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امللخص
تعد الصياغة القانونية للقواعد والنصوص اجلنائية وسيلة مهمة البراز املضامني اليت يرى املشرع ضرورة تشريعها وابرازها
لتحقيق احلماية للمصلحة العامة واملصلحة اخلاصة ووسيلته يف ذلك اما الصياغة اجلامدة او املرنة وهو حيدد ذلك
على ضوء مقتضيات التطبيق ومستجداته وكلما كانت الصياغة التشريعية سليمة كلما زادت ثقة املواطن ابلدولة اما
اذا كان العكس وشاب الصياغة قصور اثر ذلك على تطبيق القواعد تطبيقا سليما وابلتايل اثر على ثقة املواطن ابلدولة
. هلذا كله وجب ان يكون الصائغ ملما بقواعد الصياغة واصوهلا لتجنب العيوب الصياغية اليت تؤثر على التطبيق
ABSTRACT
The legal drafting of the rules and the criminal texts is an important means of highlighting the
contents that the legislator considers necessary to legislate and to provide them for the protection
of the public interest and the private interest to the extent and means of that in either rigid or
flexible formulation, which is determined in light of the requirements of application and its
developments. The more correct the legislative wording is, the greater the citizen's confidence in
the state. If the opposite is true and the wording is weak, the effect of applying the rules in a
proper manner, and consequently on the citizen's confidence in the state for all of this, the jeweler
should be familiar with the rules of drafting and its assets to avoid the editorial defects that affect
the application.
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املقدمة

ان النظام القانوين ينظم احلياة مبختلف ميادينها ابلشكل الذي ينظم حياة اجملتمع وان الكثافة السكانية تؤدي اىل

اختالف مصاحله وتعارض حقوقه كما له حرايت متعددة تقتضي تنظيما حيميها ويوفر للحقوق احرتامها وينظم املصاحل
مبا مينع تعارضها  ،وان القاعدة القانونية بشكل عام وليدة حياة اجملتمع فهي أتيت اىل الوجود كتعبري عن ضرورات الواقع
مبختلف انواعه سواءً كان هذا الواقع اجتماعياً او اقتصادايً او ثقافياً او سياسياً او تعليمياً اخل  ،وكما قسمها املختصون
فاهنا تتكون من فرض وحكم ومها يشكالن جوهر القاعدة القانونية حيث يفرتض املشرع وقائع ومسائل معينة يعرب
عنها الواقع وتشكل ظاهرة معينة او يتخيلها املشرع ويتوقع حصوهلا يف املستقبل فريصد هلا حكماً قانونياً او كما يعرب
عنه ابحلل القانوين اي ان املشرع يواجه هذا الفرض ابحللول القانونية  ،اذ ان ترك االمر بدون تنظيم قانوين من حيث
الفرض او احلكم معىن ذلك تعارض املصاحل وضياع احلقوق وفقداهنا احرتامها فضالً عن عدم احرتام احلرايت ،
فالتنظيم القانوين هلا هو الذي يضمن احرتامها وعدم االعتداء عليها او احلرمان منها  ،وملا كانت االفكار اليت يؤمن هبا
املشرع مبا تنطوي عليه من منطلقات وأفكار وحاجات ورؤى فلسفية خالل فرتة زمنية معينة تشكل مبجملها سياسته
التشريعية يف احد جماالت احلياة كاجملال اجلنائي مثالً االمر الذي يتطلب منه حتويل تلك االفكار اىل قواعد قانونية
تعرب عنها وتضمن احرتامها وتسهل ممارستها او احلصول عليها  ،اال ان ذلك ال يتم اال من خالل وسائل التعبري عنها

من هنا ميكن القول بعدم كفاية وجود تلك القواعد بل البد من التعبري عنها تعبرياً سليماً يضمن وضوح ودقة تلك
االفكار  ،اذ ان ثقة املواطن ابلدولة أتيت من خالل حداثة قوانينها ومواكبتها للتطورات والتغيريات اليت تطرأ على احلياة
مبختلف ميادينها ود قة تعبريها عن االفكار اليت يؤمن هبا املشرع حلظة سنه للقوانني ومدى قابليتها للتطبيق ابلشكل
الذي حيقق الغاية من سنها وهو تنظيم املصاحل واحرتام احلقوق واحلرايت فهذا االمر هو الذي يعزز ثقة املواطن بتلك
التشريعات وهذه العملية ونقصد هبا كيفية التعبري عن االفكار القانونية او ما يطلق عليه شكل القاعدة القانونية هو
"الصياغة القانونية" ومن االمهية مبكان ابتت صياغة النصوص القانونية احد عوامل ثقة املواطن بتلك التشريعات فاذا
كانت دقيقة انلت تلك الثقة وبعكسها فقدت هذه الثقة ،وعلى حد تعبري احد الفقهاء ان االلفاظ مفتاح االفكار
فهي اليت تنقل املعىن الذي اراده املشرع للمعنيني بتطبيق القاعدة القانونية ،واذا كانت الصياغة هلا امهيتها على مستوى
القواعد القانونية ككل اال ان هلا امهية خاصة يف نطاق القانون اجلنائي كونه ميس اهم حقوق االنسان وحرايته هلذا
ابت من الضروري ان أييت التعبري عنها بدقة فاذا تطلب من املشرع ان يعرب بشكل دقيق عن القاعدة القانونية وجب
عليه ان يتبع صياغة جامدة واذا كانت املصاحل االجتماعية والفردية تتطلب مرونة يف التعبري لكي تستجيب القاعدة
القانونية لكل الوقائع املفرتضة اليت يصعب على املشرع االحاطة هبا وجب حينئذ التعبري عنها بصورة مرنة كل ذلك من
اجل ان اتيت القاعدة القانونية معربة حاجة اجملتمع بشكل سليم وهو ما يعزز ثقة املواطن بتلك القاعدة وتولد ليه
االستعداد لالمتثال هلا واحرتامها.
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اشكالية البحث  :تتمحور اشكالية البحث حول مدى اتباع املشرع للصياغة القانونية السليمة اليت تعرب عن املعىن
الذي قصده املشرع يف توفري التنظيم القانوين للحقوق واملصاحل واحلرايت على ضوء الضرورات االجتماعية واالقتصادية

والسياسية وغريها وابلشكل الذي يعزز ثقة املواطن ابلتشريعات اجلنائية ويضمن تطبيقها وفقاً للهدف الذي ترمي اليه
سواءً كان ذلك على مستوى القواعد القانونية الواردة يف قانون العقوابت العراقي رقم  111لسنة  1969او يف قانون
اصول احملاكمات اجلزائية رقم  23لسنة  1971او القوانني املكملة هلما.
منهجية البحث  :سنتبع يف تناول هذه االشكالية املنهجية التحليلية من خالل حتليل النصوص القانونية املوضوعية
واالجرائية للوقوف على القواعد القانونية اليت تضمنتها ومدى اتباع املشرع فيها للصياغة القانونية السليمة اليت تعرب عن
جوهرها تعبرياً حيقق اهلدف من سنها وصوالت اىل مدى نيلها الثقة من قبل املواطن وهو ما ميكن الوصول اليه من
خالل مدى مواكبتها للتغريات والتطورات االجتماعية وغريها وفقاً ألسلوب اجلمود واملرونة يف صياغة النصوص اجلنائية

خطة البحث  :سنبحث هذا املوضوع من خالل اخلطة االتية مسبوقة مبقدمة ومنتهية خبامتة وكااليت :

املبحث االول  :يتضمن مفهوم الصياغة القانونية وصورها ؛ وسنتناوله عرب املطلبني اآلتيني يف االول
سنركز على مفهوم الصياغة القانونية ،ويف الثاين سنستعرض صور الصياغة القانونية للقواعد اجلنائية.

املبحث الثاين  :يتطرق اىل اثر قصور صياغة القواعد اجلنائية على ثقة املواطن ابلدولة وسنبني من
خالله أمهية التشريع للمواطن يف املطلب االول ونوضح االسس الواجب مراعاهتا يف الصياغة لتعزيز ثقة
املواطن ابلدولة يف املطلب الثاين.
املبحث االول
مفهوم الصياغة القانونية وصورها

لغرض االحاطة مبفهوم الصياغة التشريعية سنقسم هذا املبحث على مطلبني سنتناول يف االول مفهوم الصياغة القانونية
ويف املطلب الثاين صور الصياغة القانونية .
املطلب االول
مفهوم الصياغة القانونية
ان الصياغة يف اللغة العربية مشتقه من الفعل الثالثي (صاغ) وصاغ معناها التهيئة على مثال مستقيم  ،وصاغ
الكلمة بناها من كلمة أخرى على هيأة معينة( )1والصياغة ترتبط ابلقانون اذ ان كلمة القانون يواننية األصل وقد
دخلت اىل اللغة العربية عن طريق اللغة السراينية وكانت تستعمل يف األصل مبعىن القاعدة  ،وتستعمل يف اللغات
األوربية مبعىن الشريعة الكنسية ( ، )Droit cononiqneويف اللغة العربية يقصد ابلقانون مقياس كل شيء ومن
( )1ينظر  :مجال الدين ابن منظور االنصاري  ،لسان العرب  ،دار صادر  ،بريوت  ،2010 ،ص. 442
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ذلك أطلقت كلمة (قانون) على كل قاعدة ملزمة ذات اتثري يف الواقع فيقال قانون اجلاذبية  ،وقانون العرض والطلب ،
ولفظ القانون يقصد به ايضا النظام كما يقصد بكلمة القانون أب ههنا امر كلي منطبق على مجيع جزئياته اليت تتعرف
()2

