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                           املصتخلص
١ٝ اييت إٕ تداعٝات ايصٝاغ١ اؾاَد٠ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥، إىل داْب اٯثاز ايطًب

أؾسشٖا ايتطبٝل ايصازّ يًُباد٨ ا٭ضاض١ٝ يٓعس١ٜ ايتذسِٜ ٚايعكاب يف إطاز َبدأ ايػسع١ٝ 
اؾصا١ٝ٥، َٚا ٚيدت٘ َٔ أش١َ َعسٚؾ١، ؾإٕ ذيو اضتدع٢ َٔ املػسع اؾٓا٥ٞ إٔ ٜطتعني 
ببعض أدٚات ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ يتذاٚش ٖرٙ ا٭ش١َ، َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ آثاز. َٚٔ مج١ً 

ا٭دٚات اضتدداّ املػسع يًصٛز املدتًؿ١ يًصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ ٖرٙ 
ايتػسٜعٞ إلضؿا٤ ْٛع َٔ املس١ْٚ عًٝٗا ملٛاد١ٗ أمناط ٚصٛز ٚٚضا٥ٌ ايطًٛى اإلدساَٞ 
املطتشدث١. ٚؾط٬ً عٔ ذيو ؾإ ايصٝاغ١ املس١ْ تٓعهظ أثازٖا ع٢ً ايطًطتني ايتػسٜع١ٝ 

٘ اىل ايتعدٌٜ املطتُس يًٓصٛص س١ْ ػٓب املػسع ؾ٥ٛٚايكطا١ٝ٥، سٝح إ ايصٝاغ١ امل
ايكا١ْْٝٛ، نُا اْٗا متٓح ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ ٚاضع١ يف ؾِٗ ٚتؿطري ايٓص، مبا 
ميهٓ٘ َٔ ػاٚش سا٫ت مجٛد ايٓص أٚ عدّ اْطباق٘ ع٢ً ايٛاقع١ ٖٚرا نً٘ يف أطاز َبدأ 

ا٥ِ اٚ ؾسض عكٛبات مل ٜتطُٓٗا ايٓص ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ دٕٚ إٔ ٜ٪دٟ ذيو اىل خًل دس
 ٚإ دا٤ بايصٝاغ١ املس١ْ.

 ايصٝاغ١اؾاَد٠  اؾصا١ٝ٥، ايصٝاغ١ ايػسع١ٝأش١َ ايتػسٜعٞ، ايؿساؽ ايهًُات املؿتاس١ٝ: 
 بٝاض.ايكاعد٠ ع٢ً اؾٓا١ٝ٥، ػص١٥ ايكاعد٠ ، املس١ْ

Abstract 

        The frozen formulation of criminal legal provisions and 

the negative effects resulting from the strict application of 

basic principles of the theory of crimination and punishment 

within the frame of the principle of penal legality and the 
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known crisis it has produced, have required the criminal 

legislature to use some devices of legislative formulation to 

overcome such a crisis and the effects consequent from it. 

Among such devices is the legislator's use of different forms 

to fill legislative gaps for imparting a sort of flexibility to the 

criminal legal provision to confront patterns, forms and 

means of modern criminal conduct ,Moreover, the effects of  

flexible formulation are reflected in the legislative and 

judicial authorities it makes the legislature avoid  having 

recourse to continuous amendment of legal provisions. It 

also grants the criminal judge a wide discretionary power in 

understanding and explaining the legal provision, which 

makes him  overcome  the cases of frozen provision or the 

non adaptation of it to the fact. AII of that should be within 

the  frame of penal legality principle without creating crime 

or  imposing punishments not included in the legal provision 

even it is formulated. 

Key word: Legislative vacuum, crisis of criminal 

legitimacy, rigid language and flexible language, 

fragmentation of the criminal rule, the rule is white 

 ة ـاملقدم
 : ايتعسٜـ باملٛضٛع -أ٫ًٚ

ملا نإ ايتػسٜع اؾصا٥ٞ ٖٛ َٔ ٚضع ايبػس، يرا ؾاْ٘ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ نا٬ًَ  
َٚطتٛعبًا ؾُٝع صٛز ايطًٛى ٚا٭ؾعاٍ ا٫دسا١َٝ املطتشدث١، إذ ٫ بد إٔ ٜعرتٜ٘ مجٛد أٚ 

ًًُا باملٛضٛع إٔ ٜػٛب٘ ْكص أٚ ٜهتٓؿ٘ غُٛض، يرا ؾإٕ املػسع اؾٓا٥ٞ َُٗا نإ َ
املساد تٓعُٝ٘ بٓص، ؾ٬ ميهٔ إٔ حيٝط بهٌ تؿاصٌٝ ا٭َٛز ٚدص٥ٝاتٗا ٚقت ضٓ٘ 
يًكإْٛ، إذ أْ٘ ٜعٌُ يف إطاز املباد٨ ا٭ضاض١ٝ اييت تطتٓد عًٝٗا ْعس١ٜ ايتذسِٜ ٚايعكاب 
املتُج١ً بإٔ )٫ عكاب ع٢ً ؾعٌ أٚ اَتٓاع إ٫ بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ ٜٓص ع٢ً ػسمي٘ ٚقت 

٘ ٫ٚ جيٛش تٛقٝع عكٛبات أٚ تدابري اسرتاش١ٜ مل ٜٓص عًٝٗا ايكإْٛ( ٚاملطتكس اقرتاؾ
تطُٝت٘ مببدأ )ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥( ، مما ٜعين إٔ اٟ ؾعٌ أٚ ضًٛى ٫ ٜػهٌ دسمي١ إ٫ إذا 

http://oraom.adaptastion/
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ٚدد ْص ٜطؿٞ عًٝ٘ ايصؿ١ ا٫دسا١َٝ ، غري إٔ تطٛز عذ١ً اؿٝا٠ ٚظٗٛز أمناط ٚصٝؼ 
زتهاب اؾسا٥ِ قد سد٣ ظاْب َٔ ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ إىل ايكٍٛ بإٔ ٚصٛز ٚٚضا٥ٌ َبتهس٠ يف ا

ٖرا املبدأ ٜٛيد أش١َ يف اطاز ٖرا ايتػسٜع ٖٚٞ مجٛد ايٓص اؾٓا٥ٞ ٚعدّ قدزت٘ ع٢ً 
َٛاد١ٗ ايتطٛزات يف اجملتُع ٚصٛز ايطًٛى املطتشدث١ اييت مل تسد إىل ذٖٔ املػسع 

ايرٟ ٜكتطٞ َٛاد١ٗ ٖرا اؾُٛد اؾصا٥ٞ عٓد ٚضع٘ ٚصٝاغت٘ يٓص ايتذسِٜ. ا٭َس 
بٓصٛص تتطِ بٓٛع َٔ املس١ْٚ ٚذات صٝاغ١ تػسٜع١ٝ تطتذٝب يتطٛزات ا٭ٚضاع 

 املدتًؿ١ ٚمبا ٜ٪َٔ ٜٚهؿٌ َٛاد١ٗ ا٭ش١َ اييت تٓتاب َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥. 
 ا١ُٖٝ املٛضٛع :  -ثاًْٝا

ٛاد١ٗ أش١َ تتذ٢ً أ١ُٖٝ َٛضٛع )دٚز ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يف َ 
ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥( نْٛٗا إسد٣ ا٫دٚات ايتػسٜع١ٝ اييت ٜطتعني بٗا املػسع يف صٝاغ١ 
ايٓص ايعكابٞ، نُا ٚتربش أ١ُٖٝ املٛضٛع نْٛ٘ ٜعد َٔ اِٖ صٛز َعاؾ١ اؾُٛد ايرٟ 
ٜعرتٟ ْصٛص قإْٛ ايعكٛبات ٚا٭ش١َ اييت ٜطببٗا َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚاييت ٜعتُدٖا 

اؾٓا٥ٞ املعاصس يف َٛاد١ٗ تداعٝات ٖرٙ ا٭ش١َ، نُا إٔ أُٖٝت٘ تتذ٢ً يف ضسٚز٠ املػسع 
سطٛز ٖرٙ ايؿهس٠ يف ذٖٔ املػسع ٚايؿكٝ٘ ٚايكاضٞ يتهٕٛ ايصٝاغ١ املس١ْ عا٬َ َػرتنا 

 يف صٝاغ١ ايٓص ٚؼًًٝ٘ ٚتطبٝك٘.
ٚبطبب ٖرٙ ا١ُٖٝ٫ ؾكد اضتدعت َٛدبات ايبشح ايعًُٞ إ ْطٛف بني اضايٝب 

ٕٓٛ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ َٔ داْب ٚايدٚز ايرٟ ٜٓبػٞ إ ٜٓٗض ب٘ ايكاضٞ ٚايؿكٝ٘ يف ٚؾ
اضتٝعاب ٚؾِٗ ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ اييت ٜٗدف إيٝٗا املػسع باسجا عٓٗا بني ا٫ضباب املٛدب١ 

 يًتػسٜع َٚع٢ٓ ٚزٚح ايٓص َٔ داْب اخس.
 ٖدف ايدزاض١ :  -ثايجًا

يصٝاغ١ املس١ْ يف َٛاد١ٗ ا٫ش١َ ايٓاغ١٦ عٔ تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ اىل أثبات ا١ُٖٝ ا 
ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ، نُا تٗدف اىل ا١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٓٗض ب٘ ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ يف 
اضتٝعاب ٚؾِٗ ٚتأٌٜٚ ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ تٛظٝـ املس١ْٚ ايتػسٜع١ٝ يتدازى ساي١ 

امناط ايطًٛى ا٫دساَٞ  اؾُٛد ٚايػُٛض ٚاإلبٗاّ ايرٟ ٜعرتٟ ايٓص ملٛاد١ٗ نٌ
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بني ايطًٛى ايُٓٛذدٞ ايرٟ املطتشدث١، ٚيٝتٛىل ايكاضٞ بايتايٞ ١َُٗ املٛا١ُ٥ ٚامل١ُ٥٬ 
املػسع يف )ايُٓٛذز ايكاْْٛٞ اجملسد( ٚبني ايطًٛى املستهب ٚاملعسٚف ؾكٗا أٚزدٙ 

ا ٚصؿ٘ بايطًٛى ايٛاقعٞ )ايؿعٌ املستهب(، أٟ املطابك١ بني ايتذسٜد ٚايٛاقع، أٟ بني َ
املػسع ٚبني َا أتاٙ اؾاْٞ، ٚتطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً دٚز ٚأ١ُٖٝ ٚضا٥ٌ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ 
يف تطُني ايٓص اؾٓا٥ٞ قدزا َٓاضبا َٔ املس١ْٚ ٜطِٗ يف َعاؾ١ أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥، 

 َطتٓدٜٔ يف ذيو إىل اؿًٍٛ ايؿك١ٝٗ ٚايٓصٛص ايتػسٜع١ٝ ٚؾهس٠ ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥. 
 َػه١ً ايدزاض١ :  -عًازاب

تتُشٛز َػه١ً ايدزاض١ سٍٛ َد٣ اعتٓام املػسع ٚايؿكٝ٘ ٚايكاضٞ اؾٓا٥ٞ  
يؿهس٠ ا٫ضتعا١ْ بأدٚات ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ املس١ْ، ٚنٝؿ١ٝ تسضٝذ ايٝكني ايهايف يد٣ 
ايكاضٞ ٚايؿكٝ٘ يف ادزاى َد٣ ؾاع١ًٝ ٖرٙ ا٭دٚات يف َعاؾ١ َعاٖس اش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ 

ضد ايٓكص ٚايػُٛض ايرٟ ٜعرتٟ ايٓصٛص اؾصا١ٝ٥ عٓد تطبٝكٗا ٚإ ٜدزى ايكاضٞ إ ٚ
ْصٛص ايتذسِٜ تٓطٟٛ ع٢ً قدز نبري َٔ املٗاز٠ ٚايؿٔ ايتػسٜعٞ مبا ميهٓ٘ َٔ ايتػًب أٚ 

 ػاٚش ايهجري َٔ َعاٖس أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥.
 َٓٗذ١ٝ ايبشح :  -خاَطًا

ٓٗر ايتشًًٝٞ ٚا٫ضتكسا٥ٞ ٚايتطبٝكٞ، ضٓعتُد يف دزاض١ املٛضٛع ع٢ً امل 
َٓتٗذني يف ذيو اضًٛب ايتشًٌٝ ايكاْْٛٞ يًٓصٛص اؾصا١ٝ٥ ٚا٫ؾهاز ذات ايص١ً 
باملٛضٛع، َع قاٚي١ تأصٌٝ بعض ا٭ؾهاز ٚاملعاؾات مبا ٜٓطذِ َع زٚح ايكإْٛ 

 إٔ.اؾٓا٥ٞ ٚاِٖ املباد٨ اييت ٜكّٛ عًٝٗا َع إٜساد يًكسازات ايكطا١ٝ٥ بٗرا ايػ
 ٖٝه١ًٝ ايبشح :  -ضادضًا

  -ضٓتٓاٍٚ ٖرا ايبشح عطب اـط١ ا٫ت١ٝ :
 : َؿّٗٛ ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥.   املبشح ا٭ٍٚ

 املبشح ايجاْٞ : َربزات ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥. 
: تطبٝكات ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يتدؿٝـ أش١َ ايػسع١ٝ ايجايح املبشح

 صا١ٝ٥.اؾ
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 املبحث األول

 مفووم الصياغة املرنة للهصوص اجلهائية
تتشًٌ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ دٓا١ٝ٥ ناْت أّ غري دٓا١ٝ٥ إىل غكني : تهًٝـ ٚدصا٤.  

أَا ايتهًٝـ ؾٗٛ أَس ٜتٛد٘ ب٘ املػسع إىل املهًـ باـطٛع يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚإطاع١ 
تب٘ املػسع مبكتط٢ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ َطُْٛٗا، أَا غل اؾصا٤ ؾٝتطُٔ اؾصا٤ ايرٟ ٜس

 . (1)ٚذيو ملٔ خيايـ ايتهًٝـ ايرٟ تطُٓت٘ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ أَسًا أنإ أّ ًْٗٝا
ٜٚعد ايٓص ايتػسٜعٞ ٖٛ املصدز ايٛسٝد يًتذسِٜ ٚايعكاب، ٖٚرا ٜ٪ند اسرتاّ  

ؾٓا١ٝ٥ َا ٖٞ إ٫ ٚايتصاّ املػسع اؾٓا٥ٞ مببدأ )ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥(. ٚبايتايٞ ؾإٕ ايكاعد٠ ا
ٖٚرا ٜعين إ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٖٞ ْتاز قٝاّ املػسع  –اؾصاح ٚتعبري عٔ ٖرا املبدأ 

 .(2)بإؾساؽ قت٣ٛ َبدأ )ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥( يف قايب ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥
ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع ؾإٕ ٖرا املبدأ ٜؿٝد بإٔ أٟ ؾعٌ َٔ أؾعاٍ ا٭ؾساد ٚأٟ ضسب  

 ٜػهٌ دسمي١ ؼت أٟ ذزٜع١ إ٫ إذا ٚدد ْص يف قإْٛ زأٖ ٜكسز َٔ أضساب ضًٛنٝاتِٗ ٫
 .(3)اضؿا٤ ايصؿ١ ا٫دسا١َٝ ع٢ً ذيو ايؿعٌ املعني ٜٚستب ي٘ دصا٤

يرا ؾإٕ اضتٓاد املػسع هلرا املبدأ يف صٝاغ١ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ قد ٜٛيد اش١َ يف  
ٕٛ ؾٝ٘ املػسع اؾٓا٥ٞ ايٓعاّ اؾٓا٥ٞ ٜٚصٝب ايكإْٛ باؾُٛد ٚايعذص، ا٭َس ايرٟ ٜه

َدعًٛا اىل ايًذ٤ٛ إىل اعتُاد صٝاغ١ تػسٜع١ٝ تتطِ بكدز َٔ املس١ْٚ َطتٓدا يف ذيو إىل 
ٚضا٥ٌ أٚ أدٚات تػسٜع١ٝ َٓاضب١ يتدؿٝـ ٖرا اؾُٛد، ٚيٝذعًٗا َطتٛعب١ يٛقا٥ع 
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( د. فخخي عبج الخزاؽ صمبي الحجيثي، شخح قانؽف العقؽبات ، القدػ العاـ، جامعة بغجاد، 1)
  .13، ص3449
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 َٚطتذدات املطتكبٌ قدز اإلَهإ َٚا ٜرتتب َٔ آثاز ع٢ً اْؿساد ايتػسٜع نُصدز ٚسٝد يف
 ايتذسِٜ ٚايعكاب.

