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* إصالح قانون العقوبات ومستلزمات إقامة الحكم الرشيد
Reform of criminal Code and Requirements building of Good Governance

 جامعة السليمانية/كلية القانون والسياسة/حسين عبدعلي عيسى.د.أ
الملخص

 فمن دون ضمان سيادة القانون ال ؽلكن ربقيق،يعد القانون من ادلستلزمات الرئيسة إلقامة احلكم الرشيد
 لذلك يتوجب أن يكون القانون ملبياً لؤلىداف اليت يرمي اىل ربقيقها احلكم،مستلزمات احلكم الرشيد يف اجملتمع
 وىذه العبلقة. ومواكباً للتحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ادلتزامنة مع إقامتو من جهة ثانية،الرشيد من جهة
) لعام111(  وبضمنها قانون العقوبات العراقي رقم،اجلدلية تفًتض دون شك إصبلح القانون بفروعو ادلختلفة
.1969
 ويبُت. يركز األول على توضيح العبلقة بُت احلكم الرشيد وإصبلح قانون العقوبات،يشتمل البحث على زلورين
، مع الًتكيز على أبرزىا،1969 ) لعام111( الثاين التوجهات الرئيسة إلصبلح قانون العقوبات العراقي رقم
 و(تدويل القانون،) و(توسيع دائرة التجرًن،)يف (أنسنة القانون اجلنائي،يف ضوء السياسة اجلنائية ادلعاصرة،وادلتمثلة
.)اجلنائي
Abstract
The law is a key input for the establishment of good governance, it is no guarantee the rule of law
cannot achieve good governance in the community requirements. So the law must be responsive to
the objectives which aims to achieve good governance on the one hand, and the line with the
social, economic and political transformations concurrent with his other hand. This dialectical
relationship assumes without doubt the various branches of law reform, including the Iraqi Penal
Code No. 111 of 1969.
The purpose statement that includes research on two aspects, the first focuses on clarifying
dialectical relationship between good governance and reform of the Penal Code. The second shows
the main directions of the reform of the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, with a focus on the
most important, in the light of contemporary criminal policy. It is limited to the (humanization of
the criminal law), and (expand criminalization circle), and (internationalization of the criminal law).
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المقدمة

أ.د .حسين عبدعلي عيسى

احلكم الرشيد ىواحلكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاىية اإلنسان ،ويتسم دببادئ :ادلشاركة ،والشفافية،
وادلساءلة ،وسيادة القانون ،والفاعلية ،واإلنصاف ،وذلك من خبلل اآلليات والعمليات وادلؤسسات اليت يعرب من
خبلذلا ادلواطنون واجملموعات عن مصاحلهم ،وؽلارسون فيها حقوقهم األساسية أوالدستورية.
وتعد (سيادة القانون) إحدى أىم آليات احلكم الرشيد وتعزيزه ،لذلك من دوهنا من ادلستبعد ربقيق حكم
رشيد حقيقي ،فالعبلقة بينهما ىي عبلقة وثيقة ومتبادلة ،فتجسيد أحدعلا يف الواقع العملي مرتبط بوجود اآلخر.
ومن أجل ربقيق ذلك يف حياة اجملتمع بصورة ناجحة من ادلهم أن يكون القانون ادلعتمد تطبيقو يف رلتمع
احلكم الرشيد ملبياً لتوجهاتو ،وتعزيزه ،أوالً ،ومتوافقاً مع السياسة القانونية النابعة من ذلك ،ثانياً.
لقد صدر قانون العقوبات العراقي رقم ( )111النافذ يف عام  ،1969ومنذ ذلك احلُت وحلد اآلن طرأت عليو
كثَت من التعديبلت اليت جسدت السياسة اجلنائية للدولة العراقية يف مواجهة اإلجرام خبلل ادلرحلة ادلنصرمة ،وكذلك
عكست التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت عاشها اجملتمع العراقي ،وبعضها جاء لغرض إستبعاد تلك
الثغرات التشريعية ،اليت كشفتها سياسة تطبيقو ،ما تطلب إعادة النظر يف عدد من قواعده ،أو سد الفراغ التشريعي
فيو.
إن التحوالت اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت شهدىا اجملتمع العراقي خاصة ،واجملتمع الدويل عامة،
وكذلك التطورات الكبَتة وادلتبلحقة اليت شهدهتا السياسة اجلنائية ادلعاصرة تفًتض إجراء إصبلح جوىري على قانون
العقوبات العراقي دبا يواكبها ويعرب عنها ،وتزداد أعلية القيام بذلك إن كان اجملتمع العراقي يستهدف وضع اللبنات
األساسية إلقامة احلكم الرشيد ،السيما وأن القانون يعد على رأسها.
إن إصبلح قانون العقوبات العراقي ال ؽلكن أن يتحقق فعبلً من دون اإلنطبلق يف ذلك من التوجهات العامة
اليت ربددىا السياسة اجلنائية بالنسبة لعملية االصبلح ادلبتغاة ،ذلك ألن السياسة اجلنائية تعٍت السياسة اليت توجو
ادلشرع ليس ضلو إنشاء القانون اجلنائي فحسب ،بل وتطويره أيضاً.