أحكامها منه
اما اصطالحا فتعين الصياغة هتيئة القواعد وبناءها على هيئة خمصوصة وفقاً لقواعد معينة تلبيةً حلاجة تستدعي
تنظيم السلوك يف اجملتمع على حنو ملزم  ،ويقصد هبا ايضا جمموعة األدوات اليت تؤدي اىل إخراج القاعدة القانونية اىل
الوجود العملي حتقيقاً للغاية اليت يهدف اليها جوهرها(.)3
وعُهِّرفت ايضا أبهنا عملية حتويل الق يم اليت تتكون منها املادة األولية للقاعدة القانونية اىل قواعد قانونية صاحلة
للتطبيق يف اجملال العملي(.)4
هذا و َّ
أن لكل قانون فلسفة وفلسفة القانون هي علته الغائية املرادفة للمصلحة اليت على ضوءها تشرع وتعدل وتلغى
القواعد القانونية اليت وجدت حلمايتها  ،وهذا ما عرب عنه الفيلسوف أرسطو بقولهَّ :
(أن كل حدث إرادي يصدر عن

اإلنسان البالغ العاقل املختار له أربع علل :علة فاعلة  ،وعلة مادية ،وعلة صورية  ،وعلة غائية) فالسلطة التشريعية هي
(علة فاعلة) لتشريع القواعد القانونية وتعديلها وأ هن مفردات القواعد القانونية اجلنائية هي (علتها املادية)  .أما (العلة
الصورية) هي اهليئة اليت تظهر هبا القاعدة املادية بعد تركيب مفرداهتا بواسطة الصياغة الفنية أما (العلة الغائية) يف

القاعدة اجلنائية فهي املصلحة املعتربة اليت وجدت حلمايتها(.)5
وترتبط الصياغة القانونية ابلسياسة اجلنائية للمشرع إذ ان االخرية ال تصنع القواعد القانونية َّ
وإَّنا تصنع املادة
األولية هلا  ،أما األداة أو الوسيلة اليت تصنعها فهي وسائل الصياغة القانونية اليت من خالهلا يقوم البناء القانوين
للقاعدة القانونية وعن طريقها يتم التعبري عن تلك القواعد وحتديد مضموهنا .هلذا فان الصياغة القانونية هي العلة
الصورية للقواعد القانونية اليت تبني من خالهلا جوهر تلك القواعد وهي املصلحة احملمية اليت شرعت من أجلها وهي
(علتها الغائية)  .وهناك من يرى َّ
أن الصياغة القانونية عملية حتويل املادة األولية املتمثلة ابملضمون التشريعي  ،على
شكل صورة تصاغ على حنو حتقق تلك احلماية وبقول آخر إعمال السياسة اجلنائية اليت ينشدها املشرع يف صورة
واضحة صاحلة للتطبيق العملي(. )6

( )2ينظر  :د .عبد القادر الشيخلي  ،فن الصياغة القانونية  ،مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع  ،عمان  ، 1995 ،ص. 13
( )3ينظر  :املستشار عليوة مصطفى فتح الباب  ،الوسيط يف سن وصياغة وتفسري التشريعات  ،الكتاب الثاين  ،دار الكتب القانونية  ،القاهرة  ، 2012 ،ص. 10
( )4ينظر  :مصطفى حممد اجلان و د .عبد احلميد عبد العال  ،النظرية العامة للقانون  ،الدار اجلامعية  ،بريوت  ، 1987 ،ص. 64
( )5ينظر  :د .مصطفى ابراهيم الزملي  ،فلسفة القانون  ،ط ، 2منشورات منتدى الفكر االسالمي  ،مطبعة اراس  ،اربيل  ، 2010 ،ص. 35
( )6ينظر :مصطفى ابراهيم الزملي  ،معني القضاة لتحقيق العدل واملساواة  ،ط ، 2منشورات منتدى الفكر االسالمي  ،مطبعة اراس  ،اربيل  ، 2010 ،ص. 112-110
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فالصياغة القانونية هلا أمهية كبرية يف إنشاء القاعدة القانونية الهنا الصورة الواضحة جلوهرها ،وهي الوسيلة
األسا س اليت حتدد معناها وتضبط مضموهنا  ،وبتعبري آخر إذا كان مضمون القاعدة القانونية هو الغاية فإن الصياغة
القانونية هلا هي الوسيلة الدراك هذه الغاية وبلوغها( )7فكلما كانت صياغة النموذج القانوين موفقة تكون احلقوق اليت
جاءت حلمايتها يف مأمن ضد االعتداء والتعسف  ،إذ َّ
أن ضبط القواعد القانونية من حيث صياغتها تكون صاحلة من
حيث التطبيق بشكل سليم يف اجملال العملي( ، )8وتتجلى أمهية صياغة القواعد القانونية ابآليت:
أوالا  :ان صياغة القواعد اجلنائية تسهم يف احرتام النظام القانوين من خالل حتديد سلوك االشخاص املكلفني وبيان

ما يفرض عليهم من أعباء وواجبات أو ما متنحه تلك القواعد من صالحيات  ،وهذا ما حيقق جوهرها أو مضموهنا إذ
يتحدد من خالهلا كل عمل خمالف للغاية اليت جاءت من أجل محايتها وحتقيقها وهو جوهر تلك القواعد(. )9
اثني ا :ان صياغة القواعد اجلنائية صياغة سليمة تُيَ ِّهسر للعاملني يف جمال القانون اجلنائي من قضاة وحماميني وغريهم
ادراك املقصود ابألحكام اليت وجدت لتنظيمها مما يؤدي اىل تطبيقها بصورة سليمة بعيداً عن الغموض الذي يربك
تطبيقها ،فكلما كانت الصياغة غامضة كلما اثر ذلك على تطبيق القواعد تطبيقا سليما وابلتايل يؤثر على ثقة
املواطنني ابلدولة وهذا ما نلحظه يف الواقع العملي فالكثري من القواعد اجلنائية يف قانون العقوابت العراقي يشوهبا
الغموض وقد اثر ذلك على تطبيقها كثريا وادى اىل أتخر حسم الدعاوى اجلزائية نتيجة نقضها من قبل حمكمة التمييز
االحتادية بسبب التطبيقات املتباينة هلا والناتج من سوء الصياغة القانونية هلا مما اثر بشكل كبري على سرعة حسم
الدعاوى اجلزائية واثر ابلتايل على حتقيق الغرض االساس من العقوبة يف الردع العام مما اسهم يف زعزعة ثقة املواطنني
ابلدولة .
اثلث ا :ان عملية الصياغة القانونية تسهم يف توحيد القواعد القانونية من خالل عملية تقنني القواعد بعد االخذ
ابالجتاهات واملبادئ القانونية ومن خالهلا يتم رسم السياسة التشريعية املوحدة جتاه مضمون القواعد ذات املوضوع
الواحد  ،جب مع القواعد اخلاصة بفرع من فروع القانون يف مدونة واحدة مما يؤدي اىل سهولة الرجوع اليها وتطبيقها(.)10
اال ان ما يالحظ على القواعد اجلنائية يف التشريع العراقي كثرهتا وهي متعلقة مبوضوع واحد وتناثرها يف اكثر من قانون
مما يصعب الرجوع اليها السيما وان الكثري منها متعارضة فيما بينها وهو ما يؤثر ابلتايل على ثقة املواطنني ابلدولة،
النه يكشف عن سياسة جنائية غري موحدة يف الكثري من القوانني واملثال االبرز على ذلك ان املشرع العراقي جعل من
( )7ينظر  :د .عبد القادر الشيخلي  ،املرجع السابق  ،ص. 14
( )8ينظر  :املستشار عليوة مصطفى فتح الباب  ،املرجع السابق  ،ص. 17
( )9ينظر  :د .رمسيس هبنام  ،النظرية العامة للقانون اجلنائي  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية  ، 2008 ،ص. 37
( )10ينظر  :د .رافد خلف هاشم ود .عثمان سلمان العبودي  ،التشريع بني الصناعة والصياغة  ،منشورات احلليب احلقوقية  ،بريوت  ، 2012 ،ص. 36
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الشروع يف االنتحار ال عقاب عليه يف قانون العقوابت العراقي رقم ( )111لسنة  1969يف حني عاقب عليه يف
قانون عقوابت قوى االمن الداخلي(.)11
هلذا ميكن القول أبنهه إذا كان جوهر ومضمون كل قاعدة قانونية يعرب عن مدى حاجة اجملتمع الذي يطبق فيه
القانون لتنظيم احلياة االجتماعية فالصياغة القانونية هي اليت حتول تلك احلاجة اىل تنظيم قانوين وجعلها قواعد قابلة
للتطبيق.
املطلب الثاين
صور الصياغة القانونية للقواعد اجلنائية

ان صياغة القواعد اجلنائية هي عملية تعبري عن القيم االجتماعية ،لتلبية احلاجة املبتغاة منها ،واليت يصبها املشرع
يف قوالب معينة وهي النصوص القانونية بوصفها أوعيه للمعاين وهي ختتلف من حيث الوسيلة ومن حيث االسلوب

اليت تصاغ هبا لذا سنبينهما وفقا لآليت-:
الفرع االول
الصياغة القانونية من حيث االسلوب
ختتلف الصياغة القانونية للقواعد اجلنائية كأية قاعدة أخرى من حيث االسلوب حبسب ما اذا كانت جامدة او
مرنة ووقفاً للمقتضيات اليت تتطلب تنظيمها وسنتطرق اليها عرب الفقرتني اآلتيتني:
أوالا  :الصياغة اجلامدة

