال تقل عن ثبلثة اشهر وال تزٌد على ثبلث سنوات اذا وقعت جناٌة او
جنحة من احد ممثلٌه او مدٌرٌه او وكبلبه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم علٌه من اجلها بعقوبة سالبة
للحرٌة لمدة ستة اشهر فؤكثر .واذا ارتكبت الجناٌة او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تؤمر بحل الشخص المعنوي.
المحتوى 13
الفرع الخامس :احكام عامة
مادة 124
فٌما عدا الحاالت المنصوص علٌها فً المواد  115و 111وٌ 117عاقب كل من ٌخالؾ احكام التدبٌر االحترازي
المحكوم علٌه بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار.
مادة 125
ال ٌترتب على وقؾ تنفٌذ العقوبة وقؾ تنفٌذ التدابٌر االحترازٌة ما لم ٌنص القانون او تؤمر المحكمة فً الحكم بؽٌر
ذلك.
مادة 126
اذا انقضت المدة التً اوقؾ تنفٌذ العقوبة فٌها دون ان ٌصدر حكم بإلؽاء اإلٌقاؾ سقط التدبٌر االحترازي سواء كان
منفذا او موقوفا ً تنفٌذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به كؤنه لم ٌكن.
مادة 127
فٌما عدا تدابٌر المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تؤمر بناء على طلب صاحب الشؤن بوقؾ أي تدبٌر
قضى به من التدابٌر المنصوص علٌها فً المواد السابقة او بتعدٌل نطاقه .واذا رفض الطلب فبل ٌجوز تجدٌده إال بعد
مرور سنة على االقل ،وللمحكمة فً أي وقت بناء على طلب االدعاء العام ،الؽاء األمر الصادر منها بوقؾ تنفٌذ
التدبٌر إذا رأت لذلك محبل.
الفصل الخامس :االعذار القانونٌة والظروؾ القضابٌة المخففة
مادة 128
– 1االعذار إما ان تكون معفٌة من العقوبة او مخففة لها وال عذر إال فً االحوال التً ٌعٌنها القانون .وفٌما عدا هذه
االحوال ٌعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجرٌمة لبواعث شرٌفة او بناء على استفزاز خطٌر من المجنى علٌه بؽٌر حق.
– ٌ2جب على المحكمة أن تبٌن فً اسباب حكمها العذر المعفً من العقوبة.
مادة 129
العذر المعفً من العقاب ٌمنع من الحكم بؤٌة عقوبة اصلٌة او تبعٌة او تكمٌلٌة.
مادة 131
اذا توفر عذر مخفؾ فً جناٌة عقوبتها اإلعدام نزلت العقوبة الى السجن المإبد او المإقت او إلى الحبس الذي ال تقل
مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المإبد او المإقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر.

كل ذلك ما لم ٌنص القانون على خبلفه (ال ٌجوز تخفٌض االحكام الصادرة ضد مرتكبً جرابم االختطاؾ ،نتٌجة
الظروؾ المخففة لبشاعة الجرابم المنصوص علٌها فً المادة ( )131جاء ذلك فً االمر الصادر من المدٌر االداري
لسلطة االبتبلؾ المإقتة رقم  31القسم  2المإرخ فً  13اٌلول  ،2113انظر نص االمر المنشور فً هذا الكتاب)
مادة 131
اذا توفر فً جنحة عذر مخفؾ ٌكون تخفٌؾ العقوبة على الوجه اآلتً :اذا كان للعقوبة حد أدنى فبل تتقٌد به المحكمة
فً تقدٌر العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وؼرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتٌن فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا ؼٌر مقٌد بحد ادنى حكمت المحكمة بالؽرامة بدال منه.
مادة 132
اذا رأت المحكمة فً جناٌة أن ظروؾ الجرٌمة او المجرم تستدعً الرأفة جاز لها أن تبدل العقوبة المقررة للجرٌمة
على الوجه اآلتً:
– 1عقوبة اإلعدام بعقوبة السجن المإبد او المإقت مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة.
– 2عقوبة السجن المإبد بعقوبة السجن المإقت.
– 3عقوبة السجن المإقت بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر( .صدر قرار مجلس قٌادة الثورة رقم  59فً
 1982/1/12حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجنً علٌه عن حقهم الشخصً فً التعوٌض ظرفا قضابٌا مخففا ،نشر
فً الوقابع العراقٌة بالعدد  2868فً ).1982/1/25
مادة 133
اذا توفر فً الجنحة ظرؾ رأت المحكمة أنه ٌدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبٌق احكام المادة ().131
مادة 134
ٌجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا الحكام المواد  131و 131و 132و 133أن تبٌن فً أسباب حكمها العذر
او الظرؾ الذي اقتضى هذا التخفٌؾ.
المحتوى 14
الفصل السادس :الظروف المشددة
الظروف المشددة العامة
مادة 135
مع عدم اإلخبلل باالحوال الخاصة التً ٌنص فٌها القانون على تشدٌد العقوبةٌ ،عتبر من الظروؾ المشددة ما ٌلً:
– 1ارتكاب الجرٌمة بباعث دنًء.
– 2ارتكاب الجرٌمة بانتهاز فرصة ضعؾ ادارك المجنً علٌه او عجزه عن المقاومة او فً ظروؾ ال تمكن الؽٌر
من الدفاع عنه.
– 3استعمال طرق وحشٌة الرتكاب الجرٌمة او التمثٌل بالمجنً علٌه.
–  4استؽبلل الجانً فً ارتكاب الجرٌمة صفته كموظؾ او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدٌن من وظٌفته.
مادة 136
اذا توافر فً جرٌمة ظرؾ من الظروؾ المشددة ٌجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه اآلتً:
– 1اذا كانت العقوبة المقررة للجرٌمة فً السجن المإبد جاز الحكم باإلعدام.
– 2اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد االقصى للعقوبة المقررة للجرٌمة بشرط عدم
تجاوز ضعؾ هذا الحد على أن ال تزٌد مدة السجن المإقت فً أي حال عن خمس وعشرٌن سنة ومدة الحبس على
عشر سنوات.
– 3اذا كانت العقوبة المقررة للجرٌمة هً الؽرامة جاز الحكم بالحبس مدة ٌجوز أن تبلػ ضعؾ المدة التً ٌمكن أن
ٌحكم بها طبقا للمقٌاس المقرر فً الفقرة  2من المادة  93على أن ال تزٌد مدة الحبس فً جمٌع االحوال على أربع
سنوات.
مادة 137
اذا اجتمعت ظروؾ مشددة مع اعذار مخففة او ظروؾ تدعو الى استعمال الرأفة فً جرٌمة واحدة طبقت المحكمة
اوال الظروؾ المشددة فاالعذار المخففة ثم الظروؾ الداعٌة للرأفة واذا تعادلت الظروؾ المشددة مع االعذار المخففة
والظروؾ الداعٌة للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جمٌعا وتوقٌع العقوبة المقررة اصبل للجرٌمة أما اذا تفاوتت هذه
الظروؾ واالعذار المتعارضة فً أثرها جاز للمحكمة ان تؽلب اقواها تحقٌقا للعدالة.
مادة 138
اذا ارتكبت جرٌمة بقصد الحصول على كسب ؼٌر مشروع وكان القانون ٌعاقب علٌها بعقوبة ؼٌر الؽرامة جاز الحكم

فضبل عن العقوبة المقررة قانونا للجرٌمة  ،بؽرامة ال تزٌد على قٌمة الكسب الذي حققه الجانً او الذي كان ٌرمً
الٌه وذلك ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
مادة 139
ٌعتبر عابدا:
اوال – من حكم علٌه نهابٌا لجناٌة وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضً المدة المقررة لرد اعتباره قانونا جناٌة او جنحة.
ثانٌا – من حكم علٌه نهابٌا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضً المدة المقررة لرد اعتباره قانونا اٌة جناٌة او جنحة
مماثلة للجنحة االولى .وتعتبر الجرابم المبٌنة فً بند واحد من كل من البنود التالٌة متماثلة لؽرض تطبٌق احكام هذه
الفقرة.
– 1جرابم االختبلس والسرقة واالحتٌال وخٌانة االمانة واؼتصاب األموال والسندات والتهدٌد واخفاء االشٌاء
المتحصلة من هذه الجرابم او حٌازتها بصورة ؼٌر مشروعة.
– 2جرابم القذؾ والسب واالهانة وافشاء االسرار.
– 3الجرابم المتعلقة باآلداب العامة وحسن األخبلق.
– 4جرابم القتل واإلٌذاء العمد.
– 5الجرابم العمدٌة التً ٌضمها باب واحد من هذا القانون.
ثالثا – ال ٌعتد بالحكم األجنبً فً تطبٌق أحكام هذه المادة إال إذا كان صادراً فً جرابم تزٌٌؾ او تقلٌد او تزوٌر
العملة العراقٌة او االجنبٌة.
مادة 141
ٌجوز للمحكمة فً حالة العود المنصوص علٌه فً المادة السابقة أن تحكم بؤكثر من الحد األقصى للعقوبة المقررة
للجرٌمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعؾ هذا الحد وعلى أن ال تزٌد مدة السجن المإقت بؤي حال من االحوال على
خمس وعشرٌن سنة وال تزٌد مدة الحبس على عشر سنٌن ومع ذلك.
– 1إذا كانت العقوبة المقررة للجرٌمة فً السجن المإقت مطلقا ً من أي قٌد جاز الحكم بالسجن المإبد.
– 2إذا كانت العقوبة المقررة للجرٌمة هً الؽرامة جاز الحكم بالحبس.
المحتوى 15
الفصل السابع :تعدد الجرابم وأثره فً العقاب
مادة 141
اذا كون الفعل الواحد جرابم متعددة وجب اعتبار الجرٌمة التً عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت
العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
مادة 142
إذا وقعت عدة جرابم ناتجة عن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا ً ال ٌقبل التجزبة وٌجمع بٌنها وحدة
الؽرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جرٌمة واألمر بتنفٌذ العقوبة األشد دون سواها وال ٌمنع ذلك من تنفٌذ
العقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة إلى الجرابم األخرى.
وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجرٌمة ذات العقوبة األخؾ جاز محاكمته بعد ذلك عن الجرٌمة ذات العقوبة األشد وفً
هذه الحالة تؤمر المحكمة بتنفٌذ العقوبة المقضً بها فً الحكم األخٌر مع األمر بإسقاط ما نفذ فعبل من الحكم السابق
صدوره.
مادة 143
أ -اذا ارتكب شخص عدة جرابم لٌست مرتبطة ببعضها وال تجمع بٌنها وحدة الؽرض قبل الحكم علٌه من أجل واحدة
منها ،حكم علٌه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جمٌع العقوبات علٌه بالتعاقب على أن ال ٌزٌد مجموع مدد السجن
او الحبس التً تنفذ علٌه او مجموع مدد السجن والحبس معا ً على خمس وعشرٌن سنة.
ب – إذا حكم على شخص بعقوبة لجرٌمة ارتكبت بعد صدور حكم علٌه بعقوبة لجرٌمة أخرى نفذت كلتا العقوبتٌن
علٌه بطرٌق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلػ مجموع مدتٌهما) بقانون التعدٌل االول المرقم  217لسنة ).1971
ج – تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجرٌمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكور.
د – تنفذ جمٌع عقوبات الؽرامة والعقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة مهما تعددت على أن ال ٌزٌد
مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
الفصل الثامن :اٌقاؾ التنفٌذ
مادة 144
للمحكمة عند الحكم فً جناٌة او جنحة بالحبس مدة ال تزٌد على سنة أن تؤمر فً الحكم نفسه بإٌقاؾ تنفٌذ العقوبة إذا
لم ٌكن قد سبق الحكم على المحكوم علٌه عن جرٌمة عمدٌة ورأت من أخبلقه وماضٌه وسنه وظروؾ جرٌمته ما
ٌبعث على االعتقاد بؤنه لن ٌعود إلى ارتكاب جرٌمة جدٌدة وللمحكمة أن تقصر إٌقاؾ التنفٌذ على العقوبة األصلٌة او

تجعله شامبلً للعقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة وإذا حكم بالحبس والؽرامة معا ً جاز للمحكمة أن تقصر
إٌقاؾ التنفٌذ على عقوبة الحبس فقط .وعلى المحكمة أن تبٌن فً الحكم األسباب التً تستند إلٌها فً اٌقاؾ التنفٌذ.
مادة 145
للمحكمة عند األمر بإٌقاؾ التنفٌذ أن تلزم المحكوم علٌه بؤن ٌتعهد بحسن السلوك خبلل مدة اٌقاؾ التنفٌذ وفقا ً الحكام
المادة  118او أن تلزمه بإداء التعوٌض المحكوم علٌه كله او بعضه خبلل أجل ٌحدد فً الحكم او تلزمه باألمرٌن
معا ً.
مادة 146
تكون مدة اٌقاؾ التنفٌذ ثبلث سنوات تبدأ من تارٌخ الحكم.
مادة 147
– ٌ1جوز الحكم بإلؽاء اٌقاؾ التنفٌذ فً أٌة حالة من الحاالت التالٌة:
اوال – إذا لم ٌقم المحكوم علٌه بتنفٌذ الشروط المفروضة علٌه وفقا للمادة .145
ثانٌا – إذا ارتكب المحكوم علٌه خبلل مدة التجربة المذكورة فً المادة السابقة جناٌة او جنحة عمدٌة قضً علٌه من
أجلها بعقوبة سالبة للحرٌة الكثر من ثبلثة اشهر سواء صدر الحكم باإلدانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضابها.
ثالثا – اذا ظهر خبلل مدة التجربة أن المحكوم علٌه كان قد صدر علٌه حكم نهابً مما نص علٌه فً الفقرة السابقة
لجناٌة او جنحة عمدٌة ولم تكن المحكمة قد علمت به حٌن امرت باٌقاؾ التنفٌذ.
– ٌ2صدر الحكم باإللؽاء بناء على طلب االدعاء العام من المحكمة التً أصدرت الحكم بالعقوبة التً ترتب علٌها
الؽاء اٌقاؾ التنفٌذ او التً ثبت أمامها سبب االلؽاء مع عدم االخبلل بحق الطعن وال فً درجات التقاضً.
مادة 148
ٌترتب على الؽاء اٌقاؾ التنفٌذ ،تنفٌذ العقوبة االصلٌة والعقوبات التبعٌة والتدابٌر االحترازٌة التً كان اوقؾ تنفٌذها
وٌجوز الحكم بمبلػ الكفالة التً ادٌت كبل او جزءا تنفٌذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم علٌه به.
مادة 149
اذا انقضت مدة التجربة دون أن ٌصدر حكم بالؽاء االٌقاؾ وفقا الحكام المادة  147اعتبر الحكم كؤنه لم ٌكن والؽٌت
الكفالة المشار الٌها فً المادة .145
المحتوى 16
الباب السادس
سقوط الجرابم والعقوبات
الفصل االول :أحكام عامة
مادة 151
تسقط الجرٌمة باحد االسباب التالٌة:
– 1وفاة المتهم.
– 2العفو العام.
– 3صفح المجنً علٌه فً االحوال المنصوص علٌها قانونا.
مادة 151
ٌسقط الحكم الجزابً الصادر بعقوبة او بتدبٌر احترازي بالعفو العام وٌرد االعتبار وبصفح المجنً علٌه فً االحوال
المنصوص علٌها قانونا ً وبانقضاء فترة التجربة فً حالة اٌقاؾ تنفٌذ الحكم دون أن ٌقع فً خبللها ما ٌستوجب الؽاءه.
وتسقط العقوبة االصلٌة والعقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة بسقوط الحكم الحد االسباب المذكورة فً
الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم علٌه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوص علٌه فً المواد التالٌة.
الفصل الثانً :أحكام تفصٌلٌة
– 1وفاة المحكوم علٌه
مادة 152
اذا توفً المحكوم علٌه قبل صٌرورة الحكم نهابٌا تسقط الجرٌمة وٌزول كل أثر لهذا الحكم ؼٌر أن لمن تضرر من
الجرٌمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنٌة المختصة.
أما إذا توفى بعد صٌرورة الحكم نهابٌا فتسقط العقوبة والتدابٌر االحترازٌة المحكوم بها فٌما عدا العقوبات المالٌة
كالؽرامة والرد والتدابٌر االحترازٌة المالٌة كالمصادرة واؼبلق المحل فإنها تنفذ فً تركته فً مواجهة ورثته.

– 2العفو العام والعفو الخاص
أ – العفو العام
مادة 153
– 1العفو العام ٌصدر بقانون وٌترتب علٌه انقضاء الدعوى ومحو حكم االدانة الذي ٌكون قد صدر فٌها ،وسقوط
جمٌع العقوبات االصلٌة والتبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر االحترازٌة وال ٌكون له أثر على ما سبق تنفٌذه من العقوبات ما
لم ٌنص قانون العفو على ؼٌر ذلك.
– 2وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر فً حكم العفو الخاص وسرت علٌه
أحكامه.
– 3ال ٌمس العفو العام الحقوق الشخصٌة للؽٌر.
ب – العفو الخاص
مادة 154
–  1العفو الخاص ٌصدر بمرسوم جمهوري وٌترتب علٌه سقوط العقوبة المحكوم بها نهابٌا كلٌها او بعضها او ابدالها
بعقوبة أخؾ منها من العقوبات المقررة قانونا.
– 2ال ٌترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة وال اآلثار الجزابٌة األخرى وال التدابٌر
االحترازٌة وال ٌكون له أثر على ما سبق تنفٌذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ٌنص مرسوم العفو على خبلؾ ذلك.
– 3الصفح واعادة االعتبار ووقؾ الحكم النافذ
مادة 155
ٌبٌن قانون اصول المحاكمات الجزابٌة احكام الصفح واعادة االعتبار ووقؾ الحكم النافذ.
الكتاب الثانً
الجرائم المضرة بالمصلحة العامة
الباب االول
الجرائم الماسة بؤمن الدولة الخارجً
مادة 156
ٌعاقب باإلعدام من ارتكب عمداً فعبلً بقصد المساس باستقبلل الببلد او وحدتها او سبلمة أراضٌها وكان الفعل من
شؤنه أن ٌإدي إلى ذلك.
مادة 157
– ٌ 1عاقب باإلعدام كل مواطن التحق بؤي وجه بصفوؾ العدو او بالقوات المسلحة لدولة فً حالة حرب مع العراق
وٌعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السبلح وهو فً الخارج على العراق.
وتكون العقوبة اإلعدام او السجن المإبد اذا كان التحاق المواطن ،بجماعة معادٌة لجمهورٌة العراق لٌست لها صفة
المحاربٌن.
– 2وتكون العقوبة السجن المإبد او المإقت لمن انفصل عن صفوؾ العدو او القوات المسلحة لدولة فً حالة حرب
مع العراق او القوة المسلحة المعادٌة لجمهورٌة العراق قبل القٌام بؤي عمل عدوانً ضد العراق.
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مادة 158
ٌعاقب باإلعدام او السجن المإبد كل من سعى لدى دولة أجنبٌة او تخابر معها او مع أحد ممن ٌعملون لمصلحتها للقٌام
بؤعمال عدابٌة ضد العراق قد تإدي إلى الحرب او إلى قطع العبلقات السٌاسٌة او دبر لها الوسابل المإدٌة إلى ذلك.
مادة 159
ٌعاقب باإلعدام كل من سعى لدى دولة أجنبٌة معادٌة او تخابر معها او مع أحد ممن ٌعملون لمصلحتها لمعاونتها فً
عملٌاتها الحربٌة ضد العراق او لؤلضرار بالعملٌات الحربٌة لجمهورٌة العراق وكل من دبر لها الوسابل المإدٌة إلى
ذلك او عاونها بؤي وجه على نجاح عملٌاتها الحربٌة.
مادة 161
ٌعاقب باإلعدام كل من ساعد العدو على دخول الببلد او على تقدمه فٌها بآثار الفتن فً صفوؾ الشعب او اضعاؾ
الروح المعنوٌة للقوات المسلحة او بتحرٌض أفرادها على االنضمام إلى العدو او االستسبلم له او زعزعة اخبلصهم
للببلد او ثقتهم فً الدفاع عنها ،وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.
مادة 161
– ٌ 1عاقب بالسجن المإبد من حرض الجند فً زمن الحرب على االنخراط فً خدمة دولة أجنبٌة او سهل لهم ذلك.

– ٌ 2عاقب باإلعدام كل من تدخل عمدا بؤٌة كٌفٌة كانت فً جمع الجند او االشخاص او االموال او المإن او العتاد
لم صلحة دولة فً حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربٌن.
مادة 162
ٌعاقب باإلعدام كل من سهل للعدو دخول الببلد او سلمه جزءا من أراضٌها او موانبها او حصنا ً او موقعا ً عسكرٌا ً او
سفٌنة او طابرة او سبلحا ً او ذخٌرة او عتاداً او مإنا ً او اؼذٌة او مهمات حربٌة او وسٌلة للمواصبلت او مصنعا ً او
منشؤة او ؼٌر ذلك مما أعد للدفاع عن الببلد او مما ٌستعمل فً ذلك او أمده بالجند او االشخاص او المال او خدمه
بؤن نقل الٌه أخباراً او كان له مرشداً.
مادة 163
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت:
– 1كل من خرب او اتلؾ او عٌب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرٌة او المصالح او
البواخر او الطابرات او طرق المواصبلت او وسابل النقل او انابٌب النفط او منشآته او االسلحة او العتاد او المإن او
االدوٌة والمواد الحربٌة وؼٌر ذلك مما اعد الستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما ٌستعمل فً ذلك.
–  2كل من اخفً شٌبا من االشٌاء المذكورة فً الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها فً ٌد العدو او اساء
عمدا صنعها او اصبلحها او اتً عمدا عمبل من شؤنه أن ٌجعلها ؼٌر صالحة ولو مإقتا لبلنتفاع بها فٌما اعدت له او
ان ٌنشؤ عنها ضرر.
– 3كل من عرض التدابٌر العسكرٌة او تدابٌر الدفاع عن الببلد للخطر .وتكون العقوبة اإلعدام إذا وقعت الجرٌمة
فً زمن الحرب.
مادة 164
ٌعاقب باإلعدام ( عدلت المادة  164بموجب قانون التعدٌل العاشر المرقم  77لسنة  1984المنشور فً الوقابع
العراقٌة بالعدد  3119فً )1984/9/3
– 1من سعى لدى دولة أجنبٌة او لدى احد ممن ٌعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما ،وكان من شؤن ذلك
االضرار بمركز العراق الحربً او السٌاسً او االقتصادي.
– 2من اتلؾ عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثابق وهو ٌعلم أنها تصلح الثبات حقوق العراق قبل دولة
أجنبٌة او تتعلق بؤمن الدولة الخارجً او اٌة مصلحة وطنٌة اخرى.
مادة 165
ٌعاقب بالسجن المإقت كل من قام بؽٌر اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبٌة او رفع السبلح ضدها او
التحق بؤي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى فً حالة حرب معها او قام بؤي عمل عدابً آخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المإبد او المإقت اذا ارتكبت الجرٌمة ضد دولة عربٌة.
وتكون العقوبة اإلعدام او السجن المإبد اذا ترتب على الحشد العسكري قٌام حالة حرب بٌن العراق وتلك الدولة.
مادة 166
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت كل شخص كلؾ بالمفاوضة مع حكومة اجنبٌة او منظمة دولٌة او شركة اجنبٌة فً
شؤن من شإون الدولة فؤجراها عمدا ضد مصلحتها.
مادة 167
– 1من طلب لنفسه او لؽٌره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبٌة او من احد ممن ٌعملون لمصلحتها نقودا
او اٌة منفعة اخرى او وعدا بشًء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ٌعلم أن من شؤنه االضرار بمصلحة وطنٌة ٌعاقب
بالسجن المإقت وبؽرامة ال تقل عن الؾ دٌنار وال تزٌد على ما طلب او اعطً او وعد به.
– 2تكون العقوبة السجن المإبد وؼرامة ال تقل عن الؾ دٌنار وال تزٌد على ما طلب او اعطً او وعد به اذا كان
الجانً شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجرٌمة فً زمن الحرب.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها:
أ – من اعطى وعدا او عرض شٌبا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنٌة ولو لم ٌقبل عطاإه او وعده
او عرضه.
ب – من توسط فً ارتكاب جرٌمة من الجرابم المذكورة فً هذه المادة وفً كل االحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او
القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجرٌمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.
مادة 168
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فابدة او وعد بها لنفسه او
لشخص آخر عٌنه ،سواء كان ذلك بطرٌق مباشر او ؼٌر مباشر وسواء كانت المنفعة او الفابدة مادٌة او ؼٌر مادٌة.
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مادة 169
ٌعاقب بالسجن المإقت من اعان العدو عمدا بؤٌة وسٌلة اخرى لم تذكر فً المواد السابقة.
مادة 171
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من حرض على ارتكاب جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً المواد
من  156الى  169ولو لم ٌترتب على تحرٌضه أثر.
مادة 171
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على خمس سنوات وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من
تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانٌن واالنظمة بارتكاب احدى الجرابم المنصوص علٌها
فً المواد من  156الى .169
واذا وقع فً زمن الحرب جاز عقابه بما ال ٌزٌد على ضعؾ الحد االقصى للعقوبة المنصوص علٌها فً هذه المادة.
مادة 172
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن وبؽرامة ال تقل عن خمسمابة دٌنار وال تزٌد على عشرة االؾ دٌنار او
باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
– 1كل من قام مباشرة او عن طرٌق بلد آخر فً زمن الحرب بتصدٌر بضاعة او منتوج او أي مال آخر الى بلد
معاد او قام باستٌراد ذلك منه.
– 2كل من باشر بنفسه او بواسطة ؼٌره فً زمن الحرب عمبل تجارٌا ؼٌر ما ذكر فً الفقرة السابقة مع أي فرد
مقٌم فً بلد معاد او مع أي من رعاٌا ذلك البلد او ممثلٌه او وكبلبه او هٌباته.
وٌحكم بمصادرة االشٌاء محل الجرٌمة فً جمٌع االحوال فان لم تضبط ٌحكم على المجرم بؽرامة تعادل ثمن االشٌاء
موضوع الجرٌمة.
مادة 173
ٌعاقب بالسجن المإقت او بالحبس وؼرامة ال تزٌد على عشرة آالؾ دٌنار:
كل من ساهم فً تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادٌة او سهل اعمالها المالٌة.
وٌعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة فً التبرع او القرض او االكتتاب لمنفعة مإسسة او هٌبة تابعة لدولة معادٌة
او سهل اعمال تلك المإسسة او الهٌبة وٌحكم بمصادرة االشٌاء محل الجرٌمة فً جمٌع االحوال فان لم تضبط ٌحكم
على المجرم بؽرامة تعادل ثمن االشٌاء موضوع الجرٌمة.
مادة 174
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن كل من اخل عمدا فً زمن الحرب او زمن حركات عسكرٌة فعلٌة
بتنفٌذ كل او بعض االلتزامات التً ٌفرضها علٌه عقد مقاولة او نقل او تجهٌز او التزام او اشؽال عامة ارتبط به مع
الحكومة او احدى المإسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورٌة للمدنٌٌن.
–  2وٌعاقب بالسجن المإقت كل من ارتكب عمدا فً زمن الحرب ؼشا فً تنفٌذ عقد من العقود المذكورة فً الفقرة
السابقة.
– 3اذا وقع االخبلل او الؽش بقصد االضرار بالدفاع عن الببلد او بعملٌات القوات المسلحة كانت العقوبة االعدام.
– 4تسري االحكام السابقة – حسب االحوال – على المتعاقدٌن الثانوٌٌن والوكبلء والوسطاء اذا كان االخبلل او
الؽش فً التنفٌذ راجعا الى فعلهم.
مادة 175
– ٌ1عاقب بالسجن المإبد او المإقت من اشترك فً اتفاق جنابً الؽرض منه ارتكاب الجرابم المنصوص علٌها فً
المواد (من  156إلى  )175او اتخذها وسٌلة للوصول الى الؽرض المقصود منه.
– ٌ2عاقب باإلعدام او السجن المإبد كل من سعى فً تكوٌن هذا االتفاق او كان له دور ربٌسً فٌه.
– 3اذا كان الؽرض من االتفاق ارتكاب جرٌمة معٌنة او اتخاذها وسٌلة الى الؽرض المقصود وكانت عقوبتها اخؾ
مما نص علٌه فً الفقرتٌن السابقتٌن فبل توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجرٌمة.
– 4وٌعاقب بالحبس من دعا آخر الى االنضمام الى اتفاق من هذا القبٌل ولم تقبل دعوته.
مادة 176
اذا وقع االخبلل فً تنفٌذ كل او بعض االلتزامات المشار الٌها فً الفقرة ( )174بسبب اهمال او تقصٌر كانت العقوبة
الحبس وؼرامة ال تزٌد على ثبلثة آالؾ دٌنار او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.
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مادة 177
ٌعاقب بالحبس المإبد:

– 1كل من حصل باٌة وسٌلة على شًء ٌعتبر من اسرار الدفاع عن الببلد بقصد اتبلفه لمصلحة دولة اجنبٌة او
افشابه لها او الحد ممن ٌعملون لمصلحتها.
– 2كل من سلم او افشى سراً من اسرار الدفاع عن الببلد الى دولة اجنبٌة او الى احد ممن ٌعملون لمصلحتها.
وتكون العقوبة االعدام اذا كان الجانً شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجرٌمة فً زمن الحرب او كانت
الدولة االجنبٌة معادٌة.
مادة 178
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن:
– 1من حصل بؤٌة وسٌلة ؼٌر مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الببلد ولم ٌكن ٌقصد تسلٌمه او افشاءه لدولة
أجنبٌة او الحد ممن ٌعملون لمصلحتها.
– 2من اذاع او افشى بؤٌة طرٌقة سرا من اسرار الدفاع.
– 3من نظم او استعمل اٌة وسٌلة من وسابل من وسابل االتصال بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن
الببلد او بقصد تسلٌمه او اذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجرٌمة فً زمن الحرب او كان الجانً شخصا
مكلفا بخدمة عامة.
مادة 179
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من اذاع عمدا فً زمن الحرب اخبارا او بٌانات او اشاعات كاذبة او
مؽرضة او عمد إلى دعاٌة مثٌرة وكان من شؤن ذلك الحاق ضرر باالستعدادات الحربٌة للدفاع عن الببلد او
بالعملٌات الحربٌة للقوات المسلحة او اثارة الفزع بٌن الناس او اضعاؾ الروح المعنوٌة فً االمة.
–  2تكون العقوبة السجن المإقت اذا ارتكبت الجرٌمة نتٌجة االتصال مع دولة اجنبٌة فاذا كانت هذه الدولة معادٌة
كانت العقوبة السجن المإبد.
مادة 181
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل مواطن اذاع عمدا فً الخارج
اخبارا او بٌانات او اشاعات كاذبة او مؽرضة حول االوضاع الداخلٌة للدولة وكان من شؤن ذلك اضعاؾ الثقة المالٌة
بالدولة او النٌل من مركزها الدولً واعتبارها او باشر بؤٌة طرٌقة كانت نشاطا من شؤنه االضرار بالمصالح الوطنٌة.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات اذا وقعت الجرٌمة فً زمن الحرب.
مادة 181
أ – ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس والؽرامة:
– 1من طار فوق مناطق من اقلٌم الجمهورٌة على خبلؾ الحظر الصادر فً شؤنها من السلطات المختصة.
– 2من قام بؤخذ صور او رسوم او خرابط لمواضع او اماكن على خبلؾ الحظر الصادر من السلطات المختصة.
– 3من دخل حصدا او احدى منشآت الدفاع او معسكرا او مكانا خٌمت او استقرت فٌه قوات مسلحة او سفٌنة حربٌة
او تجارٌة او طابرة او سٌارة حربٌة او أي محل او مصنع ٌباشر فٌه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن وٌكون
الجمهور ممنوعا من دخوله.
– 4من وجد فً المواضع واالماكن التً حظرت السلطات العسكرٌة الوجود فٌها.
ب – اذا وقعت الجرٌمة فً زمن الحرب او باستعمال وسٌلة من وسابل الخداع او الؽش او التخفً او اخفاء
الشخصٌة او الجنسٌة او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة وفً حالة اجتماع
هذٌن الطرفٌن تكون العقوبة السجن المإبد او المإقت.
مادة 182
– ٌ 1عاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من نشر او اذاع بؤٌة صورة
وعلى أي وجه وبؤٌة وسٌلة كانت اخبارا او معلومات او مكاتبات او وثابق او خرابط او رسوما او صورا او ؼٌر
ذلك مما ٌكون خاصا بالدوابر والمصالح الحكومٌة او المإسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او
اذاعته.
– 2وٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من سلم لدولة اجنبٌة او الحد ممن ٌعملون لمصلحتها باٌة صورة
وعلى أي وجه وبؤٌة وسٌلة كانت امرا من االمور المذكورة فً الفقرة السابقة.
مادة 183
أ – ٌعاقب باعتباره شرٌكا فً الجرابم المنصوص علٌها فً هذا الباب:
– 1من كان عالما بنٌات مرتكب الجرٌمة وقدم له اعانة او وسٌلة للتعٌش او ماوى او مكانا لبلجتماع او ؼٌر ذلك
من المساعدات وكذلك كل من حمل رسابله او سهل له البحث عن موضوع الجرٌمة او قام باخفاء او نقل او اببلغ
ذلك الموضوع متى كان عالما بنٌات مرتكب الجرٌمة ولو لم ٌقصد االشتراك فً ارتكاب الجرٌمة.
– 2من اتلؾ او اختلس او اخفى او ؼٌر عمداً مستنداً او شٌبا من شؤنه تسهٌل كشؾ الجرٌمة وادلتها او عقاب
مرتكبٌها.

ب – ٌعفى من العقوبة زوج مرتكب الجرٌمة واصوله وفروعه واخته واخوه فً حالة تقدٌم االعانة ووسٌلة التعٌش
والماوى.
وٌجوز للمحكمة أن تخفؾ عقوبة هإالء فً الحاالت االخرى التً عددتها الفقرتان ( 1و).2
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مادة 184
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت:
– 1كل من اوى جاسوسا للعدو او جندٌا من جنوده وهو على بٌنة من امره او قدم له طعاما او لباسا او ؼٌر ذلك من
المساعدات.
– 2كل من سهل عمدا فرار اسٌر حرب او احد رعاٌا العدو المعتقلٌن مع علمه بؤمره.
مادة 185
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس وؼرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار كل من شجع بطرٌق
المساعدة المالٌة او المادٌة او المعنوٌة على الجرابم المبٌنة فً الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن ٌكون قاصدا
االشتراك فً ارتكابها.
مادة 186
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من علم بارتكاب جرٌمة من الجرابم
المنصوص علٌها فً هذا الباب ولم ٌبلػ امرها الى السلطات المختصة.
وال ٌسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجرٌمة واصوله وفروعه واخته واخٌه.
مادة 187
ٌعفى من العقوبات المقررة للجرابم المبٌنة فً هذا الباب من بادر من الجناة باببلغ السلطات العامة بكل ما ٌعلمه عنها
قبل البدء فً تنفٌذ الجرٌمة وقبل البدء فً التحقٌق.
وٌجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة اذا حصل الببلغ بعد تنفٌذ الجرٌمة وقبل البدء فً التحقٌق.
وٌجوز للمحكمة تخفٌؾ العقوبة او االعفاء منها اذا سهل الجانً للسلطات العامة اثناء التحقٌق او المحاكمة القبض
على احد من مرتكبً الجرٌمة.
مادة 188
ٌعتبر سرا من اسرار الدفاع:
–  1المعلومات الحربٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والصناعٌة التً هً بحكم طبٌعتها ال ٌعلمها اال االشخاص الذٌن لهم
صفة فً ذلك والتً تقضً مصلحة الدفاع عن الببلد ان تبقى سرا على من عداهم.
–  2المكاتبات والمحررات والوثابق والرسوم والخرابط والتصمٌمات والصور وؼٌرها من االشٌاء التً قد ٌإدي
كشفها الى افشاء معلومات مما أشٌر الٌه فً الفقرة السابقة والتً تقضً مصلحة الدفاع عن الببلد ان تبقى سرا على
ؼٌر من ٌناط بهم حفظها او استعمالها.
–  3االخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكٌبلتها وتحركاتها وعتادها وتموٌنها وؼٌر ذلك مما له مساس
بالشإون العسكرٌة والخطط الحربٌة ما لم ٌكن قد صدر اذن كتابً من جهة مختصة بنشره او اذاعته.
– 4االخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابٌر واالجراءات التً تتخذ لكشؾ وضبط الفاعلٌن والشركاء فً الجرابم
المنصوص علٌها فً هذا الباب وكذلك االخبار والمعلومات الخاصة بسٌر التحقٌق والمحاكمة اذا حظرت سلطة
التحقٌق او المحاكمة اذاعتها.
مادة 189
فً تطبٌق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالٌة المعانً الواردة ازاءها:
– 1العدو :هو الدولة التً تكون فً حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاٌاها وتعتبر فً حكم الدولة الجماعة
السٌاسٌة التً لم ٌعترؾ لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربٌن كما وٌشمل تعبٌر العدو العصاة
المسلحٌن.
– ٌ2راد بحالة الحرب حالة القتال الفعلً وان لم ٌسبقها اعبلن الحرب وحالة الهدنة التً ٌتوقؾ فٌها القتال .وٌعتبر
فً حكم حالة الحرب الفترة التً ٌحدث فٌها خطر الحرب متى انتهت فعبل بوقوعها.
– 3الببلد :اراضً جمهورٌة العراق وكل مكان ٌخضع لسٌادتها بما فً ذلك المٌاه االقلٌمٌة والفضاء الجوي الذي
ٌعلوها والسفن والطابرات العراقٌة وكذلك االراضً االجنبٌة التً ٌحتلها الجٌش العراقً.
– ٌ 4جوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة ان تشمل احكام هذا الباب كلها
او بعضها االفعال المنصوص علٌها فٌه حٌن ترتكب ضد دولة عربٌة ترتبط بحلؾ مع جمهورٌة العراق وتسري
النصوص فً هذه الحالة على االفعال البلحقة لنشر المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة.
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الباب الثانً
الجرائم الماسة بؤمن الدولة الداخلً
مادة 191
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت من شرع بالقوة او العنؾ فً قلب نظام الحكم الجمهوري المقرر بالدستور او تؽٌٌر
دستور الدولة او شكل الحكومة ،فاذا وقعت الجرٌمة من عصابة استعملت القنابل او الدٌنامٌت او المواد المتفجرة
االخرى او االسلحة النارٌة فتكون العقوبة اإلعدام او السجن المإبد .وتكون االعدام اذا أدت الجرٌمة الى موت انسان.
مادة 191
ٌعاقب باإلعدام او السجن المإبد كل من تولى لؽرض اجرامً قٌادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرٌة او
مٌناء او مدٌنة بؽٌر تكلٌؾ من الحكومة .وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استمر فً قٌادة عسكرٌة اٌا كانت خبلفا لبلمر
الصادر له من الحكومة وكذلك كل ربٌس قوة استبقى جنده تحت السبلح او محتشدٌن بعد صدور امر الحكومة
بتسرٌحهم او تفرٌقهم.
مادة 192
– ٌ 1عاقب بالسجن المإقت كل من شرع فً اثارة عصٌان مسلح ضد السلطات القابمة بموجب الدستور او اشترك
فً مإامرة او عصابة تكونت لهذا الؽرض.
– 2وإذا نشب العصٌان فعبل تكون العقوبة السجن المإبد.
– 3واذا أدى العصٌان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او كان الفاعل امرا لقوة مسلحة
او متراسا لها تكون العقوبة اإلعدام.
مادة 193
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت كل شخص له حق االمر فً افراد القوات المسلحة طلب الٌهم أو كلفهم العمل على
تعطٌل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لؽرض اجرامً فاذا ترتب على ذلك تعطٌل تنفٌذ اوامر الحكومة عوقب باالعدام
او بالسجن المإبد وعوقب من هو دونه من رإساء الجند او قوادهم الذٌن اطاعوه بالسجن المإبد او المإقت.
مادة 194
ٌعاقب باالعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قٌادة ما فً عصابة مسلحة هاجمت فرٌقا من السكان او استهدفت منع
تنفٌذ القوانٌن او اؼتصاب االراضً او نهب االموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسبلح
رجال السلطة العامة.
اما من انضم الٌها دون ان ٌشترك فً تؤلٌفها او ٌتولى فٌها قٌادة ما فٌعاقب بالسجن المإبد أو المإقت.
مادة 195
ٌعاقب بالسجن المإبد من استهدؾ اثارة حرب اهلٌة او اقتتال طابفً وذلك بتسلٌح المواطنٌن او بحملهم على التسلح
بعضهم ضد البعض اآلخر او بالحث على االقتتال.
وتكون العقوبة االعدام اذا تحقق ما استهدفه الجانً.
مادة 196
ٌ عاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهدٌد احتبلل شًء من االمبلك او المبانً العامة او المخصصة للمصالح او
الدوابر الحكومٌة او المرافق او المإسسات العامة او استولى بؤٌة طرٌقة من الطرق على شًء من ذلك او حال دون
استعماله للؽرض المعد له.
واذا وقعت الجرٌمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المإبد او المإقت الفرادها او االعدام او السجن المإبد
لمن ألؾ العصابة او تولى رباستها او قٌادة ما فٌها.
مادة 197
– ٌ 1عاقب باالعدام او السجن المإبد كل من خرب أو هدم أو اتلؾ او أضر اضرار بلٌؽا عمدا مبانً أو امبلكا عامة
او مخصصة للدوابر والمصالح الحكومٌة أو المإسسات او المرافق العامة او للجمعٌات المعتبرة قانونا ذات نفع عام
او منشآت النفط او ؼٌرها من منشآت الدولة الصناعٌة او محطات القوة الكهربابٌة والمابٌة او وسابل المواصبلت او
الجسور او السدود او مجاري المٌاه العامة او االماكن المعدة لبلجتماعات العامة او إلرتٌاد الجسور او أي مال عام له
أهمٌة كبرى فً االقتصاد الوطنً وذلك بقصد قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
–  2وتكون العقوبة االعدام اذا استعمل الجانً المفرقعات فً ارتكاب الجرٌمة او اذا نجم عن الجرٌمة موت شخص
كان موجودا فً تلك االماكن.
– 3وتكون العقوبة السجن المإبد أو المإقت اذا وقعت الجرٌمة فً زمن هٌاج او فتنة او بقصد احداث الرعب بٌن
الناس او اثناء الفوضى دون ان ٌكون قصد الفاعل قلب نظام الحكم المقرر بالدستور.
– 4وتكون العقوبة السجن المإقت لكل من تسبب قصدا فً تعطٌل شًء مما ذكر فً الفقرة ( )1او عرقلة انتظام

سٌرها.
– 5وٌحكم على الجانً فً جمٌع االحوال بدفع قٌمة الشًء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به.
مادة 198
أ – ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن:
– 1من حرض على ارتكاب جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً المواد من ( 191الى  )197ولم ٌترتب على
هذا التحرٌض اثر.
– 2من شجع على ارتكاب جرٌمة مما ذكر بمعاونة مادٌة او مالٌة دون ان ٌكون لدٌه نٌة االشتراك فً ارتكابها.
ب – اذا وجه التحرٌض او التشجٌع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن المإبد.
مادة 199
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات بؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار كل من حرض احدا من افراد القوات
المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء واجباته ولو لم تقع الجرٌمة .وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من
اعان احدا من افراد القوات المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارٌن او اوجد له مؤوى.
وٌعفى من العقاب عن جرٌمة االٌواء واٌجاد المؤوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته واخٌه.
المحتوى 22
مادة 211
– ٌ1عاقب باالعدام
أ – كل من ٌنتمً الى حزب البعث العربً االشتراكً (اضٌفت الفقرتان (أ وب) الى المادة ( )211بموجب قانون
التعدٌل الثانً المرقم ( )117لسنة  ،1974واعتبرت الفقرة ( )1لها والمادة االصلٌة الفقرة ( )2وعلق العمل بالفقرة
( )1من المادة ( )211بموجب امر سلطة االبتبلؾ المإقتة رقم  7فً  17حزٌران  ،)2113اذا ثبت انه ٌرتبط اثناء
التزامه الحزبً ،باٌة جهة حزبٌة او سٌاسٌة اخرى ،او ٌعمل لحسابها او لمصلحتها.
ج – كل من انتمى او ٌنتمً الى حزب البعث العربً االشتراكً ،وثبت انتماإه بعد انتهاء عبلقته بالحزب الى أي
جهة حزبٌة او سٌاسٌة اخرى او ٌعمل لحسابها او لمصلحتها (اضٌفت الفقرة (ج) الى آخر الفقرة ( )1بموجب قانون
التعدٌل السادس المرقم  145لسنة ).1979
د – كل من ك سب الى اٌة جهة حزبٌة او سٌاسٌة شخصا له عبلقة تنظٌمٌة بحزب البعث العربً االشتراكً او كسبه
الى تلك الجهة ،بعد انتهاء عبلقته بالحزب باي شكل من االشكال وهو ٌعلم بتلك العبلقة (أضٌفت الفقرة د الى آخر
الفقرة ( )1من المادة ( )211بموجب قانون التعدٌل السابع المرقم  111لسنة ).1978
– ٌ 2عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج اٌا من المذاهب التً ترمً الى
تؽٌٌر مبادئ الدستور االساسٌة او النظم االساسٌة للهٌبة االجتماعٌة او لتسوٌد طبقة اجتماعٌة على ؼٌرها من الطبقات
او للقضاء على طبقة اجتماعٌة لقلب نظم الدولة االساسٌة االجتماعٌة او االقتصادٌة او لهدم اي نظم من النظم
االساسٌة للهٌبة االجتماعٌة متى كان استعمال القوة او االرهاب او اٌة وسٌلة اخرى ؼٌر مشروعة ملحوظا فً ذلك.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها:
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر فً العراق او على كراهٌته او االزدراء به او حبذ او روج ما ٌثٌر
النعرات المذهبٌة او الطابفٌة او حرض على النزاع بٌن الطوابؾ واالجناس او اثار شعور الكراهٌة والبؽضاء بٌن
سكان العراق.
مادة 211
ٌعاقب باالعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهٌونٌة بما فً ذلك الماسونٌة ،او انتسب الى اي من مإسساتها او
ساعدها مادٌا او ادبٌا او عمل باي كٌفٌة كانت لتحقٌق اؼراضها( .عدلت المادة  211بموجب قانون التعدٌل الثالث
المرقم  131لسنة )1975
مادة 212
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العبلنٌة االمة العربٌة او الشعب
العراقً او فبة من سكان العراق او العلم الوطنً او شعار الدولة.
مادة 213
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس وؼرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار كل من شجع بطرٌق
المساعدة المالٌة او المادٌة او المعنوٌة على الجرابم المبٌنة فً المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان ٌكون قاصدا
االشتراك فً ارتكابها.
مادة 214
– ٌ1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة وبؽرامة ال تزٌد على الؾ دٌنار:
أ – كل من انشؤ او اسس او نظم او ادار فً العراق جمعٌة او هٌبة او منظمة ترمً الى ارتكاب االفعال المذكورة فً
المواد ( 211و 211و).212

ب – كل من انشا او اسس او نظم او ادار فً العراق فرعا الحدى الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات المتقدم ذكرها
ولو كان مقرها فً الخارج.
ج – كل اجنبً مقٌم فً العراق وكل عراقً ولو كان مقٌما فً الخارج انشا او اسس او ادار فرعا فً الخارج الحدى
الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات المتقدم ذكرها.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن:
أ – كل من انضم الى احدى الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها او اشترك فٌها بؤٌة صورة
مع علمه باؼراضها.
ب – كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها الؼراض
ؼٌر مشروعة او شجع ؼٌره على ذلك او سهله له.
مادة 215
– ٌ 1عاقب بالحبس من انشؤ جمعٌة سرٌة فً ؼٌر ما ذكر فً المواد المتقدمة او تولى إدارتها او اي مركز ربٌسً
فٌها.
– 2وٌعاقب كل عضو فً الجمعٌة السرٌة بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى
هاتٌن العقوبتٌن.
–  3تعتبر جمعٌة سرٌة كل جمعٌة تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا وٌكون ؼرضها منافٌا للقانون او تستر ؼرضها
المذكور باعطاء السلطات المختصة بٌانات كاذبة او ناقصة عن ذلك الؽرض او عن انظمتها االساسٌة او وسٌلة عملها
او اسماء اعضابها او وظابفهم او موضوع اجتماعاتها.
مادة 216
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابة وخمسٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن
كل من انشؤ او اسس او نظم او ادار فً العراق جمعٌة او هٌبة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولٌة او فرعا لها
ؼٌر ما ذكر فً المواد السابقة وذلك بؽٌر اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بٌانات كاذبة.
–  2وٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمس وسبعٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن
العقوبتٌن كل من انضم الى احدى الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات المتقدم ذكرها التً ٌصدر اذن بها او انضم الٌها
مع علمه بصدور اذن مبنً على بٌانات كاذبة.
– 3كل مواطن ٌقٌم فً العراق انضم بؤٌة صورة وبؽٌر اذن من السلطات المختصة الى منظمات مما ذكر ٌكون
مقرها فً الخارج.
المحتوى 23
مادة 217
– 1على المحكمة فً االحوال المبٌنة فً المادة ( )214ان تقرر حل الجمعٌة او الهٌبات او المنظمات او الفروع
المذكورة فٌها.
– 2وعلى المحكمة ان تقرر فً جمٌع االحوال مصادرة النقود واالمتعة واالوراق والسجبلت والمطبوعات واالشٌاء
االخرى التً استعملت فً ارتكاب الجرٌمة وما كان معدا الستعماله فٌها.
–  3للمحكمة ان تؤمر باؼبلق االمكنة التً وقعت فٌها جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً هذا الباب.
–  4للمحكمة فً جمٌع االحوال المذكورة فً الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود واالمتعة الموجودة فً
االمكنة المخصصة الجتماع اعضاء هذه الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل
مال ٌكون داخبل ضمن امبلك المحكوم علٌه .اذا كانت هناك قرابن تإدي الى ان هذا المال هو فً الواقع مورد
مخصص للصرؾ منه على الجمعٌات او الهٌبات او المنظمات او الفروع المذكورة.
مادة 218
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
– 1من حاز او احرز بسوء نٌة محررات او مطبوعات او تسجٌبلت تتضمن تحرٌضا او تحبٌذا او تروٌجا لشًء
مما نص علٌه فً المواد  211و 211و 212اذا كانت معدة للتوزٌع او النشر او الطبلع الؽٌر علٌها.
– 2من حاز اٌة وسٌلة من وسابل الطبع او التسجٌل او العبلنٌة مخصصة لطبع او تسجٌل او اذاعة نداءات او اناشٌد
او دعاٌة خاصة بمذهب او جمعٌة او هٌبة او منظمة ترمً الى ؼرض من االؼراض المذكورة فً المواد السابقة.
مادة 219
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على خمسمابة دٌنار كل من حصل مباشرة
او بالواسطة ،بؤٌة طرٌقة كانت على نقود او منافع من اي نوع كان ،من شخص او هٌبة فً داخل العراق او خارجه
وكان ذلك بقصد التروٌج للجرابم المذكورة فً المواد  211و 211و.212
مادة 211
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من اذاع عمدا اخبارا او بٌانات او
اشاعات كاذبة ومؽرضة او بث دعاٌات مثٌرة اذا كان من شؤن ذلك تكدٌر االمن العام او القاء الرعب بٌن الناس او

الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نٌة محررات او مطبوعات او تسجٌبلت تتضمن شٌبا مما ذكر فً
الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزٌع او الطبلع الؽٌر علٌها ومن حاز اٌة وسٌلة من وسابل الطبع او التسجٌل او
العبلنٌة مخصصة لطبع او تسجٌل او اذاعة شًء مما ذكر.
مادة 211
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من نشر باحدى طرق العبلنٌة اخبارا
كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الؽٌر اذا كان من شؤنها تكدٌر االمن العام او االضرار بالمصالح العامة.
مادة 212
ٌعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العبلنٌة على ارتكاب جناٌات القتل او السرقة او االتبلؾ او الحرٌق او
ؼٌرها من الجناٌات التً من شانها تكدٌر االمن العام ولم ٌترتب على تحرٌضه نتٌجة.
مادة 213
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من حرض باحدى طرق العبلنٌة على
عدم االنقٌاد للقوانٌن او حسن امراً ٌعد جناٌة او جنحة.
مادة 214
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من جهر بالصٌاح
او الؽناء الثارة الفتنة.
مادة 215
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من صنع او استورد او صدر او حاز
بقصد االتجار او التوزٌع او اللصق او العرض صورا او كتابات او رموزا من شؤنها تكدٌر االمن العام او االساءة
الى سمعة الببلد سواء كان ذلك لمخالفة ما تقدم للحقٌقة او العطابه وصفا ؼٌر صحٌح وذلك ما لم ٌثبت الفاعل حسن
نٌته.
مادة 216
– ٌ1عاقب بالسجن المإبد او المإقت من اشترك فً اتفاق جنابً الؽرض منه ارتكاب الجرابم المنصوص علٌها فً
المواد  191و 191و 192و 193و 195و 196و 197او اتخاذها وسٌلة للوصول الى الؽرض المقصود منه.
– 2وٌعاقب بالسجن المإبد كل من سعى فً تكوٌن هذا االتفاق او كان له دور ربٌسً فٌه.
–  3اذا كان الؽرض من االتفاق ارتكاب جرٌمة معٌنة او اتخاذها وسٌلة الى الؽرض المقصود وكانت عقوبتها اخؾ
مما نص علٌه فً الفقرتٌن السابقتٌن فبل توقع عقوبة اشد من العقوبة المقررة لتلك الجرٌمة.
– 4وٌعاقب بالحبس من دعا آخر الى االنضمام الى اتفاق من هذا القبٌل ولم تقبل دعوته.
المحتوى24
مادة 217
ٌعفى من العقاب من اشترك فً اتفاق جنابً او فً العصابات او الجمعٌات او المنظمات او الهٌبات او الفروع
المنصوص علٌها فً هذا الباب ولم ٌكن له فٌها رباسة او وظٌفة وانفصل عنها عند اول تنبٌه من السلطات الرسمٌة.
وٌجوز فً هذه الحالة عقابه على ما ٌكون قد ارتكبه شخصٌا من جرابم اخرى.
مادة 218
ٌعفى من العقوبات المقررة فً المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات العامة قبل البدء فً تنفٌذ
الجرٌمة وقبل البدء فً التحقٌق .وٌجوز للمحكمة االعفاء من العقوبة اذا حصل االخبار بعد تنفٌذ الجرٌمة وقبل البدء
فً التحقٌق.
وٌجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقٌق القبض على مرتكبً الجرٌمة اآلخرٌن.
مادة 219
ٌعاقب بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من علم بارتكاب جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً هذا
الباب ولم ٌخبر السلطات العامة بامرها .وال ٌسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجرٌمة واصوله وفروعه
واخته واخٌه.
مادة 221
اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر فً محل عام وكان من شؤن ذلك تكدٌر االمن العام وامرهم رجال السلطة العامة
بالتفرق فكل من بلؽه هذا االمر ورفض طاعته او لم ٌعمل به ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد

على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن (علق العمل بالمواد  221الى  222بموجب االمر رقم  19القسم ( 2حرٌة
التجمع) الصادر عن المدٌر االداري لسلطة االبتبلؾ المإقتة … انظر نص االمر المنشور فً هذا الكتاب).
مادة 221
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من دعا الى تجمهر
فً محل عام او ادار حركته او اشترك فٌه مع علمه بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر .وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من
حرض باحدى طرق العبلنٌة على التجمهر المشار الٌه ولم تترتب على تحرٌضه نتٌجة.
مادة 222
–  1اذا كان الؽرض من التجمهر ارتكاب جناٌة او جنحة او منع تنفٌذ القوانٌن او االنظمة او القرارات او التؤثٌر
على السلطات فً اعمالها او حرمان شخص من حرٌة العمل وكان ذلك التؤثٌر او هذا الحرمان بالقوة او التهدٌد فكل
من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فٌه مع علمه بالؽرض منه او بقً فٌه ولم ٌبتعد عنه بعد ان
علم بالؽرض المذكور ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن
العقوبتٌن.
– 2اذا استعمل احد المتجمهرٌن القوة او التهدٌد وكان احدهم ٌحمل سبلحا ظاهرا او ادوات ظاهرة .قد ٌإدي
استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فً التجمهر مع علمه
بالؽرض المقصود منه بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
– 3اذا ارتكب احد المتجمهرٌن جرٌمة تنفٌذا للؽرض المقصود من التجمهر عوقب جمٌع من كانوا فً التجمهر وقت
وقوع الجرٌمة بالعقوبة المقررة لها فً القانون متى كانوا ٌعلمون بالؽرض من التجمهر وٌعاقب كذلك من دعا الى
التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجرٌمة ولو لم ٌكن موجودا فً التجمهر وقت وقوعها.
– 3ال تحل احكام هذه المادة بتوقٌع اٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون.
المحتوى 25
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على السلطة العامة
الفصل االول :الجرائم الماسة بالهٌئات النظامٌة
مادة 223
– ٌ1عاقب باالعدام من قتل ربٌس الجمهورٌة عمدا.
– ٌ2عاقب بالسجن المإقت كل من اعتدى على ربٌس الجمهورٌة اعتداء ال ٌبلػ درجة القتل عمدا او الشروع فٌه.
–  3وٌعاقب بالعقوبات ذاتها ،حسب االحوال ،اذا وقعت الجرٌمة على ربٌس دولة اجنبٌة اثناء وجوده فً العراق فً
زٌارة رسمٌة.
مادة 224
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت كل من لجؤ الى العنؾ او التهدٌد او اٌة وسٌلة اخرى ؼٌر مشروعة لحمل ربٌس
الجمهورٌة او من ٌقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القٌام به او على االمتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن المإقت اذا وقع الفعل على ربٌس الوزراء او ناببه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس
االمة.
مادة 225
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العبلنٌة ربٌس الجمهورٌة او من ٌقوم
مقامه.
مادة 226
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس او الؽرامة من اهان باحدى طرق العبلنٌة مجلس االمة او
الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او ؼٌر ذلك من الهٌبات النظامٌة او السلطات العامة او المصالح او الدوابر
الرسمٌة او شبه الرسمٌة.
مادة 227
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن او بؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار كل من اهان باحدى طرق العبلنٌة دولة
اجنبٌة او منظمة دولٌة لها مقر بالعراق او اهان ربٌسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطنً متى
كانا مستعملٌن على وجه ال ٌخالؾ قوانٌن العراق .وال تقام الدعوى عن هذه الجرٌمة اال بناء على اذن تحرٌري من
وزٌر العدل.

مادة 228
ٌعاقب بالحبس او بؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار من نشر باحدى طرق العبلنٌة امرا مما جرى فً الجلسات السرٌة
لمجلس االمة او نشر بؽٌر امانة وبسوء قصد امرا مما جرى فً الجلسات العلنٌة لهذا المجلس.
الفصل الثانً :االعتداء على الموظفٌن وؼٌرهم من المكلفٌن بخدمة عامة
مادة 229
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن او بؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص
مكلؾ بخدمة عامة او مجلسا او هٌبة رسمٌة اثناء تؤدٌة واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبالؽرامة باحدى هاتٌن العقوبتٌن اذا وقعت االهانة او التهدٌد
على حاكم محكمة قضابٌة او ادارٌة او مجلس ٌمارس عمبل قضابٌا اثناء تؤدٌة واجباتهم او بسبب ذلك.
مادة 231
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار كل من اعتدى على موظؾ او
شخص مكلؾ بخدمة عامة او مجلس او هٌبة رسمٌة اثناء تؤدٌة واجباتهم او بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس او الؽرامة اذا حصل االمر مع االعتداء والمقاومة جرح او اذى.
وتكون العقوبة الحبس والؽرامة او احدى هاتٌن العقوبتٌن اذا وقع الجرح او االذى على حاكم اثناء تؤدٌة وظٌفته او
بسببها.
وال ٌخل ما تقدم بتوقٌع اٌة عقوبة اشد ٌقررها القانون للجرح او االٌذاء.
مادة 231
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من منع قصدا موظفا او اي
شخص مكلؾ بخدمة عامة عن القٌام بوظٌفته.
مادة 232
ٌعتبر ظرفا مشددا فً ارتكاب الجرابم المبٌنة فً المواد  229و 231و.231
أ – اذا ارتكب الجرٌمة مع سبق االصرار.
ب – اذا ارتكب الجرٌمة خمسة اشخاص فاكثر.
ج – اذا ارتكب الجرٌمة شخص ٌحمل سبلحا ظاهرا.
المحتوى 26
الباب الرابع
الجرائم المخلة بسٌر العدالة
الفصل االول :المساس بسٌر القضاء
مادة 233
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل موظؾ او
شخص مكلؾ بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او محكمة لصالح احد الخصوم او االضرار به.
مادة 234
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت انه ؼٌر حق وكان ذلك نتٌجة
التوسط لدٌه.
مادة 235
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من نشر باحدى طرق
العبلنٌة امورا من شؤنها التؤثٌر فً الحكام او القضاة الذٌن انٌط بهم الفصل فً دعوى مطروحة امام جهة من جهات
القضاء او فً رجال القضاء او ؼٌرهم من الموظفٌن المكلفٌن بالتحقٌق او التؤثٌر فً الخبراء او المحكمٌن او الشهود
الذٌن قد ٌطلبون الداء الشهادة فً تلك الدعوى ،او ذلك التحقٌق ،او امورا من شؤنها منع الشخص من االفضاء
بمعلوماته لذوي االختصاص.
فاذا كان القصد من النشر احداث التؤثٌر المذكور او كانت االمور المنشورة كاذبة تكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد
على سنتٌن وؼرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او احدى هاتٌن العقوبتٌن.
مادة 236
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من نشر باحدى
طرق العبلنٌة:
– 1اخبارا بشؤن محاكمة قرر القانون سرٌتها او منعت المحكمة نشرها او تحقٌقا قابما فً جناٌة او جنحة او وثٌقة
من وثابق هذا التحقٌق اذا كانت سلطة التحقٌق قد حظرت اذاعة شًء منه.

– 2اخبارا بشؤن التحقٌقات او االجراءات فً دعاوى النسب او الزوجٌة او الطبلق او الهجر او التفرٌق او الزنا.
– 3مداوالت المحاكم.
– 4ما جرى فً الجلسات العلنٌة للمحاكم بؽٌر امانة وبسوء قصد.
– 5نشر اسماء او صور المجنً علٌهم فً جرابم االؼتصاب واالعتداء على العرض واسماء او صور المتهمٌن
االحداث.
– 6ما جرى فً الدعاوى المدنٌة او الجنابٌة التً قررت المحاكم سماعها فً جلسة سرٌة او ما جرى فً التحقٌقات
او االجراءات المتعلقة بجرابم القذؾ او السب او افشاء االسرار وال عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة
المختصة.
مادة 237
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من ٌضع ٌده بدون
سبب قانونً على مال او شخص رفعت ٌده عنه بمقتضى حكم قضابً وٌجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجرٌمة
باستعمال العنؾ.
مادة 238
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من كان
مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكٌل عنه فً زمان ومكان معٌنٌن بمقتضى تبلٌػ او امر او بٌان صادر من محكمة
او سلطة قضابٌة او من موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور فً الزمان
والمكان المعٌنٌن او ترك المكان المعٌن قبل الوقت الجابز فٌه تركه.
مادة 239
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من نزع او
مزق او اتلؾ عمدا اعبلنا او بٌانا معلنا بامر محكمة او سلطة قضابٌة او موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة.
مادة 241
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار كل من خالؾ االوامر الصادرة من
موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة او من مجالس البلدٌة او هٌبة رسمٌة او شبه رسمٌة ضمن سلطاتهم القانونٌة او لم
ٌمتثل اوامر اٌة جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون االخبلل باٌة عقوبة اشد ٌنص
علٌها القانون.
مادة 241
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر وبؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من خالؾ
امر سلطات التحقٌق او اٌة سلطة قضابٌة او ضباط الشرطة باالبتعاد عن مكان ٌجري فٌه تحقٌق او كشؾ او اي
اجراء آخر من اجراءات التحقٌق وجمع االدلة او اي اجراء قضابً.
مادة 242
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من امتنع
بؽٌر عذر عن المعاونة الواجب علٌه تقدٌمها لمحكمة او قاض او محقق تنفٌذا لواجباته القضابٌة او لموظؾ او مكلؾ
بخدمة عامة تنفٌذا لواجبات عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.
المحتوى 22
الفصل الثانً
االخبار الكاذب واالحجام عن االخبار وتضلٌل القضاء
– 1االخبار الكاذب واالحجام عن االخبار
مادة 243
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضابٌة او االدارٌة عن جرٌمة ٌعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة
بسوء نٌ ة ارتكاب شخص جرٌمة مع علمه بكذب اخباره ،او اختلق ادلة مادٌة على ارتكاب شخص ما جرٌمة خبلؾ
الواقع ،او تسبب باتخاذ اجراءات قانونٌة ضد شخص ٌعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور ٌعلم بانها
كاذبة عن جرٌمة وقعت:
ٌعاقب اذا كانت الجرٌمة جناٌة بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن .وبالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات
وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن اذا كانت الجرٌمة جنحة او مخالفة.
مادة 244
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من اخبر

احدى السلطات القضابٌة او االدارٌة او احد المكلفٌن بخدمة عامة بؤٌة طرٌقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو
ٌعلم ان ذلك خبلؾ الواقع.
مادة 245
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من كان
ملزما قانونا باخبار احد المكلفٌن بخدمة عامة بصفته الرسمٌة عن امر فاخبره بؤمور ٌعلم انها كاذبة وكل من اخبر
احد المكلفٌن بخدمة عامة بصفته الرسمٌة بامور ٌعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شًء او االمتناع عن
عمل خبلفا لما كان ٌجب علٌه القٌام به لو ان حقٌقة الواقع كانت معلومة لدٌه.
مادة 246
ال جرٌمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضابٌة او االدارٌة بامر ٌستوجب عقوبة
فاعله.
مادة 247
ٌعاقب بالحبس او الؽرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفٌن بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور
معلومة له فامتنع قصدا عن االخبار بالكٌفٌة المطلوبة وفً الوقت الواجب قانونا .وكل مكلؾ بخدمة عامة منوط به
البحث عن الجرابم او ضبطها اهمل االخبار عن جرٌمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم ٌكن رفع الدعوى معلقا على
شكوى او كان الجانً زوجا للمكلؾ بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من فً منزلة
هإالء من االقارب بحكم المصاهرة.
– 2تضلٌل القضاء
مادة 248
ٌعاقب بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من ؼٌر بقصد تضلٌل القضاء حالة االشخاص ،او االماكن او
االشٌاء او اخفى ادلة الجرٌمة او قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو ٌعلم عدم صحتها.
مادة 249
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من
استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقٌق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما ؼٌر اسمه او صفة لٌست له
فاذا ك ان قد انتحل اسم شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
مادة 251
ٌعاقب بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من اختلس او اخفى او اتلؾ او ؼٌر وثٌقة مبرزة او مادة
جرمٌة مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقٌق وكان ذلك بقصد تضلٌل القضاء او سلطة التحقٌق.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد الٌه بتلك االشٌاء
او اإتمن علٌها بحكم عمله.
الفصل الثالث :شهادة الزور
مادة 251
شهادة الزور هً ان ٌعمد الشاهد بعد ادابه الٌمٌن القانونٌة امام محكمة مدنٌة او ادارٌة او تؤدٌبٌة او امام محكمة
خاصة او سلطة من سلطات التحقٌق الى تقرٌر الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما ٌعرفه من الوقابع التً
ٌإدي الشهادة علٌها.
مادة 252
من شهد زورا فً جرٌمة لمتهم او علٌه ٌعاقب بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجرٌمة التً ادٌن المتهم بها.
وٌعاقب بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من شهد زورا فً دعوى مدنٌة شرعٌة او ادارٌة او تؤدٌبٌة او
امام سلطة رسمٌة مخولة التحقٌق فً ؼٌر الجرابم.
مادة 253
كل من طلب او اخذ او قبل عطٌة او وعدا بشًء الداء شهادة زورا ٌعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل
بالوساطة فً ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور اٌهما اشد.
مادة 254
ٌعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:

– 1من اكره او اؼرى بؤٌة وسٌلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم ٌبلػ مقصده.
– 2من امتنع عن اداء الشهادة نتٌجة لعطٌة او وعد او اؼراء.
مادة 255
ٌعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:
– 1كل من كلؾ من احدى المحاكم او الجهات المذكورة فً المادة ( )251باداء اعمال الخبرة او الترجمة فؽٌر
الحقٌقة عمدا باٌة طرٌقة كانت.
– 2من زور فً ترجمة اي مستند ٌمكن ان ٌستعمل لبلثبات.
– 3من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضابٌة وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاإها او توقٌعها قانونا او
كانت متعلقة بامر ٌصح ان تستعمل الشهادة الثباته.
– 4كل من استعمل لبلثبات فً دعوى او تحقٌق شهادة مزورة او تقرٌرا ،او ترجمة او مستندا او وثٌقة او اشٌاء
اخرى ٌعلم بتزوٌرها.
– 5كل من اصطنع اثناء السٌر فً تحقٌق او دعوى او توقعا لحدوثها اٌة حالة او دون امرا ؼٌر صحٌح فً دفتر او
سجل او ؼٌرهما مما ٌمكن استعماله لبلثبات وكان من شؤن ذلك تكوٌن رأي خاطا لدى المحكمة مما ٌإثر على نتٌجة
الدعوى.
مادة 256
ٌعد عذرا مخففا:
–  1رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقرٌره الحقٌقة فً دعوى قبل صدور الحكم فً موضوعها .او فً تحقٌق قبل
صدور قرار موضوعً من سلطة التحقٌق ،واذا كان التحقٌق فً جرٌمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.
–  2اذا كان قول الحقٌقة ٌعرض الشاهد لخطر جسٌم ٌمس حرٌته او شرفه او ٌعرض لهذا الخطر زوجه او احد
اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.
مادة 257
ال تسري احكام شهادة الزور على من لم ٌكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من الواجب ان ٌمتنع قانونا عن اداء
الشهادة.
المحتوى 28
الفصل الرابع :الٌمٌن الكاذبة
مادة 258
ٌعاقب بالحبس من الزم من الخصوم فً دعوى مدنٌة بالٌمٌن او ردت علٌه فحلؾ كذبا.
وٌعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادابه الٌمٌن الكاذبة وقبل صدور حكم فً موضوع الدعوى.
مادة 259
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من:
–  1امتنع بؽٌر عذر مشروع عن حلؾ الٌمٌن القانونٌة بؤن ٌقر الحقٌقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظؾ
او مكلؾ بخدمة عامة وفقا الختصاصه القانونً.
– 2امتنع بؽٌر عذر قانونً عن ان ٌجٌب على سإال وجهه الٌه واحد ممن ذكر فً الفقرة السابقة.
– 3امتنع عن تقدٌم مستند او احضار شًء امره بتقدٌمه اواحضاره احد ممن ذكر فً الفقرة ( )1مع كونه ملزما
بذلك قانونا.
الفصل الخامس :انتحال الوظائف والصفات
مادة 261
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من
انتحل وظٌفة من الوظابؾ العامة او تداخل فً وظٌفة او خدمة عامة مدنٌة كانت او عسكرٌة او اجرى عمبل من
اعمالها او من مقتضٌاتها بؽٌر حق وكان ذلك دون صفة رسمٌة او اذن من جهة مختصة.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة عزل او فصل او اوقؾ عن عمله وعلم بذلك على وجه
رسمً اذا استمر فً ممارسة اعمال وظٌفته او خدمته.
مادة 261
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
كل من ارتدى علنا وبؽٌر حق زٌا رسمٌا او كسوة ٌخص بها القانون فبة من الناس او كسوة خاصة برتبة اعلى من
رتبته وكل من حمل نٌشانا او وساما او شارة او عبلمة لوظٌفة او انتحل لقبا من االلقاب العلمٌة او الجامعٌة او من

االلقاب الدٌنٌة المعترؾ بها رسمٌا او رتبة من الرتب العسكرٌة او صفة نٌابٌة.
وٌسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او ؼٌرهما مما ذكر اعبله لدولة اجنبٌة.
مادة 262
للمحكمة فً الجرابم الواردة فً هذا الفصل ان تؤمر بنشر الحكم او خبلصته فً صحٌفة او اكثر.
الفصل السادس :فك االختام وسرقة االوراق واالشٌاء واتالفها
مادة 263
– ٌ1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل من فك او نزع او اتلؾ ختما من االختام الموضوعة على محل او اوراق او اشٌاء اخرى بناء على امر من احدى
السطات القضابٌة او االدارٌة او بامر من سلطة رسمٌة مختصة او فوت باٌة وسٌلة الؽرض المقصود من وضع
الختم.
– 2وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجرٌمة بعنؾ على االشخاص.
مادة 264
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس :كل من سرق او اختلس او نزع او اتلؾ اوراقا او
مستندات او اشٌاء او وثابق او سجبلت او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضابٌة
وكانت مودعة فً االماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلؾ بحفظها ولو بصفة مإقتة.
– 2وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجرٌمة بعنؾ على االشخاص.
مادة 265
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان مرتكب احدى الجرابم المنصوص علٌها فً الفقرة االولى من
المادتٌن السابقتٌن هو حافظ االشٌاء المذكورة فٌها او حارسها االمٌن علٌها.
مادة 266
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن حافظ االشٌاء
او حارسها او االمٌن علٌها اذا تسبب باهماله فً وقوع جرٌمة من الجرابم المذكورة فً المادتٌن  263و.264
الفصل السابع :هرب المحبوسٌن والمقبوض علٌهم واٌواإهم
– 1هرب المحبوسٌن والمقبوض علٌهم
مادة 267
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار:
كل من هرب بعد القاء القبض علٌه او حجزه او توقٌفه او حبسه بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجرٌمة من شخصٌن فاكثر او بالتهدٌد او بالعنؾ على االشخاص او االشٌاء .وتكون
العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات اذا وقعت الجرٌمة باستعمال السبلح او بالتهدٌد باستعماله.
مادة 268
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن:
كل من مكن محكوما علٌه باالعدام من الهروب او ساعده علٌه او سهله له.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما علٌه بالسجن المإبد او المإقت.
وتكون العقوبة الحبس او الؽرامة فً االحوال االخرى على ان ال تزٌد العقوبة على العقوبة المحكوم بها على الهارب.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجرٌمة من شخصٌن فاكثر او بالعنؾ
او بالتهدٌد او باستعمال السبلح او بالتهدٌد باستعماله.
مادة 269
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات:
كل من امد مقبوضا علٌه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او آالت او ادوات لبلستعانة بها على الهرب او
ساعده على ذلك باي وجه كان.
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجرٌمة من المكلؾ بحراسته او بمرافقته او بنقله.
مادة 271
كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة كلؾ بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض علٌه او محجوز او موقوؾ او
محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تؽافل عنه او تراخى فً االجراءات البلزمة للقبض علٌه قاصدا
معاونته على الهرب ٌعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما علٌه باالعدام وٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر

سنٌن اذا كان الهارب محكوما علٌه بالسجن المإبد او المإقت او كان متهما بجناٌة عقوبتها االعدام.
وتكون العقوبة الحبس فً االحوال االخرى.
مادة 272
ٌعاقب بالحبس او بالؽرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض علٌه او محجوز او موقوؾ او محبوس او مرافقته او
نقله وتسبب باهماله فً هرب احد منهم.
– 2اٌواء المحبوسٌن والمقبوض علٌهم
مادة 273
– 1كل من أخفى او أوى بنفسه او بواسطة ؼٌره شخصا فر بعد القبض علٌه او صدر بحقه امر بالقاء القبض او
كان متهما فً جناٌة او جنحة او محكوما علٌه وكان عالما بذلك ٌعاقب:
أ – بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد باالٌواء محكوما علٌه باالعدام او السجن المإبد
او المإقت او متهما بجناٌة عقوبتها االعدام.
ب – بالحبس والؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن فً االحوال االخرى.
– 2ال ٌجوز فً أٌة حالة ان تزٌد العقوبة على الحد االقصى للعقوبة المقررة للجرٌمة ذاتها.
– 3ال ٌسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب وال زوجه او اخوته او اخواته.
المحتوى 29
الباب الخامس
الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل االول :تقلٌد وتزوٌر االختام والعالمات والطوابع
مادة 274
التقلٌد :صنع شًء كاذب ٌشبه شٌبا صحٌحا.
مادة 275
ٌعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة ؼٌره ختم او امضاء ربٌس الجمهورٌة او ختم او عبلمة
للحكومة او احدى دوابرها الرسمٌة او شبه الرسمٌة او احد موظفٌها (او توقٌعه) او دمؽات الذهب والفضة المقررة
قانونا (اضٌفت عبارة (او توقٌعه) بعد عبارة احد موظفٌها وذلك بموجب المادة ( )6من قانون التعدٌل االول المرقم
 217لسنة ).1971
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان محل الجرٌمة ختما او عبلمة لدولة اجنبٌة او ختم او
عبلمة احد المصارؾ او احدى المإسسات او الشركات او الجمعٌات او المنظمات او المنشآت التً تساهم الدولة فً
مالها بنصٌب او ختم او عبلمة احدى شركات المساهمة او الجمعٌات التعاونٌة او النقابات المنشؤة طبقا لبلوضاع
المقررة قانونا او احدى الجمعٌات او المإسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .وٌعاقب بالعقوبة ذاتها حسب االحوال،
من استعمل شٌبا مما تقدم او ادخله الببلد مع علمه بتقلٌده او تزوٌره.
مادة 276
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او ختم ربٌس الجمهورٌة او
ختما او عبلمة للحكومة او الحدى دوابرها الرسمٌة او شبه الرسمٌة او ختم او عبلمة احد موظفٌها او دمؽة الذهب او
الفضة المقررة قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجرٌمة ختما او عبلمة لدولة اجنبٌة او
ختم او عبلمة احد المصارؾ او احدى المإسسات او الشركات او الجمعٌات او المنظمات او المنشآت التً تساهم
الدولة فً مالها بنصٌب او ختم او عبلمة احدى شركات المساهمة او الجمعٌات التعاونٌة او النقابات المنشؤة طبقا
لبلوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعٌات او المإسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
مادة 277
– ٌ1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من قلد او زور طوابع مالٌة للعراق او لدولة اجنبٌة او عبلمات او
طوابع البرٌد والمواصبلت السلكٌة والبلسلكٌة للعراق او لدولة اجنبٌة منضمة التحاد البرٌد الدولً او اوراق
المراسبلت المدموؼة بقصد استعمالها على وجه ؼٌر مشروع او روجها مع علمه بامرها.
فاذا كان محل الجرٌمة طوابع لهٌبات ؼٌر حكومٌة معترؾ بها رسمٌا تكون العقوبة الحبس.
–  2وٌعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر فً الفقرة المتقدمة او استعمل طابعا
صحٌحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد استعماله على وجه ؼٌر مشروع او بقصد تروٌجه مع علمه
بتقلٌده او تزوٌره او سبق استعماله.

