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 أساليب الصياغة القانونية للنصوص اجلنائية
 نوفل علي عبداهلل الصفود.

 اجلنائيمدرس القانون 
 جامعة املوصل -كلية احلقوق 

 امللخص     
الصياغة القانونية هي بمثابة تحويل المادة االولية التي تتمثل في المضمون       

رة نصوص الى التشريعي وهو قواعد تهدف الى تحقيق مصالح وتصاغ في صو 
قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغرض الذي تنشده السياسة 
القانونية ,فالصياغة تعد عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة القانونية النها 

 تعطي للقاعدة الشكل العملي للتطبيق.
قانونية  النصوص القانونية التي يتكون من مجموعها القانون تتضمن قواعدو      

,وان هذه القواعد تحتوي على مضمون وهو ما يعرف بجوهر القاعدة وهو الغاية 
من القاعدة القانونية وان هذا المضمون يظهر في شكل معين وان هذا الشكل هو 
الوسيلة لضبط وتحديد المضمون والدراك غايته ويتحقق هذا الشكل عن طريق 

 الصياغة القانونية.
القانونية بانها) عملية تحويل القيم التي تكون مادة القانون وتعرف الصياغة       

,كما عرفت بانها )مجموعة (1)الى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل (
الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة االفكار القانونية واالحكام التشريعية بطريقة 

وقائع الحياة في قوالب  تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب
                          

( د.مصططططفى محمططططد الجمططططال ود.عبطططد الحميططططد محمططططد الجمال,النظريطططة العامططططة للقططططانون, الططططدار 1)
 .46, ص 1891الجامعية, بيروت ,
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,كما عرفت بانها )تحويل (1)لفظية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية(
,وهذه التعاريف تتفق في مضمونها  (2)للمادة االولية الى قواعد منضبطة محددة(

وان اختلفت في الفاظها . وتختلف اساليب صياغة النصوص في التشريعات 
رع اساليب مختلفة في صياغة النصوص وفقا للغاية التي المختلفة, اذ يتبع المش

يهدف لتحقيقها من ذلك التشريع, وقد يكون اسلوب المشرع في صياغة النصوص 
واضحا ومنظما يمكن من خالله التعرف الى السياسة القانونية التي ينتهجها 
السلوب المشرع واالهداف التي يبتغي تحقيقها من ذلك التشريع , واحيانا ال يكون ا

الذي اتبعه المشرع واضحا او محددا وانما يشوبه الغموض او التخبط في صياغة 
النصوص فيقع في عيوب الصياغة التشريعية ,وهذه الصياغة غير الدقيقة ينتج 
عنها نصوص معيبة تؤدي بدورها الى وقوع الخطا القضائي االمر الذي يتطلب 

 تدارك هذه العيوب بتدخل تشريعي
 املقدمة 

ان الصياغة القانونية هي الثوب الذي يظهر به التشريع, ويجب ان تكون        
للتشريع لغته الفنية الخاصة به ومفرداته وقواعده التي تصاغ بموجبها النصوص 
التي يتضمنها , وان التشريع الجنائي مثله مثل بقية التشريعات االخرى يمر 

بعض االخر تقتضيه عملية باجراءات معينة, بعضها ينص عليها الدستور, وال
اصدار القوانين , اذ يمر التشريع باربعة مراحل تبدا باقتراح التشريع ثم فحص 
التشريع وبعد ذلك تتم مناقشة التشريع والتصويت عليه وبعد ذلك يتم اصداره, وان 

                          

المي, مطبعططة ( د. محمطد شططريف احمططد, نظريططة تفسططير النصططوص المدنيططة دراسطة مقارنططة بططين الفقهططين المططدني واالسطط1)
 . 101, ص 1818ن الدينية, بغداد, و وزارة االوقاف والشؤ 

,ص  1891, 2( د. توفيق حسن فرج ,المدخل للعلوم القانونية , مؤسسة الثقافة الجامعيطة ,ط2)
14. 



 أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

65 

ان كل خطا في إذ مرحلة االعداد والصياغة هي من اهم مراحل التشريع, 
تشريعي وهو بدوره يؤدي الى خطا قضائي, لذلك يصف الصياغة يؤدي الى خطا 

بالقانون الوقائي    legal draftingالفقيه )ديكرسون( مفهوم الصياغة القانونية 
preventive law   فمن الصعب على أي انسان ان يصوغ مبادى وقواعد ,

 تصلح لكل الوقائع مع اختالف الزمان والمكان, اذ ان اساليب الصياغة القانونية
محدودة االمكانيات في حين ينبغي على المشرع ان يجمع في الصياغة القانونية 
بين دقة التكييف وكمال التحديد للوقائع, فكل لبس او غموض في صياغة القواعد 
التي تتضمنها النصوص الجنائية يثير الشك في تفسيرها االمر الذي يؤدي الى 

رع, فالتشريع البد ان تتم صياغة خلق جرائم وتطبيق عقوبات ال يهدف اليها المش
معانيه بدقة ووضوح وايجاز فهو ينشى القاعدة القانونية معنى ولفظا, فلغة التشريع 
يجب ان تكون واضحة دقيقة , فاللغة المعقدة تجعل القانون مغلقا ,كما ان اللغة 

 غير الدقيقة تجعل القانون مبهما .
المادة االولية التي تتمثل في  فالصياغة القانونية هي بمثابة تحويل       

المضمون التشريعي وهو قواعد تهدف الى تحقيق مصالح وتصاغ في صورة 
نصوص الى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغرض الذي 
تنشده السياسة القانونية ,فالصياغة تعد عنصرا هاما من عناصر تكوين القاعدة 

 دة الشكل العملي للتطبيق.القانونية النها تعطي للقاع
النصوص القانونية التي يتكون من مجموعها القانون تتضمن قواعد قانونية و      

,وان هذه القواعد تحتوي على مضمون وهو ما يعرف بجوهر القاعدة وهو الغاية 
من القاعدة القانونية وان هذا المضمون يظهر في شكل معين وان هذا الشكل هو 

يد المضمون والدراك غايته ويتحقق هذا الشكل عن طريق الوسيلة لضبط وتحد
 الصياغة القانونية.
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وتعرف الصياغة القانونية بانها) عملية تحويل القيم التي تكون مادة القانون       
,كما عرفت بانها )مجموعة (1)الى قواعد قانونية صالحة للتطبيق في العمل (

ر القانونية واالحكام التشريعية بطريقة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة االفكا
تيسر تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب 

,كما عرفت بانها )تحويل (2)لفظية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية(
ها ,وهذه التعاريف تتفق في مضمون (1)للمادة االولية الى قواعد منضبطة محددة(

وان اختلفت في الفاظها . وتختلف اساليب صياغة النصوص في التشريعات 
المختلفة, اذ يتبع المشرع اساليب مختلفة في صياغة النصوص وفقا للغاية التي 
يهدف لتحقيقها من ذلك التشريع, وقد يكون اسلوب المشرع في صياغة النصوص 

انونية التي ينتهجها واضحا ومنظما يمكن من خالله التعرف الى السياسة الق
المشرع واالهداف التي يبتغي تحقيقها من ذلك التشريع , واحيانا ال يكون االسلوب 
الذي اتبعه المشرع واضحا او محددا وانما يشوبه الغموض او التخبط في صياغة 
النصوص فيقع في عيوب الصياغة التشريعية ,وهذه الصياغة غير الدقيقة ينتج 

بدورها الى وقوع الخطا القضائي االمر الذي يتطلب  عنها نصوص معيبة تؤدي
 تدارك هذه العيوب بتدخل تشريعي . 

وتتعدد اساليب صياغة النصوص او طرق النص على نماذج الجرائم في القانون   
الجنائي وسوف نوضح  في هذا البحث اهم االساليب التي يتبعها المشرع الجنائي 

                          

( د.مصططططفى محمططططد الجمططططال ود.عبطططد الحميططططد محمططططد الجمال,النظريطططة العامططططة للقططططانون, الططططدار 1)
 .46, ص 1891الجامعية, بيروت ,

المي, مطبعططة قارنططة بططين الفقهططين المططدني واالسطط( د. محمطد شططريف احمططد, نظريططة تفسططير النصططوص المدنيططة دراسطة م1)
 . 101, ص 1818ن الدينية, بغداد, و وزارة االوقاف والشؤ 

,ص  1891, 2( د. توفيق حسن فرج ,المدخل للعلوم القانونية , مؤسسة الثقافة الجامعيطة ,ط2)
14. 
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دد نماذج الجرائم ونماذج الظروف التي في  صياغة النصوص الجنائية التي تح
تقترن بها , وال نتطرق في هذا البحث للصياغة اللغوية فذلك ال يدخل في غاية 
بحثنا انما هدفنا بيان اساليب صياغة النصوص القانونية الجنائية وذلك من خالل 

 -تقسيم البحث كما ياتي :
 الصياغة القانونية من حيث االسلوب. -المبحث االول :
 الصياغة القانونية من حيث توافر نماذج الجرائم. -المبحث الثاني :
الصياغة القانونية من حيث استقالل عناصر القاعدة  -المبحث الثالث :

 الجنائية.
 املبحث االول

 الصياغة القانونية من حيث االسلوب
 

الصياغة القانونية من حيث اسلوبها اما ان تكون صياغة جامدة او صياغة     
نة وذلك يعتمد على مدى السلطة التقديرية التي يمنحها المشرع للقاضي في مر 

, وسوف نوضح كل صورة من هذه الصور بشكل تفصيلي (1)النصوص القانونية
 -في المطالب االتية:

                          

 -( يقسم جانب من الفقه اساليب الصياغة القانونية الى :1)
تتمثل الصياغة المادية في وجود تعبير مطادي عطن جطوهر القاعطدة القانونيطة , و الطرق المادية -1

مجسدا فطي مظهطر خطارجي لهطا, امطا بطريقطة احطالل الحكطم محطل الكيطف  والتطي يقصطد بهطا اعططاء 
القاعدة القانونية تحديدا محكما بالتعبير عطن  مضطمونها بطرقم معطين  مثطال ذلطك تحديطد سطن الرشطد 

او بطريقة بعض التصرفات المتمثلة في شكلية معينة, ويقصطد مطن هطذه  ( سنة كاملة,19باتمام )
 الشكلية اشتراط افراغ بعض التصرفات في كتابة رسمية.

, الصياغة المعنويطة هطي عمطل ذهنطي يكسطب القاعطدة القانونيطة اخراجطا عمليطا الطرق المعنوية -2
 وتتمثل هذه الصيغ في القرائن القانونية.
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 المطلب االول : الصياغة الجامدة.