يعتمد املشرع يف صياغة القواعد القانونية بصورة عامة ومنها القواعد اجلنائية على األلفاظ واملصطلحات حماوالً
من خالهلا الوصول اىل االهداف اليت يبتغيها  .فاأللفاظ هي قوالب املعاين وأوعيتها معرباً من خالهلا عن جوهر
القاعدة القانونية ،فهذه االلفاظ أو الكلمات هي علة النص(:املادية)( )12واليت تعد الوسيلة اليت يستعملها املشرع يف
صياغة القاعدة اجلنائية .
وتعد الصياغة القانونية جامدة عندما تواجه فرضا معينا او وقائع حمددة وتتضمن حالً اثبتا ال يتغري مهما
اختلفت الظروف واملالبسات لذا يضطر القاضي لتطبيق احلل او احلكم مبجرد توافر الفرض بطريقة الية صارمة وينطبق
هذا على القواعد اليت تتضمن مواعيد وارقام ويطلق على اجلرائم اليت تصاغ وفقا هلذا االسلوب ابجلرائم ( ذات القالب
احملدد او القالب غري احلر ) وهي اجلرائم اليت يعمد فيها املشرع اىل صياغة اَّنوذجها القانوين بطريقة يضمنه حتديداً او
ختصيصاً او تفصيالً للفعل النموذجي الذي تتكون منه اجلرمية فاملشرع عند صياغته لنصوص التجرمي اليت تنص على
( )11نصت املادة( )2/408على ان  ( :ال عقاب على من شرع يف االنتحار ).
( )12ينظر :د .حممد أمحد شحاتة ،الصياغة القانونية لغة وفنا ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية ،2015،ص247
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هذه الفئة من اجلرائم يبني ابلدقة الكافية نوع الفعل وحدوده واملقومات اليت تدخل يف تركيبه وما اىل ذلك من اوصاف
حتدد بوضوح مالمح الفعل(.)13
اذ ان التخوف من سوء تفسري النص القانوين هو الذي يؤدي ابملشرع اىل حتديد نوع الفعل وحدوده ومقوماته
واملتمثلة ابلعناصر االساسية املكونة للجرمية وتشمل االركان وما تتضمنه من عناصر اخرى وهذا االسلوب يف الصياغة
ال يعطي للقضاء اي جمال للتقدير ويكون ذلك عادة يف اجلرائم املهمة او اليت بطبيعتها ال تقبل االختالف يف حتديد
عناصرها ويف مثل هذه احلاالت يقتصر دور القاضي على تطبيق النصوص القانونية .
وميكن القول ابنه يعاب على الصياغة اجلامدة ذات العيوب اليت وصف هبا مبدأ الشرعية بشكل عام وامها
اجلمود وعدم املرونة ،اذ ان الشارع عند صياغته لنصوص التجرمي ال يستطيع االحاطة مسبقا بكل االفعال املستقبلية
اليت جيب حظرها كما انه ال ميكن ألي نظام قانوين يف اي بلد مهما بلغ تطوره ان يواجه مجيع احلاالت والظروف اليت
ميكن افرتاض حدوثها يف املستقبل لذلك سوف يبقى يواجه نقصا يف االحكام االمر الذي يتطلب تدخال تشريعيا
ملواجهة هذا التطور اذ كلما زاد اللفظ او املصطلح حتديدا ومجودا كلما زادت شقة البعد بني التشريع وبني حقائق
احلياة املتغرية املتنوعة فتبقى القواعد القانونية عاجزة عن حتقيق غرضها( ، )14اذ ان اي تشريع وضعي ااي كان نوعه فيه
نقص ف طري النه من وضع االنسان وال ميكن وصف االنسان ابلكمال التام ولذلك تواجه القانون اجلنائي يف كل
اجملتمعات واالزمنة مشاكل ثالثة  :اوهلا مشكلة الثغرات  ،اذ ان النصوص حمددة والوقائع غري حمددة الن احلياة
متجددة ومتغرية والنصوص اثبته جامدة يف القانون اجلنائي والثانية هي احلاجة اىل املالئمة بني عمومية النص
وخصوصية احلياة اما الثالثة فهي احلاجة اىل التطور يف القانون ملواكبة التغري املستمر يف احلياة(.)15
وملا كانت الصياغة اجلامدة متنع أي سلطة تقديرية للقاضي ،مما يوجب على املشرع أ ْن ُحيسن صياغتها من حيث
االستعانة بذوي اخلربة مبوضوع صياغة القاعدة من القانونني والفقهاء يف اللغة )16(،لتفادي الصياغة املؤدية اىل املرونة يف
املواضع اليت تتطلب صياغة جامدة.
وتستخدم التشريعات الوضعية هذا االسلوب من الصياغة يف العديد من النصوص يف شق التكليف او شق
اجلزاء ومثاهلا يف قانون العقوابت العراقي يف املادة ( )405اليت حتدد سلوك القتل ابلقول  ( :من قتل نفسا عمدا
 )......وهذا النص خاص بشق التكليف ويف املادة ( )406حتدد شق اجلزاء ابلقول  -1( :يعاقب ابإلعدام من قتل
( )13ينظر  :د.عبد الفتاح الصيفي  ،املطابقة يف جمال التجرمي والعقاب  ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1991 ،ص. 10-8
( ( 14ينظر  :د .ثروت انيس االسيوطي املنهج القانوين بني الرأمسالية واالشرتاكية  ،جملة مصر املعاصرة  ،س ، 60العدد ( ،1969 ،)336ص.113
( ) 15ينظر  :د  .ثروت انيس االسيوطي  ،املرجع السابق  ،ص109
( .)16ينظر  :د .نظام توفيق اجملايل  ،الشرعية اجلنائية حلماية احلرية الفردية  ،حبث منشور يف كلية احلقوق الكويتية  ،العدد ( ،)4السنة ( ، 1998 ، )22ص. 205
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نفسا عمدا يف احدى احلاالت التالية  ).....فاذا ثبت حتقق هذه اجلرمية بكافة اركاهنا وظروفها ال ميلك القاضي اال
احلكم بعقوبة االعدام  .اال ان املشرع يف مواضع اخرى استخدم صياغة مرنة يف الوقت الذي هو حباجة اىل صياغة
جامدة كما هو احلال يف املادة  410من قانون العقوابت العراقي ابستخدامه عبارة (( او اي فعل آخر خمالف للقانون
))( )17وهي عبارة مرنة جداً وتسمح ابلقياس والتفسري املتباين فكان على املشرع تفادايً هلذا التباين ان يتخلى عنها.

اثني ا :الصياغة املرنة .

ويقصد ابلصياغة املرنة تلك الصياغة اليت تعرب عن جوهر القاعدة القانونية بطريقة متنح سلطة تقديرية ملن يتوىل

تطبيقها( ، )18فهي ال تعرب عن صورة اثبتة حمددة  ،واَّنا يكتفي املشرع فيها إبعطاء القاضي معياراً عاماً يتسم ابملرونة ،
فيتمكن القاضي من خالهلا بوضع حلول خمتلفة حسب كل حالة طبقاً لظروفها ومالبساته(.)19
وقد جاءت هذه الصياغة نتيجة لالنتقادات اليت وجهت ملبدأ الشرعية اجلزائية وامها عجز التشريع عن مواجهة
التطور وعدم امكانية استيعاب احلاالت والوقائع اجلديدة اليت حتدث يف اجملتمع وكذلك عجز التشريع اجلنائي عن
مواكبة االفكار احلديثة املتعلقة بتفويض االختصاص وتفريد العقاب فقد واجه القانون اجلنائي ما يسمى أبزمة مبدأ (
الشرعية اجلزائية )( ،)20وتربز مالمح هذه االزمة عند استخدام املشرع ألسلوب الصياغة اجلامدة وابألخص عند جلوئه
لألسلوب املادي الكمي يف صياغة النصوص اذ ال يتمتع القاضي يف هذه احلاالت اال ابقل قدر من السلطة التقديرية
ومن اجل مواجهة هذه االزمة وجتاوز االنتقادات املوجهة ملبدأ الشرعية جلأ املشرع اىل عدة اساليب للحد من اجلمود
ومنها جتزئة القاعدة اجلنائية والقاعدة اجلنائية على بياض واللجوء اىل اسلوب الصياغة املرنة وذلك ابعتماد صيغة ( ال
جرمية وال عقوبة اال بناء على قانون ) بدال من الصياغة اجلامدة ( ال جرمية وال عقوبة اال بقانون)( ،)21ملنح السلطة
التنفيذية تفويضا تشريعيا يف جمال تشريع اجلرائم والعقوابت بغية تسهيل عملية مواكبة القواعد القانونية ملتغريات احلياة
االجتماعية من جانب وضرورة صياغة النصوص اجلنائية للجرائم على وفق املعىن احلقيقي واجملازي وما هو عام وما هو
خاص وما هو مطلق وما هو مقي د منها فاذا اراد املشرع تعميم احلكم استخدم الفاظ عامه الن املطلق جيري على
اطالقه واذا ما اراد التخصيص استخدم الفاظ خمصصة .

