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ملخص البحث:
وجدت جرمية الزان منذ أن عرف الزواج منذ القدم ابعتبارها خيانة لرابطة الزواج  ,وهي تع ّد من أشد
أنواع اجلرائم يف األنظمة التارخيية القدمية  ,وكان الزان جرمية الزوجة وحدها إما الزوج فإذا زىن ال تقع عليه أية
مسؤولية وبظهور االسالم ساوى بني الزوج والزوجة يف إقامة العقوبة على مرتكب اجلرمية.
Research Summary :
The crime of adultery has been known since the marriage was known to be a
betrayal of the marriage association. It is considered one of the most serious crimes in the
ancient historical systems, and adultery was the crime of marriage alone, either the
husband or the wife.

املقدمة

وجدت جرمية الزان منذ أن عرف الزواج منذ القدم ابعتبارها خيانة لرابطة الزواج  ,وهي تع ّد من أشد
أنواع اجلرائم يف األنظمة التارخيية القدمية  ,وكان الزان جرمية الزوجة وحدها إما الزوج فإذا زىن ال تقع عليه أية
مسؤولية  , 1وبظهور اإلسالم الذي شرع احلدود اإلسالمية بشكل تدرجيي كانت عقوبة الزان يف البداية
للمرأة املتزوجة احلبس يف البيت حىت املوت ولغري املتزوجة كانت األذى والضرب وكذلك احلال ابلنسبة
2
للرجال.
 . 1جرمية الزان يف القانون املصري املقارن /د .امحد حافظ نور  ,رسالة دكتوراه مقدمة اىل جامعة القاهرة  ,1958ص.18
 . 2جرمية الزان يف الشريعة اإلسالمية وقانون العقوابت االردين /د .حممد صبحي جنمم  ,مطبعمة بمريوت سمنة  .1954ص.219وكمذلك املااجم ة ابلمزىن عنصمر اسمتازاز يف القتمل وااليمذا  /قاسمم تركمي ع ّمواد اجلنماي  ,رسمالة ماجسمتري يف القمانون اجلنمائي ,
كلية القانون -جامعة بغداد  ,غري منشورة 2004,م ,ص.1
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إذ تعد جرمية الزان من اجلرائم الاتاكة يف اجملتمع ألهنا تؤدي إىل القضا على اللبنة االساسية للمجتمع وهي
االسرة فالزان يعدم األسرة اليت يعد وجودها وجود اجملتمع وانتاا ها إىل انتاا اجملتمع  ,ومن هنا ف هنا تعد من
اجلرائم اخلطرية اليت متس قلب اجملتمع وهو شرف الناس  ,فتؤدي اىل احنالل اجملتمع و اختالط االنساب اليت
أمر اإلسالم حباظها  ,إذ تعد جرمية الزان من اجلرائم املنبوذة يف اجملتمع إذ هنى عنها الشارع املقدس يف القران
الكرمي و السنة النبوية الشرياة .
أمهية البحث :
إن النظام القانوين الذي تسري عليه الدولة يقوم على التوازن بني احلقوق والواجبات من جهة وبني
املصلحة العامة من جهة أخرى ,وهو ما يتحقق ابلتناسب بني محاية كل من االثنني  ,فإن املشرع اجلنائي يف
مقام محايته حلق الزوجني مع مراعات اهلوية اإلسالمية  ,فيجب أن يراعي التوازن بني مقتضيات هذه محاية
وبني ابقي افراد االسرة من االبنا من هذا احلق  ,وكذلك التوازن بني هذه احلماية وبني املصلحة العامة
املتمثلة يف النظام العام  ,فالنظام العام يقتضي تقييد حرية األبنا يف أقامه الشكوى أو التدخل يف جرائم زان
الزوجية يف اثبات التجرمي والعقاب  ,3وأن املشرع كثريا ما يستخدم العقاب يف محايته للمصاحل االجتماعية ,
وتكمن أمهية البحث يف معاجلة موضوع على قدر كبري من األمهية  ,ألنهُ يرتبط ارتباطاً وثيقاً ابألسرة
العراقية خاصة واجملتمع العراقي عامة  ,فضال عن قلة وحمدودية البحوث العلمية واملؤلاات القانونية يف هذا
اجملال  ,إذ َّ
إن الدراسات توجهت حنو موضوع اجلرائم األخرى بصاة عامة .
مشكلة البحث :
عدم وجود رؤية شاملة وموحدة لتنظيم قانوين جزائي ينظم وحيمي األسرة وكياهنا ومسعة أفرادها  ,إذ سعت
التشريعات اجلزائي النافذة إىل اتمني احلماية للعالقة الزوجية اخلاصة واستبعدت بقي إفراد األسرة  ,فضال عن
تبعثر القوانني اجلزائية املتعلقة ابألسرة وعدم التناغم واالتساق فيما بينها من جانب أسس وضوابط التجرمي ,
ومن جانب آخر فإن هذا األسلوب أو هذه الطريقة اليت عمل هبا املشرع اجلزائي يف توفري احلماية هلذه األسرة
 ,هي قد تتعارض مع احلماية اجلنائية الوضعية مع مبادى واحلدود الشرعية اإلسالمية .
منهجية البحث :
ننطلق يف البحث من خالل استقرا وحتليل اجلوانب البارزة لبعض القوانني املهمة يف قانون العقوابت العراقي
املرقم  111لسنة 1969هبدف استجال املالمح واجلوانب املختلاة ملوضوع البحث لغرض حتديد مواطن

3.B. BOULOC, R. CARO, R. HASTINGS, Ph. ROBERT, F. SCHIR et J. BORRICAND, Problemesactuels de science criminelle, VI,
Presseuniversitaired'Aix-Marseille, ١٩٩٣, p. ١٩.
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االتااق واخلالف على صعيد اجلزا الوضعي واجلزا الشرعي بني هذه القوانني بغية الوصول إىل رؤية جديدة
لتنظيم قانوين جزائي ينظم وحيمي األسرة وكياهنا ومجيع افرادها .
هدف البحث  :هتدف الدراسة إىل حتقيق احلماية اجلنائية لألسرة من خالل العمل على :

أ -حتديث أسس وقواعد التجرمي والعقوابت  ,من حيث عناصر التجرمي املتعلقة ابلاعل ومشروعية الاعل
والركن املعنوي والنتيجة وصور التجرمي و اجلزا ات اليت تسهم مبجموعها بوضع تنظيم جزائي يدعم
لألسرة ويوفر هلا احلماية ألالزمة .
ب -هناك بعض القوانني العراقية مل تطابق احكام الشريعة اإلسالمية بل نبذت كل حكم شرعي جنده مالئم
للواقع االجتماعي العراقي  ,وعلى سبيل املثال ال احلصر نر تناقض او بون شاسع يف قانون العقوابت
العراقي املرقم  111لسنة 1969وقانون األحوال الشخصية املرقم 188لسنة ,1959ألحكام الشريعة
اإلسالمية فيما يتعلق بكثري من االحكام االسرة يف حماولة للوقوف على اجلوانب السلبية اليت ال تتاق مع
حيصل من تطور األخطار وتزامحها اليت حتيط ابألسرة .
خطة البحث  :فتكون دراستنا مقسمه إىل مبحثني مسبوقة مببحث متهيدي كالتايل:
املبحث األول /جرمية الزان الزوجية يف الشريعة والعقوبة املقررة هلا من وهلم حق اقامة الشكوى
املبحث الثاين /جرمية الزان الزوجية يف قانون العقوابت العراقي املقرره هلا من وهلم حق اقامة الشكوى.
اخلامتة والتوصيات .
املبحث التمهيدي
مفهوم التناسب والتجرمي والعقاب

حاولنا هبذا املطلب ان نسلط الضو على ماهومي التناسب والتجرمي والعقاب وتعرياها مبطلبني :

املطلب األول
ماهية التناسب

ويف هذه املطلب تناولنا ماردة التناسب يف اللغة واالصطالح فضم هذه املطلب ثالثة فروع:

الفرع األول التناسب يف اللغة :

تناسب( :اسم) ,تمناسب  :مصدر تناسب ,انسب( :فعل) ,تناسب يتناسب  ,تمناسبا  ,فهو م ِ
تناسب,
تناسب الشَّيئان مطاوع انسب  :تشاكال  ,ومتاثال وتوافقا  ,تناسب القوم  :انتسبوا إىل أصوهلم ,وانسب:
(اسم) مصدر تمناسب  ,التمَّناسب  :التَّشابه  ,والتمَّناسب ( يف الرايضة )  :تساوي نسبتني مثل أ  /ب = جم
4
 , /وح ّد التَّناسب  :هو العدد الواقع يف ك ٍّّل من النسبتني.
 . 4ينظر موقع املعاين لكل رسم معىن اإللكرتوين https://www.almaany.com :
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واملعىن اللغوي للتناسب أييت من أصل كلمة (ن س ب) ,والنسب يعين القرابة ,وانسبه شاركه يف نسبه ,
ومن اجملاز املناسبة :املشاكلة ,يقال بني الشيئني مناسبة وتناسب أي :مشاكلة وتشاكل ,وكذا قوهلم :ال نسبة

بينهما ,أي إىل ماهوم الصلة بني الشيئني وبينهما نسبة قريبة) ,5وميتد موضوع التناسب مباهومه إىل املعىن
اجملازي للكلمة أي إىل ماهوم الصلة بني الشيئني واملناسب القريب وبينهما مناسبة وهذا يناسب هذا أي
يقاربه شبها 6,فالتناسب يعين(:عالقة أو صلة اتمة بني شي وآخر .أو عالقة بني األجزا بعضها ببعض,
وبينها وبني الكل)7.
والتناسب لغة أيضاً هو  :التقارب والتناسق واملشاكلة والرتابط والتعلّق واالنسجام  ,وقد ورد هذا اللاظ يف
القرآن العظيم بصيغ متعددة  8يف قوله تعاىل (:وجعلُوا ب ي نَهُ وب ْ ِ ِ
سبًا )  , 9وقوله َ (:و ُه َو الَّ ِذي
َ َ َ َْ َ َ َ
ني ا ْْلنَّة نَ َ
ص ْهرا ) , 10وقوله  ( :فَِإذَا نُِ
ِ
ِ
ِ
اب بَ ْي نَ ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ
أ
ال
ف
ر
و
الص
يف
خ
ف
ُّ
َ
َ
َخلَ َق ِم َن ال َْماء بَ َ
َ
َنس َ
َ
سبًا َو ً
ش ًرا فَ َج َعلَهُ نَ َ
ساءلُو َن ) , 11واملراد ابلتناسب ودراسته هنا هو :تلمس أوجه الرتابط واالنسجام بني اجلرمية والعقوبة
َوََل يَتَ َ
يف جرائم زان الزوجية .
الفرع الثاين /التناسب يف اصطالح فقهاء القانون
اوَلً  :التناسب يف القانون الدويل اإلنساين:

التناسب مبدأ أساسي يف القانون الدويل يقضي أبن شرعية عمل ما تتحدَّد حسب احرتام التوازن بني اهلدف
والوسيلة والطريقة املستخدمة لبلوغه وكذلك عواقب هذا العمل .ويعين هذا املبدأ ضمنا االلتزام بتقدير
السياق قبل حتديد شرعية عمل ما أو عدم شرعيته .وهذا التقييم هو مسؤولية من يقومون ابلعمل .ويف حالة
اخلالف أو الشك ,تستطيع احملاكم تقييم الوقائع وابلتايل حتديد شرعيته.
والتناسب ذو أمهية كبرية يف تقييم حجة الضرورة العسكرية عند تقييم شرعية استخدام القوة املسلحة .وهو

ينطبق على وجه اخلصوص يف حاالت الدفاع الشرعي الاردي أو اجلماعي عن الناس ,ويف حاالت جلو
دولة ما إىل القوة املسلحة الستعادة النظام واألمن العام يف أوقات االضطراابت الداخلية ويف حاالت
12
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية.
 . 5مجال الدين أبن منظور ,لسان العرب ,مادة (نسب),
 . 6حممد مرتضى الزبيدي ,اتج العروس من جواهر القاموس(,مادة نسب)  ,املطبعة اخلريية املنش ة جبمالية ,مصر
 . 7امحد بن حممد الايومي املقري ,معجم املصباح املنري ,دار احلديث ,القاهرة.
 . 8ينظر املوقع ملتقى أهل العلم https://vb.tafsir.net
 . 9سورة الصافات  :اآلية .158
 . 10سورة الارقان  :اآلية .54
 . 11سورة املؤمنون  :اآلية .101
 . 12املوقع االلكرتوين القاموس العملي للقانون اإلنساينhttps://ar.guide-humanitarian-law.org :
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اثنياً :تناسب اْلزاءات:

وتنص على ضرورة أن تكون
تستخدم فكرة التناسب كذلك يف اإلشارة إىل الضماانت القضائية األساسيةُّ ,

العقوبة متناسبة مع اجلرمية ,ويتضح ذلك يف اتااقيات جنيف 13اليت تؤكد أن على “حماكم [السلطة القائمة
14
ابالحتالل] أن تطبق [...املبدأ الذي يقضي أبن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب]”.
اثلثا :التناسب يف التجرمي والعقاب:
إن النظام القانوين ال ميكن أن يتماسك إال بعدم املبالغة يف وزن أحد مكوانت هذا النظام ,ولذا فقد نش
مبدأ التناسب ( , )principe de proportionnaliteلكي يكون معيارا لتحقيق التوازن وضماان
لوحدة النظام القانوين يف محاية احلقوق واحلرايت واملصلحة العامة ,ويقتضي هذا التناسب وجود عالقة
منطقية ومتماسكة بني خمتلف العناصر اليت تتكون منها القاعدة القانونية الواحدة ,ويتحقق هذا التناسب من
خالل جمموعة من األفكار متثل املنطق
والتجانس والتوازن وعدم التحكم  ,15ويرى بعضهم أن التناسب هو املال مة اليت يتخذها املشرع بني جسامة
اجلرمية وأمل العقوبة للوصول اىل اهلدف املطلوب  ,16وعرفه بعضهم هو أرضا حاسة العدالة إذ يصري اجلزا
اجلنائي عادال حني حيقق التماثل أو التعادل بني الشر الذي أصاب اجملتمع من جرا وقوع اجلرمية وبني الشر
الذي تقرر إنزاله ابجلاين لقا جرمه.17
ومثة معياران لتحقيق التناسب أوهلما موضوعي واثنيهما شخصي ,فوفقا للمعيار املوضوعي يتعني أن يكون
األمل الذي تنطوي عليه العقوبة متماثال او ابألقل متناسبا مع جسامة النتيجة الواقعة يف الاعل االجرامي.
ويتحقق هذا النوع من التناسب بقيام الصلة بني السلوك والنتيجة األجرامية اليت حيظرها القانون ويعرب هذا
املعيار املوضوعي عن فكرة املسؤولية اجلنائية املادية .
أما املعيار الشخصي فمؤداه أن تكون العقوبة مبا تنطوي عليه من امل متناسبة مع درجة اخلط أو اإلمث الذي
ميكن نسبته اىل اجلاين ,فال يكاي هنا قيام الصلة السببية املادية بني السلوك والنتيجة اليت حيظرها القانون,
وإمنا يتعني توافر صلة ناسية (معنوية) بني السلوك وبني صاحبة واملعيار الشخصي هو(الركن املعنوي
للجرمية).

 . 13اتااقيّة جنيف  4املادة 67
14. Cannizzaro, Enzo. “Contextualizing Proportionality: Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Lebanese War.” International Review of the Red Cross 864
(December 2006): 779–92.
 . 15أمحد فتحي سرور ,احلماية الدستورية احلقوق واحلرايت ,ط  ,دار الشروق القاهرة  ,2007 ,ص.132
 . 16حسن حممد سليمان ,مبدأ تناسب العقوبة مع اجلرمية  ,دراسة أتصيلية حتليلية مقارنة ,رسالة ماجستري مقدمة اىل جملس كلية الدراسات العليا قسم العدالة اجلنائية ,جامعة انيف العربية للعلوم األمنية ,السعودية  ,ص23
 . 17سليمان عبد املنعم ,علم األجرام واجلزا  ,ط  ,منشورات احلليب احلقوقية ,بريوت ,لبنان ,ص76
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وعليه ميكن القول ان التناسب وفقا .للمعيار املادي مبناه جسامة الاعل املادي ,بينما التناسب يف ظل
18
املعيار الشخصي مبناه خطورة اجلاين .
وأخذت التشريعات القدمية ابملعيار املادي بينما أخذت التشريعات احلديثة ابملعيار الشخصي للتناسب بني
اجلرمية والعقوبة  ,ومع ذلك ال يوجد ما مينع من األخذ يف تشريع واحد ابملعيارين معا .حبيث تتناسب العقوبة
19
من جهة مع جسامة الاعل املادي ومن جهة أخرى مع درجة اخلط الذي يكشف عنه سلوك الااعل.
املطلب الثاين
مفهوم التجرمي والعقاب

وهبذا املطلب وضعنا متهيد عن التجرمي والعقاب ومن مث فروع عدة وكما يلي:

متهيد  :املتتبع للتشري ع االسالمي جيد أن االسالم ال حيرم شيئا فيه مناعة صرفة لالمة أو مناعة تغلب ضرره
و تاوته و الناظر يف اجلرائم يرى أهنا مضرة سوا كان هذا الضرر عقداي أو خلقيا ,صحيا أو اقتصاداي ,فرداي
أو مجاعيا ,أو غري ذلك مما يقتضي حال البشرية أو اجملتمع املثايل احلااظ عليه و صيانته بكل ما يلزم جتاهه
و تدارك املااسد و االضرار اليت تلحق به و عدم التاريط فيه .20و الباحث جيد أن الغاية من العقوابت
جتمل يف أربعة أشيا  :وهي
1م حفظ املصاحل :حاظ الكليات اخلمس أو الست

2م رمحة للمجتمع :21قال تعاىل  ((:و ما أرسلناك إَل رمحة للعاملني))  ,22وقوله تعاىل((و لكم يف
القصاص حياة اي أويل األلباب)). 23

3م إقامة العدل :ال بد من عقوابت متنع الاوضى و حتاظ احلقوق ,حديث :ع ْن عائِشة ,أ َّن قمريْشا ,أمهَّه ْم
ِِ
ت قالوا :م ْن يكلِّم فِيها رسول هللاِ صلَّى هللا علْي ِه وآله وسلَّم؟ قالوا :وم ْن ْجي ِرتئ علْي ِه
ش ْن الْم ْخزوميَّة الَِّيت سرق ْ
ب رس ِ
ول هللاِ صلَّى هللا علْي ِه وآله وسلَّم؟ فكلَّمه أسامة ,فمقال رسول هللاِ صلَّى هللا علْي ِه
إَِّال أسامة بْن زيْ ٍّد ِح ُّ
ِ ِ
ٍّ ِ
اختطب فمقال« :إَِّمنا هلك الَّ ِذين قمْبملك ْم أنمَّه ْم كانوا إِذا
وآله وسلَّم« :أت ْشاع ِيف ح ّد م ْن حدود هللا؟» مثَّ قام ف ْ
ٍّ
ِ
ِ
ت
سرق فِي ِهم َّ
الش ِريف تمركوه وإِذا سرق فِي ِهم الضَّعِيف أقاموا علْي ِه ْ
احلدَّ ,و ْامي هللا ل ْو أ َّن فاطمة بِْنت حم َّمد سرق ْ
لقط ْعت يدها».24
 . 18سليمان عبد املنعم ,علم األجرام واجلزا  ,مصدر سابق ,ص .77
 . 19الدكتور متيم طاھر امحد اجلادر والباحث سيف صاحل مھ دي العكيلي  ,الضرورة والتناسب يف القاعدة اجلنائية  ,جملة السياسة الدولية  ,اجلامعة املستنصرية  , 2014,ص .5
 . 20أاثر تطبيق الشريعة يف منع اجلرمية ,حممد بن عبد هللا الزاحم ,دار املنار م القاهرة ,ط 1412 ,1هم 1991 ,م ,ص .31
 . 21أاثر تطبيق الشريعة يف منع اجلرمية ,حممد بن عبد هللا الزاحم ,ص .101
 . 22سورة األنبيا  /اآلية .107
 . 23سورة البقرة .179 /
 . 24السنن الكربى ,أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ,النسائي ,تح :حسن عبد املنعم شليب ,مؤسسة الرسالة – بريوت ,ط  1421 ,1هم  2001 -م.ج  ,7ص  ,16رقم.7345 :
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 4إصالح اْلاين :العقوابت جا ت:

أ .لتجتث عضوا فاسدا يف اجملتمع ال سبيل إىل إصالحه ,و بقاؤه سيكون مصدرا لشيوع الااحشة و الاساد
يف اجملتمع ( و تصديق هذا القول أن أصحاب السوابق هم أول املتهمني)
ب  :ملعاجلة و إصالح العضو املريض الذي ميكن ان يكون صاحلا يف اجملتمع.25
الفرع األول /اْلرمية لغة :الذنب ,تقول منه جرم وأجرم وأجرتم وجرم أيضا :كسب ,وابهبما ضرب  ,وجا
يف تاسري قوله تعاىلَ { :وَل ََْي ِرَمنَّ ُك ْم َشنََآ ُن قَ ْوٍم َعلَى أََلَّ تَ ْع ِدلُوا } 26أي :ال حيملنكم بغض قوم أو ال
يكسبنكم  ,واإلجرام مصدر أجرم ,وهو اقرتاف السيئة ,قال تعاىل { :قُ ْل إِ ِن افْ تَ َريْتُهُ فَ َعلَ َّي إِ ْج َر ِامي} , 27
أي :عقوبة إجرامي ,أو جزا جرمي وكسيب  ,فاجلرم يستعمل مبعىن الذنب ,ويستعمل مبعىن كسب اآلمث ,
وكثريا ما يعرب الاقها عن اجلرمية بلاظ اجلناية
الذنْب واجلرم وما يم ْاعله ا ِإلنسان ِممَّا ي ِ
الذنْب 28.أما اجلِ
َّ
اجلِناية و َّ
صاص
:
ة
اي
ن
اجل ِريرةْ :
وجب علْي ِه الْعِقاب أو الْ ِق َّ
ْ
ِ 29
ِيف ُّ
الدنْميا و ْاآلخرةِ.
الفرع الثاين /اْلرمية يف الفقه اإلسالمي:

اجلرائم يف الشرع :هي حمظورات شرعية زجر هللا تعاىل عنها حبد أو تعزير ,وهلا عند التهمة حال استربا
تقتضيه السياسة الدينية ,وهلا عند ثبوهتا وصحتها حال استياا توجبه األحكام الشرعية.30
واحملظورات الشرعية :هي عصيان أوامر هللا تعاىل ونواهيه ,فعصيان النواهي جرائم إجيابية؛ ألهنا فعل ما هنى
هللا تعاىل عنه ,كالقتل أو الزان ,وعصيان أوامره جرائم سلبية؛ ألهنا امتناع عن أدا ما أوجبه هللا سبحانه
31
وتعاىل ,كرتك الصالة ,ومنع الزكاة.
واحلدود زواجر وضعها هللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما حظر ,وترك ما أمر به؛ ملا يف الطبع من مغالبة
الشهوات امللهية عن وعيد اآلخرة بعاجل اللذة ,فجعل هللا تعاىل من زواجر احلدود ما يردع به ذا اجلهالة
حذرا من أمل العقوبة ,وخياة من نكال الاضيحة؛ ليكون ما حظر من حمارمه -جل ش نه -ممنوعا ,وما أمر
اك إََِّل
به من فروضه متبوعا ,فتكون املصلحة أعم والتكليف أمت ,وتتحقق الرمحة ,قال تعاىلَ { :وَما أ َْر َسلْنَ َ
ِ
ني}
َر ْمحَ ًة لل َْعالَ ِم َ
 . 25أاثر تطبيق الشريعة يف منع اجلرمية ,حممد بن عبد هللا الزاحم ,دار املنار م القاهرة ,ط 1412 ,1هم 1991 ,م ,ص .103
 . 26سورة املائدة  /اآلية .8
 . 27سورة هود  /اآلية .35
 . 28لسان العرب ,ابن منظور ,فصل اجليم  ,دار صادر – بريوت  ,ط 1414 ,3 :هم ,ج  ,4ص .129
 . 29لسان العرب  ,ابن منظور ,فصل اجليم  ,ج  ,14ص .154
 . 30األحكام السلطانية ,املاوردي أبو احلسن علي ,دار احلديث  -القاهرة ,ص .192
 . 31اجلناايت يف الاقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الاقه اإلسالمي والقانون  ,حسن علي الشاذيل  ,دار الكتاب اجلامعي ,ط  ,2ص.12
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أي :يف استنقاذهم من اجلهالة ,وإرشادهم من الضاللة ,وكاهم عن املعاصي ,وبعثهم على الطاعة ,وحتقيق
مصاحلهم احلقيقية يف الدارين . 32
واجلرمية هبذا املعىن إمنا تكون إذا شرع هللا تعاىل للمحظور عقوبة ,وما مل يشرع له عقوبة ال يكون جرمية.
وذلك ألن التشريع اإلسالمي جا أبمور ثالثة :إصالح العقائد ,وإصالح األخالق ,وإصالح عالقات
اإلنسان بربه -جل ش نه -وابجملتمع الذي يعيش فيه أفرادا مجاعات ,أحيا أو أمواات ,وابلكائنات األخرى,
ويف كل جمال من هذه اجملاالت أحكام إما أوامر توجب عمال من األعمال أو نواهي توجب تركا من الرتوك
أو حتظر فعال من األفعال ,وهي يف كل ذلك تشرع للناس ما حيقق مصاحلهم جبلب الناع هلم ,ودر الضر
مستقرا ال يعكر صاوه شاذ أو اند ,أو متهور أو أانين.33
عنهم ,حىت يعيش اجملتمع آمنا مطمئنا
ًّ
و اهلدف من جترمي بعض األفعال ووضع العقوابت هلا هو رعاية مصاحل اجملتمع ,فإن الشريعة اإلسالمية تتميز
ابتساع دائرة رعاية هذه املصاحل ,ورمبا هتدف إليه من تعميق جذور الصلة بني اإلنسان وخالقه -جل ش نه-
أوال ,وبني اإلنسان وجمتمعه اثنيا ,وهذا ما تاتقده نظرة اجملتمع إىل القوانني الوضعية ,مما أدى إىل انتشار
34
اجلرائم ,واعتياد اإلجرام ,وأدى هذا بدوره إىل إقالق األمن ووأد الطم نينة يف ظل هذه القوانني
الفرع الثالث /الشرعية اْلنائية
التجرمي ابعتباره أحد أهم العناصر املكونة للسياسة اجلنائية ,ارتبط ظهوره بتكون اجلماعة البشرية األوىل وتزايد
أمهية املص احل املشرتكة اليت تستدعي محايتها احلااظ عليها من كل اعتدا قد يطاهلا من الداخل أو اخلارج,
وهو بذلك يعترب من أقدم الوسائل اليت تلج إليها التشريعات حلاظ كيان اجلماعة وحتقيق األمن واالستقرار
هلا ,ونظرا خلطورة التجرمي ابعتباره يشكل استثنا على األصل العام الذي يقتضي أبن األصل يف األفعال
اإلابحة فإن كال من التشريعني اجلنائيني قيداه مببدأ عام ,هو مبدأ الشرعية اجلنائية ,والذي يقتضي أبن املشرع
وحده الذي يتوىل حتديد اجلرائم والعقوابت املقررة هلا  ,و التجرمي والعقاب يف الاقه اإلسالمي هو من وضع
اخلالق جل ش نه ,فال تغ يري وال تبديل وال نقصان ,إال يف حدود ما رمسه وقدره ,ويف هذا املسلك الثبات
واالستقرار لاكرة التجرمي والعقاب ,وعكس ذلك القانون الوضعي .وكل األفعال احملظورة شرعا واملعاقب
عليها هي جرائم وهي جناايت ,سوا كانت عقوبتها جسيمة أو غري جسيمة؛ ألهنا كلها متساوية يف أهنا
انتهاك حلرمات هللا تعاىل 35و املتتبع آلايت الذكر احلكيم يستشف مبدأ الشرعية يف كثري من املواضع:

 . 32األحكام السلطانية للماوردي ,ص .325
 . 33اجلناايت يف الاقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الاقه اإلسالمي و القانون ,حسن علي الشاذيل  ,ص13
 . 34اجلناايت يف الاقه اإلسالمي دراسة مقارنة  ,حسن علي الشاذيل ,املصدر السابق  ,ص 28
 . 35اجلناايت يف الاقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الاقه اإلسالمي والقانون  ,حسن علي الشاذيل ,ص  27م 28
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قال تعاىل (( :فَجعلْنَاها نَ َك ًاَل لِما ب ْني ي َدي ها وما َخ ْل َفها ومو ِعظَةً لِل ِ
ني )) , 36قال الشيخ الشعراوي
ََ َ
ْمتَّق َ
َ ََْ
َ َ َ َ َْ ََ
ُ
عند تاسريها ...:على أننا ال بد أن نلات اإلنتباه إىل أن مبدأ أنه " َل عقوبة إَل بتجرمي وَل جترمي إَل بنص
ِ
ث َر ُسوَلً )) , 37أي أييت
ني حىت نَ ْب َع َ
" هو مبدأ إهلي . .ولذلك قال هللا سبحانه وتعاىلَ (( :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
الرسول أوال ليجرم هذه األفعال ,فإن ارتكبها أحد من خلق هللا حقت عليه العقوبة ,ومن هنا فإن كل ما
يقال عن قوانني أبثر رجعي خمالف لشريعة هللا تبارك وتعاىل وعدله ,فال يوجد يف عدالة السما ما يقال عنه

أثر رجعي , 38و يف القرآن الكرمي آايت كثرية لو متعنا فيها وجدانها تقرر هذا املبدأ ,و منها قوله تعاىل:
39
ِ
ِ ِ
ِ
ات فَا ْعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
يم )).
اءتْ ُك ُم الْبَ يِنَ ُ
اَّللَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
 (( .1فَإ ْن َزلَلْتُ ْم م ْن بَ ْعد َما َج َ
40
 .2قوله تعاىل ((:ايأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
َطيعُوا َّ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوََل تَ َولَّ ْوا َع ْنهُ َوأَنْتُ ْم تَ ْس َمعُو َن )).
َ َ
َ َ
41
ِ
وَل )).
ث َر ُس ً
ني َح َّىت نَ ْب َع َ
 .3قوله تعاىل (( َوََل تَ ِزُر َوا ِزَرةٌ ِوْزَر أُ ْخ َرى َوَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
املبحث اَلول
جرمية زان الزوجية يف الشريعة والعقوبة املقررة هلا
يتضمن املبحث ماهوم الزان واركان اجلرمية :
املطلب األول
ماهية مف هوم الزان
يتضمن هذا املطلب تعريف الزان لغة واصطالحاً:
اوَلً  /الزان لغة  ( :زىن يزين زان وزان  ,وهو م خوذ من مادة ( ز ن ى ) اليت تدل على الوط احملرم ,يقال
هو زان بني الزان و االصل يف الزان الضيق ). 42

اثنيا  /الزان اصطالحاً  :اختلف الاقها املسلمني يف وضع تعريف موحد للزىن ,واختالف الاقها يف تعريف
الزىن اختالفا لاظيا يف األغلب ,43ألن مجيع الاقها متاقون على حترمي الزىن وأمنا االختالف يف اجلزئيات.44

 . 36سورة البقرة  /اآلية .66
. 37سورة اإلسرا  /اآلية .15
 . 38تاسري الشعراوي ,متويل الشعراوي ,ج , 1ص 387
 . 39سورة البقرة  /اآلية .209
 . 40سورة اناال  /اآلية.20
 . 41سورة اإلسرا  /اآلية .15
 .42لسان العرب  /أبن منظور  ,مصدر سابق  ,ص. 1876 – 185
 . 43املختصر يف الاقه اجلنائي اإلسالمي /د .أمحد الكبيسي و د .حممد شالل حبيب,ط ,1بغداد,1989 ,ص.81
عواد اجلناي  ,ص 5
 . 44املااج ة ابلزىن عنصر استازاز يف القتل وااليذا  /قاسم تركي ّ
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ومن مجلة التعرياات خنتار منها تعريف لألمامية واالحناف لسوادمها حيث االتباع والتقليد وأخريا اخران
التعريف املختار :
 .1عرفه الشيعة اَلمامية ( ايالج االنسان ذكره يف فرج امرأة حمرمة  ,من غري عقد وال ملك و ال شبه
 ,وبتحقق ذلك بغيبوبة احلشاة  ,قبال او دبرا ). 45