ٚيًٛقٛف ع٢ً َؿّٗٛ ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ نْٛٗا َٔ ادٚات  
  -ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ يًكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥، ؾإْٓا ضٓتٓاٍٚ ٖرا املؿّٗٛ يف َطًبني ٚنُا ٜأتٞ :

 املطًب ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥.
 ١ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥املطًب ايجاْٞ: أ١ُٖٝ ايصٝاغ١ املسْ

 املطلب األول

 تعريف الصياغة املرنة للهصوص اجلهائية
ٜتٓاٍٚ ٖرا املطًب ؾسعني سٝح ضٓتعسض يف ايؿسع ا٫ٍٚ إىل تعسٜـ ايصٝاغ١  

 املس١ْ  يػ١ ٚضٓتطسم يف ايؿسع ايجاْٞ اىل تعسٜـ ايصٝاغ١ املس١ْ اصط٬سا ٚنُا ٜأتٞ : 
 ايؿسع ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايصٝاغ١ املس١ْ يػ١ً

إٕ َصطًح )ايصٝاغ١ املس١ْ( ٜتأيـ َٔ نًُتني )ايصٝاغ١( ٚ)املس١ْ( ٚايصٝاغ١ 
يف ايًػ١ ايعسب١ٝ َػتك١ َٔ ايؿعٌ ايج٬ثٞ )صاؽ( ٚصاؽ ايه١ًُ: أٟ بٓاٖا َٔ ن١ًُ أخس٣ 
ع٢ً ١٦ٖٝ كصٛص١ ٚصاؽ ٚصٝػ١ ٚصٝاغ١ ٚصٝٛغ١ ايػ٤ٞ: أٟ ضبه٘ أٚ ٖٝأٙ ع٢ً 

 .(1)َجاٍ َطتكِٝ
بٗا تستٝب ايه٬ّ ع٢ً مٛ َعني َٔ أدٌ إٜصاٍ ا٭ؾهاز  أٟ إٔ ايصٝاغ١ ٜساد

 .(2)ٚايػاٜات املكصٛد٠ بايٓص َٔ خ٬ٍ ا٭يؿاظ املطتع١ًُ
 

                                                      

 .441، دار السذخؽ، بيخوت، ص13لؽيذ معمؽؼ: االسشجج في المغة، ط (3)
, 3432الذيخ دمحم بؼ أبي بكخ الخازي، مختار الرحاح، مكتبة لبشاف، بيخوت،  (9)

 .333ص
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أَا ن١ًُ َس١ْ، ؾٗٞ َػتك١ َٔ ايؿعٌ َسٕ، َٚسََٕ َس١ًْٚ َٚسًْٚا َٚسا١ًْ: أٟ ٫ٕ يف 
ب ؾٝ٘ ٫ٕٚ ي٘، ص٬ب١ٍ، َٚسٕ َسًْٚا َٚسا١ًْ ع٢ً ايػ٤ٞ: أٟ اعتادٙ ٚداَٚ٘، أٟ أيؿ٘، ؾدز

ّٛد، ٚاملسٕ: ذٚ املس١ْٚ  .(1)ٚمتسٕ ع٢ً ايػ٤ٞ: تدزب ٚتع
 ايؿسع ايجاْٞ: تعسٜـ ايصٝاغ١ املس١ْ اصط٬سًا

٫ خيؿ٢ ع٢ً املٗتُني بايػ٪ٕٚ ايكا١ْْٝٛ ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص َِٓٗ ايكا٥ُني 
صٝاغ١ ع٢ً أَس ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ، املصاعب اؾ١ُ ٚايتشدٜات اؾد١ٜ، اييت تٛادِٗٗ يف 

َباد٨ قا١ْْٝٛ عا١َ يتًب١ٝ َٚٛاد١ٗ َػانٌ اؿٝا٠ املدتًؿ١ يف دٛاْبٗا ا٫دتُاع١ٝ 
ٚا٫قتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ، ٚسٝح إٔ ٖرٙ ايكٛاعد ٚاملباد٨ ايكا١ْْٝٛ تتطًب قدزًا نبريا َٔ 

عٔ غسٚط ايكاعد٠ –اـرب٠ ٚاملٗاز٠، يٛضعٗا يف املهإ املٓاضب يهٞ تتطِ ؾط٬ً 
بايجبات ٚا٫ضتكساز، ا٭َس ايرٟ ٜٓبػٞ إٔ تصاؽ ع٢ً قدز نبري َٔ  -ٚؾ١ايكا١ْْٝٛ املعس

ايدزا١ٜ ٚاملعسؾ١ بأصٍٛ ٚؾٔ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ساي١ ايجبات ٚا٫ضتكساز 
يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚاضتٝعابٗا ملطتذدات اؿٝا٠، تتطًب إٔ تهٕٛ صٝاغتٗا ع٢ً قدز َٔ 

 غبح اؾُٛد ٚايكٛايب ايطٝك١. املس١ْٚ مبا ٜطُٔ إبعادٖا عٔ
ؾايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ بػهٌ عاّ ٜساد بٗا فُٛع١ ايٛضا٥ٌ ٚا٭دٚات ٚايكٛاعد 
املطتدد١َ يصٝاغ١ ا٭ؾهاز ايكا١ْْٝٛ ٚا٭سهاّ ايتػسٜع١ٝ بطسٜك١ تٝطس ٚتطٌٗ تطبٝل 

رٟ أسهاّ ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ صٗس ٚقا٥ع اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يف قٛايب تػسٜع١ٝ يتشكٝل ايػسض اي
، ٜٚتِ ذيو بتٛظٝـ ايٛضا٥ٌ ٚا٭دٚات املػاز إيٝٗا يف (2)تٓػدٙ ايطٝاض١ ايكا١ْْٝٛ يًدٚي١

تسمج١ َطُٕٛ ايكاعد٠ تسمج١ صادق١، ٚإعطا٥ٗا ايػهٌ ايعًُٞ ايرٟ تصًح ب٘ 
, مما ٜعين إٔ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ ؾٔ ٫بد يتُاّ َعسؾت٘ َٔ دزاض١ َطتؿٝط١ (3)يًتطبٝل

                                                      

 .233لؽيذ معمؽؼ، مرجر سابق، ص (3)
 د. عرست عبج السجيج بكخ: أصؽؿ التذخيع، دراسة في إعجاد التذخيع وصياغتو، دار (9)

 .31، ص3444الذؤوف الثقافية العامة، بغجاد، 
د. تؽفيق حدؼ فخج: السجخل لجراسة العمـؽ القانؽنية، مؤسدة الثقافة الجامعية،  (1)

 .314، ص3421االسكشجرية، 



 (00( ، السنة )02( ، العدد )02جلة الرافدين للحقوق ، المجلد )م

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

111 

ممٔ ميازضٗا إٔ ٜهٕٛ يدٜ٘ قدز نبري َٔ ايعًِ ٚاملعسؾ١ يف عًِ  ٚػسب١ ط١ًٜٛ, ٚتطتًصّ
ايكإْٛ ٚأصٛي٘ ٚتازخي٘، َٚدزنًا يعسٚف ٚتطٛزات ايصَإ ٚاملهإ ٚايب١٦ٝ، يهٞ ٜٓتٗٞ إىل 

 سًٍٛ ع٢ً غهٌ قاعد٠ قا١ْْٝٛ تتصـ بايعُّٛ ٚايتذسٜد ٚا٫يصاّ، نُا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ: 

ع٬قات ايكا١ْْٝٛ ٚإىل َا ميهٔ سصٛي٘ يف غا١ًَ ملا ٜساد تٓعُٝ٘ سا٫ً َٔ اي -1
 املطتكبٌ.

 .(1)ض١ًٗ ايتطٛز )َس١ْ(، ٚتتٛاؾل َع املسانص املاد١ٜ املطتذد٠ -2
غري إٔ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ تتبأٜ تبعا يطبٝع١ ا٫ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ ايطا٥د٠، نُا 

د٠ إذا أْٗا ترتاٚح َٔ سٝح ا٭ضًٛب بني ايصٝاغ١ اؾاَد٠ ٚاملس١ْ، ؾايصٝاغ١ تعد داَ
، ٚمت إٜساد ْصٛصٗا بػهٌ قدد ؼدٜدا (2)ناْت تٛاد٘ ؾسضا َعٝٓا أٚ ٚقا٥ع قدد٠

داَدا ٚقهًُا ٜكٝد َطبك٘ تكٝٝدًا سسؾًٝا صازًَا، أَا ايصٝاغ١ املس١ْ، ؾٗٞ اييت ٫ ؼدد 
اؿهِ أٚ َا ُتدطِع ي٘ َٔ أؾساد ٚٚقا٥ع ؼدٜدًا َٓطبطًا، داَعًا َاْعًا، أٟ أْٗا تتطِ 

١ٝ ا٫ضتذاب١ ؿهِ اؿا٫ت ايع١ًُٝ املطتذد٠ عٓد ايتطبٝل، ٚمتٓح د١ٗ تطبٝكٗا قدزًا بإَهاْ
َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ ع٢ً مٛ َعني ٚٚؾكًا ملعاٜري ٚأضظ قد حيددٖا ايكإْٛ أٚ ٜرتنٗا 

نايٓصٛص اييت متٓح ايكاضٞ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يف تكدٜس َد٠  (3)حملض إزاد٠ ايكاضٞ
٭د٢ْ ٚا٭ع٢ً أٚ ايٓصٍٚ بايعكٛب١ إىل َا دٕٚ سدٖا ا٭د٢ْ املكسز قاًْْٛا ايعكٛب١ بني سدٜٗا ا

                                                      

 .31د. عرست عبج السجيج بكخ، مرجر سابق، ص (3)
واألدبية، فؼ صياغة الشز العقابي، مكتبة زيؼ الحقؽقية  -د. عادؿ يؽسف الذكخي  (9)

 914، ص9132بيخوت، 
، 3: أصؽؿ الرياغة التذخيعية، السجمة البخلسانية، ع،ف العبؽديد. عثساف سمساف غيال (1)

، ود. عادؿ يؽسف الذكخي، السرجر الدابق، وما بعجىا 33، ص9131بغجاد، 
 .911ص
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، أٚ إٔ تكسز احمله١ُ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ (1)عٓد تٛاؾس عرز قاْْٛٞ، أٚ ظسف قطا٥ٞ َعني
 .(2)عٓدَا تًتُظ َٔ ٚقا٥ع ايكط١ٝ ٚسٝجٝاتٗا ٚظسٚف املتِٗ َا ٜطتدعٞ ذيو

إعُاٍ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ ٔ َٔ خ٬هلا ٚنريو َٔ ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ اييت ميه
ع٢ً اقتٓاعٗا ايرٟ تهٕٛ يدٜٗا  إٔ )ؼهِ احمله١ُ يف ايدع٣ٛ بٓا٤ًداش٠ املػسع بيًكاضٞ، ا

. أٚ تكدٜس عدّ ا١ًٖٝ (3)َٔ ا٭دي١ املكد١َ يف أٟ دٚز َٔ أدٚاز ايتشكٝل ٚاحملان١ُ(
 .(6)أٚ تكدٜس إقساز املتِٗ( 5). أٚ تكدٜس ايػٗاد٠(4)ايػاٖد

ع٢ً ايسغِ َٔ أ١ُٖٝ ايصٝاغ١ املس١ْ يٮضباب ٚاملطٛغات اييت ذنسْاٖا إ٫ إٔ ٚ
ٖرٙ املس١ْٚ جيب إٔ تت٤٬ّ َع طبٝع١ بعض ايكٛاْني ٚخاص١ ايكٛاْني ايعكاب١ٝ، أٟ جيب 
إٔ ٫ تطُح َسْٚتٗا بايتعطـ أٚ ايتشهِ يف تطبٝكٗا أٚ بًٛؽ أٖداف أٚ اغساض غري تًو 

. ٚإٕ نإ ايدٚز ايرٟ تٓٗض ب٘ قه١ُ ايتُٝٝص، (7)غ١ ايٓصاييت تٛخاٖا املػسع َٔ صٝا
 (8)ٜ٪دٟ إىل ت٬يف ٖرا ايتشهِ ٭ْٗا تكّٛ مب١ُٗ َساقب١ اـطأ يف تطبٝل ايكإْٛ أ, تؿطريٙ.

                                                      

 3414لدشة  333( مؼ قانؽف العقؽبات العخاقي رقػ 319 -313 -311أنعخ السؽاد ) (3)
 السعجؿ.

 .السعجؿ 3414لدشة  333رقػ  ( مؼ قانؽف العقؽبات العخاقي344أنعخ السادة ) (9)
( لدشة 91( مؼ قانؽف اصؽؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقػ )931أنعخ السادة ) (1)

 السعجؿ. 3423
( لدشة 91( مؼ قانؽف أصؽؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقػ )934أنعخ السادة ) (4) 

 السعجؿ. 3423
( لدشة 91( مؼ قانؽف أصؽؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقػ )933انعخ السادة ) (3)

 السعجؿ. 3423
( لدشة 91( مؼ قانؽف أصؽؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقػ )932أنعخ السادة ) (1)

 السعجؿ. 3423
وما  339د. حدؼ كيخة، مجخل إلى القانؽف، مشذأة السعارؼ، االسكشجرية، ب ت، ص (2)

 بعجىا.
 .912د. عادؿ يؽسف الذكخي، مرجر سابق، ص (3)
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َٚع ذيو ؾكد ثاز خ٬ف يف ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ سٍٛ َد٣ ١ُ٥٬َ ايًذ٤ٛ إىل ايصٝاغ١ 
ايؿعًٞ أٚ ايٛاقعٞ ٚتطاٜس ايتطٛز  املس١ْ، ٚذيو يهٕٛ ٖرٙ ايصٝاغ١ تتؿل َع ايعدٍ

ا٫دتُاعٞ َٚٛاد١ٗ َا ٜطسأ َٔ سا٫ت ٚٚقا٥ع َطتذد٠، ع٢ً ايٓكٝض َٔ ايصٝاغ١ اؾاَد٠ 
اييت ؼكل ايعدٍ اجملّسد، إ٫ أْٗا تكـ سذس٠ عجس٠ أَاّ ايتطٛز ا٫دتُاعٞ زغِ اتطاَٗا 

 .(1)بايجبات ٚا٫ضتكساز
ٞ أٚ َطبل ايكإْٛ ْٛعًا َٔ اؿس١ٜ أٟ تهٕٛ ايصٝاغ١ َس١ْ عٓدَا متٓح ايكاض 

يف ؼدٜد ؾسض ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ أٚ يف سهُٗا أٚ متٓش٘ ْٛع َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ اييت 
ٜطتطٝع باضتدداَٗا ايتعاٌَ َع نٌ قط١ٝ دٓا١ٝ٥ سطب ظسٚف تًو ايكط١ٝ َٔ أدٌ 

٥ُتٗا يًٛاقع ٚإٕ لاح ٖرٙ ايصٝاغ١ ٜبك٢ َسًْٖٛا بدقتٗا َٚسْٚتٗا ٬َٚ (2)ؼكٝل ايعداي١
 .(3)ايطٝاضٞ ٚا٫قتصادٟ ٚا٫دتُاعٞ

ٚمبع٢ٓ آخس ؾإ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٫ ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ صٝاغتٗا داَد٠ ٚقدد٠  
ٚإمنا جيب إٔ تطؿٞ عًٝٗا ْٛع َٔ املس١ْٚ ٚايطع١ يتطتذٝب ؿهِ اؿا٫ت ايع١ًُٝ 

يتكدٜس١ٜ يف تطبٝل ايٓص املطتذد٠ ٚميٓح اؾ١ٗ املطبك١ قدزًا ٚاضعًا َٔ املس١ْٚ ٚايطًط١ ا
. َٚٔ ثِ ؾٗٛ فاٍ اضتٝعابٞ يهٌ اَس ميهٔ إ ٜسد يف إطاز ايكٛاعد اؾٓا١ٝ٥ (4)اؾٓا٥ٞ

ا٫جياب١ٝ َٔ دٕٚ إٔ ٜرتتب ع٢ً ذيو تٛضٝع ْطام ايتذسِٜ ؿا٫ت ٫ تٓطبل عًٝٗا ذات 
ح يًكاضٞ ا٫ٚصاف ايكا١ْْٝٛ ايٛازد٠ يف ايٓص اؾٓا٥ٞ،  َٚجٌ ٖرٙ ايصٝاغ١ ٖٞ اييت تتٝ

اؾٓا٥ٞ ْٛع َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ ملعاؾ١ مجٛد ايٓص اٚ عدّ اضتذابت٘ ٫ستٛا٤ أمناط 

                                                      

سكشجرية، ب ت، مشذأة السعارؼ باإل -إلى القانؽف  السجخل -لمسديج أنعخ د. حدؼ كيخه (3)
 وما بعجىا. 339ص 

 .942، ص3423د. حدؼ عمي الحنؽف، فمدفة القانؽف، مطبعة العاني، بغجاد،  (9)
، 3429، مطبعة الجامعة، بغجاد، 3جراسة القانؽف، جمالغ دوىاف الحدؼ، السجخل ل (1)

 وما بعجىا. 33ص
، 9119( د. ضاري خميل محسؽد، الؽجيد في شخح قانؽف العقؽبات، القدػ العاـ، بغجاد 4)

  .13ص 
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ايطًٛى املطتشدث١ ٚاملتطٛز٠ ٚاييت مل تدز يف خًد املػسع عٓد صٝاغت٘ يًٓص اؾٓا٥ٞ، 
اٚ سايت بٝٓ٘ ٚبني ا٫ؾصاح عٓٗا قددات ٚضٛابط ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ ٚاييت ٫ ٜٓطبل 

ايٓص ا٫ اْٗا ؽطع يع١ًّ ايتذسِٜ، مبا ميهٓ٘ بايتايٞ َٔ ايتػًب اٚ ػاٚش ا٭ش١َ  عًٝٗا ظاٖس
ايٓاغ١٦ يف َجٌ ٖرٙ ا٫سٛاٍ عٔ َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚبريو تعد ايصٝاغ١ املس١ْ 
يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ أسد ادٚات ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ ملٛاد١ٗ ا٫ش١َ اييت ٚيدٖا َبدأ ايػسع١ٝ 

 .  (1)اؾصا١ٝ٥
َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜطتعني املػسع عٓد صٝاغت٘ يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ اؾٓا١ٝ٥ ٚ 

باملصطًشات املتعازف عًٝٗا َع عدّ ضسٚز٠ اضتعُاٍ َصطًشات َتعدد٠ ايد٫ي١ ع٢ً 
. أ٫ اْٗا جيب إ ٫ تطُٔ سهًُا ثابتًا ٫ ٜتػري بايٓعس يعسٚف نٌ ساي١ بٌ (2)َؿّٗٛ قدد

غا١ًَ تعطٞ يًكاضٞ اؾٓا٥ٞ ضًط١ تكدٜس١ٜ يف ؼدٜد ع٢ً املػسع اضتدداّ أيؿاظ َس١ْ ٚ
 . (3)ايطًٛى ا٫دساَٞ ٚايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ي٘ طبكا يًٓصٛص ايعكاب١ٝ

ٚعًٝ٘ ميهٔ تعسٜـ ايصٝاغ١ املس١ْ بأْٗا: )ٖٞ تًو ايصٝاغ١ اييت تتطِ بكدز َٔ 
طتشدث١ يف املس١ْٚ يف املب٢ٓ ٚاملع٢ٓ، مبا ٜطُٔ اْطباقٗا ع٢ً صٛز ايطًٛى اإلدساَٞ امل

 إطاز َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚمبا ٜهؿٌ عدّ تعطـ ايكطا٤ يف ايتؿطري ٚايتطبٝل(.