) (17ينظر  :املواد ( 405و 406و )410من قانون العقوابت العراقي رقم  111لسن .1969
( )18ينظر :د .مالك دوهان احلسن  ،املدخل لدراسة القانون  ،مطبعة اجلامعة  ،بغداد  ، 1972 ،ص. 284
( )19ينظر  :د .حسن كريه  ،املرجع السابق  ،ص. 183
( ) 20ينظر  :د .طالل عبد حسني البدراين  ،الشرعية اجلزائية  ،اطروحة دكتوراه مقدمة اىل جملس كلية القانون  ،جامعة املوصل  ،2002 ،ص 137وما بعدها .
( ) 21ينظر  :د نوفل عبد هللا الصفو  ،اساليب الصياغة القانونية للنصوص اجلنائية  ،حبث منشور يف جملة جامعة املوصل  ،2012 ،ص.67
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فأسلوب الصياغة املرنة أييت نتيجة عجز املشرع عن االحاطة ابلوصف الدقيق للسلوك املراد جترميه وذلك بسبب
طبيعة هذا السلوك لذلك يلجأ املشرع اىل حتديد النتيجة وتعيني العالقة السببية من اجل حتديد الفعل وذلك ابالشارة
اىل كون هذا الفعل صاحلا الن حيقق هذه النتيجة وهلذا فان املشرع قد يلجأ لتحديد مضمونه الحد اسلوبني :
"االول" ان حييل عند حتديده للفعل النموذجي اىل قاعدة اخرى غري جنائية من اجل حتديد مضمون الفعل
وتفاصيله( ،)22ومثال ذلك  :ما جاء يف املادة ( ) 235من قانون العقوابت العراقي اليت نصت على ان  ( :يعاقب
ابحلبس كل موظف او مكلف خبدمة استخدم اشخاصا سخرة  ...او اوجب على الناس عمال يف غري االحوال اليت
جييز فيها القانون ذلك  ) ....اذ احال يف هذه املادة اىل قواعد القانون االداري لتحديد االحوال اليت جييز فيها
القانون ذلك .
اما االسلوب "الثاين" اكتفاء املشرع ابإلشارة لفكرة عامة عن مضمون الفعل وترك حتديد مضمونه ومعامله
وحدوده للمعىن الشرعي او االجتماعي او اللغوي ومثال ذلك ترك املشرع حتديد مضمون بعض املصطلحات للمعىن
الشرعي الوارد يف احكام الشريعة االسالمية ومثال ذلك نص املادة ( )385من قانون العقوابت اليت نصت على ان :
( يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على عشر سنني او ابحلبس من واقع احدى حمارمه ) ويف املادة ( )409اليت نصت

على ان ( يعاقب ابحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من فاجأ زوجته او احدى حمارمه يف حالة تلبسها ابلزان
 )....اذ مل حيدد املشرع املقصود ابحملرم ولكن الصياغة اليت تعزز ثقة املواطن هبذه القاعدة تتطلب حتديداً دقيقاً هلذا
اللفظ كي ال يسمح للقضاء ابلتفسري والتأويل مما يؤدي اىل تطبيقات قضائية متباينة من خالل التوسع والتضييق ملعىن
احملرم .
او ان يقوم املشرع برتك حتديد مضمون املصطلح للمفهوم االجتماعي ومثال ذلك ما جاء يف املادة ()1/433

من قانون العقوابت اليت جاء فيها ( القذف هو اسناد واقعة معينة  ...او احتقاره عند اهل وطنه ) وقد اشار املشرع
ا ىل واقعة القذف بشكل عام اتركا حتديدها للوسط االجتماعي الذي ارتكبت فيه لتحديد فيما اذا كانت الواقعة
املسندة للمجىن عليه توجب احتقاره ام ال وقد اطلق ( )Mezgerعلى النصوص اليت تسمح للقضاء مبمارسة سلطة
تقديرية يف حتديد مفهومها وحمتواها اسم ( النصوص الشخصية ) وذلك الهنا تتطلب تدخال شخصيا من القاضي
لتحديد العناصر املكونه للنماذج القانونية اما النصوص اليت ال متنح القاضي سلطة تقديرية فيطلق عليها ابلنصوص (
املوضوعية ) وتتميز النماذج اليت تتطلب تدخل القضاء لتحديد مضموهنا ابن املشرع مل حيدد بعض عناصرها حتديدا
دقيقا واَّنا صاغها صياغة مرنة تسمح ابلتقدير الكمي والنوعي حبسب مقتضيات كل حالة(.)23
( )22ينظر  :د .عبد الفتاح مصطفى الصيفي  ،املرجع السابق  ،ص  9وما بعدها .
( )23ينظر  :د .عادل عازر  ،النظرية العامة يف ظروف اجلرمية  ،املطبعة العاملية  ،القاهرة  ،1967 ،ص.456
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وملا كانت فلسفة التجرمي والعقاب تدور من حيث مفهومها وطبيعتها ووظيفتها حول حمور رئيس هو اجملتمع لذا
جند ان القانون اجلنائي قد حتول عن طبيعته كمجرد نصوص جامدة تبني االفعال اليت تعد جرائم والعقوابت اليت

تفرضها عليها سياسة جنائية معينة بل تبىن صياغة مرنة هدفها الدفاع عن اجملتمع ضد ظاهرة اجلرمية( .)24وميكن القول
ان املشرع احياان ال يكون له اال اختيار اسلوب الصياغة املرنة اليت متنح القاضي سلطة تقديرية يف حتديد مفهومها
وخاصة يف جمال جترمي االفعال اليت تعتدي على قيم معنوية او غري مادية مثل السمعة والكرامة واالعتبار .
اال انه يعاب على الصياغة املرنة اهنا سوف تؤدي اىل حتكم القاضي يف التقدير االمر الذي يؤدي اىل عدم
االستقرار القانوين وعدم املساواة الواقعية بني املتهمني خاصة وان حتقيق العدل يف هناية االمر يف يد القاضي الذي
خيتاره التشريع اكثر مما هو يف يد التشريع الذي يطبقه القاضي لذا كان من االفضل ان يكون القاضي عاملا وعادال مع
ضعف التشريع من ان يكون التشريع قوايً مع ضعف وجهل القاضي واالفضل ان تتوافر حكمة وقوة التشريع والقاضي

معا(.)25
وبغية تفادي هذا العيب ينبغي ان يستعمل املشرع اسلوب الصياغة املناسب سواء اكانت صياغة جامدة ام مرنة
فقواعد الطعن ابألحكام وحتديد مدد التقادم البد ان تصاغ صياغة جامدة يف حني ان هناك بعض احلاالت تستوجب
صياغة تفسح اجملال ملراعاة ظروف اجلاين واجلرمية ومالبساهتا فيختار املشرع اسلوب الصياغة املرنة
الفرع الثاين
الصياغة القانونية من حيث الوسيلة
هناك وسيلتان لصياغة القاعدة القانونية مها الصياغة املادية والصياغة املعنوية .
أوال  :الصياغة املادية

الصياغة املادية هي الصياغة اليت يعرب عنها املشرع عن جوهر القاعدة القانونية تعبرياً مادايً جمسما يف مظهرها اخلارجي

حبيث ميكن التعرف على املصلحة احملمية فيها بسهولة ،فهي تتميز بطابعها الظاهري  ،فمن خالهلا يطمئن األفراد اىل
مصاحلهم من حيث محايتها مبوجب تلك القواعد  ،ومن جانب آخر يطمئن احلكام يف إطاعة تلك القواعد من قبل
()26
احملكومني.
وتنقسم أساليب الصياغة املادية للقواعد القانونية اىل:
( ) 24ينظر  :نوفل عبد هللا الصفو  ،سلطة القاضي يف ختفيف العقوبة  ،رسالة ماجستري  ،كلية القانون  ،جامعة املوصل  ، 1996 ،ص.1
( ) 25ينظر  :د .نوفل عبد هللا الصفو  ،اساليب الصياغة القانونية للنصوص اجلنائية  ،املرجع السابق  ،ص.72
( )26ينظر :د .رافد خلف البهاديل ود .عثمان غيالن  ،املرجع السابق  ،ص. 36
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 -1استعمال التحديد الكمي  :و يقصد إبحالل الكم حمل الكيف أ ْن حتدد القاعدة اجلنائية حتديدا حمكماً
ابلتعبري عن مضموهنا برقم معني ،مما جيعل تطبيقها على حنو ال يسمح ابلتحكم ابملعىن الذي يتضمنه جوهر تلك
القاعدة ،فالصياغة الكمية ( الرقمية) حيدد فيها مضمون تلك القاعدة بصورة ال تقبل التأويل  ،مما مينع اخلالف حوهلا
وتيسري فهم مضموهنا وتطبيقها وتستعمل هذه الطريقة يف صياغة القواعد القانونية اجلامدة اليت ال مينح فيها املشرع
للقاضي سلطة التقدير يف تطبيقها وهذا ما يتطلب أ ْن تكون تلك القواعد رصينة من حيث الدقة والضبط ملنع
االحنراف يف تطبيق أحكامها وحتقيق مجيع الضماانت املمكنة ويسهل تطبيق تلك القواعد دون اخلالف حوهلا كوهنا

تعرب عن القيم اليت حتملها القاعدة اجلنائية تعبرياً كمياً أو رقمياً اثبتاً مما حيول دون االجتهاد واالختالف حولها ومثال
ذلك :ما مت حتديده يف املادة ( )2/37من قانون العقوابت بتحديد مدة ( )7اايم للدفع ابجلهل ابلقانون ابلنسبة
لالجنيب اذ نصت املادة املذكورة على ان  ... ( :للمحكمة ان تعفو من العقاب االجنيب الذي يرتكب جرمية خالل
سبعة اايم على االكثر متضي من اتريخ قدومه اىل العراق اذا ثبت جهله ابلقانون وكان قانون حمل اقامته ال يعاقب
عليه) و ما مت حتديده يف قانون رعاية االحداث يف املادة ( )3اذ نصت املادة املذكورة على ان  ... ( :اثنيا – يعترب
حداث من امت التاسعة من عمره ومل يتم الثامنة عشر ).
 -2الشكل .
وهو املظهر اخلارجي للقاعدة القانونية الذي يوجه اىل املخاطبني هبا لغرض ترتيب آاثر قانونية معينة،ويعرب من خالله
عن جوهر القاعدة القانونية من أجل التاكيد على وجودها وضمان فعاليتها يف النطاق العملي للقانون ،ويستهدف
الشكل تنبيه املخاطبني ابلقاعدة القانونية على خطورة ما يتخذ من تصرفات أو إجراءات وإمكان االحتجاج هبا على