 .2وعرفه األحناف أبنه (اسم للوط احلرام يف قبل املرأة احلية يف حالة االختيار من دار العدل ممن
التزم أحكام اإلسالم).46

 .3التعريف املختار  :نرجح تعريف الشيعة االمامية املذكورة سابقا إذ إنه تعريف جامع مانع قد بني
من خالله الاقها الشيعة معىن الزان احلقيقي وهو الوط احملرم من قبل املرأة احلية يف حالة
االختيار.47

يعد فعل الزىن يف الشريعة اإلسالمية من جرائم احلدود ,48وهو عام شامل العالقة اجلنسية غري الشرعية
سوا كان الزاين متزوجا أو غري متزوج .فكل اتصال جنسي بني رجل وامرأة بشروط خاصة هو زىن ويعاقب
عليه بعقوبة الزىن ,49أي أن الزواج ليس ركنا يف هذا الاعل.
أما ابلنسبة للعناق والتقبيل واملااخدة أي االيالج بني الاخذين واملباشرة خارج الارج ,كل هذه األمور
ال تٌعد زىن يستوجب احلد وإمنا هي معاصي تستوجب التعزير.50
املطلب الثاين

أركان جرمية الزان يف الشريعة
جلرمية الزان يف الشريعة اإلسالمية اركان ثالثة وهي :
الركن اَلول  /الفعل املادي ( الوطء )  :وهو ايالج االنسان ذكره يف فرج املرأة حمرمة من غري عقد وال

شبه , 51يتحقق الركن املادي للزان بوط رجل المرأة ال حتل له اتياهنا من غري ملك وال شبه ملك  , 52واذا
كان الزان املعاقب عليه حدا ال يقع اال باعل الوط وكان هذا الاعل األخري ال يتحقق إال إبدخال احلشاة أو

 . 45شرائع االسالم  /جنم الدين ابو القاسم جعار ابن احلسن احللي  ,ط  , 6جملد  , 2عرتة  ,ص , 394وسائل الشيعة  ,احلر العاملي ,ص. 353
 . 46بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع /عال الدين ابو بكر بن مسعود الكاساين ,ط ,1ج ,7مطبعة اجلمالية ,مصر1328 ,هم1910-م ,ص.33
 . 47ينظر كتابنا  /احلدود الشرعية دراسة مقارنة بني التشريع اجلنائي االسالمي  ,املصدر السابق .56 ,
 . 48التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ,القسم العام /عبد القادر عودة ,ط ,3ج ,1مكتبة دار العروبة ,القاهرة ,1963 ,ص.634
 . 49اجلرائم يف الاقه االسالمي ,دراسة فقهية مقارنة /امحد فتحي هبنسي ,ط ,2الشركة العربية للطباعة والنشر ,مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه ,القاهرة ,1962 ,ص.92
 . 50جرمية الزىن يف الشريعة ا السالمية والقانون الوضعي /د .عبد اخلالق النواوي ,منشورات املكتبة العصرية ,بريوت ,1973 ,ص.31
 51املدخل لدراسة الشريعة االسالمية  /د.محد الكبيسي و االستاذ عبد القادر البكري ,املكتبة القانونية  ,بغداد  , 2006 ,ص. 185
 . 52التشريع اجلنائي االسالمي  /عبد القادر عودة  ,مصدر سابق  ,ص. 351 – 350
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مثلها يف فرج االنثى فإنه ال يكون متصور الوقوع اال كامال  ,فال شروع يف الزان ألن كل ما يعد شروع يف
املاهوم اجلنائي الوضعي من أفعال ما تقدم للزان و متهد له يعد يف نص الشريعة جرمية تعزيزية اتمة.
الركن الثاين  /الزاين و الزانية :

يعد الركن الثاين من اركان جرمية الزان و يتمثل ابلرجل الزاين واملرأة الزانية .ويشرتط فيها ما يلي :

اوَل  :البلوغ  /جيب ان يكون كل من الزاين و الزانية ابلغ عاقل عند ارتكاب هذه اجلرمية ( وال يثبت
االحصان الذي جيب معه الرجم حىت يكون الوط ابلغا حدا  ,ويراعى االحصان يف املرأة كاإلحصان يف
الرجل ولكن جيب فيها كمال العقل امجاعا وال حد على اجملنونة يف حد الزان وان كان من زان هبا عاقل وال
خترج املطلقة رجعيا من االحصان ) .53
اثنيا  :اَلختيار  /جيب ان يكون كل من الزاين و الزانية خمتار عند اتيان فعل الزان وليس مكروها على

ذلك.54

الركن الثالث  /القصد اْلنائي ( العلم ابلتحرمي )

يشرتط يف جرمية الزان أن يتوفر لدى كل من الزاين و الزانية العمد أو القصد اجلنائي  ,ويعد القصد

اجلنائي متوفرا اذا ارتكب الزاين الاعل وهو عامل ابلتحرمي فإنه يعلم أنه يط امرأة حمرمة عليه.

55

املطلب الثالث
اثبات جرمية الزان
الفرع األول /أُثبات جرمية الزان يف الشريعة اإلسالمية :
لقد أمجع الاقها على ان الزان يثبت امام القاضي ابإلقرار أو البينة وقد اختلاوا على اثبات الزان ابلقرائن
لذلك سوف اقسم هذا الارع إىل ثالث فقرات وهي كالتايل:
أوَلً :اَلقرار  :اتاق الاقها على ثبوت الزان ابإلقرار  ,إال أهنم اختلاوا يف عدد مرات االقرار ,ويشرتط يف
االقرار شروط ع ّدة منها  :البلوغ , 56واَلختيار , 57و النطق , 58وأخريا تكرار اَلقرار. 59

اثنيا :البينة  :تعد البينة من وسائل اثبات جرمية الزان وهو شهادة الشهود  ,ويشرتط فيهم (البلوغ  ,وكمال
العقل 60.واحلرية 61.والعدالة , 62اَلصالة  , 63واْلنس

65 64

)

 . 53كتابنا احلدود الشرعية  ,املصدر السابق ص.62
 . 54شرائع االسالم  /ابو القاسم جنم الدين جعار ابن احلسن احللي  ,ص. 395
 . 55التشريع اجلنائي االسالمي  /عبد القادر عودة  ,مصدر سابق  ,ص. 374
 . 56فيشرتط فيه بلوغ املقَّر وكماله ,ينظر شرائع االسالم  /احللي  ,مصدر سابق  ,ص. 396
 . 57فال يقبل إقرار املكره يف احلدود ألنه فاقد االرادة  ,العقوابت يف االسالم  ,مجعة براج  ,ص. 58
 . 58فال يقبل االقرار من االخرس  ,ينظر شرائع االسالم  /احللي مصدر سابق  ,ص. 397
 . 59جيب تكرار االقرار أربعة يف أربعة جمالس ولو أقر دون األربعة مل جيب احلد و وجب التعزيز  ,للرجل و املرأة سوا شرائع االسالم  /احللي مصدر سابق  ,ص. 396
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اثلثاً القرائن  :اختلف الاقها يف ثبوت حد الزان ابلقرائن مثل احلب ْل من املرأة غري املتزوجة إذا كانت مقيمة
وغري غريبة اىل قولني :

القول األول /ما إليه ذهب احلنفية و احلنابلة و الشافعية :أنه ال جيوز اثبات الزان ابلقرينة كحبل املرأة غري

املتزوجة  ,ولقوله ()(أدرءوا احلدود عن املسلمني (.66

القول الثاين لألمامية و املالكية وقول عند احلنابلة  :إىل أنه جيوز اثبات حد الزان ابحلب ْل من املرأة غري
املتزوجة اذا كانت مقيمة وغري متزوجة وليس عليها ام رات االكراه  ,اما القرائن األخرى ابهنا غري معرتف هبا
و ال يثبت هبا حد الزان ابالتااق مثل الصور أبنواعها  ,اثبته فوتوغرافية أو متحركة  ,وحتليل الدم  ,ألن مجيع
هذه القرائن قابلة أل ن تدخلها الشبهة من حيث الرتكيب و الدبلجة و الدمج للصور و تقليد االصوات ,
وألن حتليل الدم يناي و ال يثبت

67

.

املطلب الرابع
عقوبة جرمية زان الزوجية الشريعة اإلسالمية ومن حيق له إقامة الشكوى
الفرع األول  /عقوبة اْلرمية

ملا كان جرمية الزان مستقبحة واقعا وحمرمة شرعا فقد جعل هلا الشارع عقوبة رادعة وزاجرة هلا  ,فقد قرر
الشارع املقدس جلرمية الزان عقوبة مقدره شرعا وهي احلد  ,وقد َّكيف الاقها حد الزان أبنه حق هلل تعاىل  ,و
االصل عندهم ان احلد يعد حق هلل تعاىل اذا استوجبت املصلحة العامة , 68وختتلف عقوبة الزان للمحصن (
املتزوج ) عن غري احملصن ( غري املتزوج )  ,وعلى هذا تناولت يف حبثي عقوبة احملصن اتركا عقوبة غريه لكوهنا
ال تتعلق مبوضوع البحث .

فعقوبة احملصن تشددت الشريعة اإلسالمية فيها و جعلتها أشد من عقوبة البكر  ,فجعلت عقوبة احملصن
اجللد و الرجم ( أي القتل رميا ابحلجارة ) .