 المطلب الثاني  : الصياغة المرنة.
 املطلب االول

 الصياغة اجلامدة
 

المشرع عند ممارسته لحقه في التجريم والعقاب يتعين عليه تجنب ان       
للجرائم والعقوبات والحقوق والحريات العامة  ةالتعارض بين النصوص المثبت

,ووسيلته في ذلك االلتزام  في هذه النصوص بالغاية من التجريم والعقاب وعدم 
مد على االلفاظ تعت (1)االنحراف عنها الى اهداف اخرى , والصياغة القانونية

والمصطلحات ويحاول عن طريقها المشرع  الوصول الى االهداف التي يقصدها 
فااللفاظ قوالب المعاني , فالنصوص القانونية الخاصة بالتجريم والعقاب هي تعبير 

                                                               

 .1القانونية , بحث متاح على االنترنت على الموقع, ص هيثم الفقي , الصياغة 
يختلططف عططن تقسططيم اسططاليب الصططياغة القانونيططة الططى صططياغة جامططدة  ونحططن نططرى ان هططذا التقسططيم ال

 مرنة يقابلها الصياغة المعنوية. يقابلها الصياغة المادية ,وصياغة
نطى هيططاه ورتبطه, ويقططال  كطالم حسططن تعنطي كلمطة )صططاغ( فطي العربيططة )هيطا ورتططب ( فيقطال صطاغ الكططالم بمع (1)

الصططياغة بمعنططى جيططد ومحكططم ويقططال صططيغ الكططالم بمعنططى تراكيبططه وعباراتططه, وفططي االنجليزيططة, يعبططر عططن كلمططة 
محطرر او  draftsmanويقصطد بكلمطة   compose,prepare ةويقصطد بهطا شطكل وهيط  draftصطاغ بالفعطل 

 ية وغير ذلك من المحررات الرسمية.صائغ الوثائق اي الشخص الذي يصوغ الوثائق القانون
ويعططرف ؛ 20, ص 2001محمطود محمططد علططي صططبرة, اصططول الصططياغة القانونيططة, دار الكتططب القانونيططة, مصططر,      

فطن الصططياغة القانونيططة بانططه مجموعطة مططن الوسططائل والقواعططد المسططتخدمة لصطياغة االفكططار القانونيططة واالحكططام التشططريعية 
رض الطذي نون من الناحية العملية وذلك باسطتيعاب وقطائع الحيطاة فطي قوالطب لفظيطة لتحقيطق الغطبطريقة تيسر تطبيق القا
د. احمططد العططزي النقشططبندي, غمططوض النصططوص الدسططتورية وتفسططيرها, مجلططة كليططة الحقططوق ؛  تنشططده السياسططة القانونيططة
 112, ص 2006, 12, العدد 1جامعة النهرين, المجلد 
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والصياغة الجامدة هي الصياغة التي  , (1)عن مصالح اجتماعية حية ومنظورة
ني او ما يخضع له من اشخاص ووقائع على نحو تحدد تحديدا كامال الحكم القانو 

ال يترك مجاال للتقدير سواء للمخاطب بالنص او بالنسبة للقاضي الذي يطبق 
,اذ يحظر على القاضي ان يلجا الى تكملة النصوص  (2)النص على الوقائع

الجنائية الناقصة الى حد يخوله خلق الجرائم والعقوبات ,اذ تنحصر وظيفته في 
هو قائم من نصوص , ويكون النص الجنائي ناقصا اذا كان تعريفه او تطبيق ما 

تحديده للجريمة تنقصه اركانها االساسية او بعضها , او اذا اغفل المشرع تحديد 
 . (1)العقوبة

وتعد الصياغة القانونية جامدة عندما تواجه فرضا معينا او وقائع محددة وتتضمن 
روف والمالبسات ,لذا يضطر القاضي لتطبيق حال ثابتا ال يتغير مهما اختلفت الظ

الحل او الحكم بمجرد توافر الفرض بطريقة الية صارمة , وينطبق ذلك خاصة 
على القواعد التي تتضمن مواعيد وارقام , ويطلق على الجرائم التي تصاغ وفقا 

(, وهي الجرائم  غير الحر ذات القالب المحدد او القالبلهذا االسلوب بالجرائم )
تي يعمد فيها المشرع الى انموذجها القانوني فيضمنه تحديدا او تخصيصا او ال

                          

يكططون دقيقططا فططي العمليططة التشططريعية واعيططا للمصططالح والحاجططات  لططذلك يجططب علططى المشططرع ان( 2)
الحالية والمستقبلية, وان يكون مرنا لكي يستجيب بسرعة لما تتطلبه المصطلحة العامطة للدولطة دون 
االعتداء على حقوق االفراد المكتسبة, او المساس بغير مقتضطى بحريطاتهم الشخصطية ,ويجطب ان 

 يا وعيا كامال وعلميا بحقيقة الواقعة التي يراد تجريمها.يكون مبصرا بمعنى ان يكون واع
د.نظططام توفيططق المجططالي, الشططرعية الجنائيططة كضططمان لحمايططة الحريططة الفرديططة, دراسططة فططي التشططريع 

 202, ص 1889االردني, مجلة الحقوق الكويتية, العدد الرابع, السنة الثانية والعشرون, 
(1) 
-168, 1816انظططر د. علطططي راشطططد, فلسططفة وتطططارين القطططانون الجنائي,جامعططة عطططين شطططمس,  (6)

121. 
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تفصيال للفعل النموذجي الذي تتكون منه الجريمة, فالمشرع عند صياغته 
لنصوص التجريم التي تنص على هذه الفئة من الجرائم يبين بالدقة الكافية نوع 

ذلك من اوصاف تحدد  الفعل وحدوده والمقومات التي تدخل في تركيبه وما الى
, اذ يؤدي الخوف من سوء تفسير النص القانوني الى بذل  (1)بوضوح مالمح الفعل

مجهود كبير في توضيح وتحديد المعنى وما يهدف اليه المشرع من النص, لذلك 
يقع الصائغ القانوني تحت اغراء تقييد معنى كلمات معينة عن طريق اضافة 

حديد المعنى الذي يقصد منها, وغني عن مصطلحات اوصفات اخرى للكلمة لت
البيان ان الذي يحفل المشرع بتحديده في هذه الفئة من الجرائم هي العناصر 
االساسية المكونة للتكييف وتشمل االركان وما تتضمنه من عناصر,وهذا 

في الصياغة ال ياخذ في االعتبار ما يميز كل حالة من الحاالت التي  (2)االسلوب
اذ ال يعطي للقضاء أي مجال للتقدير ويكون ذلك عادة في الجرائم  تطبق عليها ,

المهمة او التي تكون بطبيعتها ال تقبل االختالف في تحديد عناصرها, وفي مثل 
 هذه الحاالت يقتصر دور القاضي  على تطبيق النصوص القانونية.

                          

,ص 1881,القطاهرة , النهضطة العربيطة , دار2( د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي , المطابقة في مجطال التجطريم ,ط1)
9-8 . 

ومعيططار وضططوح الططنص او غموضططه يططرتبط باوسططاط النططاس , اي هططو معيططار الشططخص المعتططاد, النططه كمططا ذهبططت       
المحكمة الدستورية العليطا فطي مصطر انطه اليجطوز ان يكطون انفطاذ الطنص مرتبططا بمعطايير شخصطية قطد تخالطهطا االهطواء 

راء حطططول مقاصطططدها, اذ ذهبطططت الطططى ) ان ممطططا اليجطططوز معطططه ان تصطططاغ النصطططوص العقابيطططة بمطططا يحطططول دون تبطططاين اال
المحكمططة .  رة قاطعططة , وان تكططون جليططة واضططحة(االفعططال التططي يؤثمهططا قططانون العقوبططات يجططب ان تكططون محططددة بصططو 

. اشططار اليططه د.احمططد فتحططي سرور,الشططرعية الدسططتورية 12لسططنة  20, القضططية رقططم 1886الدسططتورية العليططا فططي مصططر,
 .124, ص  1882ت الجنائية, دار النهضة العربية,وحقوق االنسان في االجراءا

 .يقصد باالسلوب اللغوي تلك الخصائص والتراكيب اللغوية المستخدمة في كتابة الوثيقة القانونية (2)
 .20محمود محمد علي صبرة, المرجع السابق, ص      
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ف بها ويمكن القول بانه يعاب على الصياغة الجامدة ذات العيوب التي وص     
مبدأ الشرعية بشكل عام واهمها الجمود وعدم المرونة , فكلما زاد اللفظ تحديدا 
وجمودا كلما زادت شقة البعد بينه وبين حقائق الحياة المتغيرة والمتنوعة ,اذ ان 
الشارع عند صياغته لنصوص التجريم ال يستطيع االحاطة مسبقا بكل االفعال 

ه ال يمكن الي نظام قانوني في أي بلد مهما المستقبلية التي يجب حظرها كما ان
بلغ تطوره ان يواجه وينظم جميع الحاالت والظروف التي يمكن افتراض حدوثها 
لذلك سوف يبقى يواجه نقصا في االحكام االمر الذي يتطلب تدخال تشريعيا 
لمواجهة هذا التطور اذ كلما زاد اللفظ او المصطلح تحديدا وجمودا كلما زادت شقة 

بعد بين التشريع وبين حقائق الحياة المتغيرة المتنوعة , اذ ان مبدأ الشرعية ال
الجنائية قد اصاب القانون بالجمود والعجز عن حماية الجماعة ,وذلك الن هذا 
المبدأ يفرض على القاضي عدم التوسع في تفسير القانون من اجل مواجهة ما 

تشريعات الوضعية بالنقص يستجد من افعال ضارة بالمجتمع , ولذلك توصف ال
,اذ ان أي تشريع  (1)الفطري وال يمكن وصفها بالكمال التشريعي او القانوني

وضعي ايا كان نوعه فيه نقص فطري النه من وضع االنسان وال يمكن وصف 
االنسان بالكمال التام ,ولذلك تواجه القانون الجنائي في كل المجتمعات واالزمنة 

                          

انططه قططد جمططع  اذ ( يقصططد بفكططرة الكمططال القططانوني ان القططانون فططي نصوصططه كططان جامعططا ومانعططا,1)
ومنطططع بططذلك مطططن ان يلطططتمس  داللتهطططا او اشططارتها, احكططام التشطططريع باسططرها فطططي عبططارة النصطططوص او

الحكطم خطارج نططاق تلطك النصططوص , فاللغطة القانونيطة تتسطم بانهطا لغططة مباشطرة بمعنطى ان كطل كلمططة 
رئيسطية هطي فيها لها مدلول مقصطود لذاتطه, فصطائغ اللغطة القانونيطة يميطل الطى تحقيطق ثالثطة اهطداف 

الدقة والوضوح واالحاطة بكل جوانب المعنى. انظر د. ثروت انيس االسطيوطي ,المطنهج القطانوني 
-111, ص 1848, 114, عطدد  40بين الراسمالية واالشتراكية ,مجلة مصطر المعاصطرة , س 

 .21-42؛محمود محمد علي صبرة, المرجع السابق, ص 116



انونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

56 

لة الثغرات اذ ان النصوص محددة والوقائع غير محددة ثالثة , اولها مشك مشاكل
الن الحياة متجددة ومتغيرة والنصوص ثابتة جامدة في القانون الجنائي ,والثانية 
هي الحاجة الى المالئمة بين عمومية النص وخصوصية الحياة , اما الثالثة فهي 

 . (1)في الحياة الحاجة الى التطور في القانون لمواكبة التطور والتغير المستمر 
وتستخدم التشريعات الوضعية هذا االسلوب من الصياغة في صياغة العديد      

من النصوص ,ومثالها في قانون العقوبات العراقي فيما يتعلق بشق التكليف نص 
,وكذلك قد  (2)( من قتل نفسا عمدا...( التي تحدد فعل القتل بقولها )602المادة )

وب في صياغة شق الجزاء فال يعطي للقاضي أي سلطة يستخدم المشرع هذا االسل
 -1( بقولها )604/1تقديرية في تحديد مقدار الجزاء  ومثال ذلك نص المادة )

..( فاذا ثبت تحقق يعاقب باالعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحاالت التالية
النه ال هذه الجريمة باركانها وظروفها اليملك القاضي االالحكم بعقوبة االعدام 

 يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مقدار الجزاء .
 