الغري( )27هبذا تصاغ القواعد اجلنائية صياغة شكلية لتحديد فكرة معينة يستهدف من وراءها محاية مصلحة يرى املشرع
جدارهتا ابحلماية فتعد بذلك حمددة ومستقرة من حيث إتباع االجراء املعني الذي يضمن عدم املساس بتلك
املصلحة( )28وخيتلف الشكل ابختالف االفكار اليت يرتجم عنها فقد يقصد به اثبات بعض التصرفات أو االجراءات
املتخذة أو تسهيل االحتجاج هبا أو حلماية مصلحة معينة وضمان عدم املساس هبا .ومثال ذلك ما نصت عليه املادة
( )4من قانون رعاية االحداث رقم ( )76لسنة  1983من ان اثبات عمر احلدث يكون بوثيقة رمسية اال ان العيوب
اليت تشوب الشكل يف القواعد اجلنائية توثر فيها بصورة كبرية خاصة اذا شابته اخطاء قانونية او مادية وما اكثرها يف
قانون العقوابت ومن االمثلة على هذه االخطاء استعمال املشرع ملصطلح ( اغتصاب السندات ) وليس ( غصب
السندات ) يف املادة ( ) 451وكان من االوىل ان يستعمل املشرع لفظ الغصب وليس االغتصاب الختالفهما يف
املدلول واالستخدام مما اثر على شكل القاعدة اجلنائية .
( )27ينظر :د .حسن كرية  ،املرجع السابق  ،ص. 190
( )28ينظر :د .عصمت عبد اجمليد  ،مشكالت التشريع دراسة نظرية وتطبيقيه مقارنة  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،2014 ،ص. 184
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اثنيا :الصياغة املعنوية

يراد ابلطرق املعنوية يف الصياغة للداللة على ما قد يلجا اليه من عمل ذهين حبت يف سبيل إخراج القاعدة القانونية
إخراجاً عملياً حيقق الغاية اليت يفصح عنها جوهرها مبعىن َّ
أن الصياغة املعنوية تعد طريقة منطقية يقرر املشرع من
خالهلا ااثر قانونية ومن ابرز مظاهرها ما اييت :

 -1القرائن القانونية  :ويقصد هبا أخذ أمر مشكوك فيه ولكنه حمتمل تبعاً للغالب يف العمل على أنهه أمر مؤكد ،أي

حتويل الشك يف شأنه اىل يقني ابخراج القاعدة القانونية على هذا األساس أل هن ما حتكمه القواعد القانونية من أوضاع
قد حييط الشك أو الغموض يستعصي على الوضوح  ،وحتقيقاً للعدل وإستقرار املعامالت يفرتض القانون الشك يقيناً
لذا فإ هن القرينة تعد عملية ذهنية هتدف اىل تبديد الشك الذي حييط ببعض التصرفات واملراكز القانونية حبسمها على
وجه معني األكثر موافقة – والراجح املألوف يف العمل ويتم اللجوء اىل القرائن يف جمال االثبات لتسري االجراءات
حلسم النزاعات والتقاضي واثبات احلقوق وضمان استقرار املعامالت القانونية(. )29
ورغم تعدد التعريفات للقرائن القانونية هإال أ هن الراجح منها هو تعريفها ابهنا إستخالص املشرع أمر جمهول من أمر معلوم
على أساس أنهه إذا حتقق وجود األمر املعلوم كان الغالب وجود األمر اجملهول ،فهي تقوم على أساس فكرة االحتمال

وال رتجيح أي على أساس فكرة الراجح الغالب الوقوع فاملشرع يستنبط من واقعة معلومة داللة على أمر جمهول فيقرر
فإن واقعة أخرى تثبت بثباهتا َّ
أنه ما دامت هناك واقعة قد ثبتت َّ
ألن هذا ما يغلب ترجيحه ووقوعه يف العمل كما
()30
ذكران آنفا.
وهذا االسلوب يف الصياغة معتمد يف معظم التشريعات سواء أكانت جنائية أم مدنية أم إدارية.
وقد تكون القرائن بسيطة أو قرائن قاطعة:
أ-

القرائن البسيطة  :وهي القرائن اليت جيوز نقضها ابلدليل العكسي وجيوز االثبات العكسي جبميع الوسائل

مامل يقيد االثبات بدليل معني.

ب -القرينة القاطعة  :ان كون القرينة قابلة الثبات العكس جيب ا ْن تكون قاعدة عامة تسري يف شأ ْن القرائن
القانونية مجيعها هإال َّ
أن هنالك حاالت دعت املقتضيات الفنية اىل اخلروج فيها عن هذه القاعدة وإعطاء أنواع معينة
من القرائن القانونية قوة فاعلة بناء على إعتبارات أملت أب ْن ال جيوز إثبات عكس هذه القرائن حىت ال يفوت الغرض
املعني الذي يستهدفه القانون يف محاية املصاحل العليا اليت فرضت هذه القرائن فال جيوز نقضها وهنا يصوغ املشرع
القرائن القانونية خالف األساس الذي جيب أ ْن تصاغ فيه فيصوغها بطريقة حتوهلا يف هناية األمر اىل طريقة صياغة
( )29ينظر  :د .رافد خلف البهاديل و د .عثمان سلمان غيالن ،املرجع السابق ،ص. 40
( )30ينظر  :د .عبد القادر الشيخلي  ،املرجع السابق  ،ص. 31
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جديدة خترجها من نطا ق االثبات ليجعل منها قاعدة موضوعية حتكم موضوع احلق وليست جمرد قاعدة من قواعد
االثبات وابلتايل تصبح حلقة وسطى بني(:القانونية واجملاز) اال َّ
أن البعض يعارض مثل هذا النوع من القرائن منطلقاً
()31
أن القرائن القانونية األصل فيها تسهيل اإلثبات وليس عرقلته و َّ
من َّ
أن اللجوء اىل هذه الصياغة يعيق االثبات
أن املشرع يفرتض َّ
ومثاهلا يف قانون العقوابت قرينة العلم ابلقانون وقت نشره وقرينة اجملاز ويراد ابالوىل َّ
أن القانون مىت
نُ ِّشَر وأصبح انفذاً كان حجة على املخاطبني به إنطالقاً من نظرية الزامية القانون على أساس –االفرتاض -أي إفرتاض
علم الناس كافة ابلقانون وقت نفاذه َّ
وإن هذه القرينة هي قرينة قاطعة ال جيوز إثبات عكسها إذ نصت املادة ()37
من قانون العقوابت على أنَّه -1(:ليس ألحد أ ْن حيتج جبهله أبحكام هذا القانون أو أي قانون عقايب آخر مامل يكن
قد تعذر علمه ابلقانون الذي يعاقب على اجلرمية بسبب قوة قاهرة  -2للمحكمة أ ْن تعفو من العقاب األجنيب الذي
يرتكب جرمية خالل سبعة أايم على األكثر متضي يف أتريخ قدومه اىل العراق إذا ثبت جهله ابلقانون وكان قانون حمل
إقامته ال يعاقب عليها) .وابستقراء هذا النص جند َّ
أن املشرع العراقي قد جعل من هذه املادة هلا خصوصية إذ إنَّه خرج
عن قاعدة عدم جواز اثبات العكس يف القرينة القانونية القاطعة إذ إنه أجاز لألفراد االعرتاض بسبب القوة القاهرة
وأضاف هلا فقرة أخرى تتعلق حبالة األجنيب واعتمد يف ذلك على اسلوب الصياغة املرنة واجلامدة إذ أ ْن إبستخدامه
عبارة القوة القاهرة اعتمد اسلوب الصياغة املرنة ويف الفقرة الثانية حدد مدة (سبعة اايم) استعمل اسلوب إحالل الكم
حمل الكيف يف حتديده لعدة أايم يف نص املادة املذكورة .
املبحث الثاين
اثر القصور يف صياغة القواعد اجلنائية على ثقة املواطن ابلدولة
لغرض االحاطه مبتطلبات هذا املبحث سنقسمه على مطلبني سنتناوله يف املطلب االول امهية التشريع للمواطن ويف
املطلب الثاين االسس الواجب مراعاهتا يف الصياغة التشريعية للنصوص اجلنائية لتعزيز ثقة املواطن ابلدولة
املطلب االول
امهية التشريع للمواطن

يعد التشريع من أهم املصادر الشكلية للقانون اليت يستمد منها قوته امللزمة وأصل كلمة التشريع مستمد من عبارة:
(وضع القانون) وهي كلمة التينية ولكلمة التشريع معنيان :االول قيام سلطة عامة خمتصة بصياغة القواعد يف صورة
مكتوبة وإعطائها القوة امللزمة ،والتشريع هبذ ا املعىن هو مصدر من مصادر القانون الرمسية .أما الثاين فهو النص الذي
يصدر من السلطة املختصة بسنه يف الدولة املتضمن قاعدة قانونية أو أكثر صيغت يف النص صياغة فنية مكتوبة
والتشريع هبذا املعىن يفيد ما يفيده القانون مبعناه اخلاص .وعلى ذلك فان املعىن االول للتشريع يعين صياغة القواعد