إن الباحث يف نطاق ىذا البحث ال يضع نصب عينيو النظر يف ثغرات قانون العقوبات العراقي كلها ،فقد
سبق لو ولغَته التطرق اىل عدد كبَت منها ،فاذلدف ادلطروح فيو يتمثل يف سد تلك الثغرات اليت يتضمنها ىذا القانون
إرتباطاً بادلستجدات الطارئة على السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،مع االعتماد على ذبارب الدول األخرى يف ىذا اجملال،
أي على أساس ربليل القوانُت العقابية لعدد من الدول ،البعض منها يعد من القوانُت احلديثة ،والبعض اآلخر أجريت
عليو تعديبلت جوىرية ،لكي يكون مواكباً ذلذه ادلستجدات.
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ويف ضوء ما تقدم ،سيت وزع ىذا البحث اىل مبحثُت ،يركز األول على توضيح العبلقة بُت احلكم الرشيد
وإصبلح قانون العقوبات ،يف حُت ؼلصص ادلبحث الثاين إلصبلح قانون العقوبات العراقي يف ضوء السياسة اجلنائية
ادلعاصرة ،وذلك على الوجو اآليت:

المبحث األول
العالقة بين الحكم الرشيد وإصالح قانون العقوبات
تنبع العبلقة بُت احلكم الرشيد وإصبلح القانون عامة ،وإصبلح قانون العقوبات خاصة ،من الصلة الوثيقة بُت
احلكم الرشيد وآلياتو ،ادلتمثل أبرزىا يف سيادة القانون .ودلا كان القانون يعد أحد األشكال ادلهمة لتجسيد السياسة
االجتماعية واالقتصادية للدولة ،ومن خبللو ذبسد االفكار واآلراء الرئيسة يف اجملتمع ،اليت عن طريق إدراجها فيو
تكسبها الدولة طبيعة إلزامية ،فإن القانون ؽلكن أن ػلقق بنجاح ادلهام ادلطروحة يف حالة عكسو بنجاح وبصورة
صحيحة الواقع االجتماعي ،وكذلك عند مراعاتو آلفاق تطور اجملتمع ضلو إقامة احلكم الرشيد.
ولبيان جدلية العبلقة ىذه سنوزع ىذا ادلبحث على ثبلثة مطالب ،نتناول بالبحث يف األول وظيفة القانون يف
اجملتمع ،ويف الثاين دواعي إصبلح قانون العقوبات ،ويف الثالث توجهات ىذا اإلصبلح ،وعلى الوجو اآليت:
المطلب األول
وظيفة القانون في المجتمع
البد للمجتمع من قواعد عامة ربد من حريات أفراده ورغباهتم ادلطلقة ،وتعمل على التوفيق بُت مصاحلهم
ادلتعارضة ،وذلك بوضع ضوابط ربكم سلوك االفراد ويتعُت عليهم إحًتامها واخلضوع ذلا .ومن ىذه القواعد اليت ربكم
()1
سلوك االفراد داخل اجملتمع يتكون القانون.
فوظيفة القانون تتمثل يف العمل على التوفيق بُت مصاحل ورغبات أعضاء اجلماعة ادلتعارضة دبا ػلفظ األمن
والنظام يف اجملتمع ويكفل بالتايل بقاء ىذا اجملتمع .وال تقف وظيفة القانون عند ىذا احلد ،بل تتجاوز ذلك اىل السعي
()2
ضلو تقدم اجملتمع ورقيو ،فأية مجاعة ال تكتفي بتحقيق البقاء ذلا ،بل تعمل دائماً على ربسُت حاذلا وإطراد تقدمها.