 املطلب الثاني
 الصياغة املرنة

يمكنه على االطالق مواجهة  ان المشرع القانوني مها اتسع وعيه وافقه ال         
التي تثار بمناسبة تطبيق القانون , وقد فشلت  اصيلجميع االحتماالت والتف

لمشكالت العملية واالحتماالت التفصيلية بتشريع التشريعات التي حاولت مجابهة ا
 . (1)قوانين تتطرق للجزيئيات والتفاصيل المحتملة ضمن القانون

                          

 . 108سابق , ص ( د. ثروت انيس االسيوطي ,المصدر ال2)
 .1811( لسنة 29( من قانون العقوبات المصري رقم)210( يقابلها نص المادة )1)
 مثال تلك التشريعات القانون المدني االلماني.( 1)
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واهمها عجز  , (1)ونتيجة لالنتقادات التي وجهت  لمبدا الشرعية الجزائية      
التشريع عن مواجهة التطور وعدم امكانية استيعاب الحاالت والوقائع الجديدة التي 

دث في المجتمع وكذلك عجز التشريع الجزائي عن مواكبة االفكار الحديثة تح
يسمى  المتعلقة بتفويض االختصاص وتفريد العقاب فقد واجه القانون الجنائي ما

وتظهر اشد مالمح هذه االزمة عند استخدام  , (2)بازمة مبدا الشرعية الجزائية
 لالسلوب المادي الكميه المشرع السلوب الصياغة الجامدة وباالخص عند لجوئ

                                                               

انظططططر د. عططططادل عططططازر, التفسططططير التشططططريعي واثططططره علططططى الماضططططي, مجلططططة المحامططططاة المصططططرية, 
 .211,ص 1811

طططالل عبططد حسططين البططدراني , الشططرعية الجزائيططة دراسططة  د. انظططر فططي تفصططيل هططذه االنتقططادات (2)
ومابعطدها  111,ص  2002مقارنة , اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصطل ,

. 
من اهم النتائج المترتبة على مبدا الشرعية الجنائية انفراد التشريع بتحديد الجطرائم والعقوبطات,  (1)

يستطيع القاضطي التوسطع فطي تفسطيره ليواجطه بطه  قانون العقوبات اذ ال وقد ادت هذه النتيجة لجمود
يسططتجد مططن افعططال ضططارة بططالمجتمع, فتطططور المجتمططع يططؤدي الططى عجططز القططانون الططذي شططرع فططي  مططا

تنطططدرج تحطططت العبطططارات  وقطططت مطططا عطططن حمايطططة تلطططك المصطططالح التطططي ظهطططرت بعطططد تشطططريعه النهطططا ال
الطططى عجطططزه عطططن مجابهطططة رمطططة, االمطططر الطططذي ادى الطططى المسطططتخدمة فطططي تحديطططد نططططاق االفعطططال المج

المتجددة, وهذا ما جعل الفقه ينتقد مبدا الشرعية الجنائيطة, وقطد اطلطق الفقطه علطى هطذا  ثمنماذج اال
د. عصطام عفيفطي عبدالبصطير, ازمطة الشطرعية الجنائيطة ؛  سطمية ازمطة مبطدا الشطرعية الجنائيطةالنقد ت

 .19-11, ص2006د للطباعة, القاهرة,, دار ابو المج 1ووسائل عالجها, ط 
وعلى الطرغم مطن االنتقطادات الموجهطة لمبطداء المشطروعية الجزائيطة فطال يطزال يمثطل اهطم ضطمان      

اذ انه عاصم للسلطة من الوقطوع فطي هاويطة الظلطم والتعسطف ,فهطو  لالنسان في حاضره ومستقبله,
كفططل العالقططات المسططتقرة بططين الحططاكم صططمام االمططان لحمايططة الحقططوق والحريططات الفرديططة علططى نحططو ي

 والمحكوم.
 .202د. نظام توفيق المجالي, المرجع السابق, 
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يتمتع القاضي في هذه الحاالت اال باقل قدر من  في صياغة النصوص اذ ال
السلطة التقديرية, ومن اجل مواجهة ازمة مبدا الشرعية وتجاوز االنتقادات التي 
وجهت له يلجا المشرع الى عدة وسائل واساليب للحد من جمود هذا المبدا ومن 

واسلوب القاعدة على بياض,  ,  (1)ئة القاعدة الجنائياهمها استخدام اسلوب تجز 
وكذلك اللجوء الى استخدام اسلوب الصياغة المرنة سواء في صياغة مبداء 

جريمة والعقوبة اال بناء على  الشرعية بصيغته القانونية وذلك باعتماد صيغة ) ال
بقانون (  االعقوبة  قانون ( بدال من الصياغة المتشددة للمبدا وهي ) الجريمة وال

اذ تمنح الصياغة االولى للمبدا السلطة التنفيذية تفويضا تشريعيا في مجال تشريع 
الجرائم والعقوبات , او في صياغة النصوص الجزائية وخاصة وفيما يتعلق 
بصياغة النماذج القانونية للجرائم , فالمشرع يسعى الى ايصال المضمون من 

ظ قوالب المعاني فهي ادوات العمل في يد خالل مجموعة من االلفاظ , فااللفا
المشرع للتعبير عن االفكار ,فعلى المشرع معرفة الحقيقي من االلفاظ او المجازي 
, وما هو عام منها او خاص, وما هو مطلق وما هو مقيد, فاذا اراد المشرع تعميم 
م الحكم استخدم الفاظ عامة فالقاعدة ان اللفظ المطلق يجري على اطالقه ما ل

يقيد, واذا اراد تخصيص الحكم استخدم الفاظا تخصص الحكم وتقيده , فالصياغة 

                          

القاعدة في اللغة مصدر قعد, وتعني االساس او الضابط او االمر الكلي الطذي ينطبطق علطى  (1)
لسطلوك الجزئيات, فهي بمثابة االداة او الوسيلة التي يفرض  بها القانون المبادى الالزمطة لتوجيطه ا

االنساني, واصطالحا عرفت بانها تعبير يفطرض بطه المشطرع ارادتطه علطى اعضطاء الجماعطة ويحطدد 
التي يعدها جرائم كما يوضطح الجطزاءات القانونيطة التطي  -ارتكابا كان ام امتناعا-فيه انواع السلوك

 يرتبها على مخالفة هذه االرادة.
, دار النهضططططة 1ط  قاعططططدة الجنائيططططة,تجزئططططة ال عصططططام عفيفططططي حسططططين عبدالبصططططير, انظططططر د.   

 .28-29, ص2001العربية, 
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التشريعية تعنى بتحويل االفكار الى قواعد صالحة للتطبيق العملي, وكلما كانت 
 . (1) الدقة صفة الصياغة تيسر تطبيق التشريع

رع فاسلوب الصياغة المرنة هو احد اهم االساليب التي يلجا اليها المش     
الجنائي لتجاوز االنتقادات الموجهة لمبدا الشرعية الجزائية, وتختلف الصياغة 

 تضمن القاعدة القانونية حكما ثابتا ال المرنة عن الصياغة الجامدة في انها ال
يتغير بالنظر لظروف كل حالة وانما تعطي للقاضي سلطة تقديرية لمالئمة كل 

فتكون الصياغة القانونية مرنة اذا  ,(2) تغير في الظروف والوقائع وفقا لكل حالة
اكتفت القاعدة القانونية باعطاء القاضي معيارا مرنا يستعين به في اتخاذ الحكم 
لكل حالة من الوقائع المعروضة عليه طبقا للظروف والمالبسات المختلفة ,وتعد 
ع القاعدة الجنائية مرنة اذا كانت تحدد العقوبة من خالل حد اقصى وحد ادنى م

للظروف الخاصة بكل حالة, والجرائم التي يستخدم اسلوب  تقديريةاعطاء سلطة 
غير المحدد  )اوالصياغة المرنة في صياغتها تسمى  بالجرائم ذات القالب الحر 

ويتعذر على الشارع عند صياغته لهذه الجرائم االحاطة  , او غير المقيد (
ة الفعل نفسه,لذلك يلجا بالوصف الدقيق للفعل النموذجي لسبب يرجع لطبيع

المشرع الى تحديد النتيجة وتعيين العالقة السببية من اجل تحديد الفعل وذلك 

                          

يجوز للسلطة التنفيذية في احوال معينة وبشروط خاصة ان تمارس مهمطة التشطريع سطواء فطي ( 2)
االحططططوال العاديططططة او االسططططتثنائية وذلططططك عنططططدما يكططططون هنططططاك تفططططويض سططططابق بموجططططب الدسططططتور او 

و جهططات االدارة الحططق فططي اصططدار مثططل تلططك النصططوص التشططريع العططادي يخططول السططلطة التنفيذيططة ا
 الجنائية.

 , 1891,دار النهضططة العربيططة ,بيططروت , 6د. انططور سططلطان , المبططادى القانونيططة العامططة , ط( 1)
اطروحطططة  باسططم عبططد الزمططان مجيطططد الربيعططي ,نظريططة البنيططان القطططانوني للططنص العقططابي , ؛ 84ص 

 . 22 -26,ص  2000 جامعة بغداد, كلية القانون, دكتوراه,
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باالشارة الى كون هذا الفعل صالحا الن يحقق هذه النتيجة, الن طبيعة الفعل في 
جرائم القالب الحر تابى في ذاتها تحديد معالم الفعل ومالمحه بدقة فان المشرع قد 

ان يحيل عند تحديده للفعل  -:االولسلوبين: ا د مضمونه الحديلجا لتحدي
 (1)النموذجي الى قاعدة اخرى غير جنائية من اجل تحديد مضمون الفعل وتفاصيله

يعاقب بالحبس ( عقوبات عراقي التي تنص على:)122, مثال ذلك نص المادة )
 كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة....او  اوجب على

( اذ احال في هذه الناس عمال في غير االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك....
الحالة الى قاعدة اخرى غير جنائية هي احدى قواعد القانون االداري لتحديد 

ان يكتفي المشرع باالشارة لفكرة  -الثاني:االحوال التي يجيز فيها القانون ذلك, 
نه ومعالمه وحدوده للمعنى الشرعي عامة عن مضمون الفعل ويترك تحديد مضمو 

او االجتماعي او اللغوي ,ومثال ذلك ترك المشرع تحديد مضمون بعض 
المصطلحات للمعنى الشرعي الوارد في احكام الشريعة االسالمية ,مثال ذلك نص 

:) يعاقب بالسجن مدة التزيد على عقوبات عراقي والتي تنص على (192المادة )
( ,ونص المادة واقع احدى محارمه....عشر سنين او بالحبس من 

تزيد على ثالث  يعاقب بالحبس مدة ال(عقوبات عراقي والتي تنص على:) 608)
ففيما  ( ,سنوات من فاجا زوجته او احدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا....

يتعلق بتحديد المحرم لم يحدد المشرع الجنائي ماهية المحرم وانما يرجع في بيان 
الحكام الشريعة االسالمية, او يترك تحديد المضمون لحرم واحكامه مفهوم الم

( عقوبات عراقي اذ 611/1للمفهوم االجتماعي مثال ذلك ماجاء في نص المادة )
( اذ القذف هو اسناد واقعة معينة... او احتقاره عند اهل وطنه: ( نصت على

                          

-8,المصططدر السططابق , ص ,المطابقططة فططي مجططال التجططريم لصططيفي د.عبططد الفتططاح مصطططفى ا( 1)
10 . 
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االجتماعي الذي  اشار المشرع الى واقعة القذف بشكل عام تاركا تحديدها للوسط
ارتكبت فيه لتحديد فيما اذا كانت الواقعة المسندة للمجنى عليه توجب احتقاره ام ال 

 . 
على النصوص التي تسمح للقضاء بممارسة سلطة  Mezgerوقد اطلق      

وذلك النها  )النصوص الشخصية(تقديرية في تحديد مفهومها ومحتواها اسم 
حديد العناصر المكونة للنماذج القانونية ,اما تتطلب تدخال شخصيا من القاضي لت

)النصوص تمنح القاضي سلطة تقديرية فاطلق عليها اسم  النصوص التي ال
وتتميز النماذج التي تتطلب تدخل القضاء لتحديد مضمونها بان  ,الموضوعية (

المشرع لم يحدد بعض عناصرها تحديدا دقيقا ,وانما صاغها صياغة مرنة تسمح 
 . (1) الكمي والنوعي بحسب مقتضيات كل حالةبالتقدير 
فالمشرع هو الذي يحدد نطاق السلطة التقديرية,فالسلطة التقديرية تعد جزءا او      

وسيلة من الوسائل التي تدخل في ممارسة الدولة لسلطة توقيع العقاب,فمجال 
رية التقدير ال يكون اال استعماال لسلطة وذلك عندما يرخص القانون للقضاء بح