( )31ينظر  :د .عبد احلي حجازي  ،املرجع السابق  ،ص 424وما بعدها .
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القانونية وإظهارها للوجود ،يف حني َّ
أن املعىن الثاين فرياد به القانون املكتوب الذي تسنه السلطة التشريعية
(.)32
املختصة
والتشريع بصورة عامة وعلى اختالف أنواعه البد أ ْن تتوافر فيه خصائص عدة أكد عليها الفقه القانوين وهذه
اخلصائص تتمثل يف اآليت:
أوال :قيام جهة خمتصة بتشريعه وفقاً لإلجراءات القانونية املقررة يف الدولة .
اثنيا :متتع القواعد القانونية ابخلصائص العامة وهي (العمومية والتجريد وااللزام ).
اثلثا :الوضوح والشمول وسرعة تعديله ملا له من أثر واضح يف اجملتمع واجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
()33
كافة.
وتتكون القواعد اليت يتضمنها التشريع من مادة أولية مبا ميليه املثل األعلى للعدل وما يفصح عن واقع احلياة
االجتماعية واحلاجات املختلفة والضرورية وهذا اجلوهر حيدد الغاية األساسية الواجب ادراكها يف شان هذه احلاجات،
ولكي تتحقق هذه الغااي ت البد للمشرع من وسائل وأدوات مهمة وهي أساليب الصياغة اليت ختلق من اجلوهر األويل:
قاعدة عملية تصلح للتطبيق يف احلياة االجتماعية  ،فصياغة القاعدة القانونية بصورة سليمة وعملية ال غىن عنها
لتجسيد اجلوهر النظري للقاعدة اىل قواعد عملية صاحلة للتطبيق الفعلي يف اجملتمع الذي توجد فيه لتنظيمه عن طريق
استعمال وسائل وأدوات معينة كفيلة هبذا التحويل  .ففن الصياغة التشريعية يعتمد على جمموعة من القواعد املستعملة
لصياغة األفكار القانونية واألحكام التشريعية بطريقة تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية )34(.وذلك من خالل
العمل على إستيعاب وقائع احلياة يف قوالب لفظية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة التشريعية وإذا كانت السياسة
التشريعية فناً فأهنا تقوم على اساس علمي الن السياسة التشريعية تتالف من شقني :أوهلما معرفة وقائع احلياة
ومقتضياهتا وهذا الشق ذو طابع علمي ليس للصياغة القانونية دور ابرز فيه ،أما اثنيهما وضع أنسب القواعد جملاهبة
هذه الوقائع وإشباع هذه احلاجات واملقتضيات وهذا هو اجلانب الفين للسياسة التشريعية فللقاعدة القانونية (جوهر
وشكل) :أما اجلوهر فهو احملتوى الذي تشتمل عليه هذه القاعدة من وقائع احلياة االجتماعية ،وأما الشكل فهو
.

الصورة اليت اعطاها املشرع هلذا اجلوهر حىت يصبح صاحل للتطبيق يف نطاق العمل
وهتدف السياسة التشريعية ومن خالل التشريعات املختلفة اىل النهوض والتغيري يف الواقع االجتماعي والسياسي داخل
الدول للتعبري عن املثل العليا الواردة يف الدساتري واملواثيق الدولية اليت تلتزم هبا اقراراً ملبدا علو قواعد القانون الدويل على
( )32ينظر  :د .رافد خلف هاشم البهاديل وعثمان سلمان غيالن  ،املرجع السابق  ،ص 13وما بعدها .
( )33ينظر :االستاذ عبد الباقي البكري وزهري البشري  ،املدخل لدراسة القانون  ،املكتبة القانونية  ،بغداد  ، 2010 ،ص.85
( )34ينظر :د .عصمت عبد اجمليد  ،املرجع السابق  ،ص. 163
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القانون الداخلي ويكون ذلك أو يظهر ذلك جلياً يف الدول اليت شهدت تغريات جذرية يف النظم االجتماعية والسياسية
فبعد سقوط النظام البائد يف عام  2003افرز الواقع العملي ضرورة استجابة العراق لضرورات جترمي العديد من االفعال
اليت تشكل فسادا اداراي استجابة ملقتضيات الواقع الدويل وملقتضيات اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد ورغم صدور
قانون هيئة النزاهة يف العراق اال ان العديد من صور الفساد يف القطاع اخلاص وخاصة ما يتعلق منها ابلرشوة يف القطاع
اخلاص ورشوة املوظفني االجانب بقيت من غري جترمي مما يستدعي جترمي مثل هذه االفعال الن جترميها سوف يعزز ثقة
املواطن ابلدولة وبقائها دون جترمي سيؤدي اىل نتائج عكسية على هذه الثقة .
هذا يعد التشريع من أهم أدوات السياسة القانونية لتوحيد السلوك االجتماعي والسياسي ابجتاه معني وابلرغم من أن
هذا األمر يواجه بصعوابت كبرية تعرقل حتقيق الغاية األساسية من التشريع إال َّ
ان صياغة النصوص القانونية أبسلوب
رصني حيقق االهداف املرجتى حتقيقها ويزيل الكثري من الصعوابت احملتمل مواجهتها وهذا هو أساس الدولة القانونية
اليت يسودها حكم القانون يف تنظيم جوانب احلياة العامة كافة مما يسهم يف بناء النظام املؤسسي للسلطة التنفيذية
واحرتام احلقوق واحلرايت واحرتام القواعد الدستورية وهذا كله ال ميكن أ ْن يتحقق مامل تكن هناك سياسة تشريعية
حمددة حمكومة مببادئ الدستور وجتعل من صياغة القواعد القانونية أبسلوب صحيح اداهتا لتحقيق ذلك( ،)35وإ هن اقامة
القواعد القانونية من خالل التشريع من قبل السلطة التشريعية يظهر لنا عالقة وثيقة يف أربعة مفاهيم أساسية يف الدولة
القانونية وهي(:االختصاص واملشروعية والصحة والوضعية) فاالختصاص يعين صدور القاعدة القانونية من قبل السلطة
املختصة وتقيدها هبا  ،امااملشروعية فتعين وضع القاعدة وفقاً للقاعدة اليت تعلوها  ،والصحة هي نتيجة اتباع ما تقدم
لكي ينتهي اىل القاعدة األخرية املتمثله يف الوضعية أي وضعية القاعدة الصحيحة واعتبارها جزءاً من القانون الوضعي
()36

يف الدولة
ويرى الفقيه (هانز كلسن) َّ
أن القواعد ال تصبح وضعية وابلتايل قاعدة قانونية مامل تكن صحيحة وانجعة يف الوقت
ذاته فالقاعدة لكي تكون وضعية وابلتايل جزءاً من القواعد القانونية جيب أ ْن تكون صحيحة أي َّأهنا وضعت وفقاً
للشروط اليت وضعتها قاعدة تعلوها ،وسابقة يف الوجود عليها كما جيب أ ْن تكون بعد ذلك انجعة أي تنفذ من قبل
()37

األفراد الذين توجه اليهم
وهذه هي صفة أو ميزة َّ
ألن وجود القاعدة متوقف على صحتها وهذا كله يفرض أ ْن تصاغ اجلنائية وفقاً للنموذج
القانوين السليم ،لكي تصبح القاعدة صحيحة يف انشائها وتطبيقها .
( )35ينظر :د .رافد خلف هاشم و د .عثمان سلمان غيالن  ،املرجع السابق  ،ص. 25
( )36ينظر :د .منذر الشاوي  ،فلسفة القانون  ،دار الثقافة  ،عمان  ، 2009 ،ص. 159
( )37ينظر :د .منذر الشاوي  ،املرجع السابق  ،ص. 159
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ال سيما و َّ
أن هذه القواعد حتكم نشاط األفراد داخل الدولة فالبد أ ْن تْكتب (بلغة القانون) وهي لغة هلا مفرداهتا
وأصوهلا وقواعدها والضوابط اخلاصة هبا واىل جانب هذه اللغة هناك لغة أخرى هلا أمهية كربى وهي(:لغة الفقهاء) اليت
تستعرض القاعدة القانونية وتوجه النقد هلا اليصاهلا اىل ما يصبو اليه املشرع من صياغة رصينة تبتعد عن النقص
والتعارض والغموض الذي يشوب بعض القواعد االجرائية ويؤدي اىل إهدار الغاية األساسية اليت شرعت من أجلها مما
جيعل من لغة القانون مضافاً هلا لغة الفقهاء مكوانً اساسياً للغة (احلوار) القانوين لكي يكوانن (:اللغة الفنية) وهذا
أساس املنطق احلديث لدراسة القاعدة القانونية .إذ ال يستغين املشرع عن أراء الفقهاء َّ
ألن الصلة وثيقة بني علم املنطق
والصياغة القانونية َّ
ألن التعليل والتسبب القانوين يتدخل يف إعداد وتفسري وتطبيق القواعد القانونية فضالً عن ذلك
فإن دراسة القانون الكائن تتطلب دراسة تفصيلية لفكرة القانون والتصنيف لبيان أمهيته يف الواقع االجتماعي ومن مث
دراسة االحكام اجلزائية واألسباب اليت مت اإلستناد اليها وبيان أوجه التعارض والغموض الذي تشري له هذه األحكام

لالستفادة منها يف معاجلة القصور الذي يشوب التشريع (.)38
ومن اجلدير ابلذكر َّ
أن اهلدف من القواعد القانونية هو حتقيق العدل بني األفراد والعمل الذي جيب أ ْن يكون
هدف الفرد يف حياته وهدف املشرع والدولة يف وضعه وصياغته بطريقة تضمن للجميع احلرية واملساواة يف احلقوق
والواجبات أمام القانون لتحقيق املصلحة العامة واخلاصة على السواء ،الظهار إرادة الدولة الصحيحة املبنية على الوعي
()39

