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Abstract 
         The legal description of criminal behavior is in 

accordance with the principle of criminal legality, which 
states that "a crime and a penalty shall only be based on a 
law." This principle requires the legislator to describe the 
criminal behavior as a precise description of the conditions 
that must be met in the conduct so that this description takes 
its role in the field of criminalization, Without this 
description, criminal legal certainty is not achieved, and its 
legal importance in criminalization is that it helps to present 
the vocabulary of crimes in a logical manner. 
        The person who has a statement of conduct which 
constitutes a crime and the penalty that the perpetrator is 
committing is the legislator, through the legal texts that he 
establishes. The judge's authority is determined within the 
limits of the text, since he can not regard a behavior as a 
crime Whatever the behavior is contrary to morality or 
harmful to the interest, and this means that determining the 
legal description of conduct as a criminal of the task of the 
legislature, either finding the appropriate description of a 
certain behavior is the work of the judge, which is expressed 
by the process of legal adaptation, and through the judge's 
understanding of the incident presented In front of him, he 
understood the law in fact and matched one on the Another, 
and then give the appropriate legal description.
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ةـاملقدم


      
 

        


        






      



          

      


           
        

دار ابو ،الهنصوص العقابیة في القواهنین غیر الجهنائیة،صام عفیفي عبد البصیرد. ع)١(
.٤٦ص،٢٠٠٩مصر، ،بالهرمالمجد للطباعة 

دار ،هنظریة الجریمة المتعدیة القصد في القاهنون المصري والمقارن،د. جالل ثروت)٢(
.٧٣ص،٢٠٠٣مصر، ،، االسكهندریةالجدیدةالجامعة

.  ٦٣ص،المصدر السابق،البصیر) د. عصام عفیفي عبد ٣(
/أ) من قاهنون العقوبات العراقي على اهنه (لیس الحد ان یحتج بجهله ٣٧تهنص المادة ()٤(

هذا القاهنون او اي قاهنون عقابي اخر ما لم یكن قد تعذر علمه بالقاهنون الذي ألحكام
یعاقب على الجریمة بسبب القوة القاهرة).
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دراسة مقارهنة في ،ر، ازمة الشرعیة الجهنائیة ووسائل عالجهاعصام عفیفي عبد البصی) د.١(
مصر، ،دار ابو المجد للطباعة بالهرم،١القاهنون الوضعي والفقه الجهنائي االسالمي، ط

،؛ د. علي عبد القادر القهوجي، شرح قاهنون العقوبات القسم العام٩٥ص،٢٠٠٤
ود هنجیب حسهني، شرح ؛ د. محم٧١ص،٢٠٠٨بیروت، ،مهنشورات الحلبي الحقوقیة

،س- ب،بیروت،مهنشورات الحلبي الحقوقیة،قاهنون العقوبات اللبهناهني، القسم العام
.١٢٣ص
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املبحث االول

ماهية الوصف القاهنوهني للسلوك





املطلب االول
تعريف الوصف القاهنوهني 
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،دراسة مقارهنة،العود الى الجریمة واالعتیاد على االجرام،حمد عبد العزیز االلفيأ) ١(
.٤٦ص،١٩٦٥،جامعة القاهرة ،كلیة الحقوق،طروحة دكتوراهأ

،، المكتبة القاهنوهنیة، بغداد٢ي، التكییف القاهنوهني للدعوى الجهنائیة، طد. جواد الرهیم)٢(
.١٨٨، ص٢٠٠٦

،التكییف القاهنوهني للجرائم في قاهنون العقوبات العراقي،هدى سالم محمد االطرقجي)٣(
.١٤٠، ص٢٠٠٠،كلیة القاهنون،اطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل،دراسة مقارهنة 

الوصف القاهنوهني للجریمة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القاهنوهنیة د. فرقد عباد العارضي،)٤(
.١٨٧ص،جامعة بابل،كلیة القاهنون،٢٠١١، ١، العدد٣والسیاسیة، المجلد

جامعة ،رسالة ماجستیر،دراسة مقارهنة،التجاوز في االباحة،سامیة عبد الرزاق خلف)٥(
.٩٤ص،٢٠٠٠،كلیة القاهنون،بغداد
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املطلب الثاهني
أهمية الوصف القاهنوهني للسلوك االجرامي






.١٨٧ص،مصدر سابق،العارضي) د. فرقد عباد١(
مكتبة الهنهضة ،٢ط) د. سعید مصطفى السعید، االحكام العامة في قاهنون العقوبات،٢(