 
 

                                                      

( د. رافج خمف ىاشػ البيادلي ود. عثساف سمساف غيالف العبؽدي، التذخيع بيؼ الرشاعة 3)
 . 13، ص9114والرياغة، الطبعة األولى، 

( حديؼ عبج عمي، اىسية الرياغة التذخيعية لقانؽف العقؽبات في تكييف الؽقائع 9)
( ، ، كمية القانؽف، 31االجخامية، مجمة جامعة تكخيت لمعمـؽ القانؽنية والدياسية، العجد )

 . 31ص9139جامعة تكخيت، 
الجشائية، مجمة كمية  ( د. نؽفل عمي عبج هللا الرفؽ، أساليب الرياغة القانؽنية لمشرؽص1)

 9131(، ، كمية القانؽف، جامعة كخكؽؾ، 1القانؽف لمعمـؽ القانؽنية والدياسية، العجد )
  .13ص
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 املطلب الثاني

 أهنية الصياغة املرنة للهصوص اجلهائية
، ايرٟ (1)خيطع قإْٛ ايعكٛبات يف غكٞ ايتذسِٜ ٚايعكاب ملبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ 

ايؿسع َٔ ؾسٚع ايكإْٛ، ٚايرٟ َ٪داٙ إٔ حياط ٜعد َٔ ايدعا٥ِ امل١ُٗ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ٖرا 
املداطب بكٛاعد ايتذسِٜ عًًُا بأمناط ايطًٛى احملعٛز٠ ٚايعكٛبات املرتتب١ ع٢ً خسم ٖرٙ 

، ٚبطبب تسانُات أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ َٚا ٚيدت٘ َٔ أش١َ (2)احملعٛزات بػهٌ َطبل
ٚظٗٛز صٛز ٚٚضا٥ٌ ٚأضايٝب َعسٚؾ١، ٚبطبب تطٛزات اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ، 

َطتشدث١ يف ازتهاب اؾسا٥ِ، يرا ؾكد نإ يصاًَا ع٢ً ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ إٔ ٜطع٢ إىل ايتعسف 
ع٢ً َكصٛد املػسع َٔ عباز٠ ايٓص ٚإٔ ٫ ٜطتٗدف إ٫ ايهػـ عٔ ٖرا املكصٛد 

ايٓص ٚايسدٛع إىل ا٭عُاٍ ايتشطري١ٜ ٚاملٓاقػات اييت َست بٗا صٝاغ١ ايكإْٛ ٚإٔ ٜطبل 
ع٢ً ايٛاقع١ سٝجُا تتٛيد يدٜ٘ ايكٓاع١ بإٔ َا تٛصٌ إيٝ٘ ميجٌ ساي١ ايتطابل ايتاّ يًُع٢ٓ 

 .(3)ايرٟ أزادٙ املػسع، ٚضٛا٤ نإ ايتؿطري ضٝكًا أٚ ٚاضعًا
َٚٔ ٖٓا نإ ٫ بد يًُػسع اؾٓا٥ٞ إٔ ٜطتعني ببعض ايٛضا٥ٌ يًتدؿٝـ َٔ 

١ٝ قدزًا َٔ املس١ْٚ مبا ميهٔ ايكاضٞ َٔ مجٛد ٖرا املبدأ ٚذيو بتطُني ايكاعد٠ اؾٓا٥
إعُاٍ ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ يف ؾِٗ ٚتؿطري ٚتأٌٜٚ ايٓص، ٚتعٗس أ١ُٖٝ ايصٝاغ١ املس١ْ يف إطاز 

. أٟ تًو ايكٛاعد اييت ؼدد ا٫ؾعاٍ اييت تعد دسا٥ِ (4)ايكٛاعد اؾٓا١ٝ٥ اـاص١ بايتذسِٜ
٫ تطبٝل َا ٜطع٘ املػسع َٔ ٚبٝإ ازناْٗا ٖٚٞ َٔ اختصاص املػسع ٚيٝظ يًكاضٞ ا

                                                      

 .331( عراـ عفيفي حديؼ عبج البريخ، تجدئة القاعجة القانؽنية، مرجر سابق، ص3)
عة ( محسؽد طو جالؿ، أصؽؿ التجخيػ والعقاب في الدياسة الجشائية السعاصخة، الطب9)

 . 339، ص9113األولى، دار الشيزة العخبية، 
 . 31( د. فخخي عبج الخزاؽ صمبي الحجيثي: شخح قانؽف العقؽبات، مرجر سابق، ص1)
د. احسج مرطفى عمي، الفخاغ التذخيعي في القاعجة و  ( دلذاد عبج الخحسؼ يؽسف4)

، 9133، كمية الحقؽؽ، جامعة السؽصل، 19الجشائية، مجمة الخافجي لمحقؽؽ، ع
 .342ص
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، ٚاييت ٜصطًح ايؿك٘ اؾٓا٥ٞ ع٢ً تطُٝتٗا )بايكٛاعد اؾٓا١ٝ٥ (1)ْصٛص يف فاٍ ايتذسِٜ
 .  (2)ا٫جياب١ٝ(
َٚٔ ٖٓا نإ ٫ بد يًُػسع إٔ ٜرتى يًكاضٞ قدزًا َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يف تؿطري  

ًا ايٛصٍٛ بايٓصٛص إىل ايٓص ٚتطبٝك٘ ع٢ً ايٛقا٥ع يٝتط٢ٓ ي٘ ضُٔ سدٚد َعسٚؾ١ ضًؿ
 .(3)املٛا١ُ٥ ٚامل١ُ٥٬ ٚاضتٝعاب بعض صٛز ايطًٛى يًذسا٥ِ املطتشدث١

ٚيف ٖرا ايصدد ٜكٍٛ ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ بسدسبت ))أْين ٫ اخػ٢ ايكإْٛ إذا طبك٘ 
: ٫ : ٭ْ٘ ٫ ٜٛدد يف ايكإْٛ ْص ٫ حيٌُ ٜكٛيٕٛ إ ايكإْٛ داَد: ٚاقٍٛ قاض عادٍ،
، ٫ٕ ايكاضٞ سٞ تًو َٝص٠ نبري٠ يًكاضٞ ع٢ً ٕ إ ايكإْٛ َٝت ٚاقٍٛ: ٫يٛايتأٌٜٚ، ٜٚكٛ

 .(4)((ايكإْٛ
نُا ٜعصش ٖرا املؿّٗٛ ا٫ضتاذ ضٝا٤ غٝت خطاب قا٬ً٥ : ))إٕ ايكإْٛ زٚح قبٌ 
إ ٜهٕٛ سسؾًا، َٚع٢ٓ قبٌ إ ٜهٕٛ يؿعًا، ؾايكاضٞ ٖٛ ايرٟ حيٍٛ ْصٛص ايكإْٛ 

 .(5)ٝا٠((اؾاَد٠ اىل سكا٥ل تٓبض باؿ
ٚيف ايطٝام ذات٘ ٜكٍٛ ايؿكٝ٘ ايؿسْطٞ يٕٝٛ دنٞ ))ؾاْ٘ ملٔ ايٛاضح إ ع٢ً  

ايكاضٞ دا٥ُا تكسٜبًا، َٔ ادٌ سٌ َطأي١ قا١ْْٝٛ، إٔ حيٌ ضًؿًا َطأي١ ٚاقع١ٝ، ٚ٭دٌ إ 

                                                      

( محسؽد نجيب حدشي، شخح قانؽف العقؽبات العاـ، الطبعة الثامشة، دار السطبؽعات 3)
 . 31، ص9133الجامعية، 

( ماىخ عبج شؽير الجرة، االحكاـ العامة في قانؽف العقؽبات، الطبعة الثانية، دار ابؼ 9)
لجشائية ؛ ويخاد بالقاعجة ا31، ص3443األثيخ لمطباعة والشذخ، جامعة السؽصل، 

االيجابية بانيا أمخ أو نيي يتؽجو بو السذخع إلى السكمف بالخزؽع لمقاعجة الجشائية 
وإطاعة مزسؽنيا فكل نذاط يقع خالفًا ليحا التكميف القانؽني يشطبق عميو وصف 

 .92عراـ عفيفي حديؼ، مرجر سابق، صولمسديج يشعخ:  التجخيػ والعقاب
 . 343سابق، ص(  طالؿ عبج حديؼ البجراني، مرجر 1)
، مكتبة و لكتاب حاالت االنحار( نقال عؼ السحامي فؽزي كاظػ السياحي، في تقجيس4)

 9الرباح، بغجاد، ب ت ، ص
 .3، ص9113ضياء شيت خطاب، رسالة الى القزاة، مجمة العجالة، بغجاد، (  3)
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ٜكاٍ َا ٖٛ ايكإْٛ جيب إ ٜكاٍ قب٬ً َا ٖٛ اؿدخ ٜٚطٝـ قا٬ً٥ ... ٫ٚ ٜطتطٝع ايكاضٞ 
اَاَ٘ َطأي١ قا١ْْٝٛ إ ٜسؾض ٭ٟ ضبب نإ اعطا٤ سٌ هلا، ٚاذا زؾض ذيو  املسؾٛع١

 .(1)ؾاْ٘ ٜستهب َا ٜط٢ُ بإْهاز ايعداي١.....((
ٚبريو تتطح أ١ُٖٝ ايصٝاغ١ املس١ْ يًُباد٨ ايعا١َ يف ايتػسٜع ايعكابٞ ٚيكٛاعد 

ع٢ً قإْٛ ٜٓص ايتذسِٜ ٚايعكاب اييت ؽطع ملبدأ )٫ عكاب ع٢ً ؾعٌ أٚ اَتٓاع إ٫ بٓا٤ً 
ع٢ً ػسمي٘ ٚقت اقرتاؾ٘ ٫ٚ جيٛش تٛقٝع عكٛبات أٚ تدابري اسرتاش١ٜ مل ٜٓص عًٝٗا 

 .(2)ايكإْٛ(
ٚع٢ً ض٤ٛ َا تكدّ ميهٓٓا ايكٍٛ إٔ ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ تتطًب 
ز١ٜ٩ عُٝك١ ٚقدز٠ عاي١ٝ َٔ قبٌ املػسع يف اضتشطاز املصاحل قٌ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥، 

ز٠ ؾا٥ك١ عٓد صٝاغت٘ يًٓص اؾٓا٥ٞ، نُا إٔ ع٢ً ايكاضٞ إ ٜطع٢ اىل ايتعسف ع٢ً َٚٗا
َكصٛد ايػازع َٔ عباز٠ ايٓص، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜتعني عًٝ٘ تؿطري ايٓص اؾصا٥ٞ تؿطريًا 
ٜت٤٬ّ َع ع١ً ايتذسِٜ ٚا٭ضباب املٛدب١ يًتػسٜع يٝشٝط باملطُٕٛ املكصٛد يًكاعد٠ 

عس عُا اذا نإ ايتؿطري ايرٟ اعتُدٙ قد دا٤ ضٝكًا اٚ ٚاضعًا َٚداٖا ايصشٝح، بػض ايٓ
ٚمبا ٜطُٔ عدّ اـسٚز ع٢ً َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥. ا٫َس ايرٟ ٜطتدعٞ َٔ ايكاضٞ إٔ 
ٜٛظـ املس١ْٚ يف ايٓص اؾٓا٥ٞ سٝجُا ٜطتدعٞ ايعٌُ ايكطا٥ٞ ذيو، يف إطاز ايكٛاعد 

 املػرتن١ يؿِٗ ايتػسٜع.  

 

 

 

                                                      

خكد رشجي خالج، مشذؽرات م تخجسة د. –العسيج ليؽف دكي، دروس في القانؽف العاـ ( 3)
 وما بعجىا. 33، ص 3433وزارة العجؿ، بغجاد،  –البحؽث القانؽنية 

 السعجؿ. 3414لدشة  333( مؼ قانؽف العقؽبات العخاقي رقػ 3السادة ) (9)
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 املبحث الثاني

 مربرات الصياغة املرنة للهصوص اجلهائية
ميهٓٓا إٔ ْتًُظ َربزات ؾهرس٠ ايصرٝاغ١ املسْر١ يًٓصرٛص اؾٓا٥ٝر١ َرٔ خر٬ٍ        
دزاض١ اٯثاز ايٓامج١ عٔ تطبٝل َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ َٚا زاؾل ذيرو َرٔ دعرٛات يؿ٬ضرؿ١     

ربزات يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ يف ايتدؿٝرـ َرٔ غًرٛا٤ ٖررا املبردأ, ؾطر٬ً عرٔ ترٛخٞ ٖررٙ املر          
أضايٝب ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ َٔ داْب َٚا تتطُٓ٘ ْصٛص ايكرإْٛ اؾٓرا٥ٞ تصرسحيًا أٚ    
تًُٝشًا بإٜهاٍ ١َُٗ تؿطري ايٓص اؾٓا٥ٞ ٚتأًٜٚ٘ َٔ قبرٌ قاضرٞ املٛضرٛع عرٔ تطبٝرل      
ايٓص عًر٢ ايٛاقعر١ اؾٓا٥ٝر١ َطرتعًٝٓا يف تؿطرري ٖررٙ ايٓصرٛص باملطرٛغات ٚا٭ضرباب          

 املػسع محا١ٜ املصاحل ٚايكِٝ اييت اؽرٖا املػسع ق٬ً يًتذسِٜ. املٛدب١ اييت أًَت ع٢ً
ٚضٓتٛىل عسض َربزات ؾهس٠ ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يف َطًبني ٚنُرا  

 ٜأتٞ:
 : املربزات ايتػسٜع١ٝ يًصٝاغ١ املس١ْ. املطًب ا٭ٍٚ

 املطًب ايجاْٞ: املربزات ايؿك١ٝٗ ٚايكطا١ٝ٥ يًصٝاغ١ املس١ْ.

 ولاملطلب األ

 املربرات التشريعية للصياغة املرنة
ضٓتٓاٍٚ أِٖ املربزات ايتػسٜع١ٝ يًصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يف ؾسعني 

 -ٚنُا ٜأتٞ:
 ايؿسع ا٭ٍٚ: مجٛد َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥

إٕ ايتكٝد ايصازّ مببدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ املتُجٌ بايصرٝاغ١ اؾاَرد٠ يًٓصرٛص    
ظٗٛز َا ٜط٢ُ بأشَر١ ايػرسع١ٝ اؾصا٥ٝر١, ا٭َرس ايررٟ اضرتٛدب        اؾٓا١ٝ٥، ٜعد أسد عٛاٌَ

َسادع١ املػسع اؾٓا٥ٞ ٭ضباب ٖرٙ ا٭ش١َ َٚٔ ضرُٓٗا اعتُراد ايصرٝاغ١ ايكاْْٛٝر١ ايريت      
تٓطٟٛ ع٢ً قدز َٔ املس١ْٚ مبا ٜ٪َٔ َٛاد١ٗ ٚاضرتٝعاب َطرتذدات املطرتكبٌ َرٔ صرٛز      

 اؾسا٥ِ املطتشدث١.
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 ٜعٞ ٚإصداز ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝاتايؿسع ايجاْٞ: ايتؿطري ايتػس

يكد أْاط املػسع ايدضتٛزٟ ايعساقٞ َُٗر١ تؿطرري ايكرٛاْني يًُشهُر١ ا٫ؼادٜر١ ايعًٝرا        -1
/ ثاْٝا َٔ ايدضتٛز مما ٜ٪ند إٔ ايكٛاْني ٚبر٬ اضرتجٓا٤ ؼتراز َرٔ     93مبٛدب املاد٠ 

ذيو  سٝح املبدأ إىل ايتؿطري, ع٢ً إٔ ا٭َس ٫ ٜكتصس ع٢ً ايٓصٛص ايػاَط١ ٚسدٖا,
إٔ ايٓص ايكاْْٛٞ ٜهٕٛ يف ايعاد٠ كتصسًا ٚعاًَا ٚفسدًا, ؾإذا نإ ايرٓص ٚاضرشًا ٫   
يبظ ؾٝ٘ نإ دٚز ايكاضٞ يف تؿطريٙ ض٬ًٗ َٝطسًا, أَا إذا نرإ ايرٓص غاَطرًا ؾإْر٘     
حيتاز إىل فٗٛد َٔ املؿّطس ٫ضرتذ٤٬ َعٓراٙ ٚقترٛاٙ, َرٔ خر٬ٍ اضرًٛب ٚطسٜكر١        