_____________________________________________________________________________________________

( )1توفيق فرج ،ادلدخل للعلوم القانونية ،الدار اجلامعية ،بَتوت ،1993 ،ص .13
( )2د.نبيل ابراىيم سعد ،د.زلمد حسن قاسم ،ادلدخل اىل القانون ،القاعدةالقانونية – نظرية احلق ،منشورات احلليب احلقوقية،
بَتوت ،2007 ،ص .6
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فضبلً عن ىذا ،إن القانون ىو أداة لتحقيق العدل ،السيما وإن قوة القانون ومدى ما يكتسبو من إحًتام ورىبة

من جانب ادلخاطبُت بأحكامو تتوقف اىل حد كبَت على مدى ربقيقو للعدل ،فالعدل كما قال أرسطو":غلعلنا ضلًتم
القوانُت وادلساواة" )1(،لذلك يتوجب على ادلشرع أن يستلهم العدل يف سنو القوانُت ،إضافةاىل احملافظة على كيان
()2
اجلماعة والنظام فيها والعمل على إستقرار األمن وادلعامبلت.
إن التطلع اىل العدالة يضع إحًتام الفرد يف احلياة االجتماعية ،ىدفاً أساسياً وهنائياً للقانون ،اال إن ربديده
للعدالة ال يتسٌت اال بواسطة اذلدف الذي ػلدده اجملتمع .ودلا كانت احلياة يف اجملتمع غلب أن تؤدي اىل إزدىار
()3
االنسان ،فهي غلب أن تؤدي لو ما يسحقو ،تبعاً لوسائلو ،مع مراعاة ما تتطلبو منو.
وهبذا اخلصوص أشار الفيلسوف ىوبز اىل إن ادلعيار الوحيد للعدل ىو القانون ذاتو حبيث إن أية قاعدة يضعها
()4
القانون غلب ،كأمر واقع ،أن تكون عادلة يف ذاهتا.
اال أن رلرد وجود قوانُت عادلة دون سيادهتا ،غلعلها عدؽلة اجلدوى ،وقد ال يقل ضررىا عن ضرر القوانُت غَت
العادلة .وسيادة القانون تتحقق بتطبيقها الفعلي ،على النحو الصحيح ،وبغَت سبييز بُت ادلشمولُت بأحكامو.
لذلك تنعدم سيادة القانون يف األحوال اآلتية:
-1عند إعلال تطبيق القانون ،فينعدم وجوده فعبلً.
-2عند التطبيق اخلاطئ للقانون عمداً أو جهبلً ،شلا يشوه الغرض الذي شرع من أجلو ،فينعدم وجوده

حكماً.
-3عند عدم تطبيق القانون على بعض ادلشمولُت بأحكامو ،أو التساىل معهم عند تطبيقو عليهم ،شلا
يعدم وجوده يف احلالة األوىل ،وغلرده من العدالة يف احلالة الثانية ،فيثَت يف احلالتُت الشعور بالظلم والطغيان،
)(5

شلا يدفع اىل التمرد على أحكامو.

وىناك من ػلصر وظيفة القانون يف محاية حريات االفراد ومصاحلهم اخلاصة ،وحفظ كيان اجملتمع وكفالة تقدمو.

( )1ولتحقيق ذلك ،ينبغي أن يقوم القانون بالتوفيق بُت احلريات وادلصاحل ادلتعارضة توفيقاً ػلفظ للمجتمع كيانو ويكفل