والتفكري مبصاحل األفراد.
فالنظام القانوين الذي ال يساير األوضاع اجلديدة وال حيمي حياة أفراده وال يصون حريتهم وال حيافظ على كرامتهم
ليس له نصيب بدوام تطبيقه واستمرار وجوده وهذه حقيقة واقعية ( . )40ولذلك جند ان النقص التشريعي يف قانون
العقوابت العراقي وعدم مسايرته لالوضاع اجلديدة يوثر اتثريا ابلغا على ثقة املواطنني يف الدولة خاصة يف عدم مواكبته
للمستجدات وجترميه للجرائم املستحدثة وخاصة جرائم االنرتنت الذي اصبح عاملا قائما بذاته اذ عملت الكثري من
التشريعات على جترمي االفعال اليت تقع بواسطة االنرتنت اال ان املشرع العراقي مل يقر حىت االن مشروع قانون اجلرائم
املعلوماتية رغم امهيته البالغة يف مواكبة التطورات اجملتمعية احلاصلة واثره على تعزيز ثقة املواطن ابلدولة .
فضال عما تقدم فان عدم وضوح الصياغة للقواعد اجلنائية يؤثر ايضا على ثقة املواطنني ابلدولة  ،بل َّ
أن بعض
الفقهاء يذهب اىل أبعد من ذلك ويقول َّ
أن النصوص القانونية غري الواضحة تفتقر اىل العدالة وال ميكن النظر اليها
()41
ابعتبارها قواعد قانونية َّ
ألن اللغة الواضحة هي أساس للقوانني الوضعية.
( )38ينظر :د .حسن اخلطيب  ،الصياغة القانونية واملنطق القضائي  ،حبث منشور يف جملة القضاء ،ع ، 1977، 1ص. 139
( )39ينظر :د .حسن اخلطيب  ،املرجع السابق  ،ص 91وما بعدها .
( )40ينظر :روبرت الكسي  ،فلسفة القانون  ،تعريب كامل فريد السالك،ط( ،)1منشورات احلليب احلقيقية ،بريوت ،2006،ص. 64
( )41ينظر  :روبرت الكسي  ،املرجع السابق  ،ص. 72
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املطلب الثاين
االسس الواجب مراعاهتا يف الصياغة لتعزيز ثقة املواطن ابلدولة
ان الق انون وان ي نظم الواق ع اال ان ه يف الوق ت نفس ه ينظ ر اىل املس تقبل وينظم ه الن هن اك رابط ة وثيق ة ب ني الق انون
واملس تقبل ،فالق انون ص ورة للمس تقبل ألن احلاض ر ابلنس بة للق انون ل يس اال الفرص ة لتص ور املس تقبل فالق انون ل يس
غاي ة يف ح د ذات ه ،اَّن ا ه و موص ول ابهل دف االجتم اعي وه ذا اهل دف حمل ه املس تقبل ،فه و يواج ه احلال ة االجتماعي ة
القائم ة بتص ور لتنظ يم افض ل ،وم ن مث يرس م ص ورة افض ل حلي اة اجتماعي ة مس تقبلية ،ويع د بتحقي ق العدال ة فالق انون
ل يس اثبت اً ب ل ه و دائ م احلرك ة ،وه ي منس قة يف االح وال العادي ة وان م ا يتطلب ه (الق انون احل ي) ه و احلرك ة القانوني ة
املمت دة اىل املس تقبل ع رب متناقض ات الواق ع ه و (ع دم التقوق ع) فباالس تناد اىل التط ور الت ارخيي للص يغ القانوني ة ال يت
عرفها القانون الوضعي ودالالهتا يستطيع الفكر الق انوين ان يتخي ل م ا س تكون علي ه ص يغ الغ د ودالالت ه ،وم ن خ الل
ارتباط الفكر القانوين يف اللحظة احلاضرة ابستشراف املستقبل من خ الل ص ورة املاض ي يك ون ابالمك ان كفال ة النظ ام
القانوين املرن ،ف الفكر الق انوين جي ب ان تت أتى ل ه الق درة احلقيقي ة عل ى رؤي ة املس تقبل واس تباقه ابحلل ول املناس بة ،وهب ذا
تتحقق الصورة املثلى للنظام القانوين(.)42
وبن اء عل ى م ا تق دم جن د ان اه م االس باب ال يت ت دعو اىل اع ادة النظ ر يف التش ريع ه و مايعاني ه م ن عي وب وال يت ميك ن
()43

امجاهلا ابآليت
اوالً -ع دم مالئمت ه للظ روف االجتماعي ة والسياس ية واالقتص ادية خاص ة يف حال ة ص دوره اس تجابة إلرادة الس لطة
السياس ية وع دم االلتف ات حاج ات اجملتم ع وتطلعات ه ،وابلت ايل ف إن مث ل ه ذا التش ريع ال يلق ى القب ول م ن امل واطنني
الذي حياولون االلتفاف على أحكامه .
اثني اً – مج ود التش ريع وعج زه ع ن مس ايرة التط ورات يف اجملتم ع ،فق د تك ون املس تجدات ال يت يش هدها اجملتم ع س ريعة
ومن مث يصعب على التشريع ان يالحقها بشكل سريع.
اثلثا :كثرة التعديالت اليت تشوب التشريع مما يعكس ضرورة اعادة النظر فيه من قبل السلطة التش ريعية واص دار ق انون
جديد الن كثرة التعديالت تؤدي اىل ارابك يف التطبيق وتؤثر على ثقة االفراد ابلدولة .

( ) 42ينظر  :د .نعيم عطية ،القانون والقيم االجتماعية دراسة يف الفلسفة القانونية ،اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر املكتبة الثقافية  ،القاهرة  ،1971،ص 114
وما بعدها .
( )43ينظر  :د .عصمت عبد اجمليد بكر  ،املرجع السابق  ،ص .124
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اثلث اً – ق د يع د مش روع التش ريع عل ى عج ل لظ روف مي ر هب ا اجملتم ع او لتط ورات تواجه ه ،وق د ال ي دقق املش روع
بشكل جيد ومتأن ،وتصاغ القواعد القانونية بص ورة غامض ة او مبهم ة حبي ث ي ؤدي االم ر اىل اختالف ات ب ني الش راح
والفقهاء واجتهادات متضاربة يف احكام القضاء لعدم ضبط الكلمات والتعابري بصورة صحيحة.
ففي ذات السياق جاء ابالسباب املوجبه لق انون التع ديل االول لق انون العق وابت ( الق انون رق م  207لس نة :1970
( لوحظ وجود نواقص وثغرات يف بعض مواده واحكامه تستوجب اعادة النظ ر فيه ا ولق د اقتص رت التع ديالت احلالي ة
عل ى مادع ت الي ه الض رورة العاجل ة ريثم ا ي تم اع ادة النظ ر يف الق انون بص ورة ش املة ()44وق د مت اع ادة النظ ر يف
القانون بصورة شاملة وفقا ملا مت عرض ه م ن نص وص مش روع ق انون العق وابت لع ام  1974س الف ال ذكر اال ان ه مل ي تم
اقراره .
ويف مع ىن قري ب م ن املع اين املتق دم ذكره ا ويف حال ة وج ود قاع دة تع اين القص ور يف اي نظ ام ق انوين تط رق ع دد م ن
الفقه اء اىل فرض يتني مه ا ( فرض ية االش عاع ) و( فرض ية اهل دم ) وتقض ي فرض ية االش عاع ابن الط ابع الق انوين املعي ب
حملت وى قاع دة اساس ية يف النظ ام الق انوين ي ؤثر يف النظ ام الق انوين ابكمل ه ويش ع ط ابع ال نقص عل ى القواع د ال يت ق ام
عليه ا فيم ا تقض ي فرض ية اهل دم ابن النظ ام الق انوين يفق د طابع ه التنظيم ي اذا ك ان متعارض ا بعض ه م ع ال بعض االخ ر
()45
وابلتايل سيتداعى وال يكون له اتثري يف البناء القانوين
ويف ذات الس ياق جن د ان ابق اء املش رع العراق ي عل ى املخالف ات ض من ق انون العق وابت ي ؤثر اتث ريا كب ريا عل ى ثق ة
املواطنني ابلدولة اذ ان املشرع العراقي نظم املخالفات ضمن الكتاب الرابع من ق انون العق وابت يف امل واد م ن (-487
 )503ونالحظ ابن هذه النصوص اص بحت ح ربا عل ى ورق الهن ا التطب ق م ن قب ل القض اء والكث ري م ن احل االت ال يت
تضمنتها هذه النصوص عاجلها املش رع العراق ي يف ق وانني اخ رى ومنه ا ق وانني الص حة والبيئ ة وق انون البل دايت وق وانني
اخ رى عدي دة مم ا جع ل منه ا قواع د قانوني ة ملغي ة ض منا وه و م ا يس توجب م ن املش رع الغائه ا واخراجه ا م ن نط اق
قانون العقوابت ليس هلذا السبب فقط ولكن استجابة ملقتض يات السياس ة اجلنائي ة احلديث ة وسياس ة احل د م ن العق اب
وترك االمر لالدارة يف تطبيق القواعد اجلنائي ة اخلاص ة ابملخالف ات لكوهن ا االكث ر دراي ة واالكث ر خ ربة يف ه ذا اجمل ال م ن
)46( .