ؿكٗرا٤ عًر٢ اضرتعُاٍ نًُر١ ايػُرٛض يًد٫ير١ عًر٢ خؿرا٤         صٝاغ١ ايٓص، إذ اصطًح اي
، ؾايتؿطرري إذٕ يف نًترا   (1)املع٢ٓ، ست٢ أصبشت ن١ًُ ايػُٛص ٬َش١َ يه١ًُ ايتؿطرري 

اؿايتني أَسًا ٫شًَا يًكطا٤ ٖٚٛ َا عررب عٓر٘ بعرض ايؿكٗرا٤ برايكٍٛ ) ٫ قطرا٤ بػرري        
 .(2)تؿطري(

)فًرظ ايرٛشزا٤( بإصرداز ا٭ْعُر١     إٕ املػسع ايعساقرٞ قرد أيرصّ ايطرًطات ايتٓؿٝرٜر١       -2
ٚايتعًُٝات ٚايكسازات اييت َٔ غأْٗا تطٌٗٝ تٓؿٝر تًو ايكٛاْني ٚبػض ايٓعرس عُرا إذا   
ناْت تًو ايكٛاْني قد متت صٝاغتٗا بأضًٛب داَد أّ َسٕ, سٝح ٜدزى املػسع متاَا 
أُٖٝررر١ ٖررررٙ ا٭ْعُررر١ يتٛضرررٝح َعررراْٞ ٚد٫٫ت ٚؾشررر٣ٛ ْصرررٛص تًرررو ايكرررٛاْني 

 .(3)ٚتؿطريٖا

                                                      

نعخية تفديخ الشرؽص السجنية، مطبعة  وزارة األوقاؼ والذؤوف  -د. دمحم شخيف احسج(3) 
 331، ص3439الجيشية، بغجاد، 

خ تمغ العسمية الحىشية التي يسكؼ التؽصل مؼ خالليا إلى السعشى الحقيقي ويقرج بالتفدي (9)
لمشز القانؽني, واستعيار السعشى الحي أراده السذخع وىؽ أمخ ضخوري بالشدبة 
لمشرؽص القانؽنية كافة, ولمسديج في ىحا الذأف يخاجع: د. عراـ عفيفي: تجدئة القاعجة 

 .344الجشائية, مرجر سابق, ص
، ومؼ الججيخ بالحكخ أف الكثيخ مؼ 9113/ ثالثا مؼ الجستؽر العخاقي لدشة 31 السادة (1)

 =القؽانيؼ الجدائية الخاصة التي تتزسؼ قؽاعج تجخيػ وعقاب لسؼ يخالف أحكاميا، قج
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يكد أقس املػسع ايعساقرٞ يًكاضرٞ اؾٓرا٥ٞ إٔ ٜررٖب إىل ايهػرـ عرٔ ؾشر٣ٛ ايرٓص           -3
َٚطُْٛ٘, َٔ خ٬ٍ ايتأٌٜٚ نًُا نإ ٖرا ايتأٌٜٚ ٜت٤٬ّ َع ايٛاقع١ املعسٚضر١, ٚإٔ  

( َرٔ قرإْٛ أصرٍٛ    ٫249 خيط٧ يف ايتأٌٜٚ ع٬ًُ براملؿّٗٛ املدرايـ يرٓص املراد٠ )    
 .(1)احملانُات اؾصا١ٝ٥

ّٛ إٔ ضررُاْات اؿسٜرر١ ايػدصرر١ٝ تكتطررٞ إٔ تصرراؽ أسهرراّ ايكررٛاْني     َررٔ املعًرر  -4
اؾصا٥ٝرر١ مبررا ٜكطررع نررٌ درردٍ يف غررإٔ سكٝكٝرر١ قتٛاٖررا، يٝبًررؼ ايررٝكني بٗررا سرردًا      

 ٍ ْطررٛا٤ ايررٓص اؾٓررا٥ٞ عًرر٢  . ممررا ٜطررتدعٞ ضررسٚز٠ عرردّ ا (2)ٜعصررُٗا َررٔ اؾررد
أٟ إغؿررراٍ نًُررر١ أٚ سرررسف أٚ أنجرررس يف ايرررٓص اؾصا٥رررٞ ممرررا   –ْكرررص تػرررسٜعٞ 

٘ ٜؿ ، ا٭َرررس ايررررٟ ٜطرررتدعٞ َرررٔ املػرررسع  (3)طرررٞ إىل اخرررت٬ٍ املعٓررر٢ ايرررٛازد بررر

                                                                                                                              

تزسشت تخؽيل الؽزيخ السختز إصجار التعميسات الالزمة لتدييل تشفيح أحكاـ تمغ =
  -القؽانيؼ ومشيا عمى سبيل السثاؿ:

 (.94)السادة  3442لدشة  1قانؽف حساية وتحديؼ البيئة رقػ  -
 (.2)السادة  9113لدشة  43قانؽف مكافحة تيخيب الشفط ومذتقاتو رقػ  -
 (.32)السادة  9131لدشة  3قانؽف حساية السدتيمغ رقػ  -
 (.93)السادة  9131لدشة  33قانؽف حساية السشتجات العخاقية رقػ  -
 (.34)السادة  9131لدشة  34شع االحتكار رقػ قانؽف السشافدة وم -
 (.4و 2)السادتيؼ  9131لدشة  32قانؽف حساية الحيؽانات البخية رقػ  -
 (.91)السادة  9139لدشة  34قانؽف مكافحة التجخيؼ رقػ  -

دعػػاء سػػات الجدائيػػة العخاقػػي )لكػػل مػػؼ اال( مػػؼ قػػانؽف أصػػؽؿ السحاك944تػػشز السػػادة ) (3) 
سذتكي ... أف يطعؼ لجى محكسػة التسييػد فػي األحكػاـ والقػخارات ... إ ا العاـ والستيػ وال

 كانت قج بيشت مخالفة القانؽف أو الخطأ في تطبيقو أو تأويمو ... (.
 .943د. عراـ عفيفي، تجدئة القاعجة الجشائية، مرجر سابق، ص 9))
 . 133( عادؿ يؽسف الذكخي، فؼ صياغة الشز العقابي، مرجر سابق، ص1)
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ايٓٗررٛض مبُٗرر١ ضررد ذيررو ايررٓكص ت٬ؾٝررًا يٛصررـ ايكاضررٞ إذا اَتٓررع عررٔ اؿهررِ      
 .(1)بطبب عدّ ٚدٛد ْص ٜٓطبل ع٢ً ايٛاقع١ بأْ٘ قد أْهس ايعداي١

 املطلب الثاني

 ئيةاملربرات الفقوية والقضائية للصياغة املرنة للهصوص اجلها
زغِ ا٭١ُٖٝ ايهبري٠ ملبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚزغِ ضٝادت٘ يف ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥  

َٚا ٜٛؾسٙ َٔ محا١ٜ يًُذتُع ٚاملصاحل ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ َٚا ٜ٪ندٙ َٔ ا٭ضظ ا٫خ٬ق١ٝ 
، (2)يًُط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥، إ٫ إ ٖٓاى بعض ا٫ْتكادات اييت ٚدٗٗا ايؿك٘ ٚايكطا٤ هلرا املبدأ

 تعد مبجاب١ َربزات ػٝص ايًذ٤ٛ يًصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ ٚاييت ميهٔ ٚاييت
 تًدٝصٗا مبا ٜأتٞ: 

 ايؿسع ا٭ٍٚ: عذص ايتػسٜع اؾٓا٥ٞ عٔ َٛاد١ٗ ايتطٛز
ملا ناْت املصاحل قٌ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ تتػري بؿعٌ عاٌَ تطٛز اجملتُع 

ؾُٝا جيسّ َٔ ا٫ؾعاٍ ٚصٛز ايطًٛى  اقتصادًٜا ٚادتُاعًٝا ٚضٝاضًٝا، ٚملا نإ املػسع
ايطاز٠ مبصاحل اجملتُع اؾٖٛس١ٜ إمنا ٜطع يف سطابات٘ املصاحل ايكا١ُ٥ ٚقت ايتػسٜع، 
ْٚعسًا يهٕٛ ايتدخٌ ايتػسٜعٞ اي٬سل قد ٜأتٞ َتأخسًا؛ ؾإٔ ذيو غايبًا َا ٜ٪دٟ إىل عذص 

 . (3)ايكإْٛ ٚمجٛدٙ
ايؿطسٟ يف ايتػسٜع ايرٟ جيعً٘  ٜٚطتٓد ٖرا ايٓكد با٭ضاع اىل ؾهس٠ ايٓكص

َصدزًا َٔ بني عد٠ َصادز َتعدد٠ يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٫ ٜك٣ٛ ع٢ً ا٫ضتك٬ٍ ٚايهُاٍ 
ايتػسٜعٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ املػسع عٓد صٝاغت٘ يٓصٛص ايتذسِٜ ٚايعكاب ٫ ٜطتطٝع إٔ 

                                                      

د. عميؽة مرطفى فتح الباب، الؽسيط في سؼ وصياغة وتفديخ التذخيعات، الكتاب ( 3)
، ود. دلذاد عبج الخحسؼ 313 -314، ص9139الثاني، دار الكتب القانؽنية، مرخ، 

 .344يؽسف ود. احسج مرطفى عمي، مرجر سابق، ص
 .11( د. نؽفل عمي عبج هللا الرفؽ، مرجر سابق، ص9)
  .991البريخ، تجدئة القاعجة الجشائية، مرجر سابق، ص ( عراـ عفيفي حديؼ عبج1)
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ٜٛاد٘ مجٝع اؿا٫ت ٚايعسٚف ست٢ باضتدداّ املٓطل ايكاْْٛٞ يف تطٜٛس ايكٛاعد 
يكا١ْْٝٛ، يرا ؾإْٓا ضٛف ْهٕٛ اَاّ ْكص يف ا٭سهاّ ٚساد١ ًَش١ ؿًٍٛ ضسٜع١ تتٓاضب ا

َع ػدد ع٬قات اجملتُع ٚتعكدٖا، نُا إٔ املػسع ٫ ٜطتطٝع إٔ حيٝط َطبكًا بهٌ دسا٥ِ 
املطتكبٌ ٚصٛز ايطًٛى احملعٛز٠ اييت جيب ػسميٗا ٖٚٛ يف َٛاد١ٗ َبدأ ايػسع١ٝ 

ؿسص١ ضام١ يًػٛاذ ٚاجملسَني ٫زتهاب اؾعاٍ خطس٠ ع٢ً أَٔ اؾصا١ٝ٥ يريو ضتصبح اي
اجملتُع َٚصاؿ٘ دٕٚ إٔ ٜٓاهلِ، أٟ عكاب ٚذيو ٭ٕ املػسع اؾصا٥ٞ مل ٜتٓاٍٚ ػسِٜ 
تًو ا٭ؾعاٍ ٚايتصسؾات بٓصٛص صسحي١، نُا إٔ ايكطا٤ بدٚزٙ ٫ ٜطتطٝع إ ٜٛقع 

تُع يعدّ ٚدٛد ايٓص ايرٟ ايعكاب ملجٌ ٖرٙ ايتصسؾات ٚصٛز ايطًٛى املطس٠ باجمل
جيسَٗا إذ إٔ ١َُٗ ايكطا٤ تطبٝل ايٓصٛص ٚيٝظ خًكٗا ٚاضتشداثٗا طبكًا ملبدأ ايػسع١ٝ 
اؾصا١ٝ٥، ٖٚرا َٔ غأْ٘ إٔ ٜطبب مجٛد ايتػسٜع اؾٓا٥ٞ ٚعذصٙ عٔ َٛاد١ٗ ايتطٛز يف 

 . (1)ا٭ؾعاٍ ا٫دسا١َٝ ايطاز٠ باجملتُع َٚصاؿ٘
ا٫قتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ اييت ادتاست ايعامل يف ايكسٕ  ٚؾط٬ً عُا تكدّ ؾإ ا٫شَات

ايعػسٜٔ ٚاؿادٟ ٚايعػسٜٔ، َٚا تبعٗا َٔ تطٛز تهًٓٛدٞ ٚتكين ٚؾين، قد ايكت بع٬هلا 
ع٢ً دٚز املػسع )ايربملإ( يف َٛاد١ٗ َٚعاؾ١ املػانٌ ايٓامج١ عٔ تًو املتػريات، ا٫َس 

دأ ايػسع١ٝ، ٚاقسازٙ بعدّ َٓاضب١ ٖرا ايرٟ أيصَ٘ برتدٝح ؽؿٝـ املؿّٗٛ ايػهًٞ ملب
ا٫ختصاص اؿصسٟ يًكإْٛ يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ(، ؾط٬ً عٔ عدّ قدز٠ املػسع يف ) ايٓعاّ

ممازض١ ٚظٝؿت٘ ايتػسٜع١ٝ يف نٌ اجملا٫ت، ٚخاص١ يف املٝادٜٔ ا٫قتصاد١ٜ ذات ايطبٝع١ 
ٓعِٝ َعكد َٚؿصٌ َٚسٕ ايؿ١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ اييت تتطًب ايطسع١ ٚايطس١ٜ، َٚا تطتًصَ٘ َٔ ت

 .(2)ٚقابٌ يًتعدٌٜ بطٗٛي١ قد ٫ ٜطتطٝع ايربملإ تأَٝٓ٘

                                                      

 . 313-312( د. طالؿ عبج حديؼ البجراني، مرجر سابق، ص3)
رنا العطؽر، اقتداـ مكافحة االجخاـ بيؼ القانؽف والشعاـ في التذخيع الجشائي الفخندي،  (9)

، 92السجمج  بحث مشذؽر في مجمة جامعة الشجاح لألبحاث )لمعمـؽ االندانية(،
 .3392، ص9131االردف،
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ا٫َس ايرٟ ْطتطٝع ؾٝ٘ ايكٍٛ إٔ ايباب مل ٜعد َٛصدًا اَاّ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ 
يًُطا١ُٖ يف ع١ًُٝ ايتػسٜع يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ ٚٚؾكًا يًصٝؼ ايدضتٛز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اييت 

ّ ايكاْْٛٞ اٚ ذيو ٚيف إطاز َبدأ ٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ ع٢ً ٜكسٖا املػسع يف ٖرا ايٓعا
 .(1)قإْٛ

 ايؿسع ايجاْٞ: تًه٪ ايتػسٜع اؾٓا٥ٞ عٔ َٛانب١ ا٭ؾهاز اؿدٜج١ ٚتؿسٜد ايعكٛب١
تٗدف ضٝاض١ ايتذسِٜ إىل ؼدٜد اؾسا٥ِ اييت متظ املصًش١ ا٫دتُاع١ٝ، نُا 

احل احمل١ُٝ َٔ خ٬ٍ نٌ ْص َٔ ْصٛص ايتذسِٜ ؼدد قٛاعد قإْٛ ايعكٛبات أْٛاع املص
 . (2)ٜٚعرب عٔ املطاع باملصًش١ ا٫دتُاع١ٝ مبا ٜط٢ُ بعدّ املػسٚع١ٝ

ٚقد أد٣ تطٛز عًِ ا٫دساّ إىل نػـ سكٝك١ َؿادٖا إٔ ٚظٝؿ١ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ 
ط١ ايعكاب١ٝ يف َهاؾش١ ظاٖس٠ ا٫دساّ ا٫دتُاعٞ مل ؼكل اٖداؾٗا، ٚذيو سُٝٓا قٝدت ضً

نُا إٔ ا٭خر  (3)ايكاضٞ يف تكدٜس ايعكٛب١ َطتٓد٠ يف ذيو إىل قدض١ٝ َبدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥
بايتطبٝل اؿسيف ملبدأ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓص( حيسّ ايكاضٞ ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ 
يتؿسٜد ايعكاب نُا ٜػًل ايباب أَاّ اضايٝب ايتؿسٜد ٚايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ ؾط٬ً عٔ ايتؿسٜد 

ؿٝرٟ. نُا ٫ ٜ٪خر بٓعس ا٫عتباز ايباعح ع٢ً ازتهاب اؾسمي١ ٚايعسٚف املٛضٛع١ٝ ايتٓ
، ٚأَاّ ٖرٙ ايٓتٝذ١ اـطري٠ اييت (4)اييت تتعًل بٛضا٥ٌ ٚطسٜك١ ازتهاب ايؿعٌ ا٫دساَٞ

ترتتب ع٢ً ايتطبٝل اؿسيف ٚايدقٝل ملبدأ ايػسع١ٝ نإ ٫ بد َٔ ٚضا٥ٌ أٚ سًٍٛ يًتدؿٝـ 
ذيو اَا بإٖداز ٖرا املبدأ ٚايعٛد٠ َٔ ددٜد اىل تسى شَاّ ؼدٜد ايعكٛبات َٔ ٖرٙ ا٭ش١َ، ٚ

                                                      

: يسارس مجمذ الؽزراء عمى 9111ر العخاؽ لدشة مؼ دستؽ  (31( تشز السادة )3)
 الرالحيات االتية: ثالثًا: اصجار االنعسة والتعميسات والقخارات بيجؼ تشفيح القؽانيؼ.