 . 60فال تقبل شهادة اجملنون ألنه ال يعي ما يقول
 . 61فال تقبل شهادة العبيد مناردين او جمتمعني مع غريهم  ,العقوابت يف االسالم  /مجعه حممد براج,ص. 61
 . 62فال تقبل شهادة الااسق ألنه ال يتورع عن الكذب.
 . 63فال تقبل شهادة على الشهادة  ,بل جيب ان يكون الشاهد هو الذي حيمل الشهادة مباشرة  ,ينظر شرح فتح القدير  /ابن مهام  ,مطبعة مصطاى حممد  ,القاهرة  ,ص. 61
 . 64فال يكاي أقل من أربعة رجال  ,أو ثالثة و امرأتني  .وال تقبل شهادة النسا مناردات  ,ال شهادة من رجل وست نسا  ,وتقبل شهادة رجلني و أربعة نسا  ,ويثبت به اجللد و الرجم  ,ينظمر شمرائع االسمالم  /ابمو القاسمم جنمم المدين جعامر بمن
احلسن احللي  ,مصدر سابق . 398 ,
 . 65كتابنا احلدود الشرعية  ,املصدر السابق ,ص67
 . 66سنن الرتمذي  /حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي  ,ت:أمحد بن حممد شاكر ,دار الكتب العلمية ,بدون سنة الطبع.ج 2ص,438
 . 67العقوابت يف االسالم  /مجعه حممد براج ,مصدر سابق  ,ص. 64 – 63
 . 68التشريع اجلنائي االسالمي  /عبد القادر عودة  ,مصدر سابق  ,ج , 2ص. 442
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أوَل  :الرجم  /هو قتل الزاين رميا ابحلجارة أو ما شابه  ( ,هذه العقوبة ابتااق مجيع الاقها عدا طائاه
األزراقة ). 69

اثنيا  :اْللد  /نالحظ اختالف الاقها يف اجللد للمحصن وحده أم اجللد و الرجم  ( .فقالت احلناية و
املالكية و احلنابلة يف شبة امجاع و الرأي الراجح من الاقه الظاهري  ,أن عقوبة الزاين احملصن رجال كان أو
امرأة الرجم دون زايرة وزاد على الرجم عقوبة احلد بعض املذاهب كالظاهرية و الشيعة اليزيدية) ,70لكن

الاقها خيتلاون على ما اذا كانت عقوبة احملصن هي الرجم وحده او هي الرجم و اجللد معا . 71فقد فعل
االمام علي (  ) ابجللد و الرجم معا حيث جلد شراحه يوم اخلميس ورمجها يوم اجلمعة وقال ( ) 
جلدهتا بكتاب هللا و رمجتها ابلسنة ,وحديث الرسول حممد (  ( : ) الشيب ابلشيب جلد مائة و الرجم
ابحلجارة)

72

املبحث الثاين
جرمية الزان الزوجية يف قانون العقوابت العراقي املقررة هلا
املطلب األول
مفهوم الزان ابلقانون الوضعي
ونتناول فيه التعريف الاقهي والقانوين للزىن  ,فالتعريف الفقهي للزىن :يعرف الزىن أبنه اتصال شخص متزوج

( رجل أو امرأة ) اتصاال جنسيا بغري زوجه  ,73أو أنه ارتكاب الوط غري املشروع من شخص متزوج مع
امرأة او رجل برضامها حال قيام الزوجية فعال أو حكما  74أي أنه خيانة العالقة الزوجية , 75ويذهب جانب
من الاقه القانوين إىل أن الزىن هو الوط غري الشرعي املتعمد بني امرأة ورجل أحدمها أو كليهما مرتبط بعقد
زواج صحيح فعال أو حكما وقت ارتكاب الزىن ,

76

ويف تعبري آخر لاقها القانون الوضعي جرمية الزان هي:

( ارتكاب الوطء غري املشروع من شخص متزوج مع امرأة برضاها حال قيام الزوجية فعال او حكما
)

77

 . 69التشريع اجلنائي االسالمي  /عبد القادر عودة  ,مصدر سابق  ,ص. 384
 . 70املصدر ناسه  ,ص. 609
 . 71كتابنا  ,احلدود الشرعية  ,املصدر السابق  ,ص.73
 . 72التشريع اجلنائي االسالمي  /عبد القادر عودة  ,مصدر سابق  ,ص. 385 – 384
 . 73شرح قانون العقوابت /د .حممود جنيب حسين  ,دار النهضة العربية ,مطبعة جامعة القاهرة ,1978 ,ص.456
 . 74جرمية الزىن يف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي /د .عبد اخلالق النواوي ,مرجع سابق ,ص..7
 . 75جرمية الزىن /امحد حممود خليل ,دار املطبوعات اجلامعية ,االسكندرية ,1982 ,ص.8
 . 76جرمية الزىن يف قانون العقوابت العراقي /عبد احلميد امحد شهاب ,كلية القانون ,جامعة بغداد ,1990 ,ص ,13وكذلك ينظمر العالقمات اجلنسمية غمري الشمرعية وعقوبتهما يف الشمريعة والقمانون /د .عبمد امللمك عبمد المرمحن السمعدي ,القسمم األول,
ط ,3دار األنبار للطباعة والنشر ,1989 ,ص.61
 .77القسم اخلاص يف قانون العقوابت /د .عبد املهيمن بكر ,ط , 7دار النهضة العربية  ,القاهرة  , 1977 ,ص .671
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أما التعريف القانوين للزىن :تعريف الزان من وجهة نظر القانون خيتلف عن التشريع اإلسالمي  ,فهو ال ميثل

كل االحوال اليت يطلق عليها هذا االسم يف الشريعة اإلسالمية ,بل هو قاصر على حالة زىن الشخص
املتزوج حال قيام الزوجية فعال أو حكما  .78وجند أن قانون العقوابت العراقي النافذ مل يضع تعرياا للزىن,
وكذلك احلال يف أغلب قوانني العقوابت العربية واألجنبية .79اال أن بعض قوانني العقوابت تناولته
ابلتعريف , 80لذا نرى املادة ( )377عقوابت عراقي تعاقب الزوجة الزانية ومن زىن هبا وكذلك الزوج إذا زىن
يف منزل الزوجية .أي أهنا حصرت ارتكاب فعل الزىن ابملتزوجني فقط  ,كما هو احلال يف قانون العقوابت
املصري رقم ( )58لسنة  1937يف املادة ( )274منه وما بعدها  , 81هلذا كل فعل جنسي لغري املتزوج
مباح قانوان خاصة ملن بلغوا سن الرشد وارتكبوا الاعل ابختيارهم ,وتطبيقا لذلك قضت حمكمة التمييز يف
العراق أبن ( َل عقاب على من واقع أنثى جتاوزت الثامنة عشرة سنة برضاها دون أن يعدها ابلزواج),82
وقضت ايضا ( ثبوت مواقعة املتهم للمجىن عليها البالغة عشرين سنة وازالة بكارهتا برضاها َل يقع حتت

أي نص عقايب ويلزم احلكم برباءته) , 83وجند أن أغلب التشريعات الوضعية مل تتب املاهوم االخالقي

للعرض فلم حتّرم كل ممارسة جنسية غري مشرعة  ,وبذلك ختتلف القوانني الوضعية يف نظرها اىل الزان عن نظرة
الشريعة اإلسالمية . 84

املطلب الثاين
أركان جرمية الزان يف قانون العقوابت العراقي
تتحقق جرمية زان الزوجية بتوفر ثالثة أركان وهي ( الركن املادي وقيام الزوجية و الركن املعنوي) .
الفرع اَلول  :الركن املادي  :وهو فاعل الوط احملرم وهو االتصال اجلنسي التام الذي يتحقق ابملواقعة

الطبيعية إبيالج عضو التذكري فرج امرأة

85

 ,وليس من عناصر هذه اجلرمية أن حتمل الزوجة نتيجة هذا

 . 78موسوعة مصطلحات القانون اجلنائي /د .سعد ابراهيم األعظمي ,ط ,1ج ,2دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ,2002 ,ص.15
 . 79فاملشرع الارنسمي ألغمى النصموص الميت تعاقمب علمى فعمل المزىن عمام  1975وهمو أخمذ بتوصمية أصمدرها املمؤمتر المدويل التاسمع لقمانون العقموابت المذي عقمد يف الهماي سمنة  .1964وكمذلك التشمريع اإلنكليمزي ال يعاقمب علمى المزىن وأن كمان فعمل ال
أخالقيا اال أنه ال يصل إىل جسامة اجلرمية ويكاي فيه الطالق يباشره املعتدى على حقوقه ا لزوجية وهبذا ألغت العقاب على ارتكاب فعل المزىن  .ينظمر شمرح قمانون العقموابت القسمم اخلماص /د .حمممود مصمطاى ,ط ,8مطبعمة جامعمة القماهرة,1984 ,
ص.337
 . 80عرف الزىن يف قانون عقوابت البحرين لسنة  ,1976يف املادة ( )150منه أن (الزىن هو دخول العضو اجلنسي للذكر ألقل درجة سوا كان مصحواب إبفراز املين أم ال) كمما عمرف قمانون العقموابت القطمري لسمنة  1971املواقعمة يف املمادة ()197
منه أبنه (تعد املواقعة قد متت حال وقوع أي قدر من االيالج).
 . 81نصت املادة ( )274عقوابت مصري على أنه (املرأة املتزوجة اليت ثبت زانها حيكم عليها ابحلبس …).
 . 82القرار رقم /471متييزية  79/يف  .1979/4/5جمموعة األحكام العدلية ,ع ,2س ,1979 ,10ص ,204وينظر املااج ة ابلزىن عنصر استازاز يف القتل وااليذا  ,ص .9
 . 83القرار رقم /2065جناايت  73/يف  . 1974/1/19النشرة القضائية ,ع ,1س ,1976 ,5ص.398
 . 84حبوث يف القانون اجلنائي املقارن  /د .علي عبدهللا الصاو  ,ط , 1املكتبة املصرية  ,مصر  , 2010 ,ص. 20
 . 85حبوث يف القانون اجلنائي املقارن  /د .علي عبدهللا الصاو ص. 33
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االتصال فاجلرمية تقوم وان كان احلمل مستحيال  ,الن علة التجرمي هي صيانة حرمة الزواج ال صيانة
االنساب. 86
الركن الثاين :قيام الزوجية  :حتقق جرمية زان الزوجية لكل من الزوجني يف حال قيام الزوجية  .فوفقا للماهوم

القانوين البد من ان تكون الزوجة مرتبطة بعقد زواج صحيح  ,وهنا تظهر علة التجرمي فلن يكن جترمي الاعل
ألنه يشكل اعتدا على احلرية اجلنسية.
الركن الثالث  /القصد اْلنائي : 87تعد جرمية الزان يف املاهوم القانوين من اجلرائم العمدية اليت ال تقع خط ,

لذلك يتطلب توفر القصد اجلرمي لدى الزوج الزاين او الزوجة الزانية  ,و القصد املتطلب هنا هو القصد العام
الذي يقوم على عنصري العلم و االرادة .88
املطلب الثالث
اثبات جرمية الزان يف القانون

أن اثبات جرمية الزان فهو اقامة الدليل لدى السلطات املختصة ابإلجرا ات اجلنائية على حتقيق واقعة
ارتكاب الزان , 89ونالحظ عدم وجود نص يف قانون العقوابت العراقي حيدد كياية اثبات جرمية الزان ,
ب عكس ما هو عليه احلال من قانون العقوابت املصري الذي حدد كياية اثبات هذه اجلرمية إذ نصت املادة
( )376على أن ( اَلدلة اليت تقبل وتكون حجة على املتهم ابلزان هي القبض عليه حيث تلبسه ابلفعل
او اعرتافه او وجود مكاتيب او اوراق اخرى خبطة او وجودة يف منزل مسلم يف احملل املخصص
للحرمي)

90

من املالحظ أ ن القبض على املتهم متلبس هي من اهم طرق االثبات اليت ال تقبل اثبات العكس  ,وهي
تعد دليل اثبات يف مجيع اجلرائم وال تقتص على جرمية معينة  ,اما االعرتاف فهو كذلك يعد دليال على املتهم
لكنه دليل غري قاطع إذ قد يقوم املتهم ابالعرتاف نتيجة مرض ناسي او الرغبة يف ختليص اشخاص اخرين