ففي عصرنا الراهن حيث تدور فلسفة التجريم والعقاب من حيث مفهومها  التقدير ,
 وطبيعتها ووظيفتها حول محور رئيس هو المجتمع نجد ان القانون الجنائي قد
تحول عن طبيعته كمجرد نصوص جامدة تبين االفعال التي تعد جرائم والعقوبات 

لدفاع عن المجتمع ضد ظاهرة التي تفرض عليها الى سياسة جنائية هدفها ا
 .(2)الجريمة

                          

,  1841د. عطادل عطازر ,النظريطة العامططة فطي ظطروف الجريمططة ,المطبعطة العالميطة ,القططاهرة ,( 1)
 . 624ص 
ة ماجسططتير ,كليطططة رسطططال سطططلطة القاضططي فططي تخفيطططف العقوبططة , نوفططل علططي عبطططدا  الصططفو ,( 2)

 . 1,ص  1884جامعة الموصل , القانون ,
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يكون له الخيار في اسلوب الصياغة  ويمكن القول ان المشرع احيانا ال     
يكون له اال اختيار اسلوب الصياغة المرنة التي تمنح القاضي  للنصوص فال

سلطة تقديرية في تحديد مفهومها وخاصة في مجال تجريم االفعال التي تعتدي 
 ية او غير مادية مثل السمعة والكرامة واالعتبار.على قيم معنو 

فالقانون الجنائي يهدف لحماية المصالح القانونية التي قدر الشارع جدارتها     
بالحماية وهو يفرض هذه الحماية على الكثير من القيم المعنوية واالجتماعية 

ر تقديرها واالخالقية ,وهذه القيم تكون محال لالختالف في تحديد مفهومها لتاث
بعوامل عديدة مثل الزمان والمكان والبيئة االجتماعية ,ويتبع المشرع في تنظيم 

 -: احد اسلوبيناالحكام القانونية التي تتعلق بالقيم  
ان يقوم بتحديد مدلولها تحديدا تحكميا وذلك من خالل نصوص تعريف  -االول :

طة التقديرية وانما نكون القيمة محل الحماية وهذا االسلوب ال يترك مجاال للسل
وان هذا االفتراض القانوني هو تنظيم قانوني  بصدد تنظيم قانوني مفترض ,

بقواعد محددة لمجال يكون بحسب طبيعته يسمح بممارسة سلطة تقديرية,وهذا 
التنظيم القانوني المفترض قد يتفق مع المفهوم الطبيعي او االجتماعي للقيمة او قد 

 . (1)لة نكون امام تعريف او تحديد قانوني شكلي للقيمةيخالفه وفي هذه الحا
اال ان االسلوب الذي غالبا مايستخدمه المشرع هو االسلوب المرن  -الثاني :

وذلك بعدم تحديده لمفهوم هذه القيم وانما يعطي سلطة تقديرية للقضاء في تقدير 
فنية وقواعد السلوك وتحديد مفهوم هذه القيم مستعينا في ذلك بالقواعد االخالقية وال

,ويجب ان يكون هذا التقدير موضوعيا وليس شخصيا ويتقيد فيه بالقيم السائدة في 
المجتمع مع االخذ بنظر االعتبار التغيرات التي تدخل على مفهوم القيم نتيجة 

 الختالف الزمان والمكان والظروف االجتماعية .
                          

 . 621د. عادل عازر ,المصدر السابق , ص ( 1)
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ا اسلوب الصياغة المرنة واهمها وعلى الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع به    
الحد من جمود مبدا الشرعية الجزائية واعطاء سلطة تقديرية للقاضي لمالئمة 
العقوبة وتفريدها مع ظروف الجاني والجريمة ,اال انه يعاب على هذا االسلوب في 
الصياغة العيوب ذاتها التي ذكرت فيما يتعلق باعطاء سلطة تقديرية للقاضي 

بان الصياغة المرنة سوف تودي الى تحكم القاضي في التقدير االمر واهمها القول 
الذي يؤدي الى عدم االستقرار القانوني وعدم المساواة الواقعية بين المتهمين 
,خاصة وان تحقيق العدل هو في نهاية االمر في يد القاضي الذي يختاره التشريع 

ان من االفضل ان يكون اكثر مما هو في يد التشريع الذي يطبقه القاضي,لذا ك
القاضي عالما وعادال مع ضعف التشريع,من ان يكون التشريع قويا مع ضعف 

اال ان  وجهل القاضي, واالفضل هو ان تتوافر حكمة وقوة التشريع والقاضي معا,
هذه العيوب يمكن الحد منها من خالل وضع المشرع لضوابط تنظم ممارسة 

ابط اما ان تكون متعلقة بالجانب الموضوعي القاضي لسلطته التقديرية وهذه الضو 
مع وجود  , (1)للجريمة او متعلقة بالجانب الشخصي لها أي متعلقة بالجاني

يكون بامكان القاضي التحكم او التعسف  ضمانات تضمن سالمة التقدير لكي ال
 في استعمال السلطة.

دي عيوبها فان ومن اجل تحقيق مزايا اسلوبي الصياغة الجامدة  والمرنة وتفا    
المشرع يلجا احيانا الى الجمع بينهما فيستخدم في صياغة بعض عناصر القاعدة 
الجنائية اسلوب الصياغة الجامدة فيحددها تحديدا كامال ال يعطي فيه أي سلطة 
تقديرية للقاضي ,في حين يستخدم اسلوب الصياغة المرنة في صياغة عناصر 

تقديرية في تحديدها , فالمشرع الدقيق هو  اخرى في القاعدة ويمنح القاضي سلطة
                          

ومطا  112نوفل علي عبدا  الصطفو, المصطدر السطابق ,ص انظر في تفصيل هذه الضوابط ( 1)
 بعدها .
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الذي يختار الصيغ المناسبة للوقائع القانونية فاذا كانت الوقائع تتطلب الحسم 
والقطع  يختار اسلوب الصياغة الجامدة مثال ذلك قواعد الطعن في االحكام 
وتحديد اسعار الفائدة وتحديد مدد التقادم ,اما اذا كانت الوقائع تتطلب صياغة 
تفسح المجال لمراعاة ظروف الجاني والجريمة ومالبساتها يختار المشرع اسلوب 

وقد  الصياغة المرنة ليعطي للقاضي سلطة تقديرية للحكم بمرونة وفقا لكل حالة,
يستخدم االسلوبين في صياغة بعض النصوص,مثال ذلك ما جاء في نص المادة 

شق التكليف وتحديد  ( عقوبات عراقي اذ استخدم الشارع في صياغة602/2)
في  ( من قتل نفسا عمداانموذج الفعل اسلوب الصياغة الجامدة وذلك بقوله )

يعاقب حين استخدم في صياغة شق  الجزاء اسلوب الصياغة المرنة وذلك بقوله )
( اذا ترك للقاضي حرية تقدير العقوبة التي يحكم بها بالسجن المؤبد او المؤقت

 وفقا لظروف كل حالة.
المشرع عند صياغته للقواعد القانونية وخاصة القواعد الجنائية االساسية التي و ان 

تتضمن النماذج القانونية ياخذ بنظر االعتبار الحاالت العامة والغالبة اذ يبحث في 
جميططع المراكططز القانونيططة لهططذه القاعططدة , اذ ان هططذه المراكططز يحتططوي كططل واحططد منهططا 

, فاذا لم يكن بامكان المشرع االحاطة بها حصر لها  على خصائص او سمات  ال
جميعا فانه سطوف يحطاول ان يطنظم ادق الحطاالت التطي تحتويهطا هطذه المراكطز محطاوال 

سططن الرشططد الجنططائي , اذ تمططر مثططال ذلططك القاعططدة التططي تحططدد  الوقططوف عنططد ارجحهططا,
اقططدا اهليططة االنسططان فططي مراحططل ثططالث , اولهططا تكططون فيهططا اهليتططه منعدمططة النططه يولططد ف

لطالدراك ثططم تنمططو مداركططه مطع مططرور الططزمن حتططى تكتمطل , ومعظططم التشططريعات تجعططل 
, وانتفطاء االهليطة (1) من بلوغ االنسان سنا معينة من عمره حدا النتهاء هذه المرحلطة

                          

 –)اوال على :  1891( لسنة 14( من قانون رعاية االحداث العراقي رقم )1( نصت المادة )1)
 يعتبر صغيرا من لم يتم التاسعة من عمره(
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في هذه المرحلة في التشريعات التي نصت عليها يعد قرينة قانونية قاطعة ال يجوز 
يطة هطي التططي تكطون فيهطا اهليطة االنسطان ناقصطة ويكططون اثبطات عكسطها, والمرحلطة الثان

, اذ تتطططدرج اهليطططة االنسطططان تبعطططا الزديطططاد قدرتطططه علطططى   (1) ذلطططك فطططي مرحلطططة الحداثطططة
التمييططز ونمططو مداركططه حتططى يصططل الططى مرحلططة التمييططز بططين الشططر والخيططر , ويخضططع 

مخففطة فطي  الحدث لتدابير تربوية في الفترات االولى من هذه المرحلة والطى عقوبطات
الفترات النهائية منها , اما المرحلة االخيرة فهي مرحلة تمام االهلية واكتمال مطدارك 
الشطخص وقدرتطه علططى فهطم طبيعططة افعالطه فيصطبح اهططال لتحمطل اثططار المسطؤولية التططي 
يقررها الشارع , وقرينة اكتمال االهلية لدى الشخص في هذه المرحلة ليست قاطعطة 

ا , فيجطططوز اثبططات عطططدم تططوافر هطططذه االهليططة لطططدى الشطططخص , اذ يجططوز اثبطططات عكسططه
لجنون او عاهة عقلية على الرغم من بلوغطه سطن الرشطد الجنطائي, فطاالفراد يتفطاوتون 
فططي تقططديرهم لالمططور ومططن غيططر الممكططن الجططزم بالسططن التططي يصططل فيهططا النططاس الططى 

ه السططن يسططتطيع ان يتططرك تحديططد هططذ درجطة معقولططة مططن النضططج العقلططي , فالمشططرع ال
الطططى الظطططروف الذاتيطططة لكطططل انسطططان , وانمطططا ينبغطططي ان يراعطططي الطططراجح والغالطططب مطططن 
االحططططوال, لططططذلك يعمططططد الططططى تحديططططدها بسططططن معينططططة وهططططذا االسططططلوب فططططي تحديططططد سططططن 
المسطططؤولية يعتبطططر مطططن قبيطططل الصطططياغة الكميطططة ال الكيفيطططة اذ تطططم احطططالل الكطططم محطططل 

 .(1)الكيف
 :نوعيناغة القانونية الى ويقسم الفقيه) جيني ( اساليب الصي

                          

يعتبططر حططدثا مططن اتططم  –( مططن قططانون رعايططة االحططداث العراقططي علططى : )ثانيططا 1( نصططت المططادة )2)
 التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة(.

 268, ص 1812, مطبعة العاني , بغداد ,  1ط د. حسن علي الذنون , فلسفة القانون ,(  1)
-221. 
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. وهي تلك الطريقة التي تعبر عن جوهر القاعدة القانونية الصياغة المادية -اوال:
 تعبيرا ماديا له مظهر خارجي, ومن امثلة هذه الطريقة ماياتي:

فيعدل القانون عن وصف الشي)بكيفه( الى تقديره  -استعمال الكم محل الكيف: -ا
قة في مجموعة من القواعد الجامدة التي التمنح سلطة )بالكم( وتستعمل هذه الطري

تقديرية للفاضي في تطبيق القانون, ولكنها من ناحية اخرى تؤدي الى استقرار 
التعامل حتى تكون القاعدة القانونية صالحة للتطبيق العملي فهي تتميز بالدقة 

كنة الكافية, والضبط بحيث تمنع التحايل في االحكام وتحقق لالفراد الضمانات المم
 مثال ذلك ماسبق االشارة اليه فيما يتعلق بتحديد سن الرشد.