_____________________________________________________________________________________________

( )1نقبلً عن :مسَت تناغو ،النظرية العامة للقانون ،منشأة ادلعرف ،القاىرة ،1985 ،ص .133
( )2د.نبيل ابراىيم سعد ،د .زلمد حسن قاسم ،ادلدخل اىل القانون ،مصدر سابق ،ص  10وما يليها.
( )3ىنري باتيفول ،فلسفة القانون ،ترمجة د .مسوحي فوق العادة ،منشورات عويدات ،بَتوت -باريس ،1984 ،ص 96
وما يليها ،ص  104وما يليها.
( )4نقبلً عن :دينيس لويد ،فكرة القانون ،ترمجة سليم الصويص ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص .159
( )5د.أكرم نشأت ابراىيم ،السياسة اجلنائية ،دراسة مقارنة ،ط ،2شركة آب للطباعة ،بغداد ،1999 ،ص  14وما يليها.
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إرتقائو ،وذلك على أساس من احلرية وادلساواة ،وربقيق ادلصلحة العامة ،مع االسًتشاد بالعوامل ادلادية وادلعنوية ،اليت
تلم باجملتمع من ظروف إقتصادية وعوامل جغرافية واعتبارات تأرؼلية ومعتقدات ومشاعر وآمال ،فبهذا يضمن القانون
التنظيم العادل للمجتمع الذي قوامو صيانة الفرد وربقيق اخلَت العام.
ويرى البعض()2إن احلاجة النامجة عن ادلصلحة االجتماعية الرئيسة ادلتمثلة يف ربقيق االستقرار العام ،وىذه
ادلصلحة دبا تنطوي عليو من حاجة اىل ربقيق السبلم والنظام ،قد أملت النشأة األوىل للقانون ،كما أدت اىل السعي
اىل إجاد أساس ثابت لتنظيم األعمال البشرية بكبح مجاح نزعات األفراد ونزوات احلكام وتأمُت وجود نظام إجتماعي
ثابت ومستقر .اال إن ضغط ادلصاحل االجتماعية األخرى واحلاجة اىل توفيق ىذه ادلصاحل مع متطلبات االستقرار العام
وإغلاد تسويات مستمرة ناذبة عن التغيَتات ادلستمرة يف اجملتمع ،قد إستوجبت إصبلح ادلفاىية القانونية بإستمرار
والعمل على مواءمتها مع احلاالت غَت ادلتوقعة.
لقد تعددت ادلذاىب ادلتعلقة بتحديد طبيعة القانون وماىيتو وغاياتو ،وىناك من يشَت اىل إثنيت عشر مذىب،
اليت من خبلل ربليلها ،يستخلص إن غايات القانون مرت دبراحل تطور ،ينحصر أوذلا يف احملافظة على السبلم يف
رلتمع معُت ،وذ لك يف جيمع الظروف ومهما كان الثمن ،فغاية القانون ىي الوفاء باحلاجة االجتماعية لبلستقرار
واألمن العام يف ادىن أشكاذلا ،وأبسطها ،وىذا ما ينطبق على القانون البدائي .اال إن الفبلسفة اإلغريق توسعوا يف
فكرة األمن واالستقرار ،إذ حصروا غاية القانون يف احلفاظ على الوضع االجتماعي القائم ،فاألمن واالستقرار ال ؽلكن
أن يتحققا اال من خبلل احلفاظ على أمن ادلؤسسات االجتماعية وتأمُت إستقرارىا .اال إن غاية القانون تغَتت مع
إضمحبلل النظام االجتماعي االقطاعي تدرغلياً ،وذلك عندما بدأت أعلية الفرد تنمو يف ظل رلتمع قائم على
االستكشاف واالستعمار والتجارة ،فاحلاجة االجتماعية فرضت ضمان عمل األفراد حبرية يف اجملاالت اجلديدة للنشاط
االنساين ،أي إن الغاية من القانون باتت ىي كفالة ادلساواة الطبيعية بوصفها مفهوماً يسعى اىل تأكيد ذات الفرد
تأكيداً حراً ،اال إن ىذه النظرة اىل القانون تغَتت أيضاً ،إذ صار يتظر اليو على إنو يكفل ،ليس ادلساواة الطبيعية ،بل
احلقوق الطبيعية ،فالقانون وجد حلمايتها ،وبذلك إنتقلت غاية القانون من االرادة اىل احلاجة ،ومن التوفيق بُت

( )1عبدالباقي البكري ،زىَت البشَت ،ادلدخل لدراسةالقانون ،بيت احلكمة للنشر والًتمجة والتوزيع ،بغداد ،ب.ت.تأريخ النشر،
ص 161وما يليها.
()2روسكو باوند ،مدخل اىل فلسفةالقانون ،ترمجة صبلح دباغ ،ادلؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ،بَتوت ،1967 ،ص 14
وما يليها.
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االرادات ادلختلفة أو التنسيق بينها اىل التوفيق أو التنسيق بُت احلاجات ادلختلفة من خبلل ربديد احلاجات اليت غلب
()1
االعًتاف هبا ،ومن مث ضماهنا قانونياً.
ويف ضوء ما تقدم ،فإن وظيفة القانون ،فضبلً عن أعليتها بالنسبة ألي رلتمع ،فهي تعد كبَتة يف اجملتمع الذي
يستهدف أفراده إقامة احلكم الرشيد فيو ،السيما وأن (سيادة القانون) تعد من أبرز اآلليات اليت يقوم عليها احلكم
الرشيد ،جنباً اىل جنب اآلليات األخرى ،اليت ال ؽلكن ربقيقها يف الواقع احليايت دبعزل عنو وخارج إطاره .دبعٌت إن
وظيفة القانون يف نطاق اجملتمع القائم على احلكم الرشيد غلب أن تتوافق مع األىداف اليت يسعى اليها أفراد اجملتمع،
وادلتمثلة يف بناء مرتكزاتو ،وعلى العكس من ىذا فإن قانوناً ال غلسد ىذه األىداف إظلا يعٍت تعارضو مع توجهات
احلكم الرشيد وأىداف القائمُت على إقامتو يف اجملتمع.
المطلب الثاني
دواعي إصالح قانون العقوبات
إن على القانون أن يساير ظروف احلياة االجتماعية دائمةاحلركة ،حىت ؽلكنو ربقيق وظيفتو كأداة للتقدم والرقي
وفقاً لطموحات اجلماعة ،وما تتطلع اليو من أىداف إقتصادية أو سياسية أو غَتىا )2(.لذلك فإن عدم مواكبة القانون