 . 86منوذج لقانون العقوابت /د  .حممود مصطاى  ,القاهرة  , 1976 ,ص. 338
 . 87خيتلف االصطالح يف التسمية وفقا للم رادفات املختلاة اليت تستخدمها تشريعات الدول العربية  ,ومن ذلك ( القصد اجلرمي) أو ( سو النية ) أو جمرد ( القصد) غري أن الاقه اجلنائي مييل إىل إقرار اصطالح ( القصد اجلنائي ) تعريبا ملاتعنيه
ابلارنسية ( ) intention criminelleوبصورة أفضل ملا حتتويه من كلمة ( ) Dolاألكثر شيوعا يف هذا اجملال  ,ينظر املوسوعة اجلنائية  /القاضي فريد الزغيب  ,مج  ,3ط , 3دار صادر  ,بريوت  ,1959 ,ص .13وهناك من يرى خالف
يف مصطلح القصد اجلنائي يف لغتنا الاصحى ليس دقيقا كل الدقة  ,ويبدو من االفضل استخدام لاظ( العمد) بدال منه للداللة على الصيغة العامة  ,ينظر ماهوم االرادة والعمد واخلط والسببية  /د.علي أمحد راشد  ,حبث منشور يف جملة العلوم
القانونية  ,العدد األول  ,السنة الثامنة  ,1966 ,ص , 31وحيسن التذكرة هنا أن الشريعة اإلسالمية الغرا ال تعرف مصطلح القصد اجلنائي وإمنا عرفت واطلقت كلم ة ( العمد)  ,وكذلك احلال ابلنسبة إىل الاقه األنكليزي  ,فكلمة القصد ذات
مرتادفات متعددة  ,وهي مثرية لألهتمام ألهنا التزال حمال للخالف بني الاقها  .ينظر استظهار القصد اجلنائي  /غازي حنون خلف  ,رسال ة ماجستري تقدم هبا إىل جملس كلية القانون جامعة بغداد 2004,م  ,حاشية ص.6
 . 88كتابنا احلدود الشرعية  ,املصدر السابق ص.81
 . 89شرح قانون االجرا ات اجلنائية  /د  .حممود جنيب حسين ,ط , 2ص. 400
 . 90قانون العقوابت املصري  ,مادة . 276
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من التهمه , 91و نستخلص مما تقدم ان قانون العقوابت العراقي مل حيدد أدلة معينة بذاهتا ألثبات جرمية الزان
 ,لذلك تثبت هذه اجلرمية بطرق ألثبات كافة اليت تثبت هبا اجلرائم االخرى .
وعند املقارنة يف أثبات جرمية الزان يف الشريعة وقانون العقوابت العراقي  ,نالحظ أن املشرع العراقي يف قانون
العراقي قد استبعد البينة ( وهي شهادة الشهود ) يف جرمية الزان وحصرها فقط على شهادة وأخبار احد
الزوجني  ,أي غري طبيعة اجلرمية من حق عامة او حااظ على مصلحة علمة إىل حق خاص وخالص ألحد
الزوجني على اآلخر  ,اي هو حق شخصي  ,وهذا استخااف ابجلرمية حبق اجملتمع أوال واألسرة ( األبنا
وذوي الزوجني ) اثنيا  ,وسنحاول بيان ذلك ماصال الحقا.
املطلب الرابع
عقوبة جرمية زان الزوجية يف القانون الوضعي ومن حيق له إقامة الشكوى
يف هذا املطلب تناولنا عقوبة جرمية زان الزوجية  ,وحاالت رفضها ومن هلم احلق برفعها
الفرع األول  /عقوبة جرمية زان الزوجية :
نصت املادة  377عقوابت عراقي على ما يلي :
(  .1تعاقب ابحلبس الزوجة الزانية ومن زان هبا ويفرتض علم الزاين بقيام الزوجية مامل يثبت من جانبه

أنه مل يكن يف مقدوره حبال العلم هبا  .2و يعاقب ابلعقوبة ذاهتا الزوج إذا زىن يف منزل الزوجية). 92

إذا حتققت أ ركان هذه اجلرمية استحق فاعلها العقاب  ( ,حيث حرر هلا املشرع العراقي عقوبة احلبس

وفقا ألحكام املادة (  ) 377عقوابت عراقي .
ومن أمثلة األحكام املرتبطة ابملادة 377
أوَلً  /لدى التدقيق واملداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية إعرتاف املتهمة احلدث (ر) بوجود عالقة
غرامية هلا مع املتهم (ف) سابقة لعقد زواجها من املدعو (ع) والذي كان قد تقدم خلطبتها من والدها ونظم
عقد زواج يف حمكمة األحوال الشخصية يف العباسية ابلعدد /82حجة زواج 2009/يف 2009/10/27ومل
حيصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع املتهمة للهرب مبحض إرادهتا مع املتهم (ف) اىل مدينة بغداد

وحضورمها أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشاوي وحصل اإلجياب والقبول بني الطرفني رغم علمهما
برابطة الزوجية السابقة ومن مث الدخول الشرعي ومعاشرهتا معاشرة االزواج وقد أتيد ذلك أبقوال والدي
املتهمة وأقوال املتهم (ف) املدونة أقواله أمام احملكمة بصاة شاهد وأقوال املشتكي (ع) والذي تنازل عن
شكواه ضد زوجته احلدث أعاله واملتهم (ف) واملصدقة امام احملكمة بتاريخ  2010/3/12ولثبوت رابطة

 . 91اصول التحقيق االجرامي  /د  .سلطان الشاوي ,ط , 1مكتبة السنهوري  ,بغداد  , 2011 ,ص. 44
 . 92حبوث يف القانون اجلنائي املقارن  /د .علي عبدهللا الصاو ,ص. 36

116

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
الزوجية بني املشتكي (ع) و احلدث أعاله لذا يكون فعلهما منطبقا وأحكام املادة  1/377من قانون
العقوابت بدال من  376منه ولتنازله عن شكواه ضدمها واستنادا ألحكام املادة  1/379من قانون
العقوابت لذا تكون الدعوى منقضية حبقهما وحيث أن احملكمة سارت خالف ذلك لذا تكون القرارات كافة
الصادرة ابلدعوى غري صحيحة وخمالاة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية حبق املتهمة وإطالق
سراحها حاال من اإليداع واإلشعار اىل مدرسة أتهيل الاتيان بذلك وصدر القرار ابالتااق يف
93
/5رجب1431/ه م املوافق 2010/6/17م .
أعرتاض
و تُعد هذه العقوبة بسيطة جدا َل تناسب مع جسامة و خطورة الفعل املرتكب واليت َل ختتلف عن

جرمية اَلغتصاب إَل من حيث توفر الرضا  ,وهذا ماَل يتفق مع الشريعة اإلسالمية اليت تنص على
رادع قوي ملنع ارتكاب هذه اْلرمية ومعاقبة فاعليها ان جعلت عقوبة الزاين احملصن الرجم حىت املوت
ْلسامة هذه اْلرمية  ,كما َل تتقبل اعرافنا اَلجتماعية هذا الفعل لذلك يندفع الزوج املطعون يف شرفه
حتت أتثري اَلستفزاز اىل قتل الزوجة ومن ارتكب الفعل معها محاية لشرفه وقد اعرتفت بذلك
التشريعات الوضعية إذ خفضت عقوبة الزوج الذي يقوم بقتل زوجته ومن معها يف حالة ضبطها يف حالة
التلبس ابلزان  .ويظهر أتثري العامل االجتماعي يف نص املادة ( )377من قانون العقوابت العراقي النافذ
اليت جرمت الزان يف حدود معينة  ,فلو قاران بني نص املادة يف قانون العقوابت العراقي وما نصت املادة
( )263من قانون العقوابت اليمين النافذ ((الوطء املعترب زان هو الوطء يف القبل ويعاقب الزاين والزانية يف
غري شبهة أو اكراه ابْللد مائة جلدة حداً إن كان غري حمصن وَيوز للمحكمة تعزيره ابحلبس مدة َل
جتاوز سنة واذا كان الزاين أو الزانية ُحمصنا يعاقب ابلرجم حىت املوت)).

فعلى الرغم من ان كال النصني قد جرما وعاقبا على فعل الزىن إال أن منهج املشرع العراقي قيّد الزىن
املعترب جرمية واملوجب للعقاب هو زىن الزوجة  ,وأيضا قيد التجرمي والعقاب على من ميارس الزىن مع الزوجة
أن يكون عاملا بقيام الزوجية فإن ثبت أنه ال يعلم أن الزانية هي زوجة مل يعد فعله جرمية وال عقاب عليه.
كما أنه قيد التجرمي وعقاب الزوج أبن يكون قد زىن يف منزل الزوجية فان زىن يف غري هذا املكان فان
فعله ال يعد جرمية وال عقاب عليه كما ياهم من نص املادة ( )377املذكورة سابقا  ,أنه إذا حدث الزىن بني
امرأة غري متزوجة وبني رجل ما برضامها ال تعد جرمية الزىن قائمة وال عقاب على فعلهما .
الفرع الثاين  /رفض شكوى جرمية زان الزوجية
 . 93قانون العقوابت رقم  111لسنة  - 1969املادة  ,377العراق – احتادي  ,متييز  ,رقم احلكم  , 799الصادر من حمكمة التمييز االحتادية يف 2010/06/17
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تنص املادة  378من قانون العقوابت العراقي على :
َ .1ل َيوز حتريك دعوى الزان ضد أي من الزوجني أو اختاذ أي اجراء فيها إَل بناء على شكوى
من الزوج اآلخر ,وَل تقبل الشكوى يف اَلحوال التالية:
أ -إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثالثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي
ابْلرمية.
ب -إذا رضي الشاكي ابستئناف احلياة الزوجية ابلرغم من اتصال علمة ابْلرمية .
ج -إذا ثبت ان الزان مت برضاء الشاكي.
 .2يقصد ابلزوج يف حكم هذه املادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع اْلرمية ولو زالت عنه
بعد ذلك  .ويبقى حق الزوج يف حتريك دعوى الزان الذي ترتكبه زوجته إىل انتهاء اربعة اشهر
بعد طالقها.