ويلجا المشرع الى هاتين الوسيلتين ابتغاء السهولة  -التقسيم والطوائف: -ب
والتيسير, مثال طرقة الطوائف مايلجا اليه المشرع الجنائي بحصره الجرائم في 

اما طريقة التقسيم فيراد بها طوائف معينة تشترك في محل الحق المعتدى عليه, و 
جمع الجرائم المختلفة وتقسيمها الى اقسام وتحديد القواعد التي تسري على كل قسم 

 والتسري على غيرها.
يراد بطريقة الصياغة باسلوب المثال ان يعمد المشرع عند  -المثال والحصر: -ج

ي بعد ذلك وضع القاعدة القانونية الى ذكر بعض حاالت تطبيقها ثم يترك للقاض
مجال القياس حتى تشمل القاعدة مايطرا او يستجد من احداث, واليمكن استخدام 
هذا االسلوب فيما يتعلق بصياغة القواعد االساسية الجنائية لعدم جواز القياس 
فيها, اما طريقة الصياغة على سبيل الحصر فيراد بها تحديد مجال تطبيق القاعدة 

ن يترك للقاضي حرية القياس حرصا من المشرع على القانونية تحديدا دقيقا دون ا
وابرز مثال لهذا االسلوب من  استقرار المعامالت وصونا لمختلف الحريات,

الصياغة المادية ماتعمد اليه التشريعات الجنائية اذ القاعدة فيها الجريمة والعقوبة 
 اال بناء على قانون.



 أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

ع للتعبير عن الطريقة المادية ما من االساليب التي يلجا اليها المشر  -الشكل: -د
يفرضه من شكليات خاصة في بعض التصرفات, اما للتنبيه الى خطورة مثل هذه 
التصرفات واما لتيسير اثباتها واما المكان االحتجاج بها على الغير, مثال ذلك ما 

 1891( لسنة 14( من قانون رعاية االحداث العراقي رقم )6نصت عليه المادة )
ات عمر الحدث يكون بوثيقة رسمية , وكذلك ما يشترط من شكلية من ان اثب

 معينة في بعض العقود المدنية.
ام الصياغة المعنوية فيقصد بها ما يلجا اليه المشرع  الصياغة المعنوية: -ثانيا:

احينا من عمل ذهني بحت يريد به وضع فكرة او مصطلح قانوني وتصنيف 
عناصر المشتركة بين افراد كل صنف, ومن محتويات الفكرة الواحدة وابراز ال

الوسائل التي يلجا اليها المشرع  في هذه الطريقة المعنوية االفتراض القانوني , 
 . (1) والقرائن القانونية

 املبحث الثاني
 الصياغة من حيث توافر مناذج اجلرائم

يتكون القانون الجنائي من مجموعة من النصوص وان النص الجنائي هو      
اة المشرع ووسيلته التي يحمل عليها القاعدة الجنائية التي تمثل تطبيقا لمبدا اد

الشرعية الجزائية, فالنص القانوني عبارة عن صيغ لفظية تستوعب هدفا معقوال 
يقصده المشرع, فالمضمون التشريعي يتمثل في قواعد تهدف الى تحقيق مصالح 

 وتصاغ في صورة نصوص.
ائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم الى نصوص وتنقسم النصوص الجن     

اساسية وتسمى بالنصوص االم ,ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص التبعية 

                          

 ..226 -268المصدر السابق, ص حسن علي الذنون, انظر د. (1)
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,وسوف نوضح هذه التقسيمات من خالل تقسيم هذا المبحث الى مطلبين وكما 
 -ياتي :

 المطلب االول : النصوص االساسية )النصوص االم(.
 تبعية )النصوص المساعدة(.المطلب الثاني : النصوص ال

 
 املطلب االول

 النصوص  االساسية )النصوص االم(
ان السياسة التشريعية عمل ذو صفتين اوالهما صفة علمية تتمثل في  

وجوب مالحظة وقائع الحياة ومقتضياتها ,وثانيتهما صفة فنية تتمثل في عملية 
تلك الحاجات  وضع انسب القواعد القانونية لمجابهة هذه الوقائع واشباع

والمقتضيات االجتماعية, وهذا الشق الثاني هو ما اصطلح على تسميته بالصياغة 
القانونية, فالصياغة القانونية عبارة عن مجموعة من الوسائل والقواعد المستخدمة 
لصياغة االفكار القانونية, او هي مجموعة الوسائل التي يمكن بها تحويل اهداف 

 . (1) قواعد قانونيةالسياسة القانونية الى 
, الى  (1)الجنائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم (2)تنقسم النصوصو 

نصوص اساسية وتسمى بالنصوص االم ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص 
 .(2)التبعية

                          

 .269انظر د. حسن علي الذنون, المصدر السابق, ص ( 1)
 -للنص التشريعي عناصر ثالثة هي :( 2)
 مفردات النص,من حيث داللتها على معانيها -1
 داللة هيئة النص التركيبية على مضمونها من حيث المنطوق والمفهوم -2
 النص وروحهغاية  -1
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, سنة 1,عدد  د.عصمت عبد المجيد بكر, دور اللغة في صياغة التشريع, مجلة دراسات قانونية
 .60,ص 1888اولى, 

ظهططرت فكططرة االنمططوذج القططانوني للجريمططة خططالل القططرن التاسططع عشططر فططي المانيططا ,فقططد تضططمن  (1)
المطابقطة فطي مجطال فاكطد علطى اهميطة  (  tatbestandاصططالح )  1910القانون الصادر عام 
النمططططططوذج القطططططانوني للجريمططططططة , مجلطططططة العلططططططوم القانونيططططططة ل عبطططططدالرحيم عثمططططططان, التجطططططريم. د. امططططططا
 .1, ص  1812,  1واالقتصادية , عدد

تنقسم القواعد الجنائية في المقابل الى عدة اقسام تختلف باختالف االسطاس الطذي تقطوم عليطه  (6)
 -وكما ياتي:

 اعدة الجنائية.من حيث مضمون الق -اوال:
تقسطم الططى قواعطد مجرمططة) مانعطة / ايجابيططة( وهطي كططل قاعطدة تنشططي الجريمطة, كالقواعططد التططي       

تجرم القتل والسرقة,وقواعد مبيحة) مبررة / سلبية( وهي القواعد التي تبيح الفعطل او تبطرره كقواعطد 
 الدفاع الشرعي.

 من حيث اعتمادها على نفسها. -ثانيا:
لى قواعد جنائية مستقلة كالقواعد التي يتضمنها القسم الخاص مطن قطانون العقوبطات تقسم ا       

تنطبططق اال اذا  التطي تجطرم القتطل والسططرقة,وقواعد جنائيطة تابعطة لقواعطد جنائيططة غيرهطا,وهي قواعطد ال
اعتمططدت علططى قواعططد جنائيططة غيرهططا,ومن امثلتهططا قواعططد القسططم العططام مططن قططانون العقوبططات كقواعططد 

 -همة الجنائية ,وتنقسم القواعد التابعة بدورها الى:المسا
 قواعد موجهة -1
 قواعد معلنة او موضحة او شارحة لغيرها  -2
                                                      قواعطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططد موسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططعة مطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططن مجطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططال تطبيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططق غيرهطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا  -1
 = 
 = 
 قواعد مضيقة من مجال تطبيق غيرها -6
 تطبيق غيرها قواعد محددة لمجال -2
 قواعد احالة -4
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ويمكن القول ان كل النصوص الجنائية تتضمن قواعد جنائية ولكن ليس كل     
ي التجريم والعقاب او يجتمع فيها العنصرين , القواعد الجنائية تتضمن عنصر 

وليس كل القواعد الجنائية تتضمن نماذج قانونية انما التي تتضمن هذه النماذج 
هي القواعد الجنائية االساسية المستقلة المجرمة االيجابية ,اما القواعد الجنائية 

 تتضمن نماذج قانونية. التابعة فانها ال
ع من اصل عام هو القواعد القانونية ,وتعرف القاعدة فالقاعدة الجنائية فر     

الجنائية بانها)تعبير يفرض به المشرع ارادته على اعضاء الجماعة ويحدد فيه 
التي يعدها جرائم كما يوضح الجزاءات  –ارتكابا كان ام امتناعا  -انواع السلوك

اعدة الجنائية , وتتكون الق (1)القانونية التي يرتبها على مخالفة هذه االرادة (
التجريمية من شقين ,شق التكليف )شق التجريم ( وهو امر او نهي يتوجه به 
المشرع الى المكلف بالخضوع للقاعدة القانونية واطاعة مضمونها وهو الذي 
يتضمن االنموذج القانوني المجرد للجريمة وهو الذي يثبت صفة الالمشروعية 

انونية ,اذ ان اثبات صفة الالمشروعية للواقعة نتيجة لتعارضها مع القاعدة الق
على توقيع الجزاء اي في  تحقيق المسؤولية الجنائية للواقعة يتم في مرحلة سابقة

شق التجريم الذي يحوي التزاما موجها للمخاطب بالقاعدة الجنائية في حين يتضمن 
دم شق الجزاء النتيجة القانونية المترتبة على مخالفة هذا االلتزام , وقد يستخ

                                                               

 قواعد فاصلة في التنازع في االختصاص بين قاعدتين -1
 قواعد مفسرة لغيرها -9
 قواعد فعالة -8

الشطططركة الشطططرقية للنشطططر , والتوزيطططع , بيطططروت , انظطططر د. عبطططدالفتاح الصطططيفي , القاعطططدة الجنائيطططة, 
 .66-61, ص 1841

 .11, ص 1848, دار النهضة العربية د. يسر انور علي ,القاعدة الجنائية , (1)
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تفعل (,  المشرع في صياغة شق التجريم اسلوب االمر ) افعل ( او النهي ) ال
والغالب لجوء المشرع الى استخدام اسلوب النهي اكثر من اسلوب التكليف باالمر 
,ويستخدم المشرع في الغالب اسلوب النهي الضمني اكثر من اسلوب النهي 

 تقتلوا ( او )ال رقوا ( او ) التس الصريح فال يصوغ النهي عن الفعل بالقول ) ال
تغشوا ( وانما يستخدم اسلوب النهي عن القيام بالفعل داللة او ضمنا في سياق 

واغلب النصوص الجنائية في التشريعات الجنائية يستخدم  ,(1)صياغته للتكليف
, ويتخذ شق التكليف اشكاال عدة  (2)المشرع في صياغتها اسلوب النهي الضمني

البسيط اذ يلجا المشرع الى استخدام الوصف البسيط في صياغة ابرزها الوصف 
السلوك االجرامي اذا كان المصطلح معروف للجميع وال يحتاج لتوضيح سماته 

( عقوبات 601-602المميزة , مثال ذلك استخدام المشرع مصطلح القتل )المواد 
ركان عراقي, والوصف التفصيلي اذ يلجا المشرع الى التوضيح لدى تحديده ا

( عقوبات 212جريمة معينة وذلك ببيان السمات االساسية فيها, مثال ذلك )المادة 
عراقي, او الوصف المسند لنفس القانون اذ يستخدم المشرع هذا االسلوب في عدد 

( عقوبات عراقي التي تضمنت 1ف611من القواعد القانونية مثال ذلك ) المادة 
هاق حياة المجني عليه ناشئا عن اهمال او تحديد مفهوم القتل الخطا بان يكون از 

رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة للقوانين واالنظمة واالوامر, او 
الوصف المسند الى قانون اخر وذلك من خالل وصف سمات جريمة معينة 

ق , والش (1) باالستناد الى تشريع اخر غير جنائي) كالتشريعات المدنية او االدارية(

                          

 .12,ص المصدر السابق د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي , ( 2)
 .( عقوبات عراقي 611,  612,  610,  602انظر على سبيل المثال المواد )  (1)
انظر د. حسين عبد علي عيسى, االسس النظرية لتكييف الجرائم,مجلة الرافدين للحقوق,  (2)

 .102-106, ص10نة ,الس26,عدد1مجلد
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الثاني هو شق الجزاء الذي يتضمن الجزاء الذي فرضه المشرع على من يخالف 
 التكليف الذي تتضمنه القاعدة القانونية.