، 3429(  د. احسج فتحي سخور، اصؽؿ الدياسة الجشائية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 9)
 . 333ص

 .  314(  طالؿ عبج حديؼ البجراني، مرجر سابق، ص1)
، كمية القانؽف، جامعة 12( عبج الخزاؽ طالؿ جاسػ، التفخيج العقابي، مجمة الفتح، ع 4)

  .3، ص9113ديالى، 
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يًكاضٞ ع٢ً مٛ َا نإ َع٫ًُٛ ب٘ قبٌ ايجٛز٠ ايؿسْط١ٝ، اٚ ا٫ػاٙ اىل ْعاّ انجس َس١ْٚ يف 
ؼدٜد ايعكٛب١ اييت ٫ ؽسز ؾٝٗا عٔ اطاز ايػسع١ٝ، ٖٚٛ َا ْعتكدٙ اسد صٛز ايصٝاغ١ 

عًٝ٘ ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ اؿدٜج١ ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٛظؿ٘ املػسع ملٛاد١ٗ املس١ْ ايرٟ اضتكست 
 ٖرٙ ا٫ش١َ. 

 ايؿسع ايجايح: ساد١ قطا٤ اؿهِ يًٓصٛص املس١ْ
إٕ َٛاد١ٗ قطا٤ املٛضٛع ؿا٫ت ايٓكص ٚايػُٛض يف ايتػسٜع بٛصؿ٘ أسد 

د١ٗ عٝٛب ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ, اضتدع٢ تصدٟ قطا٤ ايطعٔ ٚاحملانِ ايدضتٛز١ٜ ملٛا
بعض صٛز ايػُٛض اييت ؼتاز اشايتٗا إىل ْعس ٚتأٌَ، ؾؿٞ ايٛقت ايرٟ ٜعد ؾٝ٘ ايًؿغ 
خؿًٝا غاَطًا بايٓطب١ إىل ايبعض، ؾإٕ ٖٓاى ْص دصا٥ٞ غاَض ٫ ميهٔ إشايت٘ إ٫ َٔ قبٌ 

 ، ٚيف ٖرا ايػإٔ قطت احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ ايعًٝا يف َصس بإ:(1)اؾ١ٗ اييت أصدزت٘
ْؿ٬تٗا َٔ ضٛابطٗا ٚتعدد تأ٬ٜٚتٗا، ؾ٬ تهٕٛ عكاب١ٝ، ٜعين ا))غُٛض ايٓصٛص اي

ا٫ؾعاٍ اييت َٓعٗا املػسع اٚ طًبٗا قدد٠ بصٛز٠ ٜك١ٝٓٝ بٌ غبانًا اٚ غسانًا ًٜكٝٗا 
. َٚٔ ٖٓا (2)((املػسع َتصٝدًا باتطاعٗا أٚ إخؿا٤ٖا َٔ ٜكعٕٛ ؼتٗا أٚ خيط٦ٕٛ َٛاقعٗا

 ايٓصٛص املس١ْ، نُربز ٜطٛؽ يًُػسع ايًذ٤ٛ إىل تربش أ١ُٖٝ اؿاد١ اؾد١ٜ يًكطا٤ إىل
 ٖرا ايٓٛع َٔ ايصٝاغ١.

 
 
 
 
 

                                                      

( د. رافج خمف ىاشػ البيادلي ود. عثساف سميساف غيالف العبؽدي، مرجر سابق، 3)
 . 32-31ص

  قزائية دستؽرية. 3433لدشة  94في القزية رقػ  3/2/3442ي ( دستؽرية عميا ف9)
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 املبحث الثالث

 تطبيقات الصياغة املرنة للهصوص اجلهائية لتخفيف 

 أزمة الشرعية اجلسائية
َٔ أدٌ تؿادٟ اٯثاز ايٓامج١ عٔ أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ نإ يصاًَا ع٢ً املػسع 

ا اؾُٛد ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايًذ٤ٛ إىل ْعاّ أٚ صٝؼ أٚ أضايٝب اؾٓا٥ٞ ايتدؿٝـ َٔ سد٠ ٖر
أنجس َس١ْٚ يف ؼدٜد اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات مما ٜطتٛعب صٛز ايطًٛى املطتشدث١ ٚخيسز 
قإْٛ ايعكٛبات َٔ ايطٝل ٚايعذص إىل زساب١ املس١ْٚ ٚايتدؿٝـ يف ظٌ ا٭ضظ اؾٖٛس١ٜ 

دٜج١ ا٭ضًٛب املتكدّ بػهٌ كتًـ يًكإْٛ اؾٓا٥ٞ. ٚقد اعتٓكت َععِ ايتػسٜعات اؿ
ٜٚتٓاضب َع َكتطٝات نٌ فتُع ٚيف ض٤ٛ ايؿًطؿ١ املتبٓا٠ َٔ قبٌ املػسع ضُٔ قٝد 

 . (1)ايصَإ ٚاملهإ
ٚيكد تٓاٚيٓا ٚضا٥ٌ ٚاضايٝب َعاؾ١ اش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ يًتدؿٝـ َٔ غًٛ ٖرا  

 املبدأ، يف ث٬ث١ َطايب ٚنُا ٜأتٞ: 
 ؾهس٠ ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٚايكاعد٠ ع٢ً بٝاض يف َٛاد١ٗ ا٫ش١َ.املطًب ا٭ٍٚ: دٚز 

 املطًب ايجاْٞ: دٚز ايكسازات ايكطا١ٝ٥ ٚايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ يف َٛاد١ٗ ا٭ش١َ.
 املطًب ايجايح: دٚز ايتؿطري يف َٛاد١ٗ ا٭ش١َ.

 املطلب االول

 دور فلرة جتسئة القاعدة اجلهائية والقاعدة على بياض 

 االزمةيف مواجوة 
ٛد قٛاعد اْتٗٝٓا مما تكدّ إىل أْ٘ ميهٔ يًُػسع اؾٓا٥ٞ ايتدؿٝـ َٔ سد٠ مج 

َبدأ ايػسع١ٝ" عٔ طسٜل عدّ اْؿساد ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ بطًط١ قإْٛ ايعكٛبات يف ظٌ "

                                                      

طالؿ عبج  ؛ ود.39عراـ عفيفي، أزمة الذخعية الجدائية، مرجر سابق، ص (  د.3)
 . 341حديؼ البجراني، مرجر سابق، ص
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خًل اؾسا٥ِ ع٢ً إٔ تؿٛض اإلداز٠ بريو يف سدٚد َع١ٓٝ، بٝد إٔ اعطا٤ ٖرٙ ايطًط١ دٕٚ 
ا٭َس ايرٟ ميجٌ إخ٫ً٬ مببدأ ُهٔ إ ٜ٪دٟ إىل تعطـ اإلداز٠، قددات ٚضٛابط َٔ امل

ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥"، َٚٔ ٖٓا ٜربش دٚز ؾهس٠ ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٚايكاعد٠ ع٢ً بٝاض "
نٛض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ ايٓادع١ يًدسٚز َٔ ٖرٙ ا٭ش١َ سٝح ميهٔ يًُػسع ػص١٥ ايكٛاعد 

 ضُٝا يف اجملاٍ اؾٓا٥ٞ ٚػسِٜ اؾٓا١ٝ٥ ٚٚضع بعض ايٓصٛص ع٢ً بٝاض ٫
 .  (1)املدايؿات
ؾايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ تتهٕٛ َٔ غكني تهًٝـ ٚدصا٤ ؾايتهًٝـ ٜتهٕٛ َٔ ايتهًٝـ  

ا٫جيابٞ ٚايطًيب، أَا اؾصا٤ ؾٗٛ ايعكاب ايرٟ ٜٓاي٘ املهًـ يعدّ اَتجاي٘ يٮٚاَس اييت 
دتُاع عٓاصس ايكاعد٠ ، ٚتٓكطِ ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ بايٓعس ٫(2)تطُٓٗا غل ايتهًٝـ

اؾٓا١ٝ٥ اىل ْصٛص تا١َ )َطتٛعب١( ْٚصٛص غري تا١َ )غري َطتٛعب١( سٝح ٜكصد 
بايٓصٛص ايتا١َ إٔ تأتٞ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ بػكٝٗا ايتذسِٜ ٚاؾصا٤ يف ْص دٓا٥ٞ ٚاسد 
ٖٚرا ٖٛ ا٭صٌ سٝح جيُع املػسع بِٝٓٗ يف أغًب اؿا٫ت، أَا ايٓصٛص غري ايتا١َ )غري 

تٛعب١( ؾٗٞ اييت تأتٞ ؾٝٗا ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ )بػكٝٗا ايتهًٝـ ٚاؾصا٤( َٛشع١ املط
)فصأ٠( بني انجس َٔ ْص تػسٜعٞ يف قإْٛ ٚاسد أٚ قٛاْني كتًؿ١. َٚؿاد ذيو إٔ ايٓص 
اؾٓا٥ٞ ايرٟ ٫ ٜطتٛعب ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥، إَا ٜكتصس ع٢ً ؼدٜد ايتهًٝـ أٚ سهِ ايكاعد٠ 

)ايٓص ايتذسميٞ احملض(، ٤ يٓص دٓا٥ٞ آخس ٚايرٟ ٜط٢ُ بررٜد اؾصااؾٓا١ٝ٥ ٜٚرتى ؼد
ٚإَا إٔ ٜكتصس ع٢ً ؼدٜد اؾصا٤، ٜٚرتى يٓص دٓا٥ٞ غريٙ ؼدٜد اؿهِ أٚ )ايتهًٝـ( 

. ٚميهٓٓا (3)ايرٟ ميهٔ تستٝب اؾصا٤ ع٢ً كايؿت٘ ٚايرٟ ٜط٢ُ بر)ايٓص اؾصا٥ٞ احملض(
ض َٔ خ٬ٍ َا أٚزدٙ املػسع ايعساقٞ باملاد٠ إٔ ْعسض أَج١ً ع٢ً ايٓص ايتذسميٞ احمل

: ا٫ًٚاذ تٓص ع٢ً:  2008( يط١ٓ 41( َٔ قإْٛ َهاؾش١ تٗسٜب ايٓؿط َٚػتكات٘ زقِ )6)
                                                      

 . 911( عراـ عفيفي حديؼ عبج البريخ، تجدئة القاعجة الجشائية، ص3)
 . 332ص( د. محسؽد طو جالؿ، مرجر سابق، 9)
, 311( ولمسديج راجع: عراـ عفيفي حديؼ عبج البريخ، تجدئة القاعجة الجشائية، ص1)

  وما بعجىا. 33ونؽفل عمي الرفؽ، مرجر سابق، ص
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ٜعاقب مبٛدب اسهاّ قإْٛ َهاؾش١ ا٫زٖاب نٌ َٔ ٜكّٛ بتدسٜب املٓػآت ايٓؿط١ٝ اييت 
ٚ اٟ ؾعٌ اخس ٭غساض تػٌُ ا٫ْابٝب اٚ اـصاْات ٚغريٖا َٔ خ٬ٍ عًُٝات ايتجكٝب ا

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات اييت تٓص ع٢ً )ٜعاقب 298ايتٗسٜب( ٚنريو َا أٚزدٙ باملاد٠ )
َٔ اضتعٌُ احملسز املصٚز َع عًُ٘  -عطب ا٭سٛاٍ –بايعكٛب١ املكسز٠ ؾسمي١ ايتصٜٚس 

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚاييت تٓص ع٢ً )ٜعاقب 254بتصٜٚسٙ( ٚنريو َا دا٤ت ب٘ املاد٠ )
َٔ اَتٓع عٔ  -2َٔ أنسٙ أٚ أغس٣ بأ١ٜ ٚض١ًٝ غاٖدًا....  -1 -ؿظ عكٛب١ غاٖد ايصٚز:بٓ

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات بصدد ضسٜإ 309أدا٤ ايػٗاد٠.....( ٚنريو َا دا٤ت ب٘ املاد٠ )
أسهاّ املادتني ايطابكتني هلا ٚيٛ نإ املٛظـ ٚاملهًـ غد١َ عا١َ ٜكصد عدّ ايكٝاّ 

( َٔ 185ص اؾصا٥ٞ احملض َا أٚزدٙ املػسع ايعساقٞ باملاد٠ )بايعٌُ. َٚٔ أَج١ً ايٓ
قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ إذ تٓص ع٢ً )ٜعاقب بايطذٔ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ضبع ضٓٛات... نٌ 

 َٔ غذع بطسٜك١ املطاعد٠... ع٢ً اؾسا٥ِ املب١ٓٝ يف املٛاد املتكد١َ يف ٖرا ايباب...(.
تعازض َع َبدأ ايػسع١ٝ طاملا ناْت قدد٠ ٚسٝح إٔ ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٫ ت 

بٓطام َعني؛ يرا ؾإ يتذص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ دٚز َِٗ يف ايتدؿٝـ َٔ اش١َ ايػسع١ٝ 
ٚاضؿا٤ املس١ْٚ ع٢ً قٛاعد قإْٛ ايعكٛبات اييت متهٓ٘ َٔ َٛانب١ ايتطٛز ايرٟ ٜطسأ ع٢ً 

ٔ اجملتُع َٚصاؿ٘، ايعاٖس٠ ا٫دسا١َٝ ٚع٢ً صٛز ايطًٛى املطتشدث١ اييت تٗدد أَ
ٚتتذ٢ً ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ يف أْ٘ َٔ ايًشع١ اييت حيدد ؾٝٗا املػسع غل اؾصا٤ 
ٜٚطُٓ٘ يف ايٓص اؾٓا٥ٞ ؾإٕ ايتهًٝـ املكابٌ هلرا اؾصا٤ قد ٫ ٜهٕٛ قا٥ًُا أٚ َهت٬ًُ يف 

َٔ ايتذسِٜ ذٖٔ املػسع أص٬ً، ٚبايتايٞ ؾإٕ قاعد٠ ايتذص١٥ تهتطب اُٖٝتٗا يف أْٗا ْٛع 
ا٫ؾرتاضٞ املسٕ ملا ٜتصٛزٙ املػسع َٔ اؾعاٍ غري َػسٚع١ قد ؼدخ يف املطتكبٌ ٚقد 
تعهس صؿٛ اجملتُع ؾٝشدد غل اؾصا٤ يف اطاز عاّ تازنًا يًطًط١ اي٥٬ش١ٝ )ايتٓؿٝر١ٜ( ١َُٗ 
ؼدٜد ايتهًٝـ يف ايٛقت املٓاضب دٕٚ إٔ ًٜذأ املػسع إىل إصداز قٛاعد دٓا١ٝ٥ ددٜد٠ 

ضتعا١ْ بٗا يف َٛاد١ٗ صٛز ايطًٛى اييت تٗدد أَ اجملتُع ٚاييت قد ؼتاز ٚقت طٌٜٛ ي٬
ست٢ ٜطتطٝع ا٫ساط١ بٗرٙ ا٭ؾعاٍ، ؾُٝا ٜطتباح خ٬ٍ ٖرا ايٛقت ا٫عتدا٤ ع٢ً املصاحل 
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، ٫بٌ إٔ يف ايؿك٘ َٔ ٜرٖب اىل أبعد َٔ ذيو سٝح ٜس٣ إٔ ػص١٥ ايكاعد٠ (1)ايعا١َ يًُذتُع
نُا ٚجيب اضتدداّ َبدأ ػص١٥  (2)غكني ٖٛ َٔ َكتطٝات ايتشًٌٝ ايعًُٞ اؾٓا١ٝ٥ إىل

 ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٚؾل ضٛابط ٚسدٚد َع١ٓٝ ؼٍٛ دٕٚ تٗدٜد اؿكٛم ٚاؿسٜات ايؿسد١ٜ.
اَا عٔ نٝؿ١ٝ تهسٜظ املػسع يؿهس٠ ايصٝاغ١ املس١ْ يف َٛاد١ٗ أش١َ ايػسع١ٝ 

ع٢ً بٝاض، ؾُٝهٔ تصٛزٙ َٔ خ٬ٍ قٝاّ اؾصا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ صٝاغت٘ يًكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ 
املػسع بتشدٜد غل اؾصا٤ يف ايٓص اؾٓا٥ٞ، دٕٚ إٔ حيدد غل ايتهًٝـ بٌ حيٌٝ يف 
ايٛقت ْؿط٘ اىل قإْٛ غري دٓا٥ٞ يٝتٛىل َػسعٗا ؼدٜد غل ايتهًٝـ إذ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ 

ٚضع ايكاعد٠ ع٢ً ٖرا ايكإْٛ قا٥ًُا ؾع٬ً، أٚ َٔ املصَع إصدازٙ إذ مل ٜهٔ قد ٚدد ؿع١ 
بٝاض، ا٫ اْ٘ جيب إ ُٜشدد بايطبع قبٌ ٚقٛع ايؿعٌ املهٕٛ يًذسمي١، ٚذيو قبٌ كاطب١ 

. َٚٔ أَج١ً ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً (3)ا٫ؾساد بتًو ايكاعد٠ اعُا٫ً ملبدأ ايػسع١ٝ اؾٓا١ٝ٥
بٝاض اييت حيٌٝ ؾٝٗا املػسع ؼدٜد غل ايتهًٝـ إىل قإْٛ آخس غري دٓا٥ٞ، َا دا٤ت ب٘ 

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ اييت تعاقب نٌ َٛظـ اضتددّ اغداصا ضدس٠ 350املاد٠ )
بريو حيٌٝ إىل أسهاّ يف أعُاٍ غري َتعًك١ باملٓؿع١ ايعا١َ املكسز٠ قاًْْٛا أٚ ْعاًَا ٖٚٛ 

َٚٔ اَج١ً ايكاعد٠ ايكإْٛ اإلدازٟ ٚقإْٛ ايعٌُ يبٝإ َا١ٖٝ أعُاٍ ايطدس٠ ٚاملٓؿع١ ايعا١َ. 
ع٢ً بٝاض اييت حيٌٝ ؾٝٗا املػسع ؼدٜد غل ايتهًٝـ اىل ْص تػسٜعٞ دٓا٥ٞ يهٞ 