مادة 278
ٌعاقب بالحبس او بؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار كل من صنع او حاز بقصد البٌع او وزع او عرض للبٌع
مطبوعات او نماذج مهما كانت طرٌقة صنعها تشابه بهٌبتها الظاهرة عبلمة وطوابع البرٌد والمواصبلت السلكٌة
والبلسلكٌة فً العراق او فً الببلد الداخلة فً اتحاد البرٌد الدولً او اوراق المراسلة المدموؼة مشابهة تسهل قبولها
بدال من االوراق الصحٌحة .وٌعتبر فً حكم هذه الطوابع العبلمات قسابم المجاوبة البرٌدٌة الدولٌة.
مادة 279
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة تزٌد على مابة دٌنار من قلد او زور اللوحات المعدنٌة او العبلمات
االخرى التً تصدر تنفٌذا للقوانٌن واالنظمة والتعلٌمات الخاصة بالنقل او المرور او الحرؾ .وٌعاقب بالعقوبة ذاتها
من استعمل شٌبا من ذلك مع علمه بتقلٌده او بتزوٌره ومن استعمل لوحة او عبلمة صحٌحة مما ذكر ال حق له فً
استعمالها.
الفصل الثانً :تزٌٌف العملة واوراق النقد والسندات المالٌة
مادة 281
ٌعاقب بالسجن من قلد او زٌؾ سواء بنفسه او بواسطة ؼٌره عملة ذهبٌة او فضٌة متداولة قانونا او عرفا فً العراق
او فً دولة اخرى .او اصدر العملة المقلدة او المزٌفة او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او
حازها بقصد تروٌجها او التعامل بها وهو فً كل ذلك على بٌنة من امرها.
وٌعتبر تزٌٌفا للعملة المعدنٌة انقاص وزنها او طبلإها بطبلء ٌجعلها تشبه مسكوكات اكثر منها قٌمة .وتكون العقوبة
السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان التقلٌد او التزٌٌؾ لعملة معدنٌة ؼٌر الذهب والفضة.
مادة 281
ٌعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة ؼٌره سندات مالٌة او اوراق عملة مصرفٌة معترؾ بها
قانونا عراقٌة كانت ام اجنبٌة بقصد تروٌجها او اصدار هذه االوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة
اخرى او تعامل بها وهو فً كل ذلك على بٌنة من امرها (اضٌفت عبارة (سندات مالٌة او) بعد عبارة بواسطة ؼٌره
بموجب قانون التعدٌل االول المرقم  217لسنة ).1971
مادة 282
اذا ترتب على الجرابم المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقتٌن هبوط فً سعر العملة الوطنٌة او سندات الدولة او
زعزعة االبتمان فً االسواق الداخلٌة او الخارجٌة او ارتكبت من عصبة ٌزٌد عدد افرادها على ثبلثة اشخاص،
تكون العقوبة السجن المإبد.
مادة 283
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنٌة او اوراقا نقدٌة او
اوراقا مصرفٌة بطل التعامل بها .وهو على بٌنة من امرها.
مادة 284
ٌعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نٌة عملة معدنٌة او اوراقا نقدٌة مقلدة او مزٌفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان
تبٌنت له حقٌقتها.
مادة 285
– ٌ1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار من صنع او باع او وزع او روج
او عرض او نقل او حاز بقصد البٌع او التوزٌع الؼراض ثقافٌة او علمٌة او صناعٌة او تجارٌة بؽٌر ترخٌص من
السلطة المالٌة المختصة وخبلفا للقٌود التً تفرضها قطعا معدنٌة او اوراقا مشابهة فً مظهرها للعملة المتداولة فً
ا لعراق او لبلوراق المصرفٌة التً اذن باصدارها قانونا اذا كان من شؤن هذه المشابهة اٌقاع الجمهور فً الؽلط.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من االفعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التً كانت عملة متداولة قانونا
او عرفا فً العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقلٌدها (اضٌفت عبارة الى آخر المادة ( )285بموجب قانون
التعدٌل الرابع المرقم  165لسنة ).1975
–  2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل لبلؼراض المذكورة فً الفقرة المتقدمة وبؽٌر ترخٌص من
السلطة المالٌة المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة فً العراق او لورقة من االوراق
المصرفٌة المؤذون باصدارها قانونا .اذا كان من شؤن هذه المشابهة اٌقاع الجمهور فً الؽلط.
–  3وتعتبر فً حكم العملة الورقٌة فً تطبٌق احكام الفقرتٌن المتقدمتٌن االوراق المصرفٌة االجنبٌة المؤذون
باصدارها قانونا.

المحتوى 31
الفصل الثالث :تزوٌر المحررات
الفرع االول :تعرٌف التزوٌر وطرقه
مادة 286
التزوٌر هو تؽٌٌر الحقٌقة بقصد الؽش فً سند او وثٌقة او اي محرر آخر باحدى الطرق العادٌة والمعنوٌة التً ٌبٌنها
القانون ،تؽٌٌرا من شؤنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من االشخاص.
مادة 287
– ٌ1قع التزوٌر المادي باحدى الطرق التالٌة:
أ – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تؽٌٌر امضاء او بصمة ابهام او ختم صحٌحة.
ب – الحصول بطرٌقة المباؼتة او الؽش على امضاء او بصمة او ختم لشخص ال ٌعلم مضمون المحرر على حقٌقته.
ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بٌاض بؽٌر قرار صاحب االمضاء او البصمة او الختم .وكذلك
اساءة استعمال االمضاء او البصمة او الختم.
د – اجراء اي تؽٌٌر باالضافة او الحذؾ او التعدٌل او بؽٌر ذلك فً كتابة المحرر او االرقام او الصور او العبلمات
او اي امر آخر مثبت فٌه.
هـ – اصطناع محرر او تقلٌده.
– 2وٌقع التزوٌر المعنوي باحدى الطرق التالٌة:
أ – تؽٌٌر اقرار اولً الشؤن الذي كان الؽرض من تحرٌر المحرر ادراجه فٌه.
ب – جعل واقعة مزورة فً صورة واقعة صحٌة مع العلم بتزوٌرها.
ج – جعل واقعة ؼٌر معترؾ بها فً صورة واقعة معترؾ بها.
د – انتحال شخصٌة الؽٌر او استبدالها او االتصاؾ بصفة ؼٌر صحٌة وعلى وجه العموم تحرٌؾ الحقٌقة فً محرر
او اؼفال ذكر بٌان فٌه حال تحرٌره فٌما اعد الثباته.
الفرع الثانً :تزوٌر المحررات الرسمٌة
مادة 288
المحرر الرسمً هو الذي ٌثبت فٌه موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة ما تم على ٌدٌه من ذوي الشؤن طبقا لبلوضاع
القانونٌة وفً حدود سلطته او تدخل فً تحرٌره على اٌة صورة او تدخل باعطابه الصفة الرسمٌة.
اما عدا ذلك من المحررات فهً محررات عادٌة.
مادة 289
فً ؼٌر الحاالت التً ٌنص القانون فٌها على حكم خاص ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة كل من
ارتكب تزوٌرا فً محرر رسمً.
مادة 291
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة عامة اثناء تدوٌنه محررا من
اختصاص وظٌفته اما بانتحال اسم شخص آخر او باالتصاؾ بصفة لٌست له او بتقرٌر وقابع كاذبة او بؽٌر ذلك من
الطرق على تدوٌن او اثبات واقعة ؼٌر صحٌحة بخصوص امر من شؤن المستند اثباته.
الفرع الثالث صورة خاصة من التزوٌر فً المحررات الرسمٌة
مادة 291
االصطناع انشاء محرر لم ٌكن له وجود من قبل ونسبته الى ؼٌر محرره دون ما ضرورة لتعمد تقلٌد محرر بالذات
وخط انسان معٌن.
مادة 292
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة التً ال تزٌد عن ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من توصل بانتحال اسم كاذب او
شخصٌة كاذبة الى الحصول على اٌة رخصة رسمٌة او تذكرة هوٌة او تذكرة انتخاب عام او تصرٌح نقل او انتقال او
مرور داخل الببلد.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبٌل.
مادة 293
ٌعاقب بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اصدر احدى االوراق المذكورة فً المادة السابقة مع علمه بان من
صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصٌة كاذبة.
مادة 294
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من قرر امام السلطة المختصة فً اجراءات تتعلق بتحقٌق

الوفاة او ؼٌر الوراثة اقواال ؼٌر صحٌحة عن الوقابع المراد اثباتها متى صدرت الوثٌقة على اساس هذه االقوال .وكل
من ابدى امام السلطة المختصة او القابم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجٌن السن المحددة قانونا لتوثٌق عقد
الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعً او قانونً اقواال ؼٌر صحٌحة او حرر او قدم الحد ممن
ذكر اوراقا تتضمن معلومات ؼٌر صحٌحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه االقوال او االوراق.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اصدر الوثٌقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج
مع علمه بعدم صحة البٌانات او االوراق التً بنٌت علٌها الوثٌقة او عقد الزواج.
المحتوى 31
الفرع الرابع :تزوٌر المحررات العادٌة
مادة 295
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزوٌرا فً محرر عادي موجد او مثبت
لدٌن او تصرؾ فً مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي ٌمكن استعماله الثبات حقوق الملكٌة.
– 2وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوٌر فً اي محرر عادي آخر.
مادة 296
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد عن مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من كان مكلفا قانونا
بان ٌمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة ،فدون فٌها امورا ؼٌر صحٌحة او اؼفل تدوٌن امور
صحٌحة فٌها وكان من شؤن ذلك خدع السلطات المذكورة واٌقاعها فً الؽلط.
مادة 297
– ٌ1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن او بؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار كل طبٌب او قابلة اعطى على سبٌل
المجاملة شهادة ٌعلم بؤنها ؼٌر صحٌحة فً احد محتوٌاتها بشؤن حمل او والدة او مرض او عاهة او وفاة او ؼٌر ذلك
مما ٌتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر االعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس
او الؽرامة التً ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار.
–  2اذا كان لطبٌب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطٌة او وعدا العطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتٌجة لتوصٌة
او وساطة ٌعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصٌة او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتٌن
العقوبتٌن.
– ٌ3عاقب بالعقوبات ذاتها – حسب االحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة ؼٌره شهادة من قبٌل ما
ذكر فً الفقرة ().1
الفرع الخامس :استعمال المحررات المزورة
مادة 298
ٌعاقب بالعقوبة المقررة لجرٌمة التزوٌر – بحسب االحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزوٌره.
الفرع السادس :استعمال المحررات الصحٌحة الصادرة للؽٌر بدون حق
مادة 299
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من استعمل او
انتفع بؽٌر حق بمحرر صحٌح صادر لؽٌره.
الفرع السابع :اتالف المحررات
مادة 311
– ٌ1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلؾ او افسد او عٌب او ابطل بسوء نٌة محررا
موجودا او مثبتا لدٌن او تصرؾ فً مال او ابراء او مخالصة او اي محرر ٌمكن استعماله الثبات حقوق الملكٌة.
– 2وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل فً محرر آخر ؼٌر ما ذكر فً الفقرة المتقدمة.
مادة 311
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل مستخدم فً محل خاص اتلؾ او افسد او عٌب او ابطل او
دون قٌدا مزورا او اهمل تدوٌن قٌد ذي اهمٌة فً دفاتر او اوراق او سجبلت مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الؽش.

الفصل الرابع :احكام مشتركة
مادة 312
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز آالت او ادوات او اشٌاء اخرى مما ٌستعمل فً
تقلٌد او تزوٌر االختام او السندات او الطوابع او تزوٌر المحررات بقصد استعمالها لؽرض من االؼراض المذكورة.
– 2وٌعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او آالت او ادوات او اشٌاء اخرى مما
ٌستعمل فً تقلٌد او تزٌٌؾ او تزوٌر العملة او اوراق النقد او السندات المالٌة.
مادة 313
ٌعفى من العقوبة من ارتكب جرٌمة من جرابم تقلٌد او تزوٌر االختام او السندات او الطوابع او تزٌٌؾ العملة وتزوٌر
اوراق ال نقد والسندات المالٌة وتزوٌر المحررات الرسمٌة اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قٌام تلك
السلطات بالبحث واالستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعلٌها اآلخرٌن.
اما اذا حصل االخبار بعد قٌام تلك السلطات بذلك فبل ٌعفى من العقوبة اال اذا كان االخبار قد سهل القبض على اولبك
الجناة.
وٌعفى من العقوبة اٌضا كل من ارتكب جرٌمة من جرابم التقلٌد او التزٌٌؾ او التزوٌر المذكورة فً هذا الباب اذا
اتلؾ مادة الجرٌمة قبل استعمالها وقبل الشروع فً البحث عن مرتكبٌها.
المحتوى 32
الفصل الخامس
الجرائم الماسة باالقتصاد الوطنً والثقة المالٌة للدولة
مادة 314
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من اذاع
بطرٌقة من طرق العبلنٌة وقابع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو ٌعلم بتلفٌقها او بكذبها وكان من شؤن ذلك احداث هبوط فً
اوراق النقد الوطنً او اضعاؾ الثقة فً نقد الدولة او سنداتها او اٌة سندات اخرى ذات عبلقة باالقتصاد الوطنً او
الثقة المالٌة العامة.
وتكون العقوبة الحبس والؽرامة او احدى هاتٌن العقوبتٌن اذا تحقق شًء من ذلك واذا ارتكب الجرٌمة موظؾ او
مكلؾ بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار الٌها.
فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظؾ او المكلؾ بالخدمة العامة السجن مدة ال تزٌد على سبع
سنوات.
مادة 315
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من حرض
باحدى طرق العبلنٌة على سحب االموال المودعة فً المصارؾ او الصنادٌق العامة او على بٌع سندات الدولة
وؼٌرها من السندات العامة او على االمساك عن شرابها.
وتكون العقوبة الحبس والؽرامة او احدى هاتٌن العقوبتٌن اذا ارتكب الجرٌمة موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة له صلة
بتداول النقد او السندات المشار الٌها.
مادة 316
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار كل من لم ٌقبل اٌة عملة وطنٌة صحٌحة
متداولة قانونا بقٌمتها االسمٌة معدنٌة كانت او ورقٌة.
وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن والؽرامة التً تزٌد على مابتً دٌنار او احدى هاتٌن العقوبتٌن اذا
ارتكب الجرٌمة موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة له صلة بتداول العملة المذكورة.
الباب السادس
الجرائم المخلة بواجبات الوظٌفة
الفصل االول  :الرشوة
مادة 317
– 1كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لؽٌره عطٌة او منفعة او مٌزة او وعدا بشًء من ذلك
الداء عمل من اعمال وظٌفته او االمتناع عنه او االخبلل بواجبات الوظٌفة ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر
سنٌن او بالحبس والؽرامة على ان ال تقل عما طلب او اعطً او وعد به وال تزٌد بؤي حال من االحوال على
خمسمابة دٌنار.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او القبول او االخذ بعد اداء
العمل او االمتناع عنه او بعد االخبلل بواجبات الوظٌفة بقصد المكافؤة على ما وقع من ذلك.

مادة 318
كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لؽٌره عطٌة او منفعة او وعدا بشًء من ذلك الداء العمل او
االمتناع عن عمل ال ٌدخل فً اعمال وظٌفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطؤ ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع
سنوات او الحبس والؽرامة على ان ال تقل عما طلب او اعطً او وعد به وال تزٌد بؤي حال من االحوال على
خمسمابة دٌنار.
مادة 319
تسري احكام المادتٌن السابقتٌن ولو كان الموظؾ او المكلؾ بخدمة عامة ٌقصد عدم القٌام بالعمل او عدم االمتناع
عنه وعدم االخبلل بواجبات وظٌفته.
مادة 311
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بؤن ٌعطً لموظؾ او مكلؾ بخدمة عامة شٌبا مما نص علٌه فً المادة
( )318عد راشٌا.
وٌعاقب الراشً والوسٌط بالعقوبة المقررة قانونا للراشً.
مادة 311
ٌعفى الراشً او الوسٌط من العقوبة اذا بادر باببلغ السلطات القضابٌة او االدارٌة بالجرٌمة او اعترؾ بها قبل اتصال
المحكمة بالدعوى.
وٌعتبر عذرا مخففا اذا وقع االببلغ او االعتراؾ بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل انتهاء المحاكمة فٌها.
مادة 312
ٌعاقب بالحبس:
– 1كل من طلب او اخذ عطٌة او منفعة او مٌزة ٌزعم انها رشوة لموظؾ او مكلؾ بخدمة عامة وهو ٌنوي االحتفاظ
بها لنفسه.
– 2كل شخص اخذ العطٌة او المنفعة او المٌزة او قبل شٌبا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم ٌكن الموظؾ او المكلؾ
بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عٌنه او قد علم به ما لم ٌكن وسٌطا فً الرشوة.
مادة 313
ٌعاقب بالحبس او بالؽرامة كل من عرض رشوة على موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة ولم تقبل منه.
مادة 314
ٌحكم فضبل عن العقوبات المبٌنة فً مواد هذا الفصل بمصادرة العطٌة التً قبلها الموظؾ او المكلؾ بخدمة عامة او
التً عرضت علٌه.
مادة 315
ٌعاقب بالسجن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اختلس او اخفى ماال او متاعا او ورقة مثبتة لحق او ؼٌر ذلك مما
وجد فً حٌازته.
المحتوى 33
مادة 316
ٌعاقب بالسجن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة استؽل وظٌفته فاستولى بؽٌر حق على مال او متاع او ورقة مثبتة
لحق او ؼٌر ذلك مملوك للدولة او الحدى المإسسات او الهٌبات التً تسهم الدولة فً مالها بنصٌب ما او سهل ذلك
لؽٌره.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان المال او المتاع او الورقة او ؼٌره مملوكا لؽٌر من ذكر
فً الفقرة المتقدمة.
مادة 317
اذا كان موضوع الجرٌمة فً المادتٌن ( 315و )316تقل قٌمته عن خمسة دنانٌر جاز للمحكمة ان تحكم على الجانً
بالحبس بدال من العقوبة المقررة فً المادتٌن المذكورتٌن.
مادة 318
ٌعاقب بالسجن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة عهدت الٌه المحافظة على مصلحة للجهة التً ٌعمل فٌها فً صفقة
او قضٌة فاضر بسوء نٌة او تسبب باالضرار لهذه المصلحة لٌحصل على منفعة لنفسه او لؽٌره.
مادة 319
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة انتفع مباشرة او بالواسطة

من االشؽال او المقاوالت او التعهدات التً له شؤن فً اعدادها او احالتها او تنفٌذها او االشراؾ علٌها.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لؽٌره بشؤن من الشإون المتقدمة.
مادة 321
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة له شؤن فً استخدام العمال
فً اشؽال تتعلق ب وظٌفته احتجز لنفسه كل او بعض ما ٌستحقه العمال الذٌن استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم
عماال سخرة واخذ اجورهم لنفسه او قٌد فً دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهمٌٌن او حقٌقٌٌن لم ٌقوموا باي عمل فً
االشؽال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهإالء االشخاص مع احتسابها على الحكومة.
مادة 321
ٌحكم فضبل عن العقوبات المبٌنة فً مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجانً او استولى علٌه من مال او قٌمة ما حصل
علٌه من منفعة او ربح.
الفصل الثالث :تجاوز الموظفٌن حدود وظائفهم
مادة 322
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة قبض على شخص او
حبسه او حجزه فً ؼٌر االحوال التً ٌنص علٌها القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او الحبس اذا وقعت الجرٌمة من شخص تزٌا بدون حق بزي
رسمً او اتصؾ بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعٌا صدوره من سلطة تملك حق اصداره.
مادة 323
ٌعاقب بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم علٌه باشد من العقوبة المحكوم بها علٌه
طبقا للقانون او بعقوبة لم ٌحكم بها علٌه مع علمه بمخالفة عمله للقانون.
مادة 324
ٌعاقب بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة عهد الٌه ادارة او حراسة المواقؾ او السجون او ؼٌرها من
المنشآت المعدة لتنفٌذ العقوبات او التدابٌر االحترازٌة قبل شخصا بؽٌر امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفٌذ امر
صادر باطبلق سراحه او استبقابه الى ما بعد االجل المحدد لتوقٌفه او حجزه او حبسه.
مادة 325
ٌعاقب بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة فً اعمال ؼٌر متعلقة بالمنفعة العامة
المقررة قانونا او نظاما او فً اعمال المنفعة العامة التً دعت الٌها حالة الضرورة .او اوجب على الناس عمبل فً
ؼٌر االحوال التً ٌجٌز فٌها القانون ذلك .وذلك فضبل عن الحكم علٌه بدفع االجور المستحقة لمن استخدمهم بؽٌر
حق.
مادة 326
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظٌفته منزل احد االشخاص او احد ملحقاته بؽٌر رضا صاحب
الشؤن او حمل ؼٌره على الدخول وذلك فً ؼٌر االحوال التً ٌجٌز فٌها القانون ذلك او دون مراعاة االجراءات
المقررة فٌه.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اجرى تفتٌش شخص او منزل او محل بؽٌر رضا صاحب
الشؤن او حمل ؼٌره على التفتٌش وذلك فً ؼٌر االحوال التً ٌجٌز فٌها القانون ذلك او دون مراعاة االجراءات
المقررة فٌه.
مادة 327
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبالؽرامة التً ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل
موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظٌفته لشخص ٌعلم وجوب عدم اخباره به.
وتكون العقوبة السجن اذا كان من شؤن هذا االفشاء ان ٌضر بمصلحة الدولة.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكٌله او اي عامل لدٌه افشى امرا علمه
بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان ٌتحتم علٌه كتمانه.
المحتوى 34
مادة 328
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة او مستخدم فً دوابر البرٌد
والبرق والتلفون وكل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة فتح او اتلؾ او اخفى رسالة او برقٌة اودعت او سلمت للدوابر

المذكورة او سهل لؽٌره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقٌة.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونٌة او سهل لؽٌره ذلك.
مادة 329
– ٌ 1عاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة امة استؽل وظٌفته فً وقؾ او
تعطٌل تنفٌذ االوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانٌن واالنظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او
اٌة سلطة عامة مختصة او فً تؤخٌر تحصٌل االموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
– ٌ 2عاقب بالعقوبة ذاتها كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة امتنع عن تنفٌذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او
من اٌة سلطة عامة مختصة بعد مضً ثمانٌة اٌام من انذاره رسمٌا بالتنفٌذ متى كان تنفٌذ الحكم او االمر داخبل فً
اختصاصه.
مادة 331
ٌعاقب بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة امتنع بؽٌر حق عن اداء عمل من اعمال وظٌفته او اخل عمدا
بواجب من واجباتها نتٌجة لرجاء او توصٌة او وساطة او الي سبب آخر ؼٌر مشروع.
مادة 331
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة ارتكب عمدا ما ٌخالؾ واجبات وظٌفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد
االضرار بمصلحة احد االفراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.
مادة 332
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظٌفته فاخل باعتباره او شرفه او
احدث الما ببدنه وذلك دون االخبلل باٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون.
مادة 333
ٌعاقب بالسجن او الحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة عذب او امر بتعذٌب متهم او شاهد او خبٌر لحمله على
االعتراؾ بجرٌمة او لبلدالء باقوال او معلومات بشؤنها او لكتمان امر من االمور او العطاء رأي معٌن بشؤنها.
وٌكون بحكم التعذٌب استعمال القوة او التهدٌد.
مادة 334
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة استؽل سلطة وظٌفته فاشترى
عقارا او منقوال قهرا عن مالكه او استولى علٌه او على منفعة او اي حق آخر للؽٌر بؽٌر حق او اكره مالكه على
اجراء اي تصرؾ مما ذكر لشخصه او لشخص آخر او على تمكٌنه من االنتفاع به بؤي وجه من الوجوه.
وٌحكم برد الشًء المؽتصب او قٌمته ان لم ٌوجد عٌنا فضبل عن الحكم وبالتعوٌض لمن لحقه ضرر من الجرٌمة اذا
كان له داع.
مادة 335
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة استؽل وظٌفته فاستولى بؽٌر
حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او ؼٌر ذلك مما وجد بحٌازته بسبب وظٌفته او سهل ذلك لؽٌره ولم ٌكن
ذلك بنٌة التملك.
مادة 336
– ٌ1عاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اخل بطرٌق الؽش او باٌة وسٌلة اخرى ؼٌر مشروعة بحرٌة او سبلمة المزاٌدات
او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المإسسات او الشركات التً تسهم الحكومة بمالها بنصٌب او التً تجرٌها الدوابر
الرسمٌة او شبه الرسمٌة.
–  2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص علٌه فً الفقرة المتقدمة من ؼٌر الموظفٌن او المكلفٌن
بخدمة عامة.
– 3وٌحكم برد الخسارة التً نشؤت عن الفعل المنصوص علٌه فً هذه المادة.
مادة 337
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل موظؾ ممنوع بمقتضى وظٌفته من االشتؽال بالتجارة واتجر فً ؼٌر ثمار او محصول امبلكه او امبلك اصوله
وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت وصاٌته او والٌته.