والنصوص االساسية ) نصوص التجريم او النصوص االم ( هي نصوص      
توجه منذ لحظة تشريعها واصدارها الى المخاطبين بالقاعدة الجنائية لتنظيم قواعد 

وهذه النصوص هي التي تتضمن القواعد الجنائية التجريمية وهي سلوكهم , 
الصورة الحقيقية للقاعدة الجنائية وهي التي تتضمن بدورها النماذج القانونية للجرائم 
وعقوباتها وذلك بالنص على الحد االدنى من العناصر المكونة والالزمة لوجود 

لقانوني المجرد ( ,وقد يضاف يسمى ) النموذج ا الجريمة وهذا الحد االدنى هو ما
اليها تلك العناصر االضافية التي تؤدى الى التاثير في جسامة الجريمة تشديدا او 

فنماذج الجرائم تستخلص دائما من  ) النموذج القانوني الخاص (, تخفيفا وتسمى
النصوص االصلية االساسية مستقلة الكيان في الشق االول من القاعدة الجنائية 

 وهو شق التجريم. التجريمية
 -وتتميز النصوص االصلية او االساسية باربع مميزات هي:

ان هذه النصوص تضع احكاما امرة ملزمة تسري على الكافة دون تفرقة,  -اوال
كما انها تعتبر ملزمة للسلطة القضائية فال تستطيع تجريم سلوك غير مجرم 

 القانون لنموذج الجريمة. بنصوص التجريم وال الحكم بعقوبة غير تلك التي يقررها
 ان النصوص االساسية المستقلة هي التي تحدد نماذج الجرائم . -ثانيا
 تتميز هذه النصوص بالعقوبات الجنائية التي تقرر لمن يخالف التكليف. -ثالثا
ان كل نص من هذه النصوص له كيان مستقل اصيل دون االعتماد على  -رابعا

 . (1)نص اخر

                          

 .11-10د. عادل عازر , المصدر السابق, ص ( 1)
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اي بان نطاق مبدا الشرعية الجزائية يسري على النصوص ونتفق مع الر      
االساسية التجريمية التي تحوي القاعدة الجنائية التجريمية بشقيها التجريم والجزاء 

يسري على جميع النصوص الواردة في قانون  المتضمنة لنماذج التجريم وال
 . (1)العقوبات ,فال تخضع النصوص التبعية لنطاق مبدا الشرعية الجزائية

 
 املطلب الثاني

 النصوص التبعية)النصوص املساعدة(
من نصوص التجريم فيطلق عليها  عدت النصوص الجنائية التي ال اما      

النصوص التبعية )المساعدة او غير مستقلة الكيان ( وهي نصوص غير تجريمية 
كم توجه منذ لحظة تشريعها واصدارها الى القضاء لتوجيهه في ممارسة سلطة الح

وتهدف الى تحديد القواعد االخرى او تنظيم تطبيقها, فهي ليست مستقلة بل تعتبر 
ينفي الصفة االمرة لهذه القواعد فهي ملزمة,  تكميلية او من الدرجة الثانية وهذا ال

ويذهب البعض الى  ,(2)تتضمن نماذج قانونية للتجريم تخاطب االفراد وال وهي ال
الجزاء لذلك ينفون عنها تسمية القواعد لخلوها من تتضمن شقي التجريم و  انها ال

, ونحن وان اتفقنا مع هذا الراي من حيث المبدا بعدم (1)عناصر القاعدة الجنائية
احتواء النصوص التبعية لشقي التجريم والجزاء بالمفهوم الذي تتضمنه النصوص 

ض عقابا على تفر  تجرم سلوكا وال التجريمية التي تحوي النماذج التجريمية فهي ال
يمكن ان نقصر وصف القاعدة الجنائية  من ينتهك النصوص التجريمية ,اال انه ال

على القواعد االم التي تتضمن نماذج تجريمية واال لما كان من حاجة لتقسيم 
                          

 .80د. طالل عبد حسين البدراني , المصدر السابق , ص ( 2)
 .8د. عادل عازر , المصدر السابق ,ص ( 1)
 .91,ص المصدر السابق د. يسر انور علي , ( 6)
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النصوص والقواعد الى اساسية وتبعية وان ننفي عن النصوص التبعية وصف 
تتضمن تكليفا معينا كتحديد نطاق  ها الالقاعدة الجنائية ,اذ ال يمكن القول ان

يمكن القول بانها قواعد  سريان بعض القواعد او تضييق نطاقها او تفسيرها وال
غير امرة فهي قواعد ملزمة ,لذلك تتضمن جزاءا لمخالفتها وذلك الن القاعدة 
الجنائية شانها في ذلك شان القواعد القانونية جميعها تتكون دائما من شقين تكليف 
وجزاء , لذلك يمكن القول ان النصوص التبعية تحوي قواعد تبعية تتضمن تكليف 

 تتضمن  نماذج قانونية للجرائم. وجزاء ولكنها  ال
 -النصوص التبعية او التكميلية الى عدة انواع فرعية كما ياتي: (1) ويقسم الفقه

نصوص موجهة: وهي تلك التي تضم االحكام العامة والمبادى  -1
المنظمة للجرائم ومثالها جميع النصوص الواردة في القسم العام من قانون 

فالنصوص التي تشير الى تقسيم الجرائم من حيث جسامتها الى  , (2)العقوبات
ا في جناية وجنحة ومخالفة وتحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة االشد المقرر له
 القانون هي نصوص توجيهية النها تتضمن توجيها يجب ان يؤخذ به.

نصوص مقررة او مفسرة :وهي النصوص التي تحدد المعنى الفني  -2
الذي يقصده المشرع من بعض فقرات نصوص التجريم,ويعد التفسير الذي 
تنص عليه هذه النصوص تفسيرا تشريعيا ملزما تمييزا لها عن التفسير 

                          

القاعطططدة الصطططيفي , ؛ د. عبطططد الفتطططاح 11- 8انظطططر د.عطططادل عطططازر ,المصطططدر السطططابق ,ص  (1)
 . 66- 61المصدر السابق ,ص الجنائية , 

( لسططططنة 111مططططن قططططانون العقوبططططات العراقططططي المططططرقم ) ( 122 – 1انظططططر نصططططوص المططططواد )( 2)
المصطري تقابلها النصوص الواردة بالبطاب االول مطن الكتطاب االول مطن قطانون العقوبطات  , 1848
دة بالكتطاب االول مطن قطانون العقوبطات االتحطادي , تقابلها النصوص الوار 1811( لسنة 29المرقم)

 .1891( لسنة 1االماراتي رقم )
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( من قانون العقوبات العراقي 18قهي,ومن امثلتها نص المادة )القضائي والف
)العالنية ,المواطن ,المكلف بخدمة عامة  التي تحدد معاني مصطلحات مثل

 . (1),الفعل (
وهي النصوص التي تحدد محتوى النصوص  -النصوص المحددة: -1

االخرى ومن امثلتها النصوص التي تنص على اسباب االباحة فهي تحدد من 
ومن امثلتها النصوص التي تعالج سريان  ,(2)ل القاعدة التي تجرم الفعلمجا

 القواعد الجنائية من حيث الزمان فهي تحدد المجال الزمني لتطبيقه.
وهي تلك النصوص التي تحيل الى نصوص  -نصوص االحالة: -6

قانون اخر وتنقسم الى نوعين: احالة تبني اوضم وذلك عندما يحيل قانون 
نصوص فرع اخر بقصد ضمه وجعله في حكم نصوصه  العقوبات الى

االصلية, وقد تكون االحالة شكلية وذلك لمجرد االشارة الى احكام قانون اخر 
 على اعتبار انه نص اجنبي او نص خاص.

وهي النصوص التي تعالج تنازع القوانين من حيث  -نصوص التنازع: -2
بات ) التنازع الظاهري الزمان والمكان وكذلك التنازع بين نصوص قانون العقو 

. ) 
 
 
 

                          

 (عقوبات اردني.148والمادة )8 , (عقوبات مصري 111, 92ص المواد) انظر نصو ( 1)
( عقوبططططات 29-21المططططواد )ت مصططططري, (عقوبططططا264(عقوبططططات عراقططططي, )62انظططططر المططططواد )( 6)

 اماراتي.
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 املبحث الثالث
 صياغة النصوص من حيث استقالل عناصر القاعدة اجلنائية

   
بينا سابقا ان كل النصوص الجنائية تتضمن قواعد جنائية ولكن ليس كل        

القواعد الجنائية يجتمع فيها عنصري التجريم والعقاب , وليس كل القواعد الجنائية 
قانونية انما التي تتضمن هذه النماذج هي القواعد الجنائية  تتضمن نماذج

تتضمن  االساسية المستقلة المجرمة االيجابية ,اما القواعد الجنائية التابعة فانها ال
 نماذج قانونية . 

وتنقسم النصوص الجنائية بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم الى نصوص      
وص مساعدة وتسمى بالنصوص التبعية وقد اساسية وتسمى بالنصوص االم ونص

بينا هذا التقسيم في المطلب السابق, كما تنقسم النصوص الجنائية بالنظر 
الجتماع عناصر القاعدة الجنائية الى نصوص تامة) كاملة ( ونصوص غير 
تامة) غير مستوعبة ( , وسوف نوضح هذا التقسيم من خالل تقسيم هذا المطلب 

 -الى الفروع االتية:
 

 النصوص التامة) الكاملة(.  -المطلب االول:
 

  )غير المستوعبة( النصوص غير التامة -المطلب الثاني:
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 املطلب االول
 النصوص التامة)الكاملة(

يتكون القانون الجنائي من مجموعة مطن النصطوص القانونيطة, والطنص الجنطائي      
ة المشططططرع ووسططططيلته التططططي هططططو القالططططب الططططذي تصططططاغ فيططططه القاعططططدة الجنائيططططة, وهططططو ادا

يضمنها القاعدة الجنائية التي تمثل تطبيقا لمبدا الشرعية الجنائيطة, فطالنص الجنطائي 
هططو الوعططاء الططذي يحتططوي القواعططد الجنائيططة التططي يفططرض بهططا ارادتططه علططى المخططاطبين 
بالقاعططدة الجنائيططة ويحططدد السططلوك المجططرم, فالقاعططدة الجنائيططة هططي نتططاج قيططام المشططرع 

فالجريمطططة واقعطططة  غ فحطططوى مبطططدا الشطططرعية الجنائيطططة فطططي قالطططب الطططنص الجنطططائي,بطططافرا
انسططانية قانونيططة نموذجيططة, فهططي انسططانية باعتبططار انهططا حططدث يرجططع الططى سططلوك الفططرد 
ويقع في العالم الخارجي وتخالف قاعدة جنائية يضمها القانون الجنائي, وهي واقعة 

تكتسطططب  عليهطططا االثطططار القانونيطططة, والقانونيططة الن المشطططرع هطططو الطططذي ينظمهطططا ويرتطططب 
الجريمططة تلططك الصططفة القانونيططة اال اذا تحقططق التطططابق التططام بططين الواقعططة المسططندة الططى 
الفطططرد واالنمطططوذج القطططانوني الطططذي تتضطططمنه القواعطططد الجنائيطططة التجريميطططة , و الجريمطططة  

الطنص واقعة نموذجية اذ ان المشرع هو السلطة المختصة بخلق الجرائم عن طريطق 
توصطف الواقعطة االنسطانية بوصطف  على نماذجها القانونية المجردة في القطانون , وال

الجريمة )الالمشروعية الجنائية( اال اذا طابقطت االنمطوذج القطانوني المجطرد فطي كافطة 
والذي يقصد به الحد االدنى من العناصر المكونة والالزمة لوجود   اركانه وعناصره