.٧٨، ص١٩٥٣،القاهرة،المصریة
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،االسكهندریة،مهنشأة المعارف،٣) د. رمسیس بههنام، الهنظریة العامة للقاهنون الجهنائي، ط ١(
.٤٧٣، ص١٩٩٧

.٤٧٧ص،المصدر هنفسه)٢(
.٤٧٣ص،لمصدر هنفسها)٣(
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،السهنة السادسة،مجلة رسالة الحقوق،الهنمذج القاهنوهني للجریمة،احمد جابر صالح احمد)١(
.٣٠٧جامعة كربالء، ص،كلیة الحقوق٢٠١٤،العدد االول

ریفه بأهنه االستیالء على حیازة عهني الفقه بتعالذ،لم یعرف المشرع العراقي االختالس)٢(
او هنزعه من المجهنى علیه وادخاله يءأو حائزه، فهو هنقل الشرضى مالكه بغیر يءش

شرح ،د. ماهر عبد شویش الدره،الى حیازة الجاهني بغیر علم المجهنى علیه وبدون رضاه
.٢٦٠ص،س- ب،بغداد،المكتبة القاهنوهنیة،القسم الخاص،قاهنون العقوبات

) من قاهنون العقوبات العراقي.٤٥٠-٤٣٩یهنظر، المواد ()٣(
) من قاهنون العقوبات العراقي.٤٥٤-٤٥٣یهنظر، المواد ()٤(
) من قاهنون العقوبات العراقي.٣٢١-٣١٥یهنظر، المواد ()٥(
.٤٧٣مصدر سابق، ص،د. رمسیس بههنام)٦(
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املبحث الثاهني
جياد الوصف القاهنوهني للسلوك االجراميإ

        


        



             



املطلب االول
الواقعةفهم 

         





    




.٣٢د. هدى سالم األطرقجي، مصدر سابق، ص)١(
.٦٥هنفس المصدر، ص)٢(
،١٩٦٧،القاهرة،لمطبعة العالمیةالهنظریة العامة في ظروف الجریمة، ا،د. عادل عازر)٣(

.٢٦ص
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،یهنظر في تفصیل هذه الهنظریة)١(
    Remo Pannain: Manuale di diritto penale. V.I.N. 99.p.169, 

Francesco carnelutti: Teoria generale del reato.1933.n18.p436. 
cario saltelli e Enrico Romano Di Falco: commento teoricopratico 
del codice pendle. 1963.V.I.n.89.p214; Raffaele Dolce: Lineamenti 
di una teoria generali delle scusantidel diritto penale, 1975.p.175. 

.هنفسهاأشار إلیهم المصدر هنفسه، الصفحة 
زیع، د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، القاعدة الجهنائیة، الشركة الشرقیة للهنشر والتو )٢(

.١١٣، ص١٩٦٧،لبهنان،بیروت
.٦٥د. هدى سالم األطرقجي، مصدر سابق، ص)٣(
.٢٦د. عادل عازر، المصدر السابق، ص)٤(
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؛ د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي، المصدر السابق، ٢٦، صیهنظر، المصدر هنفسه)١(
.٦٨؛ د. هدى سالم األطرقجي، المصدر السابق، ص١١٥ص

قاهنون العقوبات العراقي.) من ٤٣٩المادة (،یهنظر)٢(
یهنظر، الفصل األول والثاهني من الباب األول من الكتاب الثالث لقاهنون العقوبات )٣(

العراقي.



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

٣٤٥

        
            

            


 








          





) عقوبات عراقي.٣٧٩یهنظر، المادة ()١(
) مصري.٧٤) عقوبات عراقي، والمادة (١٥٤، ٥٩یهنظر، المواد ()٢(
) عقوبات ٩٣ة العراقي والمادة () من أصول المحاكمات الجزائی٢٩٩یهنظر، المادة ()٣(

عراقي.
) من أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٢٣٢-٢٣٠یهنظر، المواد ()٤(
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) عقوبات عراقي.٤٦- ٣٩یهنظر، المواد ()١(
) أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٣٠٤یهنظر، المادة ()٢(
) من أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٦یهنظر، المادة ()٣(
، ٣٠٥، ٣٠٠) من قاهنون العقوبات العراقي وكذلك المواد (١٥٤، ١٥٣یهنظر، المواد ()٤(

) من قاهنون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.٣٠٦
؛ د. هدى سالم األطرقجي، مصدر سابق، ٢٨یهنظر، د. عادل عازر، مصدر سابق، ص)٥(

.٦٩ص
عام أو محل عام أو یعاقب ... من وجد في طریق-١) ق.ع على (٣٨٦) تهنص المادة (٦(

أو أحدث شغبًا أو إزعاجًا محل مباح للجمهور في حالة سكر بین بأن فقد صوابه
...).للغیر
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؛ د. هدى سالم األطرقجي، المصدر ٢٨یهنظر، د. عادل عازر، المصدر السابق، ص)١(
.٦٩السابق، ص