القضاء والهنا قريبة من املواطن

( )44ينظر  :د  .اكرم نشات ابراهيم  ،القواعد العامة يف قانون العقوابت املقارن  ،الطبعة الثانية  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر  ،بريوت  ، 1999 ،ص.42
( )44ينظر :القوانني والقرارات املعدلة لقانون العقوابت يف قانون العقوابت رقم  111لسنة  1969وتعديالته اعداد صباح صادق جعفر االنباي  .الطبعة السادسة بغداد ،
.2000
( )45ينظر  :روبرت الكسي  ،املرجع السابق  ،ص.14
( ) 46ينظر  :وسام علي حسني  ،السياسة اجلنائية يف جترمي املخالفات يف ال تشريع العراقي  ،رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية القانون يف جامعة االمام الكاظم ،2018 ،
ص.119
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وبنتيج ة م ا تق دم ال ب د م ن مراجع ة ق انون العق وابت والق وانني العقابي ة املكمل ة واذا م ا أري د لق انون العق وابت ال ذي
ي راد س نه أن خي رج بص ورة تكف ل تنظيم ه للموض وعات ال يت يعاجله ا بش كل دقي ق ومت زن ،وال يع اين الكث ري م ن العي وب

التشريعية فينبغي االلتزام ابملبادئ االتية واليت تشكل مبادئ التشريع السليم (-:)47
جيب ان يتم معاجلة جوانب النقص التشريعي وعيوب التشريع يف صياغة القواعد اجلنائي ة م ن قب ل اش خاص
-1
متخصص ني يف ه ذا اجمل ال ليت وىل تش خيص م واطن الغم وض والتع ارض التش ريعي في ه والعم ل عل ى رفعه ا وه و م ا
يسهم يف صياغة القواعد اجلنائية ابلصورة االمثل وبال شك سيؤثر ذلك على تعزيز ثقة املواطن يف الدولة الن ه س يؤدي
اىل تقليل التأويل يف النصوص والقواعد اجلنائية اىل حد كبري.
 -2حتليل نصوص مشروع قانون العقوابت اجلديد واجراء التعديالت عليه يف ضوء االعتبارات االتية :
عدم خمالفة مشروع القانون الحكام الدستور.
أ-
ب -عدم خمالف ة احك ام املش روع الحك ام الق انون ال دويل وخاص ة فيم ا يتعل ق ابالتفاقي ات الدولي ة ال يت ص ادق الع راق
عليها او انضم اليها .
ج -االسرتش اد ابالجته ادات القض ائية والفقهي ة والق وانني املقارن ة يف احل دود ال يت يتطلبه ا معاجل ة جوان ب القص ور
التشريعي يف القانون  ،فاالسباب املوجبة لقانون العقوابت رق م ( )111لس نة  1969اوض حت ابن ه ذا الق انون عن د
ص ياغته م ن قب ل املش رع العراق ي ق د اتث ر اىل ح د كب ري ابلق وانني العقابي ة يف ال دول العربي ة يف حين ه ول ذلك ف ان ثق ة
امل واطن ابلدول ة التكتم ل م ا مل يع اع املش رع العراق ي يف ق انون العق وابت العدي د م ن ص ور الس لوك ال يت تش كل ض ررا
كب ريا عل ى اجملتم ع ومنه ا التش به ابلنس اء ال ذي انتش ر يف جمتمعن ا يف الوق ت احل ايل ويف البل دان العربي ة ل ذلك جن د ان
ق انون العق وابت الك وييت ق د عاق ب عل ى التش به ابلنس اء ابي ص ورة م ن الص ور  ،ه ذا م ن جان ب وم ن جان ب اخ ر
جي ب عل ى املش رع ان جي رم فع ل ال زان ب ني الب الغني غ ري املت زوجني اتث را ابمل ذهب االخالق ي ال ذي اتث رت ب ه العدي د م ن
الق وانني العقابي ة العربي ة ول يس ابمل ذهب النفع ي ال ذي اتث ر ب ه ق انون العق وابت رق م ( )111لس نة  ،1969فض ال ع ن
ض رورة رف ع التع ارض ب ني ق انون العق وابت والق وانني العقابي ة املكمل ة واخلاص ة ليس هم ذل ك يف جممل ه يف الوص ول اىل
التشريع السليم وتعزيز ثقة املواطن ابلدولة .
 -3مراع اة فك رة األم ن الق انوين  ،ولفك رة األم ن الق انوين بع ض املتطلب ات ال يت ال ب د م ن مراعاهت ا واعتماده ا،
وهي (:)48
أ-

عدم رجعية القواعد اجلنائية املتعلقة ابلتجرمي والعقاب على املاضي اال اذا كانت اصلح للمتهم .
()47ينظر  :املستشار عليوة مصطفى فتح الباب ،الوسيط يف سن وصياغة وتفسري التشريعات ،الكتاب األول ،ج ،1دار الكتب القانونية  ،دار شتات للربجميات ،مصر،
 ،2012ص 97ومابعدها .
( )48ينظر :د .يسري حممد ألعصار ،دور االعتبارات ألعملية يف ألقضاء الدستوري  ،ألقاهرة ،الطبعة الثانية ،2003 ،ص .244 -243
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ب -مراع اة دواع االس تقرار ،وذل ك ابن ال يص ار إىل تع ديل الق انون خ الل ف رتات قص رية يتزع زع مع ه م ا ينبغ ي أن
حيظى به التشريع م ن هيب ة وثب ات ،م ن خ الل قدرت ه عل ى التنظ يم ال دقيق للموض وعات ال يت يتناوهل ا ،ومي س االس تقرار
واالنتظام يف حياة أفراد اجملتمع وتعامالهتم (.)49
 -4مراع اة مب دأ شخص ية العقوب ة وع دم فرض ها يف مواجه ة أفع ال التس تأهل التج رمي ،وان يص ار تفري د العق اب
حس ب جس امة الفع ل ونوع ه ،وان ال يق رر أكث ر م ن عق اب ع ن فع ل واح د ،مع ىن ذل ك أن يلت زم املش رع مبفه ومي
الضرورة والتناسب يف التجرمي والعقاب.
مراعاة فلسفة العقاب ،يف ضوء اهداف سياسة العقاب اليت تتبعها الدولة .

-5
اخلامتة

بعد ان انتهينا من هذه الدراسة توصلنا اىل مجلة من النتائج والتوصيات واليت جنملها يف اآليت:
اوال  :النتائج

 -1ان الص ياغة التش ريعية ه ي مبثاب ة الث وب ال ذي يرتدي ه التش ريع وجي ب ان يك ون ه ذا الث وب مالئم ا ملتطلب ات
الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي
 -2ان املش رع حي دد اس لوب الص ياغة املناس ب فام ا ان الي رتك للقاض ي س لطة يف جم ال التطبي ق فتك ون الص ياغة
جامدة واما ان يرتك له حرية يف تطبيق القواعد اجلنائية فتكون الصياغة مرنة .
 -3ان التش ريع يع رب ع ن تطلع ات امل واطن وحاج ات اجملتم ع االخالقي ة واالجتماعي ة وه و ينظ ر للمس تقبل ول يس
للحاضر فقط .
 -4الب د ان تك ون القاع دة اجلنائي ة هادف ة اىل حتقي ق الع دل ف ان مل تك ن ك ذلك الميك ن وص فها ابلقاع دة املثل ى
اجلديرة ابالبقاء عليها لعدم حتقيقها اهلدف االمسى منها.
 -5ان قانون العقوابت العراق ي يع اين م ن العدي د م ن ص ور القص ور التش ريعي وال يت الب د م ن معاجلته ا ليس هم ذل ك
يف تعزيز ثقة املواطن ابلدولة .
 -5كلما كان صياغة القواعد اجلنائية صياغة سليمة كلما زادت ثقة املواطن ابلدولة .
اثنيا  :املقرتحات
 -1العم ل عل ى تع ديل العدي د م ن القواع د اجلنائي ة ال يت اف رز التطبي ق عي واب فيه ا واختي ار الص ياغة املثل ى هل ا
لتحقيق اهداف التشريع وتعزيز ثقة املواطن ابلدولة .

( )49ينظر :د .سعيد علي القططي ،علم صناعة التشريعات اجلنائية ،دار الكتب القانونية  ،دار شتات للربجميات ،مصر ،2010،ص 205وما بعدها .
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 -2رف ع التع ارض ب ني ق انون العق وابت والق وانني العقابي ة اخلاص ة والغ اء القواع د ال واردة يف ق انون العق وابت ال يت
تتع ارض م ع الق وانني العقابي ة اخلاص ة واملكمل ة والعم ل عل ى تش ريع مدون ة للنظ ام الق انوين العق ايب العراق ي لتس هيل
معرفة الناس ابلقواعد اجلنائية ولتجنب التعارض وهو مايعزز ثقة املواطن ابلدولة .
 -3العمل على سن قانون خاص ابجلرائم املعلوماتية اذ اهنا غري جمرمة ح ىت ه ذه اللحظ ة وه و م ا يس هم يف تعزي ز
الثقة ابلدولة الن الكثري من االفعال اليت متس املصلحة العامة واخلاصة عرب وس ائل االنرتن ت غ ري جمرم ة وه و م ايزعزع
هذه الثقة ابلدولة .
 -4اس ناد الص ياغة التش ريعية اىل املتخصص ني يف اجمل ال الق انوين واللغ وي ليس هم ذل ك يف حتقي ق الص ياغة املثل ى
للقواعد اجلنائية .
 -5جت رمي العدي د م ن ص ور الس لوك ال يت جرم ت يف الق وانني العقابي ة العربي ة وال يت تتماث ل احواهل ا االجتماعي ة م ع
العراق وخاصة فيما يتعلق ابلتشبه ابلنساء .
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