 . (1)الجريمة
ون القاعدة الجنائية من شقين هما شق التجريم وشق الجزاء, واالصل ان وتتك     

تاتي القاعدة الجنائية بشقيها التجريم والجزاء في نص جنائي واحد اذ يجمع المشرع 
                          

؛ د.  12ص  ,المصططدر السططابق ي,المطابقة فططي مجططال التجططريم, انظططر د. عبططدالفتاح الصططيف( 1)
 .2-2, ص المصدر السابق امال عبد الرحيم عثمان , 
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بينهما في اغلب الحاالت, ويطلق على هذا النص تسمية النص الجنائي التام او 
ء والتجريم, ويرتبط شقي التجريم الكامل او المستوعب النه قد استوعب شقي الجزا

والجزاء في القاعدة الجنائية بعالقة منطقية وزمنية, ذلك ان التجريم يستتبع منطقيا 
لذلك فاالدق تقديم شق التكليف على شق الجزاء  الجزاء كوسيلة الحترام نصوصه

, اما العالقة الزمنية فاساسها ان في صياغة النصوص التجريمية وليس العكس 
 ء يتبع زمنيا في التطبيق العملي االنتهاك الفعلي لشق التجريم, فشق الجزاء الالجزا

يطبق عمليا اال بعد ان يسبقه شق التجريم ,واذا كان شقي التجريم والجزاء 
مرتبطين تماما اال ان لكل منهما وظيفة مستقلة, اذ يحوي شق التجريم التزاما 

يتضمن شق الجزاء االثر القانوني موجها للمخاطبين بالقاعدة الجنائية في حين 
 . (1)المترتب على مخالفة االلتزام

وقد يتكون االنموذج القانوني للجريمة من بعض العناصر المنصوص عليها       
في شق التجريم الذي تضمنته القاعدة الجنائية التجريمية ,اذ قد ينص شق التجريم 

احدها لقيام الجريمة دون  على اكثر من صورة للسلوك المجرم والتي يكفي تحقق
اشتراط تحقق كل صور السلوك التي تضمنها شق التجريم لتحقق الجريمة ويطلق 

مثال  ذات النماذج البديلة للجريمة ( ) النصوصعلى هذا االسلوب في الصياغة 
( عقوبات عراقي اذ نصت على ) يعاقب بالسجن من قلد 290ذلك نص المادة )

طة غيره عملة ذهبية او فضية متداولة قانونا او عرفا او زيف سواء بنفسه او بواس
في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة او روجها او 
ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او التعامل بها 

الشارة لصور وهو في كل ذلك على بينة من امرها.( ,اذ استخدم المشرع في ا
                          

 26السططابق, ص  صططدرالم , تجزئططة القاعططدة الجنائيططة عصططام عفيفططي حسططين عبدالبصططير, د.( 2)
 وما بعدها.
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السلوك المجرم في النموذج القانوني اداة العطف ) او ( التي تفيد التخيير ولم 
يستخدم اداة العطف ) الواو ( التي تفيد الجمع ال التخيير وهذا يدل على ان 
المشرع قد نص على صور بديلة للسلوك المجرم يكفي ارتكاب الفاعل احدها لقيام 

يشترط اجتماعها لقيام الجريمة وال يؤدي  ك الالجريمة فهي صور بديلة للسلو 
 اجتماعها الى تحقق تعدد الجرائم الننا امام جريمة واحدة وليس جرائم مستقلة.

وقد يستخدم المشرع اسلوبا اخر في صياغة النصوص الجنائية, اذ يلجا      
النوع المشرع الى اسلوب الجمع والربط بين نماذج الجرائم المتقاربة او المتحدة في 

بهدف التركيز او االختصار في النصوص القانونية, فينص في المادة الواحدة 
على اكثر من جريمة تتميز كل منها بنموذجها القانوني المستقل ,فالنص على 

يغير  يمنع من اعتبارهما جريمتين مستقلتين وال الجريمتين في مادة قانونية واحدة ال
نونية في حد ذاته يمكن ان يساعد في تفسير فاسلوب الصياغة القا من طبيعتهما ,

يصلح كمعيار للتعرف على طبيعة النموذج الذي يحتويه النص  االحكام اال انه ال
ا جريمة واحدة, ميجعل منه القانوني, فالجمع بين الجريمتين في نص واحد ال
 النصوص ذات النماذج المتعددةويطلق الفقه على هذا النوع من النصوص اسم ) 

من  -1( عقوبات عراقي اذ نصت على )612ومثال ذلك نص المادة ) , (1)(
اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف ........... قاصدا احداث 

 -2تزيد على خمسة عشرة سنة........  عاهة مستديمة يعاقب بالسجن مدة ال
نشات عن  تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا وتكون العقوبة السجن مدة ال

اذ نص المشرع على نموذجيين  , (الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد احداثها
 مستقلين للجريمة وان كان بينهما ارتباط او اشتراك في بعض العناصر اال انهما ال

                          

 .12 -16د. عادل عازر , المصدر السابق , ص  
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يشكالن نماذج بديلة لجريمة واحدة وانما نماذج متعددة للجرائم وان ورد النص 
اذا ارتكب شخص افعاال تعتبر مكونة الكثر من عليها في مادة واحدة, لذلك فانه 

جريمة من الجرائم المتعددة التي نصت عليها المادة الواحدة فاننا نكون امام تعدد 
( عقوبات عراقي اذا توافرت  161 – 161للجرائم يخضع الحكام المواد ) 

 شروطها.
ج وسواء لجاء المشرع في صياغة النص الى اسلوب النصوص ذات النماذ     

البديلة او اسلوب النصوص ذات النماذج المتعددة او اسلوب النصوص ذات 
النماذج المنفردة التي يضمن فيها المشرع شق التجريم صورة منفردة للسلوك الذي 
تتحقق به الجريمة, فانه في كل هذه االساليب المختلفة  للصياغة اذا ما اجتمع 

واحد فاننا نكون امام نص تام او  شقي القاعدة الجنائية التجريم والجزاء في نص
 كامل.

 املطلب الثاني
 النصوص غري التامة ) غري املستوعبة(

االصل ان يتضمن النص الجنائي قواعد جنائية تامة يجتمع فيها شقي التجريم     
والجزاء في نص جنائي واحد فيكون النص تاما مستوعبا وكامال, اال ان القاعدة 

)موزعة( بين اكثر من نص تشريعي في قانون واحد او الجنائية قد توجد مجزاءة 
قوانين مختلفة, فتكون الصياغة مجزاءة او موزعة بين اكثر من نص, فالمشرع هو 

فيتضمن احد  , (1)الذي يتولى توزيع القاعدة الجنائية الموزعة على نصين جنائيين
النصوص شق التجريم فيكون نص تجريمي بحت , في حين يتضمن نص اخر 

 فذ وحال ومحدد شق جزاء مخالفة ذلك التكليف فيكون نص جزائي بحت. نا

                          

 .21-26سين عبدالبصير, المرجع السابق, ص د. عصام عفيفي ح( 1)
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ويذهب جانب من الفقه الى تسمية النص الذي يحوي احد عناصر القاعدة     
الجنائية بالنص الجنائي الناقص او غير الكامل, ويذهب جانب اخر من الفقه 

مية بالقول انه , في حين ينتقد البعض هذه التس(1)لتسميته بالنص غير المستوعب
غير تامة, وذلك الن  يمكن التسليم بوجود قواعد جنائية ناقصة او غير كاملة او ال

القاعدة الجنائية شانها في ذلك شان القواعد القانونية جميعها تتكون دائما من 
يستوعب النص القاعدة الجنائية باكملها وانما تتوزع  شقين تكليف وجزاء, وقد ال

 نائية بين اكثر من نص, واالدق تسمية القاعدة الجنائية التي العناصر القاعدة الج
يوجد خالف   ونرى انه ال , (2)يستوعبها نص واحد بالقاعدة الجنائية الموزعة

حقيقي بين االراء السابقة فالراي االخير يرفض تسمية القاعدة الجنائية الموزعة 
راء السابقة في وجود بالقاعدة الناقصة او غير الكاملة في حين يتفق مع اال

نصوص غير كاملة او غير مستوعبة ومع ذلك فنحن نؤيد استخدام مصطلح 
يفسر استخدام مصطلح النصوص  )النصوص الموزعة او غير المستوعبة( لكي ال

الناقصة الى افتقاد القاعدة الجنائية الحد شقيها وان لم يتضمنه ذات النص, 
ه القاعدة الجنائية وقد يكون تاما اذا فالنص الجنائي هو القالب الذي تصاغ في

اجتمعت فيه عناصر القاعدة الجنائية, وقد يكون غير تام اذا لم تجتمع فيه 
 عناصر القاعدة.

ويجب التمييز بين النصوص غير المستوعبة او غير التامة وبين صورة اخرى     
زاء في يطلق عليها الفقه تسمية) القاعدة على بياض (,اذ يحدد المشرع شق الج

النص الجنائي ويحيل في نفس الوقت الى قانون اخر غير القانون الجنائي لتحديد 
يكون قد وجد او حدد لحظة وضع القاعدة على بياض, فشق  شق التكليف الذي ال

                          

 .102, ص 1814د. رمسيس بهنام, الجريمة والمجرم والجزاء, ( 2)
 .60-18د. عبدالفتاح الصيفي, القاعدة الجنائية , المرجع السابق, ( 1)
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يكون قد وجد لحظة وضع القاعدة على بياض فيتولى المشرع في  التكليف ال
الجزاء على نصيين جنائيين في القاعدة غير المستوعبة توزيع شقي التكليف و 

قانون واحد او قوانين مختلفة ولكنها متعاصرة , وشق التكليف الذي تكتمل به 
القاعدة على بياض يرد دائما في قانون اخر الحق غير القانون الجنائي سواء كان 
قانونا او الئحة او قرارا طالما انه صدر بناء على قانون, فالقاعدة الجنائية  في 

القاعدة غير الجنائية, فتجزئة  تكملهاحالة تكون بمثابة قاعدة على بياض هذه ال
يتنافى مع مبدا الشرعية  القاعدة الجنائية  ووضع قواعد جنائية على بياض  ال

 . (1) الجنائية النه كان بناءا على قانون
وقد بينا سابقا ان المشرع ومن اجل مواجهة ازمة مبدا الشرعية وتجاوز    

ات التي وجهت له يلجا المشرع الى عدة وسائل واساليب للحد من جمود االنتقاد
هذا المبدا ومن اهمها استخدام اسلوب تجزئة القاعدة الجنائية, واسلوب القاعدة 
على بياض لما لهما من فوائد ومزايا تساعد القانون الجنائي على مواكبة التطور 

قد  ا الشرعية الجنائية وتالفي ماوالتغير وتجاوز ابرز االنتقادات التي وجهت لمبد
يظهر في التشريع من قصور بعد تطبيقه نتيجة لتغير الظروف واالحوال, اضافة 
الى ان اعتبارات فن صياغة النص الجنائي وما يقتضيه من ايجاز وعدم التكرار 

 قد تقتضي تبني المشرع الجنائي فكرة تجزئة القاعدة الجنائية.
 