مادة 338
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
كل موظؾ او مستخدم فً دابرة رسمٌة او شبه رسمٌة استؽل سلطة وظٌفته فاخذ لنفسه او لؽٌره من احد الناس بؽٌر
رضابه شٌبا بدون ثمن او بثمن بخس فضبل عن الحكم علٌه برد االشٌاء التً اخذها او دفع ثمنها كامبل .ان لم تكن
موجودة على حالتها االصلٌة.
مادة 339
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة وكل ملتزم للعوابد او
االجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصٌل ما لٌس مستحقا او ما ٌزٌد على المستحق مع علمه بذلك .وٌحكم برد
المبالػ المتحصلة بدون حق.
المحتوى 35
مادة 341
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال
او مصالح الجهة التً ٌعمل فٌها او ٌتصل بها بحكم وظٌفته او باموال االشخاص المعهود بها الٌه.
مادة 341
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات او بؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار كل موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة
تسبب بخطبه الجسٌم فً الحاق ضرر جسٌم باموال او مصالح الجهة التً ٌعمل بها او ٌتصل بها بحكم وظٌفته او
باموال او مصالح االشخاص المعهود الٌه ان كان ذلك ناشبا عن اهمال جسٌم باداء وظٌفته او عن اساءة استعمال
السلطة او عن اخبلل جسٌم بواجبات وظٌفته (عدلت المادة  341بموجب قانون التعدٌل التاسع المرقم  8لسنة
).1984
الباب السابع
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل االول :الحرٌق والمفرقعات
مادة 342
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا فً مال منقول او ؼٌر منقول ولو كان
مملوكا له اذا كان من شؤن ذلك تعرٌض حٌاة الناس او اموالهم للخطر.
– 2وتكون العقوبة السجن المإبد او المإقت اذا كان اشعال النار فً احدى المحبلت التالٌة:
أ – مصنع او مستودع للذخابر او االسلحة او ملحقاته او فً مخزن عسكري او معدات عسكرٌة.
ب – منجم او ببر للنفط.
ج – مستودع للوقود او المواد القابلة لبللتهاب او المفرقعات.
د – محطة للقوة الكهربابٌة او المابٌة او الذرٌة.
هـ – محطة للسكك الحدٌدٌة او ماكنة قطار او فً عربة فٌها شخص او فً عربة من ضمن قطار فٌه اشخاص او فً
مطار او فً طابرة او فً حوض للسفن او فً سفٌنة.
و – مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.
ز – مبنى مشؽول من دابرة رسمٌة او شبه رسمٌة او مإسسة عامة او ذات نفع عام.
– 3وتكون العقوبة السجن المإبد اذا كان الؽرض من الجرٌمة تٌسٌر ارتكاب جناٌة او جنحة او طمس آثارها او اذا
عطل الفاعل االت االطفاء او وسابله او افضى الحرٌق الى عاهة مستدٌمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او
متفجرات.
– 4وتكون العقوبة االعدام او السجن المإبد اذا افضى الحرٌق الى موت انسان.
مادة 343
– ٌ 1عاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من تسبب بخطبه فً احداث حرٌق فً مال منقول او
ؼٌر منقول اذا كان من شؤن ذلك تعرٌض حٌاة الناس او اموالهم للخطر.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشؤ عن الحرٌق تعطٌل مرفق عام او ضرر
جسٌم باالموال.
– 3وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا نشؤ عن الجرٌمة موت انسان.
مادة 344
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس والؽرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون
اجازة او خبلفا للؽرض المبٌن فً االجازة مفرقعات او متفجرات وٌعتبر فً حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة
تدخل فً تركٌبها وٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر المختص ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة وكذلك االجهزة واآلالت
واالدوات التً تستخدم فً صنعها او فً تفجٌرها.

مادة 345
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع فً استعمال المفرقعات او المتفجرات
استعماال من شؤنه تعرٌض حٌاة الناس للخطر .فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسٌم
باالشخاص او ترتب علٌه موت انسان كانت العقوبة السجن المإبد او المإقت.
مادة 346
ٌعاقب ب السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن كل من استعمل عمدا او شرع فً استعمال المفرقعات او المتفجرات
استعماال عرض او كان من شؤنه تعرٌض اموال الناس للخطر.
وتكون العقوبة السجن اذا احدث االنفجار ضررا جسٌما بتلك االموال.
مادة 347
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات لتحقٌق ؼرض ؼٌر مشروع فً
ؼٌر االحوال المتقدمة.
مادة 348
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من نقل او شرع فً نقل مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة
لبللتهاب فً وسٌلة من وسابل النقل البرٌة او المابٌة او الجوٌة او فً الرسابل او الطرود البرٌدٌة خبلفا لبلنظمة
والتعلٌمات المرعٌة.
المحتوى 36
الفصل الثانً :الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة
مادة 349
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا ؼرقا من شؤنه تعرٌض حٌاة الناس او اموالهم
للخطر او شرع فً ذلك.
وتكون العقوبة االعدام او السجن المإبد اذا افضى الؽرق الى موت انسان.
وتكون العقوبة السجن المإبد او المإقت اذا نشؤ عن الؽرق ضرر جسٌم باالموال.
مادة 351
– ٌ 1عاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من تسبب بخطبه فً احداث ؼرق اذا كان من شؤن ذلك
تعرٌض حٌاة الناس او اموالهم للخطر.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس اذا نشؤ عن الؽرق تعطٌل مرفق عام او ضرر
جسٌم باالموال.
– 3وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا نشؤ عن الجرٌمة موت انسان.
مادة 351
– ٌ1عاقب بالسجن المإبد او المإقت من عرض عمدا حٌاة الناس او سبلمتهم للخطر بوضعه مواد او جراثٌم او اي
شًء آخر من شؤنها ان ٌتسبب عنها الموت او ضرر جسٌم بالصحة العامة فً ببر او خزان مٌاه او مستودع عام او
اي شًء آخر معد الستعمال الجمهور ،وتكون العقوبة االعدام اذا نشؤ عن ذلك موت انسان.
–  2وٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من تسبب بخطبه فً احداث جرٌمة من الجرابم المبٌنة
فً الفقرة ( .)1وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا نشؤ عن ذلك موت انسان.
مادة 352
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من افسد مٌاه ببر
عامة او خزان مٌاه او اي مستودع عام للمٌاه او اي شًء آخر من قبٌل ذلك معد الستعمال الجمهور بحٌث جعلها اقل
صبلحٌة للؽرض الذي تستعمل من اجله او تسبب بخطبه فً ذلك.
مادة 353
– ٌ1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتبلفا او نحو ذلك فً اآلالت او
االنابٌب او االجهزة الخاصة بمرفق المٌاه او الكهرباء او الؽاز او ؼٌرها من المرافق العامة اذا كان من شؤن ذلك
تعطٌل المرفق (شددت العقوبة المنصوص علٌها فً الفقرة ( )1من المادة ( )353الى السجن مدى الحٌاة التً تنتهً
بوفاته وال ٌشملون بالمادة ( )331من قانون اصول المحاكمات الجزابٌة رقم  23لسنة  1971جاء ذلك بموجب االمر
رقم  31القسم  4الفقرة  1المإرخ فً  13اٌلول  2113الصادر عن السلطة االبتبلفٌة المإقتة انظر نص االمر
المنشور فً هذا الكتاب).
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطٌل المرفق فعبل.
– 2وٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او اتلؾ او اضر المنشآت

الصحٌة الثابتة او الوحدات الصحٌة المتنقلة او المواد او االدوات الموجودة فٌها او عطل شٌبا منها او جعلها ؼٌر
صالحة لبلستعمال.
– ٌ 3عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من تسبب
بخطبه باحداث جرٌمة من الجرابم المبٌنة فً الفقرة ().1
الفصل الثالث :االعتداء على سالمة النقل ووسائل المواصالت العامة
مادة 354
ٌعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بؤٌة طرٌقة كانت سبلمة المبلحة الجوٌة او المابٌة او سبلمة قطار او سفٌنة او
طابرة او اٌة وسٌلة من وسابل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن المإبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او ؼٌره مما ذكر .وتكون العقوبة االعدام او
السجن المإبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.
مادة 355
– ٌ 1عاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من احدث عمدا تخرٌبا او اتبلفا بطرٌق عام او مطار او
جسر او قنطرة او سكة حدٌدٌة او نهر او قناة صالحٌن للمبلحة.
– 2وتكون العقوبة السجن المإبد او المإقت اذا استعمل الجانً المفرقعات او المتفجرات فً ارتكاب الجرٌمة.
– 3وتكون العقوبة االعدام او السجن المإبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.
مادة 356
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من تسبب بخطبه فً حصول حادث الحدى وسابل المواصبلت
العامة البرٌة او المابٌة او الجوٌة من شؤنه تعطٌل سٌرها او تعرٌض االشخاص الذٌن فٌها للخطر.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات اذا نشؤ عن الجرٌمة كارثة او موت انسان.
مادة 357
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من القى
عمدا حجرا او مقذوفا آخر على قطار او سفٌنة او طابرة او اٌة وسٌلة من وسابل النقل العام بكٌفٌة ٌحتمل معها ان
ٌنشؤ ضرر الي شخص.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشؤ عن الفعل جرح او اٌذاء شخص كان موجودا فً القطار او السفٌنة او الطابرة او وسٌلة
النقل االخرى.
وتكون العقوبة السجن اذا نشؤ عن الفعل موت انسان.
مادة 358
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس والؽرامة من عطل عمدا سٌر وسٌلة من وسابل النقل العام
البرٌة او المابٌة او الجوٌة.
مادة 359
ٌعاقب بالحبس او بالؽرامة من عرض عمدا للخطر سبلمة وسٌلة من وسابل النقل الخاص باٌة طرٌقة كانت.
وتكون العقوبة السجن اذا نشؤ عن ذلك موت انسان.
المحتوى 32
الفصل الرابع :احكام مشتركة
مادة 361
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من عطل عمدا
باٌة صورة من الصور او اخفى او ؼٌر مكان اي جهاز او آلة او ؼٌر ذلك مما هو معد الطفاء الحرٌق او انقاذ
الؽرقى او االسعاؾ او لتوقً الكوارث وؼٌر ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شًء من ذلك.
الفصل الخامس :جرابم االعتداء على وسابل االتصال السلكٌة والبلسلكٌة
مادة 361
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسٌلة من وسابل االتصال السلكٌة او
البلسلكٌة المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلؾ شٌبا من اسبلكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصبلحها .وتكون
العقوبة السجن اذا ارتكبت الجرٌمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت فً وقت حرب او فتنة او هٌاج.
مادة 362
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن .من تسبب بخطبه فً
تعطٌل او قطع او اتبلؾ وسٌلة من وسابل االتصال السلكٌة او البلسلكٌة المخصصة لمنفعة عامة.

مادة 363
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من تسبب عمدا فً
ازعاج ؼٌره باساءة استعمال اجهزة االتصال السلكٌة او البلسلكٌة.
الفصل السادس :الجرابم الماسة بسٌر العمل
مادة 364
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل موظؾ او
مكلؾ بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة االستقالة او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظٌفته او عمله متى كان
من شؤن الترك او االمتناع ان ٌجعل حٌاة الناس او صحتهم او امنهم فً خطر او كان من شؤن ذلك ان ٌحدث
اضطرابا او فتنة بٌن الناس او اذا عطل مرفقا عاما.
–  2وٌعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثبلثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقٌن على ذلك او مبتؽٌن منه تحقٌق
ؼرض مشترك.
مادة 365
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من اعتدى او شرع فً االعتداء على حق الموظفٌن او المكلفٌن
بخدمة عامة فً العمل باستعمال القوة او العنؾ او االرهاب او التهدٌد او اٌة وسٌلة اخرى ؼٌر مشروعة.
مادة 366
فً ؼٌر الحالة المبٌنة فً المادة السابقة ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار من
استعمال القوة او العنؾ او االرهاب او التهدٌد او اٌة وسٌلة اخرى ؼٌر مشروعة ضد حق الؽٌر فً العمل او على
حقه فً ان ٌستخدم او ٌمتنع عن استخدام اي شخص.
وٌطبق حكم هذه المادة ولو استعمل اٌا من الوسابل ؼٌر المشروعة مع زوج الشخص المقصود او احد والدٌه او
اوالده.
مادة 367
ٌعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى اآلالت او االشارات البلزمة لمنع حوادث العمل او كسرها او اتلفها او جعلها ؼٌر
صالحة لبلستعمال او عطلها بؤٌة كٌفٌة كانت.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد عن عشر سنٌن اذا نشؤ عن الجرٌمة كارثة او موت انسان.
المحتوى 38
الفصل السابع :الجرائم المضرة بالصحة العامة
مادة 368
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات كل من ارتكب عمدا فعبل من شؤنه نشر مرض خطٌر مضر بحٌاة
االفراد.
فاذا نشؤ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستدٌمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجرٌمة الضرب المفضً
الى الموت او جرٌمة العاهة المستدٌمة حسب االحوال.
مادة 369
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار كل من تسبب بخطبه فً انتشار مرض خطٌر
مضر بحٌاة االفراد.
فاذا نشؤ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستدٌمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجرٌمة القتل خطؤ او جرٌمة
االٌذاء خطؤ حسب االحوال.
الباب الثامن
الجرائم االجتماعٌة
الفصل االول :االمتناع عن االغاثة
مادة 371
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من
امتنع او توانى بدون عذر عن تقدٌم معونة طلبها موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة مختص عند حصول حرٌق او ؼرق
او كارثة اخرى.
– 2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اؼاثة الملهوؾ فً كارثة او مجنى علٌه فً جرٌمة.
مادة 371
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من كان مكلفا

قانونا او اتفاقا برعاٌة شخص عاجز بسبب صؽر سنه او شٌخوخته او بسبب حالته الصحٌة او النفسٌة او العقلٌة
فامتنع بدون عذر عن القٌام بواجبه.
الفصل الثانً :الجرائم التً تمس الشعور الدٌنً
مادة 372
– ٌ1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات او بؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار.
– 1من اعتدى باحدى طرق العبلنٌة على معتقد الحدى الطوابؾ الدٌنٌة او حقر من شعابرها.
– 2من تعمد التشوٌش على اقامة شعابر طابفٌة دٌنٌة او على حفل او اجتماع دٌنً او تعمد منع او تعطٌل اقامة شًء
من ذلك.
– 3من خرب او اتلؾ او شوه او دنس بناء معدا القامة شعابر طابفٌة دٌنٌة او رمزا او شٌبا آخر له حرمة دٌنٌة.
– 4من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طابفة دٌنٌة اذا حرؾ نصه عمدا تحرٌفا ٌؽٌر من معناه او اذا استخؾ بحكم من
احكامه او شًء من تعالٌمه.
– 5من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقدٌس او تمجٌد او احترام لدى طابفة دٌنٌة.
– 6من قلد علنا ناسكا ً او حفبل دٌنٌا بقصد السخرٌة منه.
الفصل الثالث :انتهاك حرمة الموتى والقبور التشوٌش على الجنائز والمآتم
مادة 373
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من انتهك او دنس
حرمة قبر او مقبرة او نصب لمٌت او هدم او اتلؾ او شوه عمدا شٌبا من ذلك (عدلت المادتان  373و 374بموجب
قانون التعدٌل االول المرقم  217لسنة ).1971
مادة 374
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار و باحدى هاتٌن العقوبتٌن من انتهك عمدا
حرمة جثة او جزء منها او رفات آدمٌة او حسر عنها الكفن .واذا وقع الفعل انتقاما من المٌت او تشهٌرا به فتكون
العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات (عدلت المادتان  373و 374بموجب قانون التعدٌل االول المرقم 217
لسنة ).1971
مادة 375
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار من شوش عمدا على جنازة او مؤتم او عطلهما
بالعنؾ او التهدٌد.
المحتوى 39
الفصل الرابع :الجرائم التً تمس االسرة
مادة 376
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطبلنه الي سبب
من اسباب البطبلن شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطبلن الزواج.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان الزوج الذي قام فً حقه سبب البطبلن قد اخفى ذلك على
الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
مادة 377
– ٌ1عاقب بالحبس الزوجة الزانٌة ومن زنا بها وٌفترض علم الجانً بقٌام الزوجٌة ما لم ٌثبت من جانبه انه لم ٌكن
فً مقدوره بحال العلم بها.
– 2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا فً منزل الزوجٌة.
مادة 378
– 1ال ٌجوز تحرٌك دعوى الزنا ضد أي من الزوجٌن او اتخاذ أي اجراء فٌها اال بناء على شكوى الزوج اآلخر.
وال تقبل الشكوى فً االحوال التالٌة:
أ – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثبلثة اشهر على الٌوم الذي اتصل فٌه علم الشاكً بالجرٌمة.
ب – اذا رضً الشاكً باستبناؾ الحٌاة الزوجٌة بالرؼم من اتصال علمه بالجرٌمة.
ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكً.
– ٌ2قصد بالزوج فً حكم هذه المادة من تتوافر فٌه هذه الصفة وقت وقوع الجرٌمة ولو زالت عنه بعد ذلك .وٌبقى
حق الزوج فً تحرٌك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طبلقها.

مادة 379
– 1تنقضً دعوى الزنا وٌسقط الحق المدنً بوفاة الزوج الشاكً او تنازله عن محاكمة الزوج الزانً او برضا
الشاكً بالعودة الى معاشرة الزوج الزانً قبل صدور حكم نهابً فً الدعوى.
وٌعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانٌة تنازال منه عن محاكمة من زنا بها.
– 2وللزوج كذلك ان ٌمنع السٌر فً تنفٌذ الحكم الصادر على زوجه .واذا توفً الشاكً ٌكون لكل من اوالده من
الزوج المشكو او الوصً علٌهم ان ٌمنع السٌر فً تنفٌذ الحكم.
مادة 381
كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحرٌض ٌعاقب بالحبس.
الفصل الخامس :الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاٌة القاصر وتعرٌض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة
مادة 381
ٌعاقب بالحبس من ابعد طفبل حدٌث العهد بالوالدة عمن لهم سلطة شرعٌة علٌه او اخفاه او ابدله بآخر او نسبه زورا
الى ؼٌر والدته.
مادة 382
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار كل من كان متكفبل بطفل وطلبه منه من
له حق فً طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشؤن حضانته او حفظه ولم ٌسلمه الٌه.
وٌسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدٌن او الجدٌن.
– ٌ2عاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدٌن او الجدٌن اخذ بنفسه او بواسطة ؼٌره ولده الصؽٌر او ولد ولده الصؽٌر
ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بؽٌر حٌلة او اكراه.
مادة 383
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات او بؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار من عرض للخطر سواء
بنفسه او بواسطة ؼٌره شخصا لم ٌبلػ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماٌة نفسه بسبب حالته
الصحٌة او النفسٌة او العقلٌة.
– 2تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجرٌمة بطرٌق ترك الطفل او العاجز فً مكان خال من الناس او وقعت من قبل
احد من اصول المجنى علٌه او ممن هو مكلؾ بحفظه او رعاٌته .فاذا نشؤ عن ذلك عاهة بالمجنى علٌه او موته دون
ان ٌكون الجانً قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجرٌمة الضرب المفضً الى العاهة او الى الموت بحسب
االحوال – وٌعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعرٌض للخطر ٌحرمان الصؽٌر او العاجز عمدا عن التؽذٌة او العناٌة
التً تقتضً حالته مع التزام الجانً قانونا او اتفاقا او عرفا بتقدٌمها.
مادة 384
من صدر علٌه حكم قضابً واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه او الي شخص آخر او بادابه
حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذلك خبلل الشهر التالً الخباره بالتنفٌذ ٌعاقب بالحبس
مدة سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
وال ٌجوز تحرٌك الدعوى اال بناء على شكوى من صاحب الشؤن وتنقضً الدعوى بتنازله عن شكواه او بابداء
المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او االداء قد حصل بعد صدور حكم فً الدعوى ،اوقؾ التنفٌذ.
مادة 385
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس من واقع احد محارمه او الط بها برضاها وكانت قد اتمت
الثامنة عشرة من عمرها .وٌعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى علٌها او ازٌلت بكارتها او اصٌبت بمرض تناسلً
نتٌجة للفعل او كان الجانً من المتولٌن تربٌة المجنى علٌها او مبلحظتها او ممن له سلطة علٌها .وال ٌجوز تحرٌك
الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فٌه اال بناء على شكوى من المجنى علٌها او من اصولها او فروعها او
اخوتها او اخواتها.
المحتوى 41
الفصل السادس :جرائم السكر
مادة 386
– ٌ1عاقب بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر من وجد فً طرٌق عام او محل مباح للجمهور فً حالة سكر بٌن بؤن
فقد صوابه او احدث شؽبا او ازعاجا للؽٌر.
– 2وفً حالة العود الى ارتكاب الجرٌمة خبلل سنة من تارٌخ صدور الحكم علٌه تكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد
على شهر او الؽرامة التً ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا .وللمحكمة اذا ثبت لدٌها ان العابد مدمن على السكر ان تؤمر
بدال من العقوبة المنصوص علٌها فً هذه الفقرة باٌداعه احد المصحات التً تنشؤ لهذا الؽرض او احد المستشفٌات

الحكومٌة لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب االدعاء العام او المحكوم علٌه ان تفرج عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا
تبٌن شفاإه بتقرٌر طبً صادر من المصح او المستشفى.
مادة 387
من حرض حدثا لم ٌبلػ عمره ثمانً عشرة سنة كاملة على تعاطً السكر او قدم شرابا مسكرا لؽٌر ؼرض المداواة
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على عشرة اٌام او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا.
فاذا كان قد خدع المجنى علٌه فً نوع الشراب فتعاطاه على ؼٌر علم منه عوقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر واحد
او بؽرامة ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا.
مادة 388
– 1كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فٌه قدم مسكرا لحدث لم ٌبلػ عمره ثمانً عشرة سنة كاملة
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا.
– 2كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فٌه قدم مسكرا لسكران فاقد صوابه او اخرجه الى الطرٌق
العام ٌعاقب بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر (اضٌفت الفقرة ( )2للمادة ( )388بموجب قانون التعدٌل المرقم ()81
لسنة ).1981
الفصل السابع :لعب القمار
مادة 389
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من فتح او
ادار محبل أللعاب القمار واعده لدخول الناس .وكذلك كل من نظم العابا من هذا القبٌل فً محل عام او محل مفتوح
للجمهور او فً محل او منزل اعد لهذا الؽرض.
– 2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها صٌارفة المحل.
–  3وٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا من وجد ٌلعب القمار فً المحبلت
المذكورة فً الفقرة ().1
– 4تضبط النقود واالدوات التً استعملت فً اللعب وٌحكم بمصادرتها.
– 5وللمحكمة ان تحكم اٌضا باؼبلق المحل لمدة ال تزٌد على سنة.
الفصل الثامن :التسول
مادة 391
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع
ٌتعٌش منه او كان ٌستطٌع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسوال فً الطرٌق العام او فً المحبلت العامة او
دخل دون اذن منزال او محبل ملحقا به لؽرض التسول .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر اذا تصنع
المتسول االصابة بجرح او عاهة او استعمل اٌة وسٌلة اخرى من وسابل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشؾ عن
جرح او عاهة او الح فً االستجداء.
– 2واذا كان مرتكب هذه االفعال لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشؤنه احكام مسإولٌة االحداث فً حالة
ارتكاب المخالفة.
مادة 391
ٌجوز للمحكمة بدال من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص علٌها فً المادة السابقة ان تؤمر باٌداعه مدة ال تزٌد
على سنة دارا للتشؽٌل ان كان قادرا على العمل او باٌداعه ملجؤ او دارا للعجزة او مإسسة خٌرٌة معترفا بها اذا كان
عاجزا عن العمل وال مال لدٌه ٌقتات منه .متى كان التحاقه بالمحل المبلبم له ممكناًًَ .
مادة 392
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من
اؼرى شخصا لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره على التسول .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر
والؽرامة التً ال تزٌد على مابة دٌنار او احدى هاتٌن العقوبتٌن اذا كان الجانً ولٌا او وصٌا او مكلفا برعاٌة او
مبلحظة ذلك الشخص.