يعكٛبات َٔ قإْٛ ا 326املاد٠  املػسع ايعساقٞ يف تهتٌُ ب٘ ايكاعد٠ ع٢ً بٝاض، َا أٚزدٙ
نٌ َٛظـ اٚ َهًـ  -ٜعاقب باؿبظ ٚايػسا١َ أٚ  بإسد٣ ٖاتني ايعكٛبتني:اييت تٓص )
َٓصٍ اسد ا٫غداص اٚ اسد ًَشكات٘ بػري زضا  ت٘اعتُادًا ع٢ً ٚظٝؿدخٌ غد١َ عا١َ 

صاسب ايػإٔ اٚ محٌ غريٙ ايدخٍٛ ٚذيو يف غري ا٫سٛاٍ اييت جيري ؾٝٗا ايكإْٛ ذيو اٚ 

                                                      

 344د. محسؽد طو جالؿ، مرجر سابق، ص (3)
د. عبجالفتاح مرطفى الريفي، القاعجة الجشائية، دراسة تحميمية، الذخكة الذخقية لمشذخ ( 9)

  .41، ص3412يع، بيخوت،والتؽز 
 - 44د. عراـ عفيفي، تجدئة القاعجة الجشائية، مرجر سابق، ص ص  -( لمسديج راجع:1)

 وما بعجىا. 312
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( سٝح حيٌٝ يف ذيو اىل قإْٛ اصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ا٤ات املكسز٠ ؾٕٝ٘ َساعا٠ ا٫دسدٚ
 .بػإٔ ادسا٤ات ايتؿتٝؼ

َٚع٢ٓ ذيو إ غل ايتهًٝـ يف ايكاعد٠ ع٢ً بٝاض ٫ ٜهٕٛ قد ٚدد ؿع١ ٚضع 
تًو ايكاعد٠، بٌ ٜهتٌُ ؼدٜدٙ يف ْص ٭سل، مما ٜعين إ ايكاعد٠ ع٢ً بٝاض ؽتًـ عٔ 

بشت١ يف إ غل ايتذسِٜ يف ٖرٙ ا٫خري٠ ساٍ ٚقدد ٚإ ٚزد يف ْص اٚ ايكٛاعد اؾصا١ٝ٥ اي
تػسٜع اخس ْاؾر، نُا ٜطتٟٛ إ ٜهٕٛ ذيو ايٓص ا٫خري دٓا٥ًٝا اٚ غري دٓا٥ٞ، نُا 
ٜطتٟٛ إ ٜهٕٛ قاًْْٛا اٚ ٥٫ش١ ")ا٫ْع١ُ ٚايتعًُٝات( اٚ قساز طاملا أْ٘ قد صدز بٓا٤ 

اضؿ٢ ْٛعًا َٔ املس١ْٚ يف ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ َٔ  ،ٚبريو ٜهٕٛ املػسع قد(1)ع٢ً قإْٛ
 ؼدٜد ) غل خ٬ٍ تؿٜٛض املػسع يف قإْٛ اخس ضٛا٤ نإ دٓا٥ٝا اّ غري دٓا٥ٞ يف

 (.ايتهًٝـ اٚ ايتذسِٜ
ٚيف ضٝام ٖرا ايؿِٗ ميهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٚٚضع قٛاعد دٓا١ٝ٥ 

َٔ ا٫ؾهاز اييت ٫ تتعازض َٚبدأ ايػسع١ٝ ع٢ً بٝاض، ٚتهًُتٗا بٛاضط١ قٛاعد اخس٣ 
اؾصا١ٝ٥، طاملا نإ ذيو بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ، ٚٚؾكًا يًكٛاعد ا٫ضاض١ٝ ملبدأ غسع١ٝ اؾسا٥ِ 

 ٚايعكٛبات.

 املطلب الثاني

 دور القرارات القضائية والتفويض التشريعي يف معاجلة االزمة
ؽ ايٓصٛص با٭ضًٛب تعٗس أغد ٬ََح أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ عٓدَا أٟ تصا

ايهُٞ املادٟ ٚبػهٌ قدد ؼدٜدًا داَدًا ٚقهًُا، ٜكٝد َطبك٘ تكٝٝدًا سسؾًٝا صازًَا، 
ٚتعطٞ س٬ً ثابتًا ٫ ٜتػري بتػري ايعسٚف ٚامل٬بطات أٚ تػري أمناط ٚصٛز ايطًٛى بؿعٌ 

ٓا٥ٞ يف نجري ، ا٫َس ايرٟ أؾأ املػسع اؾ(2)تطٛز ايٛضا٥ٌ اؿدٜج١ ٫زتهاب ايؿعٌ اإلدساَٞ
َٔ ايدٍٚ َٚٔ أدٌ َعاؾ١ ا٫ش١َ اييت ٚيدٖا َبدأ ايػسع١ٝ إىل ٚضا٥ٌ اخس٣ َٓٗا ؾ٥ٛ٘ إىل 

                                                      

 وما بعجىا. 14( د. عبجالفتاح مرطفى الريفي، القاعجة الجشائية، مرجر سابق، ص 3)
  .34ق، ص( د. عثساف سمساف غيالف العبؽدي، اصؽؿ الرياغة التذخيعية، مرجر ساب9)
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ٚاييت متتع ايكاضٞ بطًط١  (1)صٝاغ١ ايٓصٛص بػهٌ ٜطؿٞ عًٝٗا ْٛع َٔ املس١ْٚ،
تكدٜس١ٜ متهٓ٘ َٔ ػاٚش ساي١ اؾُٛد يف ايٓص َٔ سٝح ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًٛقا٥ع أٚ َٔ 

 . (2)كدٜس ايعكٛب١ سٝح ت
ؾبُٛدب ايصٝاغ١ املس١ْ تصاؽ ايٓصٛص صٝاغ١ تػسٜع١ٝ ض١ًُٝ ٚصاؿ١  

يًتطبٝل ايؿعًٞ يف ايٛاقع ايرٟ تطبل ؾٝ٘، إذ تتطًب بعض ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ صٝاغتٗا 
بإٔ ٫ ؼدد اؿهِ يًُطتذدات ايع١ًُٝ ؼدٜدًا َٓطبطًا داَعًا َاْعًا ٚإمنا تٛانب ايتطٛز 

، نُا تتطِ ايصٝاغ١ املس١ْ بكدزتٗا ع٢ً ايتطٛز (3)تُع ٚتت٤٬ّ َع٘اؿاصٌ يف اجمل
املطتُس َٚطاٜس٠ ايتػريات ا٫دتُاع١ٝ، َٚٛاد١ٗ ايٛقا٥ع ٚاؿا٫ت اؾدٜد٠ املطتشدث١ اييت 

 ، ٚيف ٖرا ايػإٔ قطت احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ ايعًٝا يف َصس.(4)تهػـ عٓٗا اؿٝا٠ ايع١ًُٝ
ني اؾٓا١ٝ٥ ٜكع يف ْطام فُٛع١ ايكِٝ اييت تهؿٌ ؿكٛم )إ اْتؿا٤ ايػُٛض يف ايكٛاْ

املتِٗ اؿد ا٫د٢ْ َٔ اؿُا١ٜ اييت ٫ جيٛش ايٓصٍٚ عٓٗا اٚ ا٫ْتكاص َٓٗا نُا إٔ ايكٝٛد 
اييت تؿسضٗا ايكٛاْني اؾصا١ٝ٥ ع٢ً اؿس١ٜ ايؿسد١ٜ، تكتطٞ إٔ تصاؽ اسهاَٗا مبا ٜكطع 

يٝكني بٗا سدًا ٜعصُٗا َٔ اؾدٍ، ٚمبا حيٍٛ بني نٌ ددٍ يف غإٔ سكٝك١ قتٛاٖا، يٝبًؼ ا
زداٍ ايطًط١ ايعا١َ ٚتطبٝكٗا بصٛز٠ اْتكا١ٝ٥ ٚٚؾل َعاٜري غدص١ٝ ؽايطٗا ا٫ٖٛا٤، 

 . (5)ٚتٓاٍ َٔ ا٫بسٜا٤ ٫ؾتكازٖا اىل ا٭ضظ املٛضٛع١ٝ اي٬ش١َ يطبطٗا(
ٛاد١ٗ اَا بصدد دٚز ايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ بٛصؿ٘ اسد صٛز ايصٝاغ١ املس١ْ يف َ

اش١َ ايػسع١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ؾإ َٔ املعًّٛ إ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ أَا إٔ تهٕٛ ٚؾل َبدأ )٫ 
دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ ا٫ بكإْٛ( أٚ ٚؾل ٜعتُد َبدأ )٫ دسمي١ ٫ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ( 

                                                      

 . 31( عراـ عفيفي عبج البريخ، ازمة الذخعية الجشائية ووسائل عالجيا، ص3)
 .13( د. نؽفل عمي الرفؽ، مرجر سابق، ص9)
 .13( د. رافج خمف ىاشػ البيادلي ود. عثساف سالػ غيالف العبؽدي، مرجر سابق، ص1)
 .912د. عادؿ يؽسف الذكخي، مرجر سابق، ص( 4)
قزائية دستؽرية. أشار إليو  31لدشة  1في القزية رقػ  9/3/3441دستؽرية عميا في ( 3)

 .942د. عراـ عفيفي، تجدئة القاعجة الجشائية، مرجر سابق، 
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ثس ؾإذا ناْت ايصٝاغ١ ٚؾل َبدأ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بكإْٛ( ؾإْٗا ؽتًـ َٔ سٝح ا٭
عٔ ايصٝاغ١ اييت تعتُد َبدأ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ( ؾؿٞ اؿاي١ ا٭ٚىل 

، يف (1)تهٕٛ ايصٝاغ١ َتػدد٠ ٚذيو با٫عتُاد ع٢ً ايكإْٛ ؾكط يف خًل اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات
سني متٓح ايصٝاغ١ ايجا١ْٝ يًطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ تؿٜٛطًا تػسٜعًٝا نُصدز َهٌُ يًكاعد٠ 

١ٝ يف فاٍ تػسٜع اؾسا٥ِ ٚايعكٛبات أٚ يف صٝاغ١ ايٓصٛص اؾصا١ٝ٥ ٚخاص١ً ؾُٝا اؾٓا٥
ٜتعًل بصٝاغ١ ايُٓاذز ايكا١ْْٝٛ يًذسا٥ِ، ؾا٭يؿاظ قٛايب املعاْٞ، ؾٗٞ أدٚات ايعٌُ بٝد 
املػسع يًتعبري عٔ ا٭ؾهاز إذ ٜهؿٞ إٔ تهٕٛ ْصٛص ايتذسِٜ قد صدزت اضتٓادًا إىل 

. (2)ًط١ ايتػسٜع١ٝ سصسًا بٌ ميهٔ إٔ تتٛىل ذيو ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜقإْٛ ٚيهٔ يٝظ َٔ ايط
ٚع٢ً ايسغِ َٔ نٕٛ ايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ يف إْػا٤ اؾسا٥ِ عٌُ غري َسغٛب ؾٝ٘، إ٫ إٔ 
ا٫عتبازات ايع١ًُٝ أٚ احمل١ًٝ تكتطٞ إقسازٙ، ٚإلعطا٤ ٖرا ايتؿٜٛض ايصٝػ١ ايدضتٛز١ٜ 

ػ١ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ( ٚآخسٖا ؾكد دا٤ت أغًب ايدضاتري ايعساق١ٝ بصٝ
َٓ٘( يف سني دا٤  21)املاد٠  1970َٓ٘(، ٚدضتٛز عاّ  22)املاد٠  1968دضتٛز عاّ 
/ثاًْٝا َٓ٘ بإٔ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ 19بصٝػ١ كتًؿ١ إذ ْصت املاد٠  2005دضتٛز عاّ 

 ايعسام َدعًٛا يتعدٌٜ ٖرا ايٓص بٓص...(. ا٭َس ايرٟ ٜهٕٛ ؾٝ٘ املػسع ايدضتٛزٟ يف
/ثاًْٝا( َٓ٘ نُا ٜأتٞ: )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ً ع٢ً 19ْٚكرتح إٔ ٜهٕٛ ْص املاد٠ )

 قإْٛ...(.

ٚاملع٢ٓ املكصٛد َٔ عباز٠ )ا٫ بٓا٤ ع٢ً قإْٛ( ٖٛ إٔ ايتذسِٜ ميهٔ إٔ ٜأتٞ  
ٜض َٔ ايكإْٛ اىل ايطًط١ بٛاضط١ ايكإْٛ أٚ َا يف سهِ ايكإْٛ ٚميهٔ إ ٜأتٞ بتؿٛ

 . (3)ايتٓؿٝر١ٜ ٚاهل٦ٝات اإلداز١ٜ

                                                      

 .344( د. طالؿ عبج حديؼ البجراني، مرجر سابق، ص3)
 . 12( د. نؽفل عمي الرفؽ، مرجر سابق، ص9)
   .343( يشعخ : طالؿ عبج حديؼ البجراني، السرجر الدابق، ص1)
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( 111( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ )240ٚيف ض٤ٛ َا تكدّ ؾكد ْصت املاد٠ ) 
ع٢ً أْ٘ )ٜعاقب باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ضت١ أغٗس أٚ بػسا١َ ٫ تصٜد ع٢ً  1969يط١ٓ 

أٚ َهًـ غد١َ عا١َ أٚ َٔ فايظ  َا١٥ دٜٓاز نٌ َٔ خايـ ا٭ٚاَس ايصادز٠ َٔ َٛظـ
ايبًد١ٜ أٚ ١٦ٖٝ زمس١ٝ أٚ غب٘ زمس١ٝ ضُٔ ضًطاتِٗ ايكا١ْْٝٛ أٚ مل ميتجٌ ٭ٚاَس أ١ٜ د١ٗ 
َٔ اؾٗات املرنٛز٠ ايصادز٠ ضُٔ تًو ايطًطات ٚذيو دٕٚ اإلخ٬ٍ بأ١ٜ عكٛب١ اغد ٜٓص 

 17ؿٝٛاْات ايرب١ٜ زقِ / أ٫ًٚ( َٔ قإْٛ محا١ٜ ا9. نُا ْصت املاد٠ )(1)عًٝٗا ايكإْٛ(
ع٢ً إٔ )ٜعاقب املدايـ ٭سهاّ ٖرا ايكإْٛ ٚايتعًُٝات ايصادز٠ مبٛدب٘  2010يط١ٓ 

باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬خ ضٓٛات، ٚبػسا١َ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬ث١ ٬َٜني دٜٓاز، أٚ بإسد٣ 
 ٖاتني ايعكٛبتني....(.

كٛب١ َكدًَا  يًُدايؿات ٚمبٛدب ايكاْْٛني أع٬ٙ ؾكد سدد املػسع ايعساقٞ ايع 
ٚاؾٓح، إذ ٜتطُٔ ٖرا ايٓص تؿٜٛطًا تػسٜعًٝا يًذٗات اإلداز١ٜ يف إصداز أْع١ُ أٚ 
تعًُٝات ؼٟٛ ْصٛصًا جيسّ مبٛدبٗا أمناط ايطًٛى اييت تتٓاضب ٚتت٤٬ّ َعٗا ايعكٛبات 

 اييت سددٖا املػسع مبٛدب ايٓص ايرٟ تطُٔ اؾصا٤ اؾٓا٥ٞ. 
إٔ ايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ ايرٟ ميٓش٘ املػسع يًطًط١  ٚمما تكدّ ؾإْٓا ْس٣ 

ايتٓؿٝر١ٜ ٚاهل٦ٝات ا٫داز١ٜ جيب إٔ ٜهٕٛ قدد بطٛابط ٚغسٚط َع١ٓٝ ٚضُٔ ص٬سٝات 
ٚاضش١ ا٫بعاد يهٞ ٫ ٜعد ايتؿٜٛض خطٛز٠ ع٢ً َبدأ ايػسع١ٝ اٚ خسق٘ َٚٔ ثِ ٜكًٌ َٔ 

ؼ ٚا٭ضايٝب اييت تتذطد ؾٝٗا ايطُاْات ٚاؿكٛم ايؿسد١ٜ يًُٛاطٓني يف ايدٚي١، َٚٔ ايصٝ
                                                      

عمى أنو: يكؽف مقجار الغخامات  9113( لدشة 1( مؼ القانؽف رقػ )9نرت السادة ) (3)
 السعجؿ وكسا يأتي: 3414لدشة  33السشرؽص عمييا في قانؽف العقؽبات رقػ 

( خسدؽف ألف ديشار وال يديج عؼ 31،111في السخالفات مبمغا ال يقل عؼ ) - أ
 ( مئتي ألف ديشار.911،111)

( مئتي ألف ديشار وواحج وال يديج عمى 911،113ال يقل عؼ )في الجشح مبمغًا  - ب
 ( مميؽف ديشار.3,111,111)

( مميؽف وواحج ديشار وال يديج عؼ 3,111,113في الجشايات مبمغا ال يقل عؼ ) - ت
 ( عذخة مالييؼ ديشار.31,111،111)
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ؾهس٠ ايصٝاغ١ املس١ْ ٖٞ ؾ٤ٛ املػسع إىل اعتُاد ؾهس٠ ايُٓٛذز ايكاْْٛٞ يًذسمي١ ذات 
ايكايب اؿس، اييت ٜتعرز ؾٝٗا ع٢ً املػسع ا٫ساط١ بايٛصـ ايدقٝل يًؿعٌ ايُٓٛذدٞ يطبب 