94

من خالل هذه املادة ياهم أن الشاكي عام وهو لاظ يطلق على الزوج أو الزوجة ,إذ يسقط حق كالمها يف
اقامة دعوى الزان هبذه احلالت الثالثة املذكورة سابقا.
اعرتاض:
املادة ( )378اكملت ما رمسته املادة  377من القانون ذاته يف اَلستهانة هبذه اْلرمية بدَللة ما يلي :

.1جعلت أوال الاقرة أ من املادة ( )378هلذه اجلرمية مدة صالحية وحصرهتا بثالثة اشهر  ,وهذا االمر فيه
نظر فلو افرتضنا ان اجملىن عليه ( الشاكي) بعد ان شاهد اجلرمية تعرض لصدمة ناسية او مرض عضوي
وهذا حمتمل وقوعه منطقا منعه من اقامة الشكوى وبعد انتها املدة احملددة يف الاقرة (أ) من هذه املادة
اعاله متاثله للشاا  ,هبذه احلالة يسقط احلق يف اقامة الشكوى  ,وغريها من االمثلة اليت ال حصر هلا .
 .2اعتبار أن هذه اجلرمية هي من حقوق الزوج حصرا إذا يف الاقرة (ب) يف حالة رضا الزوج فباإلمكان
استئناف احلياة الزوجية وكان هذه الاعل وما يتنج عنه من آاثر أو محل هو أمر بغري املهم ومسعة العائلة ال
تعين شي بقدر ما يعين رضا الزوج ذاته  ,وهذا ما تؤكده الاقرة األخرية من املادة السابقة الذكر اليت نص
على انه ال تقبل الشكوى يف حالة كون الزان مت بعمله.
 .3جعلت الاقره ج  /اوال من املادة السابقة اصحاب احلق الشخصي او اجملىن عليهم يف هذه اجلرمية األزواج
حصرا بغض النظر عن ابقي إفراد االسرة من األبنا  ,او احملارم  ,ولو امعنا النظر لوجدان ان هذه اجلرمية هي
جرمية ماسة لكل افراد االسرة وخاصة أبنا الزوجني الذي يكون احدمها مرتكب جرمية الزان الزوجية  ,أو
ابويهم أو األخوة االشقا وغري االشقا .
 . 94قانون العقوابت العراقي املرقم  111لسنة  ,1969القاضي نبيل عبد الرمحن حياوي الطبعة اخلامسة  ,نشر وتوزيع املكتبة القانونية بغداد 2011م  ,ص.132
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فلو ركزان قليال يف آاثر هذه اجلرمية لعرفنا أن االبنا هم من يتحمل العب األكرب يف هذه وذلك حبسب املبدأ
الشرعي الغنم ابلغرم 95الهنم من حيلمون عار امهم الزانية وال يستطيعون التخلي عنها لرابطة الدم بعكس

االب الذي هو الزوج الذي إبمكانه أن ان يتخلى عنها وياارقها إبيقاع الطالق هذا من جانب .
ومن جانب آخر أن مرياث األبنا من األم يف اكثر من مرياث األب الزوج يف حالة وفاهتا فاألب يرث
(السدس مع االبن أو ابن االبن وإن سال ,مثاله :أن يرتك املورث أاب وابنا ,فلألب السدس فرضا ,ولالبن
الباقي تعصيبا ,وأصل املس لة ستة ,لألب السدس وهو واحد من ستة ,ولالبن الباقي وهو مخسة ,للتحقيق:
واحد +مخسة= ستة ,ويكون لالبن يف هذه املس لة مخسة أسداس .وهكذا يكون لألب السدس لو كان معه
من األبنا اثنان أو أكثر ,أو ابن ابن واحد أو أكثر) ومبا أن نصيب األبن من غنيمة الرتكة أكرب من األب
فاملنطق يقتضي أن يكون غرمه أكرب وأعظم يف حتمل العار من األم وهي الزوجية الزانية .
 .3عند التمعن مبا نصت مادة  409من قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969املعدل على
ماهو آت (( يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاج زوجته او احدى حمارمه يف
حالة تلبس ابلزان او وجدها يف فراش واحد مع شريكها فقتلها يف احلال او قتل احدامها او اعتدى
عليهما او على احدمها اعتدا افضي اىل املوت او عاهة مستدمية  ,وال جيوز استعمال حق الدفاع
الشرعي ضد من يستايد من هذا العذر وال تطبق ضده احكام الظروف املشددة ))
ان ارتكاب جرمية القتل أو اإليذا حبال مااجئة ابلزان حالة االستازاز الذي يكون على الزوج من هول
املااجئة بتلبس زوجته أو حمارمها ابلزان أو وجود باراش واحد مع الشريك .
واالستازاز هنا شخص يتعلق ابلااعل وليس ابجلرمية ويستايد منه الزوج بتخايف العقاب أن ارتكب اجلرمية
حال املااجئة ابلزان بصاته فاعال" أو شريكا" أنه يف احلالة األخرية يكون حاضرا" مبسرح اجلرمية دائما"
وبذلك تنقلب صاته إىل فاعل  ,أن القانون العراقي قد وسع يف دائرة املستايدين من العذر املخاف سوا
كان الزوج أو قريب اجملين عليها ذا قرابة حمرمية  ,فالقانون العراقي منح العذر ألقارب الزوجة يستازون ابلاعل
الشائن أسوة ابلزوج وال ميكن افرتاض برودة الدم فيهم ومنعهم من الدفاع عن شرفهم املثلوم  ,لذلك يكون
القانون العراقي قد تالىف االنتقادات اليت وجهت إىل بعض القوانني اليت منحت هذا العذر للزوج فقط ومل
متنحه ألقارب الزوج كاألبن واألخ واألب  ,ومن االمور الغريبة يف تااوت وعدم انسجام نصوص قانون
 . 95أن التكاليف واخلسارة اليت حتصل من الشي تكون على من ينتاع به شرعا؛ أي :إن من ينال ناع شي جيب أن يتحمل ضرره , .واألمثلة على ذلك كثريه نذكر منها عل ى سبيل املثال على احلصر  :منها ناقة العارية على املستعري؛ ألن
كل منهم على قدر حصته  ,اما فيما تناوله القانون املدين العراقي هلذه القاعدة وامثلتها  ,عرفت املادة  1098ق م ع كل
مناعتها له  ,وكذلك امللك املشرتك مىت احتاج إىل التعمري والرتميم يعمره أصحابه ابشرتاك على مقدار حصصهم؛ ألن مناعة ٍّّ
من أحرز بقصد التملك منقول مباح ال مالك له ملكه ..أي احراز الشي من خالل وضع اليد حقيقه على الشى  ,مثل  (.استغالل االشجار الط بيعية يف اجلبال  .استعمال مياه االمطار .استعمال شباك الصيد يف البحار واحمليطات واالهنار العامة
لص يد االمساك والثروات املائية ) كوهنا مباحه برا وحبرا  , .معىن الغرم من الناحية القانونية عرفت املادة  1112ق م ع ( وفاة املدين الذي بذمته دين لألحد يف حالة اثبات حق الدائنني  .يناذ يف مجيع ماله ويقسم بني الدائنني قسمة الغرما ) ,
ينظر شرح جملة األحكام :م 87 :ص ,79 :األشباه للسيوطي ,235 :ابن النجيم ,151 :الوجيز ,313 :القواعد للندوي. 411 :
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العقوابت واليت ال توجد فيه اي نسبة او تناسب إذ منحت املادة ( )409العذر املخاف للمحارم ابلقيام
جبرمية قتل او ايذا  ,لكنها يف املادة ( )378منعتهم من اقامة حق الشكوى يف جرائم زان الزوجية ؟
أن القانون العراقي قد عد العذر املخاف متوفرا" ارتكبت اجلرمية ضد الزوج أو احدى احملارم أو ضد شريكها
أو ضدها كما سارت على هذا املنهج القوانني األخرى وأنن العذر املخاف خاص ابلزوج الذي يرتبط
بعالقة زواج شرعية بعقد أو زواج عريف  ,وبذلك ال يستايد منه من كان خطيبا" أو من له عالقة غري
مشروعة  ,كما أن العذر خاص يرتبط ابملرأة بعالقة حمرمة أن تكون اجملين عليها أحدى حمارمه ك خته أو أمه
أن املادة ( )409عقوابت قد عدت من العذر املخاف متوفرا" أن ارتكب الزوج جرميته حال مااجئته بتلبس
زوجته أو أحدى حمارمه ابلزان  ,يف حني أن جرمية الزان ال يرتكب أال من قبل املرأة املتزوجة ( املادة /377أ)
عقوابت أو أن تكون أحدى احملارم غري متزوجة وبذلك الميكن وصف الاعل الذي ترتكبه زان .
الفرع الثالث  /انقضاء وسقوط عقوبة جرمية زان الزوجية :

نصت املادة  379من قانون العقوابت العراقي على:
 – 1تنقضي دعوى الزان ويسقط احلق املدين بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن حماكمة الزوج الزاين او برضا
الشاكي ابلعودة اىل معاشرة الزوج الزاين قبل صدور حكم هنائي يف الدعوى.
ويعترب تنازل الزوج عن حماكمة زوجته الزانية تنازال منه عن حماكمة من زان هبا.
 – 2وللزوج كذلك ان مينع السري يف تنايذ احلكم الصادر على زوجه .واذا تويف الشاكي يكون لكل من
اوالده من الزوج املشكو او الوصي عليهم ان مينع السري يف تنايذ احلكم.
ومن أمثلة األحكام املرتبطة ابملادة 379

لدى التدقيق واملداولة وجد أن الثابت من وقائع القضية إعرتاف املتهمة احلدث (ر) بوجود عالقة غرامية هلا
مع املتهم (ف) سابقة لعقد زواجها من املدعو (ع) والذي كان قد تقدم خلطبتها من والدها ونظم عقد
زواج يف حمكمة األحوال الشخصية يف العباسية ابلعدد /82حجة زواج 2009/يف 2009/10/27ومل
حيصل الدخول الشرعي بينهما وكان ذلك دافع املتهمة للهرب مبحض إرادهتا مع املتهم (ف) اىل مدينة بغداد
وحضورمها أمام رجل الدين الذي عقد زواجهما الشاوي وحصل اإلجياب والقبول بني الطرفني رغم علمهما
برابطة الزوجية السابقة ومن مث الدخول الشرعي ومعاشرهتا معاشرة االزواج وقد أتيد ذلك أبقوال والدي
املتهمة وأقوال املتهم (ف) املدونة أقواله أمام احملكمة بصاة شاهد وأقوال املشتكي (ع) والذي تنازل عن
شكواه ضد زوجته احلدث أعاله واملتهم (ف) واملصدقة امام احملكمة بتاريخ  2010/3/12ولثبوت رابطة
الزوجية بني املشتكي (ع) و احلدث أعاله لذا يكون فعلهما منطبقا وأحكام املادة  1/377من قانون
العقوابت بدال من  376منه ولتنازله عن شكواه ضدمها واستنادا ألحكام املادة  1/379من قانون
العقوابت لذا تكون الدعوى منقضية حبقهما وحيث أن احملكمة سارت خالف ذلك لذا تكون القرارات
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كافة الصادرة ابلدعوى غري صحيحة وخمالاة للقانون قرر نقضها واعتبار الدعوى منقضية حبق املتهمة
وإطالق سراحها حاال من اإليداع واإلشعار اىل مدرسة أتهيل الاتيان بذلك وصدر القرار ابالتااق يف
/5رجب1431/ه م املوافق 2010/6/17م .