المحتوى 41
الباب التاسع
الجرائم المخلة باالخالق واآلداب العامة
الفصل االول :االغتصاب واللواط وهتك العرض
مادة 393
– ٌ 1عاقب بالحبس المإبد او المإقت كل من واقع انثى بؽٌر رضاها او الط بذكر او انثى بؽٌر رضاه او رضاها
(عدلت الفقرة ( )1من المادة ( )393بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  91فً  1985/1/21المنشور فً
الوقابع العراقٌة بالعدد  3131فً ).1985/1/28
– ٌ2عتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل فً احدى الحاالت التالٌة:
أ – اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة لم ٌبلػ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب – اذا كان الجانً من اقارب المجنى علٌه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولٌن تربٌته او مبلحظته او ممن له
سلطة علٌه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج – اذا كان الفاعل من الموظفٌن او المكلفٌن بخدمة عامة او من رجال الدٌن او االطباء واستؽل مركزه او مهنته او
الثقة به.
ز – اذا ساهم فً ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا فً التؽلب على مقاومة المجنى علٌه او تعاقبوا على ارتكاب
الفعل.
هـ – اذا اصٌب المجنى علٌه بمرض تناسلً نتٌجة ارتكاب الفعل.
و – اذا حملت المجنى علٌها او ازالت بكارتها نتٌجة الفعل.
– 3واذا افضى الفعل الى موت المجنى علٌه كانت العقوبة السجن المإبد.
–  4واذا كانت المجنى علٌها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعوٌض مناسب (صدر قرار مجلس قٌادة الثورة برقم
 488فً  1978/4/11عاقب باالعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها ،وكانت قد اتمت
الخامسة عشرة من العمر ،وافضى الفعل الى موتها ،او ادى الى حملها او ازالة بكارتها ..انظر بقٌة تفاصٌل القرار.
وٌذكر ان سلطة االبتبلؾ المإقتة قد علقت العمل بعقوبة االعدام بموجب امرها المرقم  7القسم  3المإرخ فً 11
حزٌران  2113انظر تفاصٌل االمر .وعند العقوبات المفروضة على مرتكبً جرابم االؼتصاب واالعتداء الجنسً
الى السجن مدى الحٌاة والتً ال تنتهً اال بوفاة المجرم ..انظر تفاصٌل التعدٌل فً االمر رقم  31الفقرة ( )1المإرخ
فً  /17اٌلول  2113 /الصادر عن سلطة االبتبلؾ المإقتة .ثم صدر امر برقم  3لسنة  2114عن الحكومة العراقٌة
المإقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبة االعدام رقم  3لسنة  2114انظر تفاصٌل االمر)
مادة 394
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس من واقع فً ؼٌر حالة الزواج انثى برضاها او الط
بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم ٌتم الثامنة عشرة
سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة
من العمر.
– ٌ2عتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل فً احدى الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرة ( )2من المادة .393
– 3واذا كانت المجنى علٌه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعوٌض مناسب.
مادة 395
من اؼوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها ٌعاقب بالحبس.
مادة 396
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهدٌد او بالحٌلة او بؤي وجه آخر
من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع فً ذلك.
–  2فاذا كان من وقعت علٌه الجرٌمة لم ٌبلػ من العمر ثمانً عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشٌر الٌهم فً الفقرة
( )2من المادة  393تكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن (شددت العقوبة المنصوص علٌها فً المادة
 396الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب االمر رقم  31القسم  3الفقرة  2المإرخ فً  13اٌلول 2113
الصادر عن المدٌر االداري لسلطة االبتبلؾ المإقتة).
مادة 397
ٌعاقب بالحبس من اعتدى بؽٌر قوة او تهدٌد او حٌلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم ٌتم الثامنة عشرة من
عمره.
فاذا كان مرتكب الجرٌمة ممن اشٌر الٌهم فً الفقرة ( )2من المادة  393تكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع
سنوات او الحبس.

مادة 398
اذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب احدى الجرابم الواردة فً هذا الفصل وبٌن المجنى علٌها اوقؾ تحرٌك الدعوى
والتحقٌق فٌها واالجراءات االخرى واذا كان قد صدر حكم فً الدعوى اوقؾ تنفٌذ الحكم.
وتستؤنؾ اجراءات الدعوى او التنفٌذ – حسب االحوال – اذا انتهى الزواج بطبلق صادر من الزوج بؽٌر سبب
مشروع او بطبلق حكمت به المحكمة السباب تتعلق بخطؤ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثبلث سنوات
على وقؾ االجراءات .وٌكون لبلدعاء العام وللمتهم وللمجنى علٌها ولكل ذي مصلحة طلب وقؾ تحرٌك الدعوى
والتحقٌق واالجراءات وتنفٌذ الحكم او طلب استبناؾ سٌرها او تنفٌذ الحكم – حسب االحوال.
المحتوى 42
الفصل الثانً :التحرٌض على الفسق والفجور
مادة 399
ٌعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم ٌبلػ عمر احدهما ثمانً عشرة سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق
حرفة او سهل لهما سبٌل ذلك.
واذا كان الجانً ممن نص علٌه فً الفقرة (ب) من المادة  393او قصد الربح من فعله او تقاضً اجرا علٌه فٌعاقب
بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس.
الفصل الثالث :الفعل الفاضح المخل بالحٌاء
مادة 411
من ارتكب مع شخص ،ذكرا او انثى ،فعبل مخبل بالحٌاء بؽٌر رضاه او رضاها ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة
وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
مادة 411
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من اتى
عبلنٌة عمبل مخبل بالحٌاء.
مادة 412
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
أ – من طلب امورا مخالفة لآلداب من آخر ذكرا كان او انثى.
ب – من تعرض النثى فً محل عام بؤقوال او افعال او اشارات على وجه ٌخدش حٌاءها.
– 2وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر والؽرامة التً ال تزٌد على مابة دٌنار اذا عاد الجانً الى
ارتكاب جرٌمة اخرى من نفس نوع الجرٌمة التً حكم من اجلها خبلل سنة من تارٌخ الحكم السابق.
مادة 413
ٌعاقب بال حبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من صنع او
استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد االستؽبلل او التوزٌع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما
او صورا او افبلما او رموزا او ؼٌر ذلك من االشٌاء اذا كانت مخلة بالحٌاء او اآلداب العامة.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شًء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه
للبٌع او االٌجار ولو فً ؼٌر عبلنٌة .وكل من وزعه او سلمه للتوزٌع بؤٌة وسٌلة كانت.
وٌعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكبت الجرٌمة بقصد افساد االخبلق.
مادة 414
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار كل من جهر بؤؼان او اقوال فاحشة او مخلة
بالحٌاء بنفسه او بواسطة جهاز آلً وكان ذلك فً محل عام.
المحتوى 43
الكتاب الثالث
الجرائم الواقعة على االشخاص
الباب االول
الجرائم الماسة بحٌاة االنسان وسالمة بدنه
الفصل االول :القتل العمد
مادة 415
من قتل نفسا عمدا ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت.

مادة 416
– ٌ1عاقب باالعدام من قتل نفسا عمدا فً احدى الحاالت التالٌة:
أ – اذا كان القتل مع سبق االصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة ،او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنًء او مقابل اجر ،او اذا استعمل الجانً طرقا وحشٌة فً ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ – اذا وقع القتل على موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اثناء تؤدٌة وظٌفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجانً قتل شخصٌن فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجرٌمة او اكثر من جرابم القتل عمدا او الشروع فٌه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهٌدا الرتكاب جناٌة او جنحة معاقب علٌها بالحبس مدة ال تقل على سنة او تسهٌبل الرتكابها
او تنفٌذا لها او تمكٌنا لمرتكبها او شرٌكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجانً محكوما علٌه بالسجن المإبد عن جرٌمة قتل عمدي وارتكب جرٌمة قتل عمدي او شرع فٌه
خبلل مدة تنفٌذ العقوبة.
– 2وتكون العقوبة االعدام او السجن المإبد فً االحوال التالٌة:
أ – اذا قصد الجانً قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فؤكثر.
ب – اذا مثل الجانً بجثة المجنى علٌه بعد موته.
ج – اذا كان الجانً محكوما علٌه بالسجن المإبد فً ؼٌر الحالة المذكورة فً الفقرة (  – 1ط ) من هذه المادة
وارتكب جرٌمة قتل عمدي خبلل مدة تنفٌذ العقوبة.
مادة 417
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن او بالحبس مدة ال تقل عن سنة االم التً تقتل طفلها حدٌث العهد بالوالدة
اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.
مادة 418
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باٌة وسٌلة على االنتحار اذا تم
االنتحار بناء على ذلك.
وتكون العقوبة الحبس اذا لم ٌتم االنتحار ولكن شرع فٌه.
–  2اذا كان المنتحر لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص االدراك او االرادة عد ذلك ظرفا مشددا .وٌعاقب
الجانً بعقوبة القتل عمدا او الشروع فٌه – بحسب االحوال – اذا كان المنتحر فاقد االدراك او االرادة.
– 3ال عقاب على من شرع فً االنتحار.
مادة 419
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات من فاجؤ زوجته او احد محارمه فً حالة تلبسها بالزنا او وجودها فً
فراش واحد مع شرٌكها فقتلهما فً الحال او قتل احدهما او اعتدى علٌهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او
الى عاهة مستدٌمة.
وال ٌجوز استعمال حق الدفاع الشرعً ضد من ٌستفٌد من هذا العذر وال تطبق ضده احكام الظروؾ المشددة.
الفصل الثانً :الضرب المفضً الى الموت والقتل خطؤ
مادة 411
من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنؾ او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر مخالؾ
للقانون ولم ٌقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة .وتكون
العقوبة السجن مدة ال تزٌد على عشرٌن سنة اذا ارتكبت الجرٌمة مع سبق االصرار او كان المجنً علٌه من اصول
الجانً او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع االعتداء علٌه اثناء تؤدٌة وظٌفته او خدمته او بسبب ذلك.
مادة 411
– 1من قتل شخصا خطؤ او تسبب فً قتله من ؼٌر عمد بؤن كان ذلك ناشبا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او
عدم احتٌاط او عدم مراعاة القوانٌن واالنظمة واالوامر ٌعاقب بالحبس والؽرامة أو باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
– 2وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وؼرامة ال تقل عن ثلثمابة دٌنار وال تزٌد على خمسمابة او باحدى
هاتٌن العقوبتٌن .اذا وقعت الجرٌمة نتٌجة اخبلل الجانً اخبلال جسٌما بما تفرضه ،علٌه اصول وظٌفته او مهنته او
حرفته او كان تحت تؤثٌر مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطؤ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن
مساعدة من وقعت علٌه الجرٌمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
– 3وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثبلث سنوات اذا نشؤ عن الجرٌمة موت ثبلثة اشخاص او اكثر .فاذا توافر
مع ذلك ظرؾ آخر من الظروؾ الواردة فً الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات.

المحتوى 44
الفصل الثالث :الجرح والضرب واالٌذاء العمد
مادة 412
– 1من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنؾ او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب أي فعل آخر
مخالؾ للقانون قاصدا احداث عاهة مستدٌمة به ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستدٌمة اذا نشؤ عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او
نقصها او جنون او عاهة فً العقل او تعطٌل احدى الحواس تعطٌبل كلٌا او جزبٌا بصورة دابمة او تشوٌه جسٌم ال
ٌرجى زواله او خطر حال على الحٌاة.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشؤت عن الفعل عاهة مستدٌمة دون ان
ٌقصد الجانً احداثها.
مادة 413
– 1من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنؾ او بارتكاب أي فعل آخر مخالؾ للقانون فسبب له أذى
او مرضا ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
– 2وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات والؽرامة التً ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن
العقوبتٌن.
أ – اذا نشؤ عن االعتداء كسر عظم.
ب – اذا نشؤ عن االعتداء اذى او مرض اعجز المجنى علٌه عن القٌام بؤشؽاله المعتادة مدة تزٌد على عشرٌن ٌوما.
–  3وتكون العقوبة الحبس اذا حدث االٌذاء باستعمال سبلح ناري او آلة معدة لؽرض االٌذاء او مادة محرقة او آكلة
او ضارة.
مادة 414
اذا توافر فً االعتداء المذكور فً المادتٌن  412و 413احدى الحاالت التالٌة عد ذلك ظرفا مشددا:
– 1وقوع الفعل مع سبق االصرار.
– 2وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثبلثة اشخاص فاكثر اتفقوا على االعتداء.
– 3اذا كان المجنى علٌه من اصول الجانً.
– 4اذا ارتكب االعتداء ضد موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اثناء تؤدٌة وظٌفته او خدمته او بسبب ذلك.
–  5اذا ارتكب االعتداء تمهٌدا الرتكاب جناٌة او جنحة معاقب علٌها بالحبس مدة ال تقل عن سنة او تسهٌبل الرتكابها
او تنفٌذا لها او تمكٌنا لمرتكبها او شرٌكه على الفرار او التخلص من العقاب.
مادة 415
كل من وقع منه اعتداء او اٌذاء خفٌؾ لم ٌترك اثرا بجسم المجنى علٌه ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر
وبؽرامة ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
مادة 416
– 1كل من احدث بخطبه اذى او مرضا بآخر بؤن كان ذلك ناشبا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتٌاط
او عدم مراعاة القوانٌن واالنظمة واالوامر ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن
دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
– 2وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن اذا نشؤ عن الجرٌمة عاهة مستدٌمة او وقعت نتٌجة اخبلل الجانً
اخبلال جسٌما بما تفرضه علٌه اصول وظٌفته او مهنته او حرفته او كان تحت تؤثٌر مسكر او مخدر وقت ارتكاب
الخطؤ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علٌه الجرٌمة او عن طلب المساعدة له مع
تمكنه من ذلك او ادى الخطؤ الى اصابة ثبلثة اشخاص فاكثر.
الفصل الرابع :االجهاض
مادة 417
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل امرأة
اجهضت نفسها باٌة وسٌلة كانت او مكنت ؼٌرها من ذلك برضاها.
–  2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها .واذا افضى االجهاض او الوسٌلة التً استعملت فً احداثه
ولو لم ٌتم االجهاض الى موت المجنى علٌها فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سبع سنوات.
–  3وٌعد ظرفا مشددا للجانً اذا كان طبٌبا او صٌدلٌا او كٌمٌابٌا او قابلة او احد معاونٌهم.
– 4وٌعد ظرفا قضابٌا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا .وكذلك االمر فً هذه الحالة
بالنسبة لمن اجهضها من اقربابها الى الدرجة الثانٌة.

مادة 418
– ٌ1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة اذا افضى االجهاض او الوسٌلة التً استعملت فً
احداثه ولو لم ٌتم االجهاض الى موت المجنً علٌها.
–  3وٌعد ظرفا مشددا للجانً اذا كان طبٌبا او صٌدلٌا او كٌمٌابٌا او قابلة او احد معاونٌهم .وعلى المحكمة ان تؤمر
بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات.
مادة 419
مع عدم االخبلل بؤٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون ٌعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مع علمه بحملها
بالضرب او بالجرح او بالعنؾ او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل آخر مخالؾ للقانون دون ان ٌقصد اجهاضها
وتسبب عن ذلك اجهاضها.
المحتوى 45
الفصل الخامس :اخفاء جثة قتٌل
مادة 421
كل من اخفى جثة قتٌل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشؾ علٌها وتحقٌق حالة الموت واسبابه ٌعاقب
بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
الباب الثانً
الجرائم الماسة بحرٌة االنسان وحرمته
الفصل االول :القبض على االشخاص وخطفهم وحجزهم
مادة 421
ٌعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حرٌته باٌة وسٌلة كانت بدون امر من سلطة مختصة فً
ؼٌر االحوال التً تصرح فٌها القوانٌن واالنظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص علٌها فً المواد ( 421و42
و )423الى السجن مدى الحٌاة والتً ال تنتهً العقوبة اال بموت المحكوم علٌه بموجب االمر الصادر عن السلطة
االبتبلفٌة المإقتة رقم  31القسم  2والمإرخ فً  13اٌلول  2113انظر تفاصٌل االمر)
وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على ( )15خمس عشرة سنة فً االحوال اآلتٌة:
أ – اذا حصل الفعل من شخص تزٌا بدون حق بزي مستخدمً الحكومة او حمل عبلمة رسمٌة ممٌزة لهم او اتصؾ
بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعٌا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهدٌد بالقتل او تعذٌب بدنً او نفسً.
ج – اذا وقع الفعل من شخصٌن او اكثر او من شخص ٌحمل سبلحا ظاهرا
د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرٌة على ( )15خمسة عشر ٌوما.
هـ – اذا كان الؽرض من الفعل الكسب او االعتداء على عرض المجنى علٌه او االنتقام منه او من ؼٌره.
و – اذا وقع الفعل على موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اثناء تؤدٌة وظٌفته او خدمته او بسبب ذلك.
مادة 422
من خطؾ بنفسه او بواسطة ؼٌره بؽٌر اكراه او حٌلة حدثا لم ٌتم الثامنة عشرة من العمر ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد
على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوؾ انثى او بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطؾ بطرٌق االكراه او الحٌلة او توافرت فٌه احد ظروؾ التشدٌد المبٌنة فً المادة  421تكون العقوبة
السجن اذا كان المخطوؾ انثى والسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
مادة 423
من خطؾ بنفسه او بواسطة ؼٌره بطرٌق االكراه او الحٌلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر ٌعاقب بالسجن مدة ال
تزٌد على خمس عشرة سنة.
واذا صحب الخطؾ وقاع المجنى علٌها او الشروع فٌه فتكون العقوبة االعدام او السجن المإبد (عدلت العبارة
بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  331فً  1981/3/19المنشور بالوقابع العراقٌة رقم  2824فً
).1981/4/6
مادة 424
اذا افضى االكراه المبٌن فً المادتٌن ( 422و )423او التعذٌب المبٌن فً الفقرة (ب) من المادة  421الى موت
المخطوؾ تكون العقوبة االعدام او السجن المإبد.

مادة 425
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محبل للحبس او الحجز ؼٌر الجابزٌن قانونا مع
علمه بذلك.
مادة 426
–  1اذا لم ٌحدث الخاطؾ اذى بالمخطوؾ وتركه قبل انقضاء ثمان واربعٌن ساعة من وقت الخطؾ فً مكان امٌن
ٌسهل علٌه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سنة.
– 2وٌعفى الجانً من العقاب فً الجرابم المنصوص علٌها فً المواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مختارا الى
السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوؾ قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرؾ بالجناة اآلخرٌن وترتب على
ذلك انقاذ المخطوؾ والقبض على الجناة (علق بالعمل بالفقرتان  1و 2من المادة ( )426والمادة ( ،)427بموجب
االمر رقم  31القسم  2المإرخ فً  31اٌلول  2113الصادر عن السلطة االبتبلفٌة المإقتة على ان ٌكون تعاون
المتهم مع السلطات بعد وقوع الجرٌمة عامبل مبررا لتخفٌض العقوبة ٌجوز للقاضً ان ٌؤخذه بعٌن االعتبار عند
تقرٌر العقوبة التً ستصدر بحق المتهم  ..انظر نص االمر.
مادة 427
اذا عقد زواج صحٌح بٌن مرتكب احدى الجرابم الواردة فً هذا الفصل وبٌن المجنى علٌها اوقؾ تحرٌك الدعوى
والتحقٌق فٌها واالجراءات االخرى واذا كان قد صدر حكم فً الدعوى اوقؾ تنفٌذ الحكم.
وتستؤنؾ اجراءات الدعوى او التنفٌذ – بحسب االحوال اذا انتهى الزواج بطبلق صادر من الزوج بؽٌر سبب مشروع
او بطبلق ح كمت به المحكمة السباب متعلقة بخطؤ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثبلث سنوات على وقؾ
االجراءات.
وٌكون لبلدعاء العام وللمتهم وللمجنى علٌها ولكل ذي مصلحة طلب وقؾ تحرٌك الدعوى والتحقٌق واالجراءات
وتنفٌذ الحكم طلب استبناؾ سٌرها او تنفٌذ الحكم – حسب االحوال.
المحتوى 46
الفصل الثانً :انتهاك حرمة المساكن وملك الغٌر
مادة 428
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
أ – من دخل محبل مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء صاحبه وفً ؼٌر االحوال التً
ٌرخص فٌها القانون بذلك.
ب – من وجد فً محل مما ذكر متخفٌا عن اعٌن من له حق فً اخراجه منه.
ج – من دخل محبل مما ذكر بوجه مشروع وبقً فٌه على ؼٌر ارادة من له الحق فً اخراجه منه.
– 2اذا كان القصد من دخول المحل او االختفاء او البقاء فٌه منع حٌازته بالقوة او ارتكاب جرٌمة فٌه تكون العقوبة
الحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وؼرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن .وتكون العقوبة الحبس اذا
وقعت الجرٌمة بٌن ؼروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حامبل سبلحا ظاهرا او مخبؤ او
من ثبلثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القٌام بخدمة عامة باالتصاؾ بصفة كاذبة.
مادة 429
– 1اذا ارتكبت الجرٌمة المبٌنة فً المادة  428فً محل معد لحفظ المال او فً عقار ؼٌر ما ذكر فٌها فتكون
العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سنة او الؽرامة التً ال تزٌد على مابة دٌنار.
– 2وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن والؽرامة التً ال تزٌد على مابتً دٌنار او احدى هاتٌن العقوبتٌن
اذا ارتكبت الجرٌمة المبٌنة فً الفقرة ( )1من شخصٌن على االقل ٌحمل احدهما سبلحا ظاهرا او مخبؤ او من خمسة
اشخاص فاكثر.
الفصل الثالث :التهدٌد
مادة 431
– ٌ 1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناٌة ضد نفسه او ماله او
ضد نفس او مال ؼٌره او باسناد امور مخدشة بالشرؾ او افشابها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكلٌؾ بامر او
االمتناع عن فعل او مقصودا به ذلك.
– 2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها التهدٌد اذا كان التهدٌد فً خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوبا صدوره الى جماعة
سرٌة موجودة او مزعومة.

مادة 431
ٌعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناٌة ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال ؼٌره او باسناد امور خادشة
للشرؾ او االعتبار او افشابها بؽٌر الحاالت المبٌنة فً المادة .431
مادة 432
كل من هدد آخر بالقول او الفعل او االشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر فً ؼٌر الحاالت المبٌنة فً
المادتٌن  431وٌ 431عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار.
الفصل الرابع :القذف والسب وافشاء السر
– 1القذف والسب
مادة 433
–  1القذؾ هو اسناد واقعة معٌنة الى الؽٌر باحدى طرق العبلنٌة من شؤنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت
الٌه او احتقاره عند اهل وطنه.
وٌعاقب من قذؾ ؼٌره بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
واذا وقع القذؾ بطرٌق النشر فً الصحؾ او المطبوعات او باحدى طرق االعبلم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
– 2وال ٌقبل من القاذؾ اقامة الدلٌل على ما اسنده اال اذا كان القذؾ موجها الى موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة او
الى شخص ذي صفة نٌابٌة عامة او كان ٌتولى عمبل ٌتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذؾ متصبل بوظٌفة
المقذوؾ او عمله فاذا اقام الدلٌل على كل ما اسنده انتفت الجرٌمة.
مادة 434
السب من رمً الؽٌر بما ٌخدش شرفه او اعتباره او ٌجرح شعوره وان لم ٌتضمن ذلك اسناد واقعة معٌنة.
وٌعاقب من سب ؼٌره بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
واذا وقع السب بطرٌق النشر فً الصحؾ او المطبوعات او باحدى طرق االعبلم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
مادة 435
اذا وقع القذؾ او السب فً مواجهة المجنى علٌه من ؼٌر عبلنٌة او فً حدٌث تلفونً معه او فً مكتوب بعث به الٌه
او ابلؽه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ستة اشهر وبؽرامة ال تزٌد على خمسٌن دٌنارا او
باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
مادة 436
– 1ال جرٌمة فٌما ٌسنده احد الخصوم او من ٌنوب عنهم الى اآلخر شفاها او كتابة من قذؾ او سب اثناء دفاعه من
حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقٌق او الهٌبات االخرى وذلك فً حدود ما ٌقتضٌه هذا الدفاع.
–  2وال عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذؾ او السب وهو فً حالة ؼضب فور وقوع اعتداء ظالم علٌه.
– 2افشاء السر
مادة 437
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من علم بحكم
وظٌفته او صناعته او فنه او طبٌعة عمله بسر فؤفشاه فً ؼٌر االحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او
منفعة شخص آخر .ومع ذلك فبل عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشؤن فٌه او كان افشاء السر مقصودا به االخبار
عن جناٌة او جنحة او منع ارتكابها.
مادة 438
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
– 1من نشر باحدى طرق العبلنٌة اخبارا او صورا او تعلٌقات تتصل باسرار الحٌاة الخاصة او العابلٌة لبلفراد ولو
كانت صحٌحة اذا كان من شؤن نشرها االساءة الٌهم.
– 2من اطلع من ؼٌر الذٌن ذكروا فً المادة  328على رسالة او برقٌة او مكالمة تلفونٌة فؤفشاها لؽٌر من وجهت
الٌه اذا كان من شؤن ذلك الحاق ضرر بؤحد.
المحتوى 42
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على المال
الفصل االول :جرٌمة السرقة
مادة 439
السرقة اختبلس مال منقول مملوك لؽٌر الجانً عمدا .وٌعتبر ماال منقوال لتطبٌق احكام السرقة النبات وكل ما هو