 

                          

ويخطالف الططبعض هططذا الطراي فيططذهب الططى ان شطق التكليططف فططي القاعطدة علططى بيططاض يمكططن ان ( 1)
 يقتصر على القانون غير الجنائي. نائي او غير جنائي واليرد في قانون ج

 بعدها. وما 102انظر د. عصام عفيفي عبدالبصير, ازمة الشرعية, المصدر السابق, ص
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 اخلامتة
ي موضوع اساليب صياغة النصوص الجنائية توصلنا الى في ختام بحثنا ف
 -االستنتاجات االتية:

ان مرحلة االعداد والصياغة هي من اهم مراحل التشريع, وان كل خطا في  -اوال:
الصياغة يؤدي الى خطا تشريعي وهو بدوره يؤدي الى خطا قضائي, اذ ان 

نبغي على المشرع ان اساليب الصياغة القانونية محدودة االمكانيات في حين ي
يجمع في الصياغة القانونية بين دقة التكييف وكمال التحديد للوقائع, فكل لبس او 
غموض في صياغة القواعد التي تتضمنها النصوص الجنائية يثير الشك في 
تفسيرها االمر الذي يؤدي الى خلق جرائم وتطبيق عقوبات اليهدف اليها المشرع, 

غة معانيه بدقة ووضوح وايجاز فهو ينشى القاعدة فالتشريع البد ان تتم صيا
القانونية معنى ولفظا, فلغة التشريع يجب ان تكون واضحة دقيقة , فاللغة المعقدة 

 تجعل القانون مغلقا ,كما ان اللغة غير الدقيقة تجعل القانون مبهما .
ية ,فاذا ان المشرع الدقيق هو الذي يختار الصيغ المناسبة للوقائع القانون -ثانيا:

كانت الوقائع التي ستنطبق عليها القاعدة القانونية مما يتطلب الحسم والقطع فان 
المشرع يختار اسلوب الصياغة الجامدة كقواعد الطعن في االحكام وتحديد مدد 
التقادم, اما اذا كانت الوقائع التي ستطبق عليها القاعدة القانونية مما يتطلب 

تمنح سلطة تقديرية للتفريد فان المشرع يختار صياغة تستجيب لحلول عديدة و 
وان  وقد يستخدم االسلوبين في صياغة بعض النصوص, اسلوب الصياغة المرنة

يكون له اال  يكون له الخيار في اسلوب الصياغة للنصوص فال المشرع احيانا ال
اختيار اسلوب الصياغة المرنة التي تمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد 

وخاصة في مجال تجريم االفعال التي تعتدي على قيم معنوية او غير  مفهومها
مادية مثل السمعة والكرامة واالعتبار, خاصة وان تحقيق العدل هو في نهاية 
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االمر في يد القاضي الذي يختاره التشريع اكثر مما هو في يد التشريع الذي يطبقه 
ادال مع ضعف القاضي,لذا كان من االفضل ان يكون القاضي عالما وع

التشريع,من ان يكون التشريع قويا مع ضعف وجهل القاضي, واالفضل هو ان 
 تتوافر حكمة وقوة التشريع والقاضي معا.

ان كل النصوص الجنائية تتضمن قواعد جنائية ولكن ليس كل القواعد  -ثالثا:
الجنائية تتضمن عنصري التجريم والجزاء او يجتمع فيها العنصرين , فالنص 

نائي هو القالب الذي تصاغ فيه القاعدة الجنائية سواء وردت هذه القاعدة كاملة الج
بشقيها)تامة( ام وردت مجزاءة )موزعة( , فاذا كان من المتصور وجود نصوص 

يمكن تصور وجود قواعد جنائية ناقصة  غير كاملة او غير مستوعبة, اال انه ال
الجنائية االساسية تتكون دائما من او غير كاملة او غير تامة, وذلك الن القاعدة 

, واالصل ان يتضمن النص الجنائي قواعد جنائية تامة يجتمع  شقين تكليف وجزاء
 فيها شّقي التجريم والجزاء في نص جنائي واحد وان يتقدم شق التجريم شق الجزاء.

تتضمن كل القواعد الجنائية نماذج قانونية انما التي تتضمن هذه  ال -رابعا:
ذج هي القواعد الجنائية االساسية المستقلة المجرمة االيجابية ,اما القواعد النما

تتضمن نماذج قانونية . لذلك تنقسم النصوص الجنائية  الجنائية التابعة فانها ال
بالنظر الحتوائها على نماذج الجرائم الى نصوص اساسية وتسمى بالنصوص االم 

تنقسم النصوص الجنائية  ونصوص مساعدة وتسمى بالنصوص التبعية ,كما
كاملة  ونصوص غير  بالنظر الجتماع عناصر القاعدة الجنائية الى نصوص تامة

 غير مستوعبة  . تامة
ان المشرع هو الذي يحدد نطاق السلطة التقديرية,فالسلطة التقديرية تعد  -خامسا:

جزءا او وسيلة من الوسائل التي تدخل في ممارسة الدولة لسلطة توقيع 
ب,فمجال التقدير ال يكون اال استعماال لسلطة وذلك عندما يرخص القانون العقا
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وتظهر هذه السلطة التقديرية في النصوص المرنة ,  للقضاء بحرية التقدير
)النصوص الشخصية( في حين يضيق نطاق السلطة التقديرية في النصوص 

 الجامدة )النصوص الموضوعية(.
 

 مراجع البحث                                     
 

 .الكتب -اوال:
احمد فتحي سرور, الشرعية الدستورية وحقوق االنسان فطي االجطراءات د.   -1

 .1882الجنائية, دار النهضة العربية,
,دار النهضططة العربيططة  6انططور سططلطان , المبططادى القانونيططة العامططة , طد.   -2

 .1891,بيروت ,
, مؤسسطة الثقافطة الجامعيطة توفيق حسطن فطرج ,المطدخل للعلطوم القانونيطة د.   -1

 .1891, 2,ط
 .1814رمسيس بهنام, الجريمة والمجرم والجزاء, د.   -6
عططادل عططازر ,النظريططة العامططة فططي ظططروف الجريمططة ,المطبعططة العالميططة د.   -2

 .1841,القاهرة ,
عبططططد الفتططططاح مصطططططفى الصططططيفي , القاعططططدة الجنائيططططة ,الشططططركة الشططططرقية د.   -4

 .1841للنشر والتوزيع , بيروت ,
, دار 2عبططد الفتططاح مصطططفى الصططيفي , المطابقططة فططي مجططال التجططريم ,طد. -1

 .1881النهضة العربية ,القاهرة ,
عبدالقادر الشيخلي, فن الصياغة القانونية , مكتبة دار الثقافطة للنشطر د.  -9

 . 1882والتوزيع , عمان ,



انونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

56 

, دار 1عصام عفيفي حسين عبدالبصير, تجزئطة القاعطدة الجنائيطة,ط د.  -8
 .2001العربية, النهضة 

عصام عفيفطي عبدالبصطير, ازمطة الشطرعية الجنائيطة ووسطائل عالجهطا,  د. -10
 .2006, دار ابو المجد للطباعة, القاهرة, 1ط 

علططططي راشططططد, فلسططططفة وتططططارين القططططانون الجنططططائي, جامعططططة عططططين شططططمس, د. -11
1816. 

محمد شريف احمد, نظرية تفسير النصوص المدنية دراسة مقارنة بين د. -12
ن الدينيططططة, و دني واالسططططالمي, مطبعططططة وزارة االوقططططاف والشططططؤ الفقهططططين المطططط

 . 1818بغداد, 
محمطططططود محمطططططد علطططططي صطططططبرة, اصطططططول الصطططططياغة القانونيطططططة, دار الكتطططططب  -11

 .2001القانونية, مصر, 
مصطفى محمد الجمال ود.عبد الحميد محمطد الجمطال, النظريطة العامطة د. -16

 .1891للقانون, الدار الجامعية, بيروت ,
 .1848علي ,القاعدة الجنائية ,دار النهضة العربية,يسر انور د.   -12
ن مطبعننننة العنننناني ن ب ننننداد  1ط د. حسننننن علنننني الننننذنون ن فلسننننفة القننننانون ن   -11

 .1791ن
 
 

 .رسائل  و بحوث -ثانيا:
امطططال عبطططد الطططرحيم عثمطططان , النمطططوذج القطططانوني للجريمطططة, مجلطططة العلطططوم  د. -1

 .1812, 1القانونية واالقتصادية, عدد 



 أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

زمطططان مجيطططد الربيعطططي ,نظريطططة البنيطططان القطططانوني للطططنص العقطططابي باسطططم عبطططد ال -2
 .2000,اطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة بغداد, 

ثططروت انططيس االسططيوطي ,المططنهج القططانوني بططين الراسططمالية واالشططتراكية د.   -1
 .1848, 114, عدد  40,مجلة مصر المعاصرة , س 

ة دراسططة مقارنططة , اطروحططة طططالل عبططد حسططين البططدراني , الشططرعية الجزائيطط  -6
 .2002دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة الموصل ,

عطططادل عطططازر, التفسطططير التشطططريعي واثطططره علطططى الماضطططي, مجلطططة المحامطططاة د. -2
 .1811المصرية, 

عصمت عبد المجيد بكر, دور اللغة في صياغة التشريع, مجلة دراسات د. -4
 .1888, سنة اولى, 1قانونية ,عدد 

فيق المجطالي, الشطرعية الجنائيطة كضطمان لحمايطة الحريطة الفرديطة, نظام تو د. -1
دراسة في التشريع االردني, مجلة الحقوق الكويتية, العدد الرابع, السنة 

 .1889الثانية والعشرون, 
نوفطططل علطططي عبطططدا  الصطططفو ,سطططلطة القاضطططي فطططي تخفيطططف العقوبطططة ,رسطططالة   -9

 . 1884ماجستير ,كلية القانون ,جامعة الموصل ,
 : هيثم الفقي , الصياغة القانونية , بحث متاح على االنترنت على الموقع -8

settings/public law www.llc:documents and 
د. احمد العطزي النقشطبندي , غمطوض النصطوص الدسطتورية وتفسطيرها ,  -10

,  12, العططططططدد  1معطططططة النهططططططرين , المجلططططططد مجلطططططة كليططططططة الحقططططططوق , جا
21006. 

د. حسنين عبنند علنني عيسننىن االسننس النظرينة لتكييننف الجننرائمن مجلننة الرافنندين   -11
 .2111ن11نالسنة 22نعدد1للحقوقن مجلد

http://www.llc:documents%20and%20settings/public%20law
http://www.llc:documents%20and%20settings/public%20law


انونية والسياسيةكلية القانون للعلوم القمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

55 

 .القوانين -ثالثا:
 .1811( لسنة 29قانون العقوبات المصري رقم) -1
 .1840لسنة   14عقوبات اردني رقم قانون   -2
 .1848لسنة  111ت العراقي رقم قانون العقوبا -1
 .1891( لسنة 1قانون العقوبات االتحادي االماراتي رقم ) -6
 .1891لسنة  14قانون رعاية االحداث العراقي رقم  -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

Abstract 

Wording of legal serves as a transfer raw material which 

is in substance the legislative which rules designed to 

achieve the interests and are formulated in the form of 

texts to the rules of the process are valid for the actual 

implementation so as to achieve the purpose desired by 

legal policy , wording is an important element of 

composition rule of law because it gives the base form 

practical application. 

     And legal texts , which consists of a total of the law 

include the legal rules , and these rules contain a 

substance which is known as the substance of the rule 

which is the purpose of the rule of law and that the 

content appears in a certain form , and this figure is the 

means to control and determine the content and to 

realize than achieved this form by drafting legal . 

      Defines the legal drafting as ( the process of 

converting the values that the material law to the legal 

rules are valid for the application in action) (), also known 

as the (group means and the rules used for the 

formulation of ideas, legal and legislative provisions in a 

manner to facilitate the application of the law in practice 

and therefore absorb the facts of life in the Templates 

verbal to achieve the purpose desired by legal Policy) , 

also known as ( conversion of raw material to specific 

rules disciplined ) ( a ) , and these definitions are 

consistent in content and differed in  . الفاظهاThe different 

methods of drafting legislation in different , as follows 
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legislator different styles in the drafting of texts according 

to the very aims to achieve legislation, may be the style 

of the legislature in drafting a clear and orderly in which 

you can get to know legal policy pursued by the 

legislator and the goals that seeks to achieve it 

legislation , and sometimes do not have a technique that 

followed the legislator clear or specific , but tainted by 

ambiguity or confusion in the drafting of texts is located 

in the defects of legislative drafting , and this formulation 

of inaccurate results in texts defective in turn lead to the 

occurrence of judicial error which requires remedy these 

defects intervention of legislative 

 
 
 
 
 