96

أعرتاض
يف القرار أعاله أن حمكمة التمييز قد بنت قرارها على املادة ( )379فقرة ( )1الذي مضمونه تنازل
الشاكي عن حماكمة الزاين ( الزوجة ) والذي يلحق به تنازله عن حماكمة من زان هبا ,
أي أن هذه اْلرمية تنقضي يف حالة العفو علن أحد الشريك وهو الزوجة الزانية  ,وتكون كالعدم  ,اي
َل يرتتب على احدمها سجل جنائي او يعترب من اصحاب السوابق .
اخلامتة
ومن خالل دراستنا لللتناسب بني التجرمي والعقاب يف جرائم زان الزوجية ( دراسة مقارنة بني الشريعة
اإلسالمية والقانون الوضعي) ظهرت لنا عدة النتائج نذكر أمهها :
 .1ان القاعدة اجلنائية هي وسيلة إلفصاح املشرع عن ارادته يف حتديد ما يعد جرمية من سلوك االنسان
وتعيني االاثر القانونية املرتتبة عليها إن املصلحة حمل احلماية القانونية هي املعيار األساس لتحديد
األمنوذج القانوين للجرائم اليت تنتمي إىل نظام قانوين واحد ومن مث حتديد السلوك الذي يشكل
إهدارا للقيم اليت أسبغ القانون عليها محايته .وهي األساس الذي يتخذه املشرع يف انضوا اجلرائم يف
بنا قانوين معني مستهدفا من ذلك إسباغ احلماية على مصلحة واحدة من جوانبها املختلاة
 .2أن التناسب يف اجلزا يتم يف العقوبة فقط وال ختضع التدابري األحرتازية اىل مبدأ التناسب مع اجلرمية
 .3أن مبدأ التناسب يرتبط بتاريد العقوبة الذي يعد من أهم خصائص التشريعات اجلنائية احلديثة,
ويعين أن تكون العقوبة متناسبة مع اجلرمية ,إذ أن هذا التناسب جيعل من األوىل جزا عادال للثانية,
وأن تاريد العقاب هو الذي جيعل العقوبة صاحلة لتحقيق األغراض املراد حتقيقها منها
 .4أما من حيث العقوبة فإن القانون قد جعل هلذه اجلرمية عقوبة تعد بسيطة وال تتناسب مع جسامة
الاعل املرتكب  ,بعكس ما هو عليه احلال يف الشريعة اإلسالمية إذ حددت جلرمية الزان عقوبة ورادع
قوي ملنع ارتكاب هذه اجلرمية .
 .5فرق الاقها الشريعة اإلسالمية يف عقوبة الزان بني الزاين املتزوج وغري املتزوج إذ شدد عقوبة املتزوج
أ ما غري املتزوج فتكون عقوبة اخف  ,اما يف القانون فلم مييز املشرع بني عقوبة املتزوج و غري املتزوج
 ,وحصرها فقط من دخل بعصمة الزوجية .
 . 96قانون العقوابت رقم  111لسنة  - 1969املادة  , 379العراق – احتادي  ,متييز  ,رقم احلكم  , 799 :أصدرته حمكمة التمييز االحتادية يف 2010/06/17 :
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 .6إن جرمية الزان هي أخطر من جرمية القتل ,وإن كان يف القتل إزهاق للروح فإن يف جرمية الزان ضياع
األنساب واألعراض وما يدل على ذلك-:
أ /أن جرمية الزان هي حق هلل ,وال جيوز التهاون والتنازل عن أقامة احلد فيه.
أما القصاص فيكون فيه ح ّقان حق هلل وحق للعبد وحق العبد هو الغالب وميكن التنازل عنة بدفع الدية أو
العاو عنه لقوله تعاىل:
97
ِ
ِ ِ ِ
ِ
وف وأ ََداء إِلَْي ِه ِبِِحس ٍ
ِ
ان 
 فَ َم ْن ُعف َي لَهُ م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتبَاعٌ ِابل َْم ْع ُر َ
َْ
ب /يقام القصاص على القاتل أما ابإلقرار أو بشهادة رجلني ,أما يف أقامة احلد يف جرمية الزان فيشرتط أربعة
شهود رجال ابلرؤية وذلك لقولة تعاىل  والالَِّت َيْتِني الْ َف ِ
اح َ ِ ِ
استَ ْش ِه ُدواْ َعلَْي ِه َّن أ َْربَعةً
سآئِ ُك ْم فَ ْ
َ َ
َ
شةَ من ن َ
98
ِ
ِمن ُك ْم فَِإن َش ِه ُدواْ فَأ َْم ِس ُك ُ ِ
ت أ َْو ََْي َع َل اَّللُ َهلُ َّن َسبِيالً 
اه َّن ال َْم ْو ُ
ىت يَتَ َوفَّ ُ
وه َّن يف الْبُ يُوت َح ََّ
 .7مل جتعل الشريعة اإلسالمية حق لزوج الزانية إبسقاط إقامة احلد عن الزوجة الزانية ألنه ع ّد من حقوق
هللا ال ميكن التهاون و التنازل عنه ,أما قانون العقوابت العراقي فقد حصر العاو و حتريك الدعوى
فقط بيد أحد الزوجني أي اهنا من احلقوق الشخصية وال جيوز ألحد أن حيرك هذه الدعوى.
 .8ال تسقط دعوى الزان يف التشريع اإلسالمي ابلتقادم على عكس القانون العراقي الوضعي فقد نص
على مجلة من احلاالت على سقوط دعوى الزان يف املادة (.)378
 .9جعل حق حتريك دعوى الزان فقط بيد احد الزوجني يف املادة  ,378وهذا خالف املنطق الهنا من
اجلرائم العامة اليت ال تقتصر اذاها على شخص االزواج وحدهم .
اما التوصيات
 .1جيب العمل على عادة النظر بصياغة ابملواد ( )379 ,378 , 377مبا يالئم خطوهتا على اجملتمع
 .2حتديد طرق األثبات يف هذه املواد وخاصة أن القانون العراقي ال حيدد طرق اثبات اجلرمية كما
كانت الشريعة اإلسالمية تتطلب أثبات اجلرمية املرتكبة حال املااجئة ابلزان أربعة شهود ممن يرون
املرود املكحلة يف حني أن القانون الوضعي يطبق وسائل اإلثبات العامة يف هذه احلالة يكون
القانون الوضعي قد خالف الشريعة اإلسالمية نعتقد بضرورة حضور اجلرمية املرتكبة حالة املااجئة
ابالستازاز اخلطر الباعث الشريف يف املادة  128يف القانون العراقي .
 .3اعتبار جرمية زان الزوجية من اجلرائم العامة وليست الواقعة على األشخاص  ,اسوة مبا سارة عليه
التشريع اإلسالمية ابعتبار هذه اجلرمية هي من جرائم احلدود وال ميكن التهاون والتنازل فيها .
 . 97سورة البقرة /اآلية .178
 . 98سورة النسا  /اآلية .15
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 .4مثلما منحت املادة ( )409من قانون العقوابت العراقي النافذ .العذر املخاف لكل من ارتكب
جرمية القتل ألحد حمارمه  ,متنحه احلق إبقامة الشكوى وحتريك جرمية زان الزوجية وال تقتصر على
الزوج وحدة املادة( )378من قانون العقوابت العراقي النافذ.
 .5أن لاظة احملارم الواردة يف نص املادة عقوابت قد وردت مطلقة ومل حيدد املشرع املقصود هبا  ,إذ أن
الشريعة اإلسالمية قد توسعت يف احملارم من النسا ومنها ما تقوم احلرمة على أساس الدم  ( ,احملارم
والنسبية) أو بسبب الرضاعة .
املصادر
اوَلً  :القرآن الكرمي
اثنياً  :املعاجم اللغوية
 -1اتج العروس من جواهر القاموس ,حممد مرتضى الزبيدي ,املطبعة اخلريية املنش ة جبمالية ,مصر.
 -2لسان العرب  ,لإلمام أي الاضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ,بريوت ط  , ,3دار صادر .1987 ,
 -3املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي /أمحد بن حممد الايومي ,حتقيق يوسف الشيخ حممد ,دار احلديث
 ,القاهرة ,.ط1418 ,2هم .

اثلثاً  :الكتب الفقهية والقانونية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أاثر تطبيق الشريعة يف منع اجلرمية ,حممد بن عبد هللا الزاحم  ,ط ,1دار املنار م القاهرة.1991 ,
األحكام السلطانية ,املاوردي أبو احلسن علي ,دار احلديث – القاهرة.
اصول التحقيق االجرامي  ,د  .سلطان الشاوي ,ط , 1مكتبة السنهوري  ,بغداد .2011 ,
حبوث يف القانون اجلنائي املقارن  ,د .علي عبدهللا الصاو  ,ط , 1املكتبة املصرية  ,مصر . 2010 ,
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ,عال الدين ابو بكر بن مسعود الكاساين,ج ,7ط ,1مطبعة اجلمالية ,مصر,
1328هم.1910-
التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي ,عبد القادر عودة  ,القسم العام,ج , 1ط ,3مكتبة دار
العروبة ,القاهرة.1963 ,
تاسري الشعراوي  ,حممد متويل الشعراوي (املتوىف1418 :هم)  ,طبع ونشر اخبار اليوم 1997,م.
جرمية الزان يف الشريعة اإلسالمية وقانون العقوابت االردين  ,د .حممد صبحي جنم  /مطبعة بريوت سنة .1954
جرمية الزىن ,امحد حممود خليل ,دار املطبوعات اجلامعية ,االسكندرية.1982 ,

- 10جرمية الزىن يف الشريعة االسالمية والقانون الوضعي ,د .عبد اخلالق النواوي ,منشورات املكتبة العصرية ,بريوت,
.1973
- 11جرمية الزىن يف قانون العقوابت العراقي  ,عبد احلميد امحد شهاب ,كلية القانون ,جامعة بغداد.1990 ,
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اجلناايت يف الاقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الاقه اإلسالمي والقانون ,حسن علي الشاذيل ط ,2دار الكتاباجلامعي.
احلدود الشرعية دراسة مقارنة بني التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي  ,د .تيسري أمحيد عبل الركاي
,ط,1منشورات احلليب احلقوقية .2016 ,
احلماية الدستورية احلقوق واحلرايت ,أمحد فتحي سرور ,ط  ,دار الشروق القاهرة .2007 ,
دراسة فقهية مقارنة  ,امحد فتحي هبنسي ,ط ,2الشركة العربية للطباعة والنشر ,مطابع كوستا تسوماس وشركاؤه,
القاهرة.1962 ,
سنن الرتمذي  ,حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي , ,ت :أمحد بن حممد شاكر. ,ج , 2دار الكتب العلمية
,بدون سنة الطبع.
السنن الكربى ,أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين  ,النسائي ,تح :حسن عبد املنعم شليب ,ط
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