متصل باالرض او مؽروس فٌها بمجرد فصله عنها والثمار بمجرد قطفها والقوى الكهربابٌة والمابٌة وكل طاقة او
قوة محرزة اخرى.
وٌعد فً حكم السرقة اختبلل المنقول المحجوز علٌه قضابٌا او ادارٌا او من جهة مختصة اخرى والمال الموضوع
تحت ٌد القضاء بؤي وجه ولو كان االختبلس قد وقع من مالك المال وكذلك اختبلس مال منقول مثقل بحق انتفاع او
بتؤمٌن عٌنً او بحق حبس او متعلق به حق الؽٌر ولو كان ذلك حاصبل من مالكه.
مادة 441
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت من ارتكب سرقة اجتمعت فٌها الظروؾ التالٌة( :صدر قرار مجلس قٌادة الثورة
المرقم  1631فً  1981/11/31بتشدٌد عقوبة مرتكب الجرابم المنصوص علٌها فً المادة  441والفقرتٌن رابعا
وخامسا من المادة  ،443نشر بالوقابع العراقٌة عدد  2812فً  ،1981/11/11وشددت عقوبة مرتكب السرقة
المقترنة بالظروؾ المشددة الواردة فً المواد من ( )441الى ( )443الى السجن مدى الحٌاة التً ال تنتهً العقوبة اال
بوفاة المحكوم علٌه اذا كان قد استخدم العنؾ اثناء قٌامه بسرقة وسٌلة من وسابل النقل .جاء ذلك فً االمر الصادر
عن السلطة االبتبلفٌة المإقتة رقم  31القسم  5الفقرة ( )1المإرخ فً  13اٌلول )2113
– 1وقوعها بٌن ؼروب الشمس وشروقها.
– 2من شخصٌن فاكثر.
– 3ان ٌكون احد الفاعلٌن حامبل سبلحا ظاهرا او مخبؤ.
–  4ان ترتكب السرقة فً محل مسكون او معد للسكن او فً احد ملحقاته وان ٌكون دخوله بواسطة تسور جدار او
كسر باب او نحوه او استعمال مفاتٌح مصطنعة او انتحال صفة عامة او االدعاء باداء خدمة عامة او بالتواطإ مع احد
الساكنٌن فً المحل او باستعمال اٌة حٌلة.
مادة 441
ٌعاقب بالسجن المإبد او المإقت على السرقة التً تقع على شخص فً الطرٌق العام خارج المدن والقصبات او
قطارات السكك الحدٌدٌة او ؼٌرها من وسابل النقل البرٌة او المابٌة حال وجودها بعٌدا عن العمران وذلك فً احدى
الحاالت التالٌة:
– 1اذا حصلت السرقة من شخصٌن فاكثر وكان احدهم حامبل سبلحا ظاهرا او مخبؤ.
– 2اذا حصلت السرقة من شخصٌن فاكثر بطرٌق االكراه.
– 3اذا حصلت السرقة من شخص ٌحمل سبلحا ظاهرا او مخبؤ بٌن ؼروب الشمس وشروقها بطرٌق االكراه او
التهدٌد باستعمال السبلح وتكون العقوبة االعدام اذا كان الفاعل قد عذب المجنى علٌه او عامله بمنتهى القسوة.
مادة 442
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة على السرقة التً تقع فً احد الظروؾ التالٌة:
اوال – من شخصٌن او اكثر ٌكون احدهم حامبل سبلحا ظاهرا او مخبؤ.
ثانٌا – بٌن ؼروب الشمس وشروقها من شخصٌن او اكثر بطرٌق االكراه او التهدٌد باستعمال السبلح .وٌعتبر االكراه
او التهدٌد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة بقصد االحتفاظ بالمسروق او الفرار به.
ثالثا – اذا حصلت السرقة بإكراه نشؤ عنه عاهة مستدٌمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجنى علٌه عن
القٌام باشؽاله المعتادة مدة تزٌد على عشرٌن ٌوما.
واذا نشؤ عن االكراه موت شخص فتكون العقوبة االعدام او السجن المإبد.
مادة 443
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على عشر سنٌن على السرقة التً تقع فً احد الظروؾ اآلتٌة:
اوال – اذا ارتكبت باكراه.
ثانٌا – اذا ارتكبت بٌن ؼروب الشمس وشروقها من شخص ٌحمل سبلحا ظاهرا او مخبؤ.
ثالثا – اذا ارتكبت بٌن ؼروب الشمس وشروقها من ثبلثة اشخاص فؤكثر.
رابعا – اذا ارتكبت بٌن ؼروب الشمس وشروقها فً محل مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته.
خامسا – اذا ارتكبت بٌن ؼروب الشمس وشروقها فً مصرؾ او حانوت او مخزن او مستودع دخله السارق
بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك باستعمال مفاتٌح مصطنعة او انتحال صفة عامة او
االدعاء باداء خدمة عامة او بالتواطإ مع المقٌمٌن فً المحل او باستعمال أٌة حٌلة.
مادة 444
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التً تقع فً احد الظروؾ التالٌة:
اوال – اذا ارتكبت فً محل مسكون او معد للسكنى او احد ملحقاته او محل معد للعبادة او فً محطة سكة حدٌد او
مٌناء او مطار.
ثانٌا – اذا ارتكبت فً مكان مسور بحابط او سٌاج دخل الٌه السارق بواسطة كسر باب او تسور جدار او احداث
فجوة او باستعمال مفاتٌح مصطنعة او انتحال صفة عامة او االدعاء باداء خدمة عامة او بالتواطإ مع احد المقٌمٌن
فً المحل او باستعمال اٌة حٌلة.

ثالثا – اذا ارتكبت من شخص واحد ٌحمل سبلحا ظاهرا او مخبؤ.
رابعا – اذا ارتكبت من ثبلثة اشخاص او اكثر.
خامسا – اذا ارتكبت مع التهدٌد باالكراه.
سادسا – اذا ارتكبت من خادم باالجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او عامل فً معمل او حانوت من
استخدمه او المحل الذي ٌشتؽل فٌه عادة.
سابعا – اذا انتهز الفاعل الرتكاب السرقة فرصة قٌام حالة هٌاج او فتنة او حرٌق او ؼرق سفٌنة او اٌة كارثة اخرى.
ثامنا – اذا ارتكبت من موظؾ او مكلؾ بخدمة عامة اثناء تؤدٌة عمله او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى انه
قابم او مكلؾ بخدمة عامة.
تاسعا – اذا ارتكبت بكسر االختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمٌة اخرى.
عاشرا – اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من االعداء او اذا استؽل الفاعل مرض المجنى علٌه او حالة
عجزه عن حماٌة نفسه او ماله بسبب حالته الصحٌة او النفسٌة او العقلٌة.
حادي عشر – اذا ارتكبت على شًء مملوك للدولة او احدى المإسسات العامة او احدى الشركات التً تساهم الدولة
فً مالها بنصٌب.
اذا توافر فً السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروؾ تكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على عشر سنٌن.
المحتوى 48
مادة 445
ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة على السرقة التً ترتكب فً اثناء خطر عام او هٌاج او فتنة او
كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس اللٌلٌٌن المكلفٌن بحفظ االمن اثناء قٌامهم بواجباتهم.
مادة 446
ٌعاقب بالحبس على السرقة التً تقع فً ؼٌر االحوال المنصوص علٌها فً المواد السابقة.
وٌجوز تبدٌل العقوبة المقررة فً هذه المادة بالؽرامة التً ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا اذا كانت قٌمة المال المسروق
ال تزٌد على دٌنارٌن.
مادة 447
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن:
اوال – من قلد مفاتٌح او ؼٌر فٌها او صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك فً ارتكاب جرٌمة سرقة.
فاذا كان الجانً محترفا صنع هذه االشٌاء تكون العقوبة الحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات.
ثانٌا – من وجد بٌن ؼروب الشمس وشروقها حامبل مفاتٌح مصطنعة او آالت اخرى مما ٌستعمل فً كسر االقفال او
االبواب او الشبابٌك وكان ٌحاول اخفاء نفسه او اظهر انه ٌنوي ارتكاب جرٌمة سرقة.
مادة 448
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلث سنوات من حرض حدثا لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة ولو
لم ٌرتكب الحدث ما حرض علٌه .وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحرٌض على اكثر من حدث سواء كان ذلك فً
وقت واحد او فً اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولٌن تربٌته او مبلحظته او ممن
له سلطة علٌه.
مادة 449
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر او بالؽرامة التً ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا من تناول طعاما او شرابا فً
محل معد لذلك او اقام فً فندق او نحوه او استؤجر سٌارة معدة لبلٌجار مع علمه انه ٌستحٌل علٌه دفع الثمن او
االجرة او فر دون الوفاء بذلك.
مادة 451
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن ،كل من استولى بؽٌر
حق على لقطة او مال ضابع او أي مال وقع فً حٌازته خطؤ او بطرٌق الصدفة او استعمله بسوء نٌة لمنفعته او
منفعة ؼٌره وكان فً جمٌع هذه االحوال ٌعرؾ مالكه او لم ٌتخذ االجراءات البلزمة الموصلة لمعرفته.
الفصل الثانً – اؼتصاب السندات واالموال
مادة 451
مع عدم االخبلل باٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس عشرة سنة من اؼتصب
بالقوة او االكراه او التهدٌد سندا او محررا او توقٌعا او ختما او بصمة ابهام او حمل آخر باحدى الوسابل المذكورة
على الؽاء شًء من ذلك او اتبلفه او تعدٌله او على التوقٌع على بٌاض.
مادة 452
– ٌ1عاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنٌن او بالحبس من حمل آخر بطرٌق التهدٌد على تسلٌم نقود او اشٌاء

اخرى ؼٌر ما ذكر فً المادة السابقة.
– 2وتكون العقوبة مدة ال تزٌد على عشر سنٌن اذا ارتكبت الجرٌمة بالقوة او االكراه.
الفصل الثالث – جرٌمة خٌانة االمانة
مادة 453
كل من اإتمن على مال منقول مملوك للؽٌر او عهد به الٌه باٌة كٌفٌة كانت او سلم له الي ؼرض كان فاستعمله بسوء
قصد لنفسه او لفابدته او لفابدة شخص آخر او تصرؾ به بسوء قصد خبلفا للؽرض الذي عهد به الٌه او سلم له من
اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعلٌمات الصرٌحة او الضمنٌة الصادرة ممن سلمه اٌاه او عهد به الٌه
ٌعاقب بالحبس او بالؽرامة.
وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجرٌمة من محترفً نقل االشٌاء برا او بحرا او جوا او احد تابعٌه وكان المال
قد سلم الٌه بهذه الصفة .او كان محامٌا او دالال او صٌرفٌا سلم الٌه المال بمقتضى مهنته او اذا ارتكب الجرٌمة كاتب
او مستخدم او خادم بخصوص مال سلمه الٌه من استخدمه .وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او
الحبس اذا كان مرتكب الجرٌمة شخصا معٌنا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به الٌه المحكمة او كان وصٌا او
قٌما على قاصر او فاقد لبلهلٌة او كان مسإوال عن ادارة مإسسة خٌرٌة بشؤن اموال المإسسة.
مادة 454
ٌعاقب بالحبس او بالؽرامة مالك المال المنقول المحجوز علٌه قضابٌا او ادارٌا او الموضوع تحت ٌد القضاء اذا
استعمله بسوء قصد لنفسه او لفابدته او لفابدة شخص آخر او تصرؾ به بسوء قصد او اخفاه او لم ٌسلمه لمن له حق
فً طلبه منه مما ٌفوت الؽرض من االجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ابتمنه علٌه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفابدته او لفابدة
شخصا آخر او تصرؾ به بسوء قصد خبلفا للؽرض الذي عهد به الٌه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا
او حسب التعلٌمات الصرٌحة او الضمنٌة الصادرة ممن سلمه اٌاه او عهد به الٌه.
مادة 455
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من اشترى ماال
منقوال احتفظ البابع بملكٌته الى ان ٌستوفً ثمنه كله فتصرؾ به تصرفا ٌخرجه من حوزته دون اذن سابق من البابع.
وال تقام الدعوى اال بناء على شكوى البابع وتنقضً الدعوى بتنازل البابع عن شكواه قبل صدور حكم نهابً فٌها،
وٌوقؾ تنفٌذ الحكم فٌها اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.
المحتوى 49
الفصل الرابع :االحتٌال
مادة 456
– ٌ1عاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حٌازة مال منقول مملوك للؽٌر لنفسه او الى شخص آخر وذلك
باحدى الوسابل التالٌة:
أ – باستعمال طرق احتٌالٌة.
ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة ؼٌر صحٌحة او تقرٌر امر كاذب عن واقعة معٌنة متى كان من شؤن ذلك خدع
المجنى علٌه وحمله على التسلٌم.
– 2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسلٌم او نقل حٌازة سند موجد
لدٌن او تصرؾ فً مال او ابراء او على أي سند آخر ٌمكن استعماله الثبات حقوق الملكٌة او أي حق عٌنً آخر .او
توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقٌع مثل هذا السند او الؽابه او اتبلفه او تعدٌله.
مادة 457
ٌعاقب بالحبس من تصرؾ فً مال منقول او عقار ٌعلم انه ال ٌملكه او لٌس له حق التصرؾ فٌه او تصرؾ فً هذا
المال مع علمه بسبق تصرفه فٌه او التعاقد علٌه وكان من شؤن ذلك االضرار بالؽٌر.
مادة 458
– ٌ1عاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم ٌتم الثامنة عشرة من عمره او استؽل هواه او عدم خبرته وحصل منه
اضرارا بمصلحته او بمصلحة ؼٌره على مال او سند مثبت لدٌن او مخالصة او على الؽاء هذا السند او تعدٌله.
وٌعتبر فً حكم القاصر ،المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاٌة علٌه بعد بلوؼه الثامنة عشرة.
–  2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب الجرٌمة ولٌا او وصٌا او قٌما
على المجنى علٌه او كان مكلفا بؤٌة صفة برعاٌة مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق
خاص.

مادة 459
– ٌ1عاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ثلثمابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من اعطى بسوء نٌة صكا (شٌكا)
وهو ٌعلم بؤن لٌس له مقابل وفاء كاؾ قابم وقابل للتصرؾ فٌه او استرد بعد اعطابه اٌاه كل المقابل او بعضه بحٌث
ال ٌفً الباقً بقٌمته او امر المسحوب علٌه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحرٌره او توقٌعه بصورة تمنع من صرفه.
–  2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لؽٌره صكا (شٌكا) او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو ٌعلم ان لٌس له
مقابل ٌفً بكل مبلؽه.
الفصل الخامس :جرٌمة اخفاء اشٌاء متحصلة عن جرٌمة
مادة 461
مع عدم االخبلل بؤٌة عقوبة اشد ٌقررها القانون ٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات من حاز او اخفى او
استعمل اشٌاء متحصلة من جناٌة او تصرؾ فٌها على أي وجه مع علمه بذلك.
وٌعاقب بالحبس اذا كانت الجرٌمة التً تحصلت منها تلك االشٌاء جنحة على ان ال تزٌد العقوبة عن الحد االقصى
المقرر لعقوبة الجنحة التً تحصلت منها تلك االشٌاء كل ذلك دون ان ٌكون الحابز او المخفً او المستعمل او
المتصرؾ قد ساهم بارتكاب الجرٌمة التً تحصلت منها االشٌاء.
مادة 461
من حصل على شًء متحصل من جناٌة او جنحة وكان ذلك فً ظروؾ تحمله على االعتقاد بعدم مشروعٌة مصدره
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن.
مادة 462
ٌعفى من مرتكب الجرٌمة المبٌنة فً المادتٌن  461و 461من العقاب اذا بادر الى اخبار السلطات العامة عن مرتكبً
الجرٌمة التً تحصلت منها االشٌاء قبل مبادرة تلك السلطات بالبحث واالستقصاء عن اولبك الجناة.
اما اذا حصل االخبار بعد قٌام تلك السلطات بالتحقٌق فبل ٌعفى من العقاب بل ٌعتبر االخبار عذرا مخففا.
الفصل السادس :احكام مشتركة
مادة 463
ال ٌجوز تحرٌك الدعوى او أي اجراء ضد مرتكب جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً الفصول السابقة من هذا
الباب اضرارا بالزوج او احد االصول او الفروع اال بناء على شكوى المجنى علٌه وتنقضً الدعوى الجزابٌة بتنازل
المجنى علٌه عن شكواه قبل صدور حكم نهابً فً الدعوى.
وٌوقؾ تنفٌذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم .وال تسري احكام هذه المادة فً حالة ما اذا كانت االشٌاء
محل الجرٌمة محجوزا علٌها قضابٌا او ادارٌا او من جهة ذات اختصاص او موضوعة تحت ٌد القضاء او مرهونة
للؽٌر او كانت مثقلة بحق انتفاع للؽٌر.
المحتوى 51
الفصل السابع :التدخل فً حرٌة المزاٌدات والمناقصات
مادة 464
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة واحدة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن :كل من اخل
بطرٌق الؽش او بؤٌة وسٌلة اخرى ؼٌر مشروعة بحرٌة او بسبلمة المزاٌدات او المناقصات التً ال تتعلق بالحكومة
او المإسسات او الشركات التً تسهم الحكومة بمالها بنصٌب وال التً تجرٌها الدوابر الرسمٌة او شبه الرسمٌة.
الفصل الثامن :الجرابم المتعلقة بالتجارة
الفرع االول :المراباة
مادة 465
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على الؾ دٌنار ،او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من اقرض آخر نقودا بؤٌة طرٌقة بفابدة
ظاهرة او خفٌة تزٌد على الحد االقصى المقرر للفوابد الممكن االتفاق علٌها قانونا .وتكون العقوبة السجن المإقت بما
ال ٌزٌد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جرٌمة مماثلة للجرٌمة االولى خبلل ثبلث سنوات من تارٌخ صٌرورة
الحكم االول نهابٌا (عدلت المادة  465بموجب قانون التعدٌل الخامس المرقم  63لسنة ).1976
الفرع الثانً :الغش فً المعامالت التجارٌة
مادة 466
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة وبؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من تسبب فً

ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او االوراق المالٌة المعدة للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة لبلستهبلك بإذاعته
عمدا وقابع مختلفة او اخبارا ؼٌر صحٌحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ٌنطوي على ؼش او تدلٌس.
مادة 467
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من ؼش متعاقدا
معه فً:
حقٌقة بضاعة او طبٌعتها او صفاتها الجوهرٌة او العناصر الداخلة فً تركٌبها او نوع البضاعة او مصدرها فً
االحوال التً ٌعتبر فٌها ذلك سببا اساسٌا فً التعاقد او كان الؽش فً عدد البضاعة او مقدارها او مقٌاسها او كٌلها او
وزنها او طاقتها او كان فً ذاتٌة البضاعة اذا كان ما سلم منها ؼٌر ما تم التعاقد علٌه.
الفرع الثالث :جرائم االفالس
مادة 468
ٌعد مفلسا بالتدلٌس كل تاجر حكم نهابٌا باشهار افبلسه فً احدى الحاالت التالٌة:
اوال – اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او ؼٌر فٌها او بدلها.
ثانٌا – اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدابنٌن.
ثالثا – اذا اعترؾ بدٌن صوري او جعل نفسه مدٌنا بمبلػ لٌس فً ذمته حقٌقة سواء اكان ذلك فً دفاتره او مٌزانٌته
او ؼٌرها من االوراق او باقراره بذلك شفوٌا.
رابعا – اذا امتنع بسوء قصد عن تقدٌم ورقة او اٌضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه بما ٌترتب على ذلك
االمتناع .وٌعاقب المفلس بالتدلٌس بالسجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او بالحبس مدة ال تزٌد عن سنتٌن.
مادة 469
ٌعد مفلسا بالتقصٌر وٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن كل تاجر حكم نهابٌا باشهار افبلسه ٌكون قد تسبب
بتقصٌره الجسٌم فً خسارة دابنٌه.
وٌكون التاجر المفلس فً حالة تقصٌر جسٌم فً احدى الحاالت التالٌة:
اوال – اذا كانت مصارٌفه الشخصٌة او المنزلٌة باهظة بالنسبة لموارده.
ثانٌا – اذا انفق مبالػ جسٌمة فً القمار او اعمال النصٌب او فً المضاربات الوهمٌة.
ثالثا – اذا اشترى بضاعة لبٌعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالػ او اصدر اوراقا مالٌة او استعمل طرقا اخرى
مما تسبب له فً خسارة كبٌرة لٌحصل على المال حتى ٌإخر اشهار افبلسه.
رابعا – اذا اقدم بعد التوقؾ عن الدفع على اٌفاء احد دابنٌه دٌنه اضرارا بباقً الدابنٌن او بقصد الحصول على قبوله
الصلح.
خامسا – اذا حصل على الصلح مع دابنٌه بطرٌق التدلٌس.
مادة 471
ٌعد مفلسا بالتقصٌر وٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار كل تاجر حكم نهابٌا
بإشهار افبلسه اذا توافرت احدى الحاالت التالٌة:
اوال – عدم مسكه الدفاتر التجارٌة التً توجب علٌه القوانٌن التجارٌة مسكها او كانت دفاتره ؼٌر كاملة او ؼٌر
منتظمة بحٌث ال ٌعرؾ منها حقٌقة ما له وما علٌه.
ثانٌا – عدم تقدٌمه اقرارا بتوقفه عن الدفع فً المٌعاد المحدد قانونا.
ثالثا – عدم صحة البٌانات التً ٌلزمه القانون بتقدٌمها بعد توقفه عن الدفع.
رابعا – عدم توجهه بشخصه الى قاضً التفلٌسة بؽٌر عذر مقبول عندما ٌطلب منه ذلك او عدم تقدٌمه البٌانات التً
ٌطلبها منه القاضً المذكور او ظهور عدم صحة تلك البٌانات.
خامسا – عقده لمصلحة الؽٌر بدون عوض تعهدا جسٌما ال تسمح به حالته المالٌة عندما تعهد به.
المحتوى 51
مادة 471
اذا حكم نهابٌا باشهار افبلس شركة تجارٌة ٌعاقب من ثبت علٌه من اعضاء مجلس ادارتها ومدٌرٌها ارتكاب فعل من
االفعال المبٌنة فً المادة  468بالعقوبة المقررة فٌها.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطرٌق الؽش او التدلٌس فعبل ترتب علٌه افبلس الشركة او اذا ساعد على
توقؾ الشركة عن الدفع سواء باعبلنه ما ٌخالؾ الحقٌقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع او ٌنشر مٌزانٌة ؼٌر
صحٌحة او توزٌع ارباح وهمٌة واخذه لنفسه بطرٌق الؽش ما ٌزٌد على المرخص له به فً عقد الشركة.
وٌعتبر فً حكم المدٌرٌن الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون فً شركات التوصٌة اذا كانوا قد اعتادوا
التدخل فً اعمال الشركة.
مادة 472
اذا حكم نهابٌا بإشهار افبلس شركة تجارٌة بالتقصٌر بارتكاب فعل من االفعال المبٌنة فً المادتٌن  468وٌ 469عاقب

اعضاء مجلس ادارتها ومدٌروها والشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون فً شركات التوصٌة اذا كانوا قد
اعتادوا التدخل فً اعمالها بالعقوبات المقررة فً المادتٌن المذكورتٌن – حسب االحوال.
مادة 473
اذا حكم نهابٌا باشهار افبلس صؽٌر او محجور علٌه او شخص ٌدٌر تجارته امٌن مشارؾ فٌسؤل جزابٌا عن اعمال
التدلٌس او التقصٌر الولً او الوصً او االمٌن الذي ٌثبت علٌه ارتكاب فعل من افعال التدلٌس او التقصٌر
المنصوص علٌها فً المواد السابقة وٌعاقب بالعقوبة المنصوص علٌها فٌها – حسب االحوال.
مادة 474
مع عدم االخبلل بؤٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على
مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
اوال – من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او فروعه.
ثانٌا – من تدخل من ؼٌر الدابنٌن فً مداوالت الصلح بطرٌق الؽش او قدم او اثبت بطرٌق الؽش فً تفلٌسة دٌن
صورٌا باسمه او باسم ؼٌره.
ثالثا – الدابن الذي ٌزٌد قٌمة دٌنه بطرٌق الؽش او ٌشترط لنفسه على المفلس او على ؼٌره مزاٌا خاصة فً نظٌر
اعطاء صوته فً مداوالت الصلح او التفلٌسة او الوعد بذلك.
رابعا – الدابن الذي ٌعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقً الؽرماء.
مادة 475
للمحكمة أن تؤمر بنشر الحكم الصادر باالدانة فً اٌة جرٌمة من الجرابم المنصوص علٌها فً المواد السابقة من هذا
الفصل.
الفصل التاسع :التعدي على حقوق الملكٌة المعنوٌة
مادة 476
مع عدم االخبلل بؤٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون ٌعاقب بالؽرامة كل من تعدى على حق من حقوق الملكٌة
المعنوٌة للؽٌر ٌحمٌها القانون او اتفاقٌة دولٌة انضم الٌها العراق.
وٌحكم بمصادرة االشٌاء التً انتجت تعدٌا على الحق المذكور.
الفصل العاشر :جرابم التخرٌب واالتبلؾ ونقل الحدود
الفرع االول :جرابم التخرٌب واالتبلؾ
مادة 477
مع عدم االخبلل باٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون:
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من هدم او
خرب او اتلؾ عقارا او منقوال ؼٌر مملوك له او جعله ؼٌر صالح لبلستعمال او اضر به او عطله باٌة كٌفٌة كانت.
– 2وتكون العقوبة الحبس اذا نشؤ عن الجرٌمة تعطٌل مرفق عام او عمل من اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا
ترتب علٌها جعل حٌاة الناس او صحتهم او امنهم فً خطر.
وٌعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلؾ او شوه عمدا أي بناء معد الستعمال الجمهور او نصب قابم فً ساحة
عامة.
– 3واذا ترتب على الجرٌمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.
مادة 478
مع عدم االخبلل بؤٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون:
– ٌ1عاقب بالحبس كل عضو فً عصبة مإلفة من خمسة اشخاص على االقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او
منقوال مملوكا للؽٌر او جعلته ؼٌر صالح لبلستعمال او اضرت به او عطلته بؤٌة كٌفٌة كانت.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجرٌمة باستعمال العنؾ على
االشخاص.
– 3و اذا انتهز الفاعلون الرتكاب الجرٌمة فرصة قٌام هٌاج او فتنة ،او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على
عشر سنٌن.
مادة 479
– ٌ1عاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
أ – من اتلؾ زرعا ؼٌر محصود او أي نبات قابم مملوك للؽٌر.
ب – من اقتلع او قطع او اتلؾ شجرة مملوكة للؽٌر او طعما فً شجرة او قشرها لٌمٌتها.
– 2وتكون العقوبة السجن مدة ال تزٌد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجرٌمة بٌن ؼروب الشمس وشروقها