.٦٥یهنظر، د. هدى سالم األطرقجي، مصدر سابق، ص)٢(
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املطلب الثاهني
فهم القاهنون







   



            

        



   

           





/ب) من قاهنون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي.١٨٢یهنظر، المادة ()١(
/جـ) من هنفس القاهنون.٢٠٣یهنظر، المادة ()٢(
.٧١د. هدى سالم األطرقجي، مصدر سابق، ص)٣(
.٩٩د. سعید مصطفى السعید، مصدر سابق، ص)٤(
،فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، شرح قاهنون العقوبات، القسم العام، مطبعة الزماند.)٥(

.٤٧، ص١٩٩٢،بغداد
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د. سمیر عالیة، شرح قاهنون العقوبات القسم العام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والهنشر )١(
.٦٩، ص٢٠٠٢،بیروت،والتوزیع

محاضرات القیت على طلبة ،د. حسن عودة زعال، شرح قاهنون العقوبات القسم العام)٢(
.١١، ص١٩٩٦/١٩٩٧،الموصل،قسم القاهنون،كلیة الحدباء الجامعة

.٧٠) د. سمیر عالیة، مصدر سابق، ص٣(
.٤٩د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، مصدر سابق، ص)٤(
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.٥٢د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، مصدر سابق، ص)١(
.١٣مصدر سابق، ص،د. حسن عودة زعال)٢(
=ههناك عدة قواعد متبعة في التفسیر وهي كما یلي:)٣(
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الخاص یقید الهنص العام، فكما هو معروف بأن القاهنون الخاص الذي قاعدة الهنص -١=
یعالج موضوعًا معیهنًا یؤخذ أوًال، ثم الهنصوص العامة في حالة عدم وجود للهنص 

قاعدة خاصة فتطبق أوًال، ثم القاعدة مجال قاهنون العقوبات إذا وجدتالخاص، ففي
من )٤٠٥الحال في المادة (يا هكمهنفسههنونالعامة، وقد تكون تلك القاعدتین في القا

) من قاهنون ٤٠٦جریمة القتل العمد، والمادة (قاعدة عامة لدقاهنون العقوبات  التي تع
العقوبات  التي تهنص على حاالت خاصة في القتل، وقد تكون القاعدتان في قاهنوهنین، 

ن كما في حالة ارتكاب جریمة من قبل حدث، فیطبق أوًال الهنصوص الموجودة في قاهنو 
رعایة األحداث ثم هنصوص قاهنون العقوبات.

قاعدة الهنص بعید المدى یستوعب الهنص قصیر المدى: الهنص المستوعب هو الذي - ٢
یعاقب على جریمة متدرجة أو جریمة مركبة، ومثال الجریمة المتدرجة هو تدرج القاتل 

منلفي ضرب المجهني علیه إلى إزهاق روحه، وفي هذه الحالة یطبق هنص جریمة القت
دون هنص الضرب، ومثال الجریمة المركبة هو السرقة التي ترتكب على دفعات من 

مكان واحد.
الهنص األصلي یعوض عن الهنص االحتیاطي: األصل أن عقوبة الجریمة تطبق بحق - ٣

الجاهني في حالة إتمام مشروعه اإلجرامي، فالجاهني في جریمة القتل یعاقب بعقوبة القتل 
وح المجهني علیه، ولكن في حالة عدم استطاعته من إتمام الجریمة إذا تمكن من إزهاق ر 

فیعاقب بالهنص االحتیاطي وهو الشروع في الجریمة.
.١٣یهنظر: د. حسن عودة زعال، مصدر سابق، ص
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املطلب الثالث
مطابقة السلوك للنموذج القاهنوهني

  
            







          



           


        

          
           




.٧١د. هدى سالم األطرقجي، مصدر سابق، ص)١(
ة لوضع هنظریة محاولة فقهی،المطابقة في التجریم،د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي)٢(

.٥، ص١٩٩١،القاهرة،دار الهنهضة العربیة،عامة للمطابقة
،حمد فتحي سرور، الوسیط في قاهنون العقوبات القسم العام، دار الهنهضة العربیةأد. )٣(

.١٤٣، ص١٩٩٦،القاهرة
.٣٧د. فخري عبد الرزاق صلبي الحدیثي، مصدر سابق، ص)٤(
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ةـخلامتا
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بق، هنفس الصفحة.د. أحمد فتحي سرور، المصدر السا)١(
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