سنٕٛ اىل ؼدٜد ٜسدع اىل طبٝع١ ايؿعٌ ْؿط٘، ا٫َس ايرٟ ٫ جيد ؾٝ٘ املػسع بدًا َٔ اي
ايٓتٝذ١ ٚتعٝني ايع٬ق١ ايطبب١ٝ يٝشدد ايؿعٌ ايرٟ تٓبجل عٓ٘ ايطبب١ٝ اييت تسبط بٝٓ٘ ٚبني 

 .(1)ايٓتٝذ١
 
 
 
 
 

                                                      

الب الحخ وتججر االشارة  في ىحا الرجد اف السذخع يمجأ في تحجيجه لمفعل في جخائػ الق (3)
 الى احج اسمؽبيؼ :

: اف يحيل في تحجيجه لمفعل الشسؽ جي الى قاعجة أخخى غيخ جشائية مثاؿ  لغ نز االوؿ
( مؼ قانؽف العقؽبات العخاقي التي تشز )يعاقب بالحبذ كل مؽظف او مكمف 193السادة )

 لغ ....(؛ بخجمة عامو استخجاـ اشخاصًا سخخه... في غيخ االحؽاؿ التي يجيد فييا القانؽف 
أو قانؽف العسل كسا أشخنا لحلغ مؼ  ا  أحاؿ بيحا الذأف الى أحجى قؽاعج القانؽف االداري 

 .قبل
و شارة لفكخة عامة عؼ مزسؽف الفعل ويتخؾ تحجيج مزسؽناف يكتفي السذخع باإل الثاني:
( مؼ قانؽف 133لمسعشى المغؽي والذخعي واالجتساعي، مثاؿ  لغ نز السادة ) توومعالج

عقؽبات العخاقي التي تشز )يعاقب بالحبذ مجة ال تديج عمى عذخة سشيؼ او بالحبذ مؼ ال
حكاـ الذخيعة فيو السذخع تحجيج ماىية السحـخ ألواقع احجى محارمو....( الحي تخؾ 

عقؽبات  411/3االسالمية وقج يتخؾ  لغ السذخع لمسفيـؽ االجتساعي كسا جاء بشز السادة 
ؼ ىؽ اسشاد واقعة معيشة .... او احتقاره عشج اىل وطشو( فتحجيج عخاقي ا  نرت عمى ) القح

ما يعج قحفًا وما يعج احتقارًا لمسقحوؼ أمؽر تخزع لسعاييخ الؽسط االجتساعي والدماف 
عبجالفتاح الريفي، السطابقة في مجاؿ التجخيػ،  : د.لسكاف، ولمسديج بيحا الذأف يشعخوا

 .13ليب الرياغة القانؽنية، مرجر سابق، صد. نؽفل عمي عبجهللا الرفؽ، اساو  ؛4ص



 دور الرياغة السخنة لمشرؽص الجشائية في مؽاجية أزمة الذخعية الجدائية

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (70), Year (22) 

111 

 املطلب الثالث

 دور التفصري يف مواجوة األزمة
ايتؿطري ٖٛ ْػاط ؾهسٟ َٚٓطكٞ ٜبشح يف َعاْٞ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ يتشدٜد 

، ٜٚعسف أٜطًا بأْ٘ تٛضٝح َا غُض َٔ (1)ا٫ت ايٛاقع١َٝطُْٛٗا ٚفاٍ تطبٝكٗا ع٢ً اؿ
أيؿاظ ايٓص ٚتكِٜٛ عٝٛب٘ ٚاضتهُاٍ َا ْكص َٔ اسهاَ٘، ٚايتٛؾٝل بني ادصا٥٘ 

. ؾايتؿطري ع١ًُٝ (2)املتعازض١، ٚتهٝٝؿ٘ ع٢ً مٛ جيازٟ َتطًبات اجملتُع ٚزٚح ايعصس
نٌ ايٛضا٥ٌ اي٬ش١َ ذ١ٖٝٓ ٜكّٛ بٗا ٚاضعٛ ايٓص اٚ َطبكٛٙ اٚ غازسٛٙ باضتعُاٍ 

يًٛصٍٛ إىل اْطباق٘ ع٢ً ايٛاقع عٔ طسٜل تٛضٝح َا أبِٗ ؾٝ٘ ٚتكِٜٛ عٝٛب ايصٝاغ١ 
ايتػسٜع١ٝ ٚتهٝٝؿ٘ ٚزؾع َا ؾٝ٘ َٔ تٓاقض ٚتٛضٝع ْطاق٘ يف ض٤ٛ َبدأ ايػسع١ٝ 

، ؾإذا صدزت ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ اصبح هلا نٝإ ٚٚدٛد ذاتٞ ٚاستاز تطبٝكٗا إىل (3)اؾصا١ٝ٥
ْصٛصٗا، ؾُٛضٛع ايتؿطري ٖٛ ايهػـ عٔ َطُٕٛ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ٚسدٚد  تؿطري

أسهاَٗا بٗدف اعدادٖا يًتطبٝل ايطًِٝ ع٢ً اؿا٫ت اييت أزاد املػسع إٔ تٓعُٗا 
 .(4)ايكاعد٠

ٖٚٓاى عد٠ َصادز يتؿطري ايٓص اؾٓا٥ٞ ٚاييت ميهٔ إٔ تطِٗ يف َعاؾ١ اش١َ  
  -ٓٗا ؾسعًا خاصًا ٚنُا ٜأتٞ :ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚضٛف ْؿسد يهٌ َ

 
 
 

                                                      

( عالء زكي، الشعخية العامة في تفديخ قؽاعج القانؽف الجشائي، مشذأة السعارؼ، 3)
 .332، ص9131االسكشجرية، 

( القاضي عؽاد ياسيؼ العبيجي، تأويل الشرؽص في القانؽف، مكتبة دار اإلماـ، لبشاف، 9)
 .11، ص9131

 . 931راني، مرجر سابق، ص( د. طالؿ عبج حديؼ البج1)
 . 332( عالء زكي، مرجر سابق، ص4)
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 ايؿسع ا٭ٍٚ: ايتؿطري ايتػسٜعٞ 
ٜٚكصد بايتؿطري ايتػسٜعٞ إ ٜكّٛ املػسع ْؿط٘ بتؿطري ايتػسٜع ايرٟ  

، أٟ ٜٗدف إىل تؿطري ْصٛص قا١ْْٝٛ قدز ايػازع أْٗا عاد١ إىل تٛضٝح، اٟ (1)أصدزٙ
ضٞ بإدسا٤ سهُ٘ ع٢ً ايٛقا٥ع تؿطري ْص ٜتعرز تطبٝك٘، ٚايتؿطري ايتػسٜعٞ ًٜصّ ايكا

املػُٛي١ ب٘، ؾتتكٝد ب٘ اهل١٦ٝ ايكطا١ٝ٥ ٚنٌ َٔ ٜٛنٌ إيٝ٘ تطبٝل ايكإْٛ ٚتٓؿٝرٙ، ٜٚعد 
ايتؿطري ايتػسٜعٞ ْاؾرًا َٔ تازٜذ صدٚز ايكإْٛ ٚذا أثس زدعٞ ميتد إىل ٚقت صدٚز 

٭خري٠ ؽطع ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ املساد تؿطريٖا، ؾايٛقا٥ع اييت تٓعُٗا ٖرٙ ايكاعد٠ ا
ر . ٜٚتد(2)يًتؿطري اؾدٜد ٚإٕ ناْت ضابك١ عًٝ٘ طاملا أْ٘ مل ٜصدز ؾٝٗا سهِ ْٗا٥ٞ

: ا٭ٚىل،  ٜتدر صٝػ١ ْص ٜٛضع ابتدا٤ً يف صًب ايكإْٛ ايتؿطري ايتػسٜعٞ أسد ايصٛزتني
َٓر تػسٜع٘ ٚذيو يتٛضح َع٢ٓ قد ًٜتبظ ع٢ً احمله١ُ اييت تطبل ايكإْٛ، ٚايصٛز٠ 

ٕٛ يف صٝػ١ ْص تػسٜعٞ ٫سل ٜطع٘ املػسع يبٝإ َا ٜكصدٙ َٔ ْصٛص ايجا١ْٝ ٜه
تػسٜع١ٝ ضابك١ صادز٠ َٓ٘، إذ قدز إٔ ا٭َس ٜتطًب ذيو أٚ إثاز٠ خ٬ف ٜرتتب عًٝ٘ 
اخت٬ف يف ا٭سهاّ، اٚ إٔ احملانِ قد ؾطست ايتػسٜع ع٢ً ٚد٘ خيايـ َا أزادٙ 

 .(3)املػسع
اىل َٓاٖر ددٜد٠ يف ايصٝاغ١ ٫ تٓصيل إىل ٚيريو نإ يصاَا ع٢ً املػسع إ ٜستهٔ 

ايتعبري ايػاَض اٚ ايرٟ حيتٌُ انجس َٔ َع٢ٓ، ٚيف َا ٜٓبػٞ إٔ ًٜتصّ ب٘ املػسع يف ٖرا 
ايػإٔ قسزت احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ يف َصس : ) إ اُٖاٍ املػسع يف ضبط ايٓصٛص ايعكاب١ٝ 

ٜؿكد ٖرٙ ايٓصٛص  مبا حيدد َكاصدٙ َٓٗا بصٛز٠ حيطِ بٗا نٌ ددٍ سٍٛ سكٝكتٗا،
 .(4)ٚضٛسٗا ٜٚكٝٓٗا...(

                                                      

 . 113( د. عادؿ يؽسف الذكخي، مرجر سابق، ص3)
 . 134( د. عالء زكي، مرجر سابق، ص9)
 . 43( فخخي عبج الخزاؽ صمبي الحجيثي، مرجر سابق، ص1)
شار قزائية دستؽرية، أ 33لدشة  94في القزية رقػ  9/3/3441دستؽرية عميا في ( 4)

 .943إليو د. عراـ عفيفي، تجدئة القاعجة الجدائية، مرجر سابق، ص
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 ايؿسع ايجاْٞ: ايتؿطري ايكطا٥ٞ
ٖٚٛ ايتؿطري ايرٟ ٜباغسٙ ايكطا٠ مبٓاضب١ تطبٝل ايكٛاعد اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً ٚقا٥ع  

اؿٝا٠ املعسٚض١ أَاَِٗ، ٖٚرا ايتؿطري يٝظ ي٘ صؿ١ إيصا١َٝ عا١َ بٌ ٜكتصس أثسٙ ع٢ً 
ؾايتؿطري ع١ًُٝ ٜساد بٗا اضتعٗاز املع٢ٓ ايرٟ أزادٙ  ،(1)اؿاي١ اـاص١ اييت ؾّطس ٭دًٗا

املػسع ٖٚٛ أَس ضسٚزٟ بايٓطب١ يًٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ناؾ١ ، ٚيٝظ قاصسًا ع٢ً ايٓصٛص 
ايػاَط١ ٚسدٖا، ذيو إٔ ايٓص ايكاْْٛٞ ٜهٕٛ يف ايعاد٠ كتصسًا ٚعاًَا ٚفسدًا، ؾاذا نإ 

٬ًٗ َٚٝطسًا، اَا اذا نإ ايٓص غاَطا ٚاضشًا ٫ يبظ ؾٝ٘، نإ دٚز ايكاضٞ يف تؿطريٙ ض
ؾاْ٘ حيتاز اىل فٗٛد َٔ املؿطس ٫ضتذ٤٬ َعٓاٙ ٚقتٛاٙ، ؾايتؿطري يف ن٬ اؿايتني اَس 

 .(2)٫شّ يًكطا٤ ٖٚٛ َا عرب عٓ٘ بعض ايؿكٗا٤ مبكٛي١ ) ٫ قطا٤ بػري تؿطري(
يتشدٜد ع٢ً إٔ ع٢ً ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ إٔ ٜتكٝد يف تؿطريٙ يًكٛاعد اؾٓا١ٝ٥، 

سكٝك١ قتٛاٖا تعبريا عٔ إزاد٠ املػسع يف ؼكٝل ؾاع١ًٝ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ أٚ ضُإ اؿكٛم 
اؿسٜات ًَتصَا بريو مببدأ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥، ٭ٕ ايتؿطري ايصشٝح جيب أ٫ ٜٛضع أٚ 
ٜطٝل َٔ ايٓطام ايطًِٝ يًكإْٛ، ؾايكإْٛ قد ٜٓطٟٛ ع٢ً عدّ دق١ يف ايصٝاغ١ ٚقد 

املتٓاقطات ايعاٖس١ٜ، ٫ٚ ميهٔ إٔ ْطايب ايكاضٞ بإٔ ٜسدد ٖرٙ ا٭خطا٤،  تػٛب٘ بعض
ؾعًٝ٘ إٔ ٜبشح عٔ إزاد٠ ٚاضع ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ ايعبازات ٚايصٝؼ املطتع١ًُ يًتعبري عٔ 

 .(3)ٖرٙ اإلزاد٠
 ايؿسع ايجايح: ايتؿطري ايؿكٗٞ 

٫ٚ ٜعد ٖرا ٖٚٛ مثس٠ عح ٚدزاض١ املدتصني َٔ ايػساح ٚايؿكٗا٤ يف ايكإْٛ  
ايٓٛع َٔ ايتؿطري َٔ املصادز ايكا١ْْٝٛ يًتذسِٜ ٚايعكاب بٌ ٖٛ ذٚ طبٝع١ ع١ًُٝ تٗدف إىل 
تٛضٝح َطُٕٛ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً أضاع َٔ ايكٛاعد ايع١ًُٝ ٚايٓعسٜات ايؿك١ٝٗ ٖٚٛ 

                                                      

 . 334( عالء زكي، مرجر سابق، ص3)
 .343د. عراف عفيفي، تجدئة القاعجة، مرجر سابق، ص (9)

 وما بعجىا. 33د. عراـ عفيفي، أزمة الذخعية الجدائية، مرجر سابق، ص (1)
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جياد ، اٟ اْ٘ ايتؿطري ايرٟ ٜصدزٙ ايؿكٗا٤ عٓد قاٚي١ ا(1)غري ًَصّ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ
سٌ َعني ملطأي١ َا، ؾٗٛ ع١ًُٝ ذ١ٖٝٓ ٚ دزاض١ ع١ًُٝ تطتٗدف تأصٌٝ ٚؼًٌٝ ايكٛاعد 

 .(2)ايكا١ْْٝٛ
سٝح إٔ ايتؿطري ايؿكٗٞ ٜٓب٘ املػسع إىل دٛاْب ايكصٛز ٚاـًٌ يف ايتػسٜع  

ايعكابٞ، َٔ ادٌ إ ٜطع٢ ٫ضتهُاي٘، أٚ َعاؾ١ َا ٜعرتٜ٘ َٔ خًٌ بػ١ٝ إ ؼكل ٖرٙ 
ضٗا ٚذيو ملٛاد١ٗ تطٛزات اؿٝا٠ ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ َٚا ٜٓذِ عٓٗا ايٓصٛص أغسا

 . (3)َٔ دسا٥ِ َطتشدث١
عًًُا إٔ ايتؿطري ايؿكٗٞ ٜتطِ بايطابع ايٓعسٟ ٚخيسز بكٛاعد عا١َ، غري إٔ ٖرا 
ايٓٛع َٔ ايتؿطري غري ًَصّ يًكطا٤، إ٫ أْ٘ ٜته٧ ع٢ً تؿطري ايؿكٗا٤ عٓد عدّ ٚدٛد 

ٜٚطِٗ ايتؿطري ايؿكٗٞ يف اؿد َٔ أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ يهٕٛ  (4)ٛس٘ايٓص أٚ عدّ ٚض
 ايع٬ق١ اييت تسبط ايكطا٤ بايؿك٘ ٖٞ ع٬ق١ ٚثٝك١ َٔ خ٬ٍ ايتأثري املتبادٍ بُٝٓٗا.