من ثبلثة اشخاص على االقل او من شخصٌن استعمل احدهما العنؾ على االشخاص او كان احدهما ٌحمل سبلحا
ظاهرا او مخبؤ.
مادة 481
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من قطع او اقتلع
او اتلؾ شجرة مؽروسة او خضرة نابتة فً مكان معد للعبادة او شارع او مٌدان عام او فً مكان للنزهة او فً حدٌقة
عامة او ؼٌرها من االماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.
المحتوى 52
الفرع الثانً :نقل الحدود
مادة 481
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنتٌن وبؽرامة ال تزٌد على مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن من ردم خندقا او
سورا او خرب سٌاجا متخذا من اشجار خضراء او ٌابسة او من مادة اخرى .او نقل او ازال اٌة عبلمة اخرى معدة
لضبط المساحات او لتعٌٌن الحدود او للفصل بٌن االمبلك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجرٌمة باستعمال العنؾ على االشخاص او بقصد اؼتصاب ارض مملوكة للؽٌر او
كانت العبلمات موضوعة من قبل دابرة رسمٌة او شبه رسمٌة.
الفصل الحادي عشر
جرائم قتل الحٌوانات واالضرار بها
مادة 482
ٌعاقب بالحبس وبالؽرامة او باحدى هاتٌن العقوبتٌن:
اوال – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لؽٌره او جرحها جرحا بلٌؽا
او اضر بها بوجه آخر ضررا جسٌما.
ثانٌا – من سم سمكا من االسماك الموجودة فً نهر او ترعة او ؼدٌر او مستنقع او حوض او استعمل فً صٌدها او
اتبلفها طرٌقة من طرق االبادة الجماعٌة كالمتفجرات والمواد الكٌمٌاوٌة والوسابل الكهربابٌة وؼٌرها.
مادة 483
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على سنة او بؽرامة ال تزٌد على مابة دٌنار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او
مجموعة من النحل او أي حٌوان مستؤنس او داجن مملوك لؽٌره ؼٌر ما ورد ذكره فً المادة  482او اضر به
اضرارا بلٌؽا.
مادة 484
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا من اضر عمدا بؤي حٌوان مملوك لؽٌره
ضررا ؼٌر جسٌم.
مادة 485
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على عشرة اٌام او بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر من تسبب بخطبه فً موت او جرح
بهٌمة او دابة مملوكة للؽٌر.
مادة 486
– ٌ 1عاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر او بؽرامة ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا من ضرب بقسوة حٌوانا الٌفا
او مستؤنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطرٌقة اخرى او استعمل بؽٌر ضرورة طرٌقة قاسٌة لقتله.
–  2وٌعاقب بالعقوبة ذاتها من شؽل دابة ركوب او حمل او نقل بما ال طاقة لها على احتماله .او شؽلها وهً ؼٌر
صالحة للشؽل لمرض او جرح او عاهة.
الكتاب الرابع
المخالفات
الباب االول
المخالفات المتعلقة بالطرق العامة واالماكن المخصصة للمنفعة العامة
مادة 478
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على خمسة عشر ٌوما او بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر:
اوال – من زحم الطرٌق العام ببل ضرورة او ببل إذن من السلطة المختصة سواء أكان ذلك بحفره حفرة او بوضعه او
بتركه فٌه مواد او اشٌاء تجعل المرور فٌه ؼٌر مؤمون للمارة او تسبب فً اعادة المرور فٌه بؤٌة كٌفٌة كانت وكذا من
اؼتصب بؤٌة طرٌقة كانت طرٌقا عاما او أرضا مخصصة للمنفعة العامة.

ثانٌا – من تسبب فً مزاحمة الطرٌق العام بتركه أو توقٌفه عربة فٌه سواء كانت دابة او كانت بدونها وذلك أكثر من
الوقت الذي ٌستلزمه تحمٌل أو تفرٌػ حمولتها أو صعود الركاب فٌها او نزولهم منها.
ثالثا – من قطع معبرا على ترعة او مجرى مٌاه للجمهور حق المرور علٌه ولم ٌضع معبرا او وسٌلة اخرى
لعبورهم.
وتحكم المحكمة فً جمٌع االحوال بالزام المحكوم علٌه بمصارٌؾ ازالة العوابق وتعوٌض الضرر الناشا عنها.
مادة 488
ٌعاقب بؽرامة ال تزٌد على خمسة دنانٌر:
اوال – من تجول لعرض بضاعة فً الطرٌق العام او فً االماكن المخصصة للمنفعة العامة الممنوع فٌها ذلك بؤمر
من السلطة المختصة او فً االوقات المعٌنة لذلك من قبلها.
ثانٌا – من دعا فً الطرٌق العام لتروٌج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.
ثالثا – من ؼسل فً طرٌق عام سٌارة او عربة او حٌوانا وترتب على ذلك زحام فً الطرٌق العام او ازعاج للمارة
فٌه.
مادة 489
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا من نزع عبلمة او اكثر من عبلمات
المرور الموضوعة فً الطرق العامة او على االبنٌة او العبلمات الموضوعة لتعٌٌن المسافات او االرشاد الى المدن
او الطرق او ؼٌرها من المحبلت العامة او شوهها او ؼٌر محل اتجاهها.
مادة 491
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا.
اوال – من اهمل التنبٌه نهارا او التنوٌر لٌبل امام الحفر او ؼٌرها من االشؽال المؤذون له باجرابها او امام المواد
المؤذون بوضعها فً الطرق او الساحات العامة.
ثانٌا – من ازال عبلمات التنبٌه او التنوٌر المشار الٌها فً الفقرة السابقة.
ثالثا – من اطفؤ مصباحا مستعمبل الضاءة طرٌق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.
مادة 491
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا.
اوال – من وضع فً طرٌق عام مواد من شؤنها اٌذاء المارة او عرقلة السٌر فٌه او علق على الطرٌق العام او الخاص
دون اخذ الحٌطة البلزمة اشٌاء لو سقطت الحدثت اذى او مضاٌقة للناس.
ثانٌا – من القى بؽٌر احتٌاط مواد صلبة او سابلة او ؼازٌة على انسان ولو لم ٌحدث ذلك به اصابة ما.
مادة 492
ٌعاقب بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر من وضع اعبلنا فً ؼٌر المحبلت المؤذون بوضع االعبلنات فٌها او نزع او
اتلؾ او شوه بؽٌر حق اعبلنا موضوعا فً تلك المحبلت.
مادة 493
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على عشرة اٌام او بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر:
اوال – من امتطى حٌوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر فً الطرٌق او الساحات العامة بدون حٌطة او
مباالة بؤرواح الناس او راحتهم.
ثانٌا – من وقؾ بواسطة نقل او سار بها فً الطرق او الساحات العامة بٌن ؼروب الشمس وشروقها دون اضاءة
مصباح على كل من جانبٌها.
المحتوى 53
الباب الثانً
المخالفات المتعلقة بالراحة العمومٌة
مادة 494
من انذرته السلطة المختصة بترمٌم او هدم بناء آٌل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فٌه ٌعاقب بؽرامة ال تزٌد على
ثبلثٌن دٌنارا وذلك مع عدم االخبلل بؤٌة عقوبة اشد ٌنص علٌها القانون وال بالتكالٌؾ االخرى التً تقررها القوانٌن
الخاصة.
مادة 495
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا:
اوال – من الهب بؽٌر اذن العابا نارٌة او نحوها فً الجهات التً ٌمكن أن ٌنشؤ عن الهابها فٌها اتبلؾ او خطر او
ضرر (صدر قرار مجلس قٌادة الثورة مرقم  571فً  1982/4/27بمعاقبة من ٌطلق عٌارات نارٌة فً المناسبات

العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان ٌكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة ،بالحبس مدة ال
تقل عن سنة واحدة وال تزٌد على ثبلث سنوات .نشر فً الوقابع العراقٌة عدد  2884فً ).1982/5/17
ثانٌا – من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سبلحا نارٌا او علبة نارٌة او الهب موادا مفرقعة اخرى.
ثالثا – من احدث لؽطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للؽٌر قصدا او اهماال بؤٌة كٌفٌة كانت.
رابعا – من اطلق فً الطرٌق العام مجنونا ٌخشى منه او حٌوانا مفترسا او ضارا بؤي وجه من الوجوه.
خامسا – من لم ٌتخذ االحتٌاط الكافً بحٌوان فً حٌازته او تحت مسإولٌته لمنع حدوث أي خطر او ضرر ٌمكن ان
ٌصدر عنه.
سادسا – من ركن فً الجهات المسكونة خٌبل او دوابا او تركها تركض فٌها.
الباب الثالث
المخالفات المتعلقة بالصحة العامة
مادة 496
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر او بؽرامة ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا:
اوال – من دفن جثة بشرٌة فً احدى المدن او القرى او المساكن فً ؼٌر الجبانات او المحبلت التً رخصت جهات
االدارة الدفن فٌها.
ثانٌا – من القى فً نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المٌاه ،جثة حٌوان او مواد قذرة او ضارة
بالصحة (عدلت الفقرة ثانٌا من المادة ( )496بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة رقم  77فً  1982/1/14المنشور
فً الوقابع العراقٌة العدد  2868فً ).1982/1/29
مادة 497
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على خمسة عشر ٌوما او بؽرامة ال تزٌد على عشرة دنانٌر:
اوال – من بال او تؽوط فً شارع او طرٌق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى او القصبات فً ؼٌر
االماكن المعدة لذلك.
ثانٌا – من القى او وضع فً شارع او طرٌق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا او كناسات او مٌاها قذرة او
ؼٌر ذلك مما ٌضر بالصحة.
ثالثا – من تسبب عمدا او اهماال فً تسرب الؽازات او االبخرة او االدخنة او المٌاه القذرة وؼٌر ذلك من المواد التً
من شؤنها اٌذاء الناس او مضاٌقتهم او تلوثهم.
رابعا – من اهمل فً تنظٌؾ او اصبلح المداخن او االفران او المعامل التً تستعمل النار فٌها.
مادة 498
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على ثبلثة اشهر او بؽرامة ال تزٌد على ثبلثٌن دٌنارا كل صاحب مهنة طبٌة او صحٌة
وجد بمٌت او بمصاب اصابة جسٌمة اثناء قٌامه بالكشؾ علٌه او باسعافه عبلمات تشٌر الى ان وفاته او اصابته
نتجت عن جرٌمة او توفرت قرابن تدعوه الى االشتباه فً سببها ولم ٌبلػ السلطات المختصة بذلك.
مادة 499
ٌعاقب بؽرامة ال تزٌد على خمسة دنانٌر:
اوال – من وضع على سطح او جدران مسكنه فً المدن مواد مركبة من فضبلت او روث البهابم او ؼٌر ذلك مما
ٌضر بالصحة العامة.
ثانٌا – من مر من القصابٌن او ؼٌرهم بلحوم البهابم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان ٌحجبها عن نظر المارة.
المحتوى 54
الباب الرابع
المخالفات المتعلقة باالمالك واالموال
مادة 511
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على عشرة اٌام او بؽرامة ال تزٌد على خمسة دنانٌر:
اوال – من دخل بؽٌر حق فً ارض مهٌؤة للزرع او مبذور فٌها بذر او كان فٌها زرع ؼٌر محصود او مر فٌها
بمفرده او ببهابمه او دوابه او حٌواناته او تركها تمر فٌها.
ثانٌا – من رعى بؽٌر حق مواشً او حٌوانات اخرى او تركها ترعى فً ارض بها محصول او فً بستان.
ثالثا – من رمى احجارا او اشٌاء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بٌوت او مبانً او محوطات ملك ؼٌره او
على بساتٌن او حظابر.
رابعا – من رمى فً االنهار او الترع او مجاري المٌاه االخرى ادوات او اشٌاء اخرى ٌمكن ان تعوق المبلحة او
تزحم مجاري تلك المٌاه.

الباب الخامس
المخالفات المتعلقة باآلداب العامة
مادة 511
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على عشرة اٌام او بؽرامة ال تزٌد على خمسة دنانٌر:
من اؼتسل فً المدن او القرى او القصبات بصورة منافٌة للحٌاء او ظهر فً محل عام بحالة عرى منافٌة لآلداب.
مادة 512
ٌعاقب بالحبس مدة ال تزٌد على عشرة اٌام او بؽرامة ال تزٌد على خمسة دنانٌر:
من وجد ٌتسكع فً المحبلت العامة او ٌترصد فٌها لقصد او لؽاٌة منافٌة لآلداب.
الباب السادس
المخالفات المتعلقة بالشإون التنظٌمٌة
مادة 513
ٌعاقب ب الحبس مدة ال تزٌد على شهر او بؽرامة ال تزٌد على عشرٌن دٌنارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او
النزل او الحانات او الؽرؾ المإثثة والمعدة لمبٌت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرٌن او االماكن
المذكورة حسب التعلٌمات الصادرة او اهمل ذلك.
احكام ختامٌة
مادة 514
ٌلؽى قانون العقوبات البؽدادي وذٌوله وتعدٌبلته وٌلؽى بوجه عام كل نص عقابً فً قانون ٌتعارض صراحة او داللة
مع احكام هذا القانون.
مادة 515
ٌنفذ هذا القانون بعد مرور ثبلثة اشهر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
مادة 516
على وزٌر العدل تنفٌذ هذا القانون.
كتب ببؽداد فً الٌوم الخامس من شهر جمادى االولى لسنة  1389المصادؾ للٌوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة
.1969
ربٌس الجمهورٌة
ربٌس الوزراء
المحتوى 55
االسباب الموجبة
قانون العقوبات النافذ فً العراق الٌوم ،صدر عن القابد العام لقوات االحتبلل البرٌطانً للعراق فً  21تشرٌن الثانً
سنة  1918لكً ٌنفذ اعتبارا من اول كانون الثانً سنة ( 1919قانون العقوبات البؽدادي) وقد اعطٌت له هذه التسمٌة
بسبب انه نفذ فً (والٌة بؽداد) ثم مد تطبٌقه الى االجزاء االخرى من العراق بعد ذلك .وعندما صدر الدستور العراقً
االول فً سنة  1925منح (جمٌع البٌانات والنظامات والقوانٌن التً اصدرها القابد العام للقوات البرٌطانٌة فً العراق
– ومن بٌنها قانون العقوبات البؽدادي) وكذلك ما اصدره منه الحاكم الملكً العام والمندوب السامً البرٌطانً
وحكومة الملك فٌصل ،منح الدستور كل ذلك قوة القانون الى أن تبدله أو تلؽٌه السلطة التشرٌعٌة (مادة ).114
وبالرؼم من أن المذكرة االٌضاحٌة التً نشرت مع قانون العقوبات البؽدادي صرحت أن هذا القانون (وضع كقانون
وقتً للعمل به فً المحاكم التً أنشؤتها السلطات العسكرٌة فً والٌة بؽداد ،على أن ٌراجع لتؽٌٌره برمته متى توفر
االشخاص البلزمون لذلك ووجد الوقت الكافً) بالرؼم من ذلك ،فان هذا القانون بقً نافذا لم ٌبدل ،وان اضٌفت الٌه
احكام جدٌدة ،وحذفت منه احكام وعدلت بمقتضى قوانٌن صدرت مدة نفاذه.
وقد وضع قانون العقوبات البؽدادي وصدر ونشر باللؽة االنكلٌزٌة ،حتى انه لم تكن له ترجمة عربٌة فً العامٌن
االولٌن لتطبٌقه ،وقد صدرت اول ترجمة عربٌة له فً سنة  ،1921وقد وجدت المحاكم التً طبقت القانون ،وكذلك
المتقاضون ،ورجال الفقه والباحثون اختبلفات فً مواد متعددة بٌن االصل االنكلٌزي والترجمة العربٌة للقانون ،تتؽٌر
معها معانً النصوص واحكامها ،االمر الذي حمل وزارة العدل على اصدار مناشٌر عدٌدة فً اوقات مختلفة
صححت فٌها بعض االخطاء فً الترجمة العربٌة وطلبت العمل بالنصوص على الوجه الذي صححته .وهكذا وجدت
المحاكم نفسها ووجد المتقاضون والناس عموما انفسهم امام ثبلث صٌػ لقانون العقوبات :الصٌؽة االنكلٌزٌة التً نشر
بها القانون ،وصٌؽة الترجمة االولى له ،والصٌؽة العربٌة المصححة ،االمر الذي ٌقتضً معه اتخاذ موقؾ قاطع
باعتماد صٌؽة من هذه الصٌػ الثبلث والعمل بها ،وفً هذه النقطة بالذات تردد موقؾ القضاء بما فً ذلك محكمة

التمٌٌز – كما تردد موقؾ وزارة العدل .فقد كان الرأي فً وقت من االوقات أن المعول علٌه فً التطبٌق عند ظهور
خبلؾ بٌن النص االنكلٌزي والنص العربً هو النص االنكلٌزي باعتبار ان القانون نشر بهذه اللؽة ،وما النص
العربً اال ترجمة له ال ٌعول علٌها عندما تختلؾ عن االصل االنكلٌزي .وقد صدرت عن المحاكم ،بما فٌها محكمة
التمٌٌز – قرارات كثٌرة على هذا االساس ،وفً فترة من الفترات عدل عن هذا الرأي واخذ بالرأي القابل باعتبار
النسخة العربٌة على الوجه الذي صدرت فٌه أوال باعتبار انها صدرت من جهة رسمٌة ونشرت مما ٌقتضً االلتزام
بنصوصها .ومرة ثالثة اخذ بالرأي القابل بجواز االخذ بالصٌؽة العربٌة مصححة حٌثما ٌكون هناك خطؤ فً الترجمة،
ثم عدل عن هذا الرأي وسابقه وعاد الترجٌح الى االخذ باالصل االنكلٌزي.
ان وزارة العدل التً اصدرت مناشٌر عدٌدة فً فترات زمنٌة مختلفة تصحح فٌها بعض االخطاء بالترجمة ،والفت
لجنة من بعض اساتذة كلٌة الحقوق ورجال القضاء والمحاماة لترجمة القانون ترجمة رسمٌة جدٌدة وأذنت بنشر هذه
الترجمة وقررت انها الترجمة الرسمٌة التً ٌجب العمل بمقتضاها ،عادت بعد ذلك وقالت ان الترجمة العربٌة االولى
هً النص الرسمً الملزم الذي ال ٌجوز لؽٌر المشرع اجراء أي تؽٌٌر فٌه.
ومازال االمر كله عرضة لبلجتهاد ،واتخاذ مواقؾ متناقضة فٌه .وواضح ما فً هذا من اضطراب ،وما ٌسببه ذلك
من بلبلة فً تطبٌق واحد من اهم فروع القانون.
هذا على ان قانون العقوبات البؽدادي كان ناقصا فً احكامه سواء فً ذلك قسمه العام وقسمه الخاص .وفً حٌن
تناول فً احكامه عبلقات مدنٌة لٌس موضعها قانون العقوبات ونص بالعقوبات على امور تخرج عن مفهوم الجرٌمة،
اقحم بٌن نصوصه احكاما خاصة بتنفٌذ العقوبات مع ان محلها الصحٌح قانون اصول المحاكمات الجزابٌة.
لذلك كله ،ولما كانت السٌاسٌة التشرٌعٌة السلٌمة تقضً بوجوب تطوٌر القوانٌن واالنظمة فً كل دولة لكً تساٌر
اوضاع مجتمعها المتطور دوما نتٌجة تبدل االوضاع االقتصادٌة وتحقق المكاسب الحضارٌة ،وتطور المفاهٌم
االنسانٌة ،وتؽٌر العبلقات االجتماعٌة ،اذ بهذا التطوٌر للقوانٌن واالنظمة وادخال التعدٌل والتؽٌٌر فٌها باالضافة
والحذؾ من وقت آلخرٌ ،مكن للنظام االقتصادي ان ٌساٌر حاجات المجتمع المتطورة ومتطلبات الحٌاة المتجددة،
وبذلك ٌسد الطرٌق العام امام الفجوات التً ٌمكن ان تحدث بٌن اوضاع المجتمع ونظامه القانونً ،لو بقٌت القوانٌن
جامدة من ؼٌر تجدٌد.
ولما كان االمر على الوجه الذي تقدم ،فقد اصبح تبدٌل قانون العقوبات البؽدادي بقانون جدٌد ٌساٌر الحٌاة العصرٌة
لمجتمع متجدد كالمجتمع العراقً – حاجة ملحة نادى بها الكثٌرون ،لٌس فقط فً محٌط القضاء والعاملٌن على تطبٌق
القانون ،وال فً االوساط الجامعٌة والدراسات الفقهٌة فحسب ،بل فً مٌادٌن متعددة وكثٌرة اخرى من اوساط المجتمع
العراقً اٌضا .وبضؽط تلك الحاجة الملحة الى تشرٌع قانون جدٌد للعقوبات ٌساٌر روح العصر وحاجات المجتمع،
ٌسد به الثؽرات الكثٌرة الموجودة فً قانون العقوبات البؽدادي ونتٌجة للمطالبات المتكررة التً اعلن عنها بضرورة
هذا التبدٌل ،جرت محاوالت متعددة لتشرٌع قانون جدٌد للعقوبات ،والفت وزارة العدل اللجان لهذا الؽرض ووضعت
مشارٌع القوانٌن ،وتكرر ذلك مرات ومرات منذ عام  1929الى سنٌن قرٌبة ماضٌة حتى كان آخر مشروع متكامل
لقانون العقوبات ،المشروع الذي تم وضعه فً سنة  ،1957ولكن لم ٌكتب ألي من مشروعات القوانٌن السابقة ان
ٌشرع ،حتى صدور قانوننا هذا وتم نشره وبه انتهت حٌاة قانون العقوبات البؽدادي الذي وضعته سلطة االحتبلل
البرٌطانً منذ نٌؾ وخمسٌن عاما.
وقد روعً فً وضع مبادئ واحكام هذا القانون ان تحقق االؼراض التً تستهدفها قوانٌن العقوبات على الوجه الذي
توصلت الٌه الدراسات الجنابٌة ،وٌعنً بها بمفهومها الواسع التً تشمل اآلراء الفقهٌة والبحوث الجامعٌة المتخصصة
واحكام القضاء وتوصٌات المإتمرات من عربٌة واقلٌمٌة وعالمٌة الى جانب الحقابق واآلراء التً قدمتها العلوم
المساعدة للقانون الجنابً – لقد استعٌن بكل ذلك فً وضع مبادئ واحكام ونصوص هذا القانون ،كل ذلك فً ضوء
واقع المجتمع العراقً الذي وضع هذا القانون لٌطبق فٌه ،وقد جعل نصب العٌن ان تكون احكام القانون بقدر الحاجة
الٌها ،متبلبمة فً الوقت ذاته ،واوضاع المجتمع وعبلقاته االجتماعٌة واالقتصادٌة مساٌرة طموحه الى التقدم والتطور
والسٌر دوما نحو حٌاة افضل.
ولتحقٌق االؼراض المتقدمة لوحظ قبل وضع أي نص من نصوص هذا القانون ممارسات القضاء العراقً وموقفه
واحكامه بشؤن الوقابع التً ٌراد وضع نص لها فً القانون ،كما لوحظ احكام القوانٌن العقابٌة التً طبقت فً العراق
سنٌن طوال ،وروجعت مشروعات القوانٌن العقابٌة ارٌد لها ان تشرع .وروجعت كذلك قوانٌن العقوبات فً الببلد
االخرى – خصوصا الببلد العربٌة .وذلك لتشابه االوضاع االجتماعٌة بٌنها وبٌن العراق وانسجاما مع المبدأ المقرر
لوجوب توحٌد االحكام والمصطلحات فً البلدان العربٌة جهد المستطاع وبعض القوانٌن العقابٌة فً الببلد االجنبٌة
لبلستنارة بما اخذت به فً الموضوع الذي ٌراد وضع نص ٌحكمه فً القانون العراقً .فجاء هذا القانون فً ضوء
االعتبارات المتقدمة لٌكون وافٌا بالمرام .علمٌا فً تبوٌبه وترتٌبه ،متكامبل فً احكامه سلٌما من التناقضٌ ،سوده
االنسجام فً المبادئ واالحكام ،واضح االسلوب ٌسهل فهم نصوصه وادراك مرامٌه لٌس على رجال القانون فحسب
بل على المواطن العادي اٌضا من ؼٌر ما حاجة الى تضلع فقهً .متجاوبا مع التشرٌعات االخرى كالقانون المدنً
وقانون اصول المرافعات المدنٌة والتجارٌة وقانون التجارة وقانون الشركات التجارٌة واصول المحاكمات الجزابٌة،
مكمبل للنواقص التً اظهر تطبٌق قانون العقوبات البؽدادي الحاجة الى تبلفٌها على الوجه الذي تعرضه المذكرة
االٌضاحٌة.
هذه هً االسباب الموجبة التً دعت الى تشرٌع هذا القانون ونشره لكً ٌنفذ بعد ثبلثة اشهر من تارٌخ نشره بالجرٌدة
الرسمٌة ،وهً فترة تقررت لكً تتٌسر فٌها قراءته من قبل المواطن ،ودراسته من قبل القاضً واالطبلع علٌه من

قبل الجمٌع .وعندما ٌبدأ تنفٌذه بانتهاء فترة الثبلثة اشهر ٌلؽى قانون العقوبات البؽدادي وذٌوله وتعدٌبلته .وكل نص
عقابً فً أي قانون ٌتعارض صراحة أو داللة مع احكام هذا القانون.