 ايؿسع ايسابع: ايتؿطري اإلدازٟ
ٖٛ ايتؿطري ايصادز عٔ د١ٗ اإلداز٠ اثٓا٤ قٝاَٗا بتطبٝل قإْٛ َعني ٜٚتُجٌ  

يتؿطريٟ بتعًُٝات تصدز إىل املٛظؿني ايتابعني يإلداز٠ تتطُٔ ٚد١ٗ ْعس اإلداز٠ يف ايكساز ا
. ٫ٚ ًٜصّ ٖرا (5)تؿطري ايكإْٛ ايرٟ تطبك٘ بكصد ؼدٜد َع٢ٓ ايٓصٛص املساد تطبٝكٗا

                                                      

 . 934( طالؿ عبج حديؼ البجراني، مرجر سابق، ص3)
القاضي عؽاد حديؼ ياسيؼ العبيجي، تأويل الشرؽص في القانؽف، مرجر سابق، ( 9)

 .21ص
 . 114( عادؿ يؽسف الذكخي، مرجر سابق، ص1)

 .933، ص3423د. شسذ الجيؼ الؽكيل: مبادئ القانؽف، االسكشجرية،  (4)
  .412ص ،3429، مطبعة جامعة بغجاد، ( مالغ دوىاف الحدؼ، السجخل لجراسة القانؽف 3)
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ايتؿطري ايكطا٤، ٜٚعد زأٜا غدصٝا ٜٓشصس إيصاَ٘ باؾ١ٗ اإلداز١ٜ اييت ٚد٘ إيٝٗا 
 .(1)ايتؿطري

اإلدازٟ ايرٟ ٜصدز عٔ د١ٗ اداز١ٜ، ؾإ ٖرٙ اؾ١ٗ قد تهٕٛ ؾسدًا ؾايتؿطري  
نايٛشٜس املدتص أٚ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ا٫داز١ٜ ٚقد تهٕٛ ؾ١ٓ ؾٛضٗا ايكإْٛ ١َُٗ ايتؿطري 
اإلدازٟ، ٭ْ٘ ٜصدز بٗدف تطبٝل ايتػسٜعات ٚا٫ْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚايكسازات ع٢ً اؿا٫ت 

 ايٛاقع١ٝ اييت تعسض ع٢ً املؿطس. 
جملًظ ايٛشزا٤ ضًط١ إصداز  2005قد أداش ايدضتٛز ايعساقٞ ايصادز عاّ ٚ

 .(2)تعًُٝات أٚ أْع١ُ أٚ بٝاْات أٚ أٚاَس يتطٌٗٝ تٓؿٝر ايكٛاْني

 ة ـاخلامت
بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ عح ٚدزاض١ دٚز ايصٝاغ١ املس١ْ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ يف َٛاد١ٗ 

ؼكٝل ٖدف ايدزاض١ إٔ ْطتعسض أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥، ؾإٕ َٔ َتُُات َٚطتًصَات 
 -أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات اييت تٛصًٓا إيٝٗا ٚنُا ٜأتٞ:

 ايٓتا٥ر :  -أ٫ًٚ

إٕ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ نأٟ عٌُ بػسٟ ٜعدُّ َٔ صٓع اإلزاد٠ ايبػس١ٜ، ٚسٝح ٜعرتٟ عٌُ  -1
اإلْطإ ايٓكص يرا ؾإٕ ؾ٤ٛ املػسع اىل ايصٝاغ١ املس١ْ ٖٛ ضسٚز٠ تكتطٝٗا تطٛزات 

 ا٠ ٚا٫مناط اؾدٜد٠ َٔ اؾسا٥ِ.  اؿٝ
٫سعٓا إٔ )ايصٝاغ١ املس١ْ( ٖٞ أسد ا٭دٚات اييت ٜطؿٞ بٗا املػسع اؾٓا٥ٞ ْٛع  -2

َٔ املس١ْٚ ع٢ً ايٓصٛص اؾٓا١ٝ٥ ملعاؾ١ ا٫ش١َ اييت تعرتٟ قٛاعد قإْٛ ايعكٛبات 
 ٚاييت ٜطببٗا َبدأ )ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥(. 

                                                      

السجخل لجراسة القانؽف، دار الحكسة، جامعة  -بكخي، ود. زىيخ البذيخ:ال أ. عبج الباقي (3)
 .334، ص3434بغجاد، 

 ( مؼ الجستؽر العخاقي.31السادة ) (9)
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َٔ عٝٛب ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ ، بٌ تعد َٔ أِٖ إٕ ايصٝاغ١ املس١ْ ٫ تػهٌ عٝب  -3
 ا٭ضايٝب اييت ًٜذأ إيٝٗا املػسع ملعاؾ١ اؾُٛد يف ْصٛص ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ. 

يكد أخر املػسع اؾٓا٥ٞ ايعساقٞ بر )ايصٝاغ١ املس١ْ( عٓد صٝاغت٘ يٓصٛص قإْٛ  -4
 23قِ ٚقإْٛ أصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ ز 1969يط١ٓ  111ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ 

 ٚسطبُا دا٤ يف سٝجٝات ايبشح.  1971يط١ٓ 
تهُٔ ا١ُٖٝ ايصٝاغ١ املس١ْ يف ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ اييت اتاسٗا املػسع يًكاضٞ يف  -5

ايتؿطري ايكطا٥ٞ ٫ضُٝا يف ْطام ايتذسِٜ، ا٭َس ايرٟ جيعٌ َٔ ايٓص اؾصا٥ٞ 
تهيب بعض َطتٛعبًا ؾُٝع صٛز ايطًٛى املطتشدث١ َٚٛاد١ٗ ايتطٛز ٚعدّ اؾ٬ت َس

 أمناط ايطًٛى املطتشدث١ َٔ ايعكاب. 
إٕ اعتُاد اضًٛب ػص١٥ ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥ ٚايكاعد٠ ع٢ً بٝاض ٚايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ يف  -6

ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ ٜعد أسد صٛز ايصٝاغ١ املس١ْ اييت ٜٛظؿٗا املػسع ملٛاد١ٗ أش١َ 
 عكٛب١ إ٫ بٓا٤ ع٢ً قإْٛ(.ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥، ٚاييت تأتٞ تطبٝكًا ملبدأ )٫ دسمي١ ٫ٚ 

 ثاًْٝا: ايتٛصٝات

أظٗست ايدزاض١ إٔ ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايٓصٛص اؾصا١ٝ٥ ٜعرتٜٗا اؾُٛد ايرٟ ضبب٘  -1
َبدأ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓص( مما ٜكتطٞ َٔ املػسع ايعساقٞ إٔ ٜٛضع َٔ 

ا٫دسا١َٝ ضًط١ ايكاضٞ يف ايتؿطري ايكطا٥ٞ، ٚضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ يف تهٝٝـ ا٫ؾعاٍ 
 ٚاضؿا٤ ايٓص اؾصا٥ٞ عًٝٗا. 

ْدعٛ املػسع اؾصا٥ٞ ايعساقٞ إىل ايتٛضع يف اعتُاد ايصٝاغ١ اييت تٓطٟٛ ع٢ً غ٤ٞ  -2
َٔ املس١ْٚ يًٓص اؾصا٥ٞ بػهٌ ٜطٌٗ ١َُٗ ايكاضٞ يف ايتٛؾٝل ٚامل١ُ٥٬ بني ايٓص 

دسا١َٝ اؾٓا٥ٞ ٚايٛقا٥ع املعسٚض١، ٚذيو ٚؾكًا يتطٛز اؿٝا٠ ٚظٗٛز ضًٛنٝات ا
 سدٜج١. 

ايتٛضع يف ايطٛابط ايتػسٜع١ٝ اييت تتعًل بايكٛاْني اؾصا١ٝ٥ اـاص١، عٝح تتطُٔ  -3
ايٓصٛص اؾصا١ٝ٥ اييت ػسّ أؾعا٫ تٓطٟٛ ع٢ً ضًٛى دٓا٥ٞ ذٚ طبٝع١ ؾ١ٝٓ أٚ 
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تك١ٝٓ، صٝاغات ٚأيؿاظ ٚمجٌ تت٤٬ّ َع ايطبٝع١ ايؿ١ٝٓ يتًو ايكٛاْني يتطٌٗٝ ١َُٗ 
 ٕ يف ؾِٗ تًو ايٓصٛص.ايكاضٞ ٚنٌ ذٟ غأ

ْدعٛ املػسع اؾصا٥ٞ ايعساقٞ إىل ايتٛضع يف ايتؿٜٛض ايتػسٜعٞ يًطًطات ٚاهل٦ٝات  -4
ايتٓؿٝر١ٜ يف ضبط دسا٥ِ املدايؿات ٚاؾٓح ايبطٝط١ ٚؾسض اؾصا٤ات املٓاضب١ ع٢ً 
َستهبٝٗا بٛصـ ايتؿٜٛض أسد ايصٝؼ ايع١ًُٝ يتذطٝد ؾهس٠ ايصٝاغ١ املس١ْ 

 يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥. 
ٚدعًٗا  2005/ثاًْٝا( َٔ ايدضتٛز يعاّ 19ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل تعدٌٜ املاد٠ ) -5

بصٝػ١ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓا٤ً ع٢ً قإْٛ...( يهٕٛ ٖرٙ ايصٝػ١ ٫ تتعاض 
ٚصٛز ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ املس١ْ يف سني إٔ املبدأ )٫ دسمي١ ٫ٚ عكٛب١ إ٫ بٓص( ٜعد 

 ٌُ ايكاضٞ اؾٓا٥ٞ ٚتصٜد َٔ سد٠ أش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥.أسد ايعٛاٌَ اييت تكٝد ع
 املصادز 

 املعادِ :  -أ٫ًٚ

 ، داز املػسم، بريٚت، ب ت.35يٜٛظ َعًٛف: املٓذد يف ايًػ١، ط -1
 .1987قُد بٔ أبٞ بهس ايساشٟ: كتاز ايصشاح، َهتب١ بريٚت،  -2

 ايهتب ايكا١ْْٝٛ :  -ثاًْٝا
 . 1972 -داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ -ؾٓا١ٝ٥اصٍٛ ايطٝاض١ ا -د. امحد ؾتشٞ ضسٚز -1
د. تٛؾٝل سطٔ ؾسز: املدخٌ يدزاض١ ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، َ٪ضط١ ايجكاؾ١ اؾاَع١ٝ،  -2

 .1976ا٫ضهٓدز١ٜ، 
 .1975، َطبع١ ايعاْٞ، بػداد، 1د. سطٔ عًٞ ايرْٕٛ: املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ، ز -3
 د. سطٔ نري٠، َٓػأ٠ املعازف، ا٫ضهٓدز١ٜ، ب ت. -4
ايتػسٜع بني  -ـ ٖاغِ ايبٗاديٞ ٚد. عجُإ ضًُإ غ٬ٕٝ ايعبٛدٟد. زاؾد خً -5

 . 2009 -ايطبع١ ا٭ٚىل -ايصٓاع١ ٚايصٝاغ١
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 .1978د. مشظ ايدٜٔ ايٛنٌٝ: َباد٨ ايكإْٛ، ا٫ضهٓدز١ٜ،  -6

 .2002د. ضازٟ خًٌٝ قُٛد: ايٛدٝص يف غسح قإْٛ ايعكٛبات، ايكطِ ايعاّ، بػداد،  -7
َٓػٛزات شٜٔ  -ايطبع١ ا٭ٚىل -غ١ ايٓص ايعكابٞؾٔ صٝا -د. عادٍ ٜٛضـ ايػهسٟ -8

 .2017 -بريٚت -اؿكٛق١ٝ
أ. عبد ايباقٞ ايبهسٟ، د. شٖري ايبػري: املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ، داَع١ بػداد، داز  -9

 . 1989اؿه١ُ، 
قاٚي١ ؾك١ٝٗ يٛضع  -املطابك١ يف فاٍ ايتذسِٜ -د. عبد ايؿتاح َصطؿ٢ ايصٝؿٞ -10

 . 1991 -داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ -2ط -ْعس١ٜ عا١َ يًُطابك١
د. عبد ايؿتاح َصطؿ٢ ايصٝؿٞ، ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥، ايػسن١ ايػسق١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع،  -11

 .1967بريٚت، 
 -َهتب١ داز ايجكاؾ١ ٚايتٛشٜع -ؾٔ ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ -د. عبد ايكادز ايػٝدًٞ -12

 دٕٚ ض١ٓ ْػس.  -عُإ
داز  -ايطبع١ ا٭ٚىل -اؾٓا١ٝ٥ػص١٥ ايكاعد٠  -د. عصاّ عؿٝؿٞ سطني عبد ايبصري -13

 . 2003 -ايٓٗط١ ايعسب١ٝ
 -اش١َ ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ ٚٚضا٥ٌ ع٬دٗا -د. عصاّ عؿٝؿٞ سطني عبد ايبصري -14

 . 2003 -دزاض١ َكاز١ْ يف ايكإْٛ ايٛضعٞ ٚايؿك٘ اؾٓا٥ٞ ا٫ض٬َٞ
د. عصُت عبد اجملٝد بهس: أصٍٛ ايتػسٜع، دزاض١ يف إعداد ايتػسٜع ٚصٝاغت٘،  -15

 .1999ايػ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايعا١َ، بػداد،  داز
َٓػأ٠ املعازف،  -ايٓعس١ٜ ايعا١َ يف تؿطري ايٓصٛص يف ايكإْٛ -د. ع٤٬ شنٞ -16

 .2013ا٫ضهٓدز١ٜ، 
 -ايٛضٝط يف ضٔ ٚصٝاغ١ ٚتؿطري ايتػسٜعات -د. عًٝٛٙ َصطؿ٢ ؾتح ايباب -17

 . 2012-َصس -داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ -ايهتاب ايجاْٞ
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 –َهتب١ داز اإلَاّ  -تأٌٜٚ ايٓصٛص يف ايكإْٛ -ايعبٝدٟايكاضٞ عٛاد ٜاضني  -18
 دٕٚ ض١ٓ ْػس. -يبٓإ

داَع١  -ايكطِ ايعاّ -غسح قإْٛ ايعكٛبات -د. ؾدسٟ عبد ايسشام صًيب اؿدٜجٞ -19
 . 1992 -بػداد

، َطبع١ اؾاَع١، بػداد، 1د. َايو دٖٚإ اؿطٔ: املدخٌ يدزاض١ ايكإْٛ، ز -20
1972. 

 -ايطبع١ ايجا١ْٝ -ا٭سهاّ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات -٠د. َاٖس عبد غٜٛؼ ايدز -21
 . 1991-داَع١ املٛصٌ -داز ابٔ ا٭ثري يًطباع١ ٚايٓػس

 -اصٍٛ ايتذسِٜ ٚايعكاب يف ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ املعاصس٠ -د. قُٛد ط٘ د٬ٍ -22
 . 2005 -داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ -ايطبع١ ا٭ٚىل

داز  -ايطبع١ ايجا١ْٝ -عاّغسح قإْٛ ايعكٛبات اي -د. قُٛد لٝب سطين -23
 . 2018ايكاٖس٠،  -املطبٛعات اؾاَع١ٝ

  ثايجًا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ ٚاجمل٬ت
ا١ُٖٝ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ يكإْٛ ايعكٛبات يف تهٝٝـ ايٛقا٥ع  -سطني عبد عًٞ -1

 . 2012-13ايعدد -ف١ً داَع١ تهسٜت يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ -ا٫دسا١َٝ
ايؿساؽ ايتػسٜعٞ يف  -ٔ ٜٛضـ، ٚد. أمحد َصطؿ٢ عًٞ د. ديػاد عبد ايسمح -2

داَع١ -ن١ًٝ اؿكٛم -62ايعدد -ف١ً ايساؾدٜٔ يًشكٛم -ايكاعد٠ اؾٓا١ٝ٥
 .2018 -املٛصٌ

اقتطاّ َهاؾش١ اإلدساّ بني ايكإْٛ ٚايٓعاّ يف ايتػسٜع اؾٓا٥ٞ  -أ. زْا ايعطٛز: -3
 . 2013، ا٭زدٕ، ١27، فًد ايؿسْطٞ، ف١ً داَع١ ايٓذاح يٮعاخ يًعًّٛ اإلْطاْٝ

(، ف١ً 37ايعدد ) -ف١ً ايؿتح -ايتؿسٜد ايعكابٞ -د. عبد ايسشام ط٬ٍ داضِ -4
 . 2008 -ايكإْٛ، داَع١ دٜاىل
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 -اجمل١ً ايربملا١ْٝ -اصٍٛ ايصٝاغ١ ايتػسٜع١ٝ -د. عجُإ ضًُإ غ٬ٕٝ ايعبٛدٟ -5
 . 2010 -ايعدد ا٭ٍٚ، بػداد

 -ضايٝب ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ يًٓصٛص اؾٓا١ٝ٥أ -د. ْٛؾٌ عًٞ عبد اهلل ايصؿٛ -6
(، ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايعًّٛ 6ايعدد ) -ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ

 .2013 –ايطٝاض١ٝ، نسنٛى 
 زابعًا: ا٭طازٜح اؾاَع١ٝ

ايؿساؽ ايتػسٜعٞ يف أسهاّ ايطسا٥ب املباغس٠ يف  -ابساِٖٝ محٝد قطٔ ايصبٝدٟ -1
 . 2007 -داَع١ بػداد-دنتٛزا، ن١ًٝ ايكإْٛاطسٚس١  -ايعسام

اطسٚس١ دنتٛزاٙ، ،  -دزاض١ َكاز١ْ -ايػسع١ٝ اؾصا١ٝ٥ -ط٬ٍ عبد سطني ايبدزاْٞ -2
 . 2002 -داَع١ املٛصٌ  -ن١ًٝ ايكإْٛ

اطسٚس١ دنتٛزاٙ،  -املصًش١ املعترب٠ يف ايتذسِٜ -قُد َسدإ عًٞ قُد ايبٝاتٞ -3
 . 2002 -داَع١ املٛصٌ  -ن١ًٝ ايكإْٛ

 ايدضاتري ٚايكٛاْني :  -خاَطًا
 ايدضاتري _

 .1968دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ  .1
 .1970دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ  .2
 .  2005دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ   .3
 ايكٛاْني _

 املعدٍ. 1969( يط١ٓ 111قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ زقِ ) .1
 املعدٍ. 1971( يط١ٓ 23قإْٛ أصٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ زقِ ) .2
 .1997( يط١ٓ 3قإْٛ محا١ٜ ايب١٦ٝ زقِ ) .3
 .2008( يط١ٓ 41قإْٛ َهاؾش١ تٗسٜب ايٓؿط َٚػتكات٘ زقِ ) .4
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 .2010( يط١ٓ 1قإْٛ محا١ٜ املطتًٗو زقِ ) .5
 .2010( يط١ٓ 11قإْٛ محا١ٜ املٓتذات ايعساق١ٝ زقِ ) .6
 .2010( يط١ٓ 14قإْٛ املٓاؾط١ َٚٓع ا٫ستهاز زقِ ) .7
 .2010( يط١ٓ 17اْات ايرب١ٜ زقِ )قإْٛ محا١ٜ اؿٝٛ .8
 .2012( يط١ٓ 19قإْٛ َهاؾش١ ايتدخني زقِ ) .9

 .2012( يط١ٓ 28قإْٛ َهاؾش١ اإلػاز بايبػس زقِ ) .10

 

 