النافذ للتحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف نطاق اجملتمع يتطلب دون شك ربديثاً وتطويراً دبا يتماشى
معها ،فتطوير القانون يعٍت قيام الدولة ،وبالوسائل القانونية ،برفع فاعلية القواعد القانونية من خبلل تعديلها أو إلغائها
أو إستحداث قواعد قانونية جديدة.
اال إن تطوير القانون قد يتعارض مع ثباتو ،فبقاء القانون دون تغيَتات جوىرية دلدة طويلة من الزمن ىو ،ببل
شك ،دليل على دقة ص ياغتو وصحة األفكار وادلبادئ اليت يقوم عليها ،ويف ضوء ىذا الثبات تتعزز مسعة القانون
وىيبتو يف تنظيم العبلقات اإلجتماعية ،ما يكفل بالتايل وحدة النظر يف القضايا اليت تعد موضوعاً للتنظيم القانون من
خبللو .كما إن ثبات القانون دليل على ثبات العبلقات اإلجتماعية القائمة دون تغيَتات جوىرية تستدعي تغيَت
القانون أو إصبلحو )3(.ويف الوقت عينو ،إن القانون نفسو ىو عامل إلستقرار احلياة يف اجملتمع ،فهو يعمل على إرساء
()4
وتعزيز نظام زلدد ومبادئ وقواعد زلددة.
_____________________________________________________________________________________________

( )1روسكو باوند ،مدخل اىل فلسفة القانون ،ادلصدر السابق ،ص .57-39
( )2د.نبيل ابراىيم سعد ،د .زلمد حسن قاسم ،ادلدخل اىل القانون ،مصدر سابق ،ص .7
( )3كودريافتسوف ف.ن .القانون ،اإلنتهاك ،ادلسؤولية ،موسكو ،دار العلم ،1986 ،ص ( 50باللغة الروسية).
( )4الكسييف س.س.القانون والبَتوسًتويكا ،قضايا وأفكار وآفاق ،ادلنشورات القانونية ،موسكو ،1987 ،ص (7باللغة الروسية).
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إن القانون ؽلكن أن ػلقق وظيفتو اليت حددىا ادلشرع عندما يكون رلسداً حقاً للواقع اإلجتماعي ادلعاش من
جهة ،وكذلك عند مراعاتو آلفاق تطور اجملتمع من جهة ثانية .وينبع ذلك من إن القانون ىو عبارة عن التجسيد
القانوين لظروف احلياة االجتماعية .اال إن ىذا قد يتحقق يف بعض األحوال بصورة جيدة ،ويف أحوال أخرى ،بصورة
سيئة ،ويف احلالة الثانية ردبا يعوق القانون تطور احلياة االجتماعية ،وؽلسي بالتايل حرباً على ورق.
لذلك فإن تأريخ التجرًن والعقاب يف تغَت دائم وفقاً دلا تقتضيو الضرورات االجتماعية ،بل إن قيمة القواعد
القانونية بعامة والقواعد اجلنائية خباصة تتناسب مع إستيعاهبا لؤلحوال االجتماعية اليت تبلحق يف تغَتىا ادلعطيات
()1
االقتصادية والسياسية والثقافية والدينية.
إن طرح مطلب إصبلح القانون ،على وجو العموم ،يكون مرتبطاً بإحتوائو على ثغرات جوىرية ،اليت ؽلكن أن
تعود اىل عاملُت رئيسُت غَت متطابقُت من حيث الطبيعة ،أوذلما موضوعي ،وثانيهما ذايت ،لذلك فإن الثغرات يف
()2
القانون ؽلكن أن تقسم على أساس ذلك اىل ثغرات موضوعية ،وأخرى ذاتية.
وتكون الثغرات موضوعية عندما ترتبط بالتغيَتات ادلستمرة الطارئة على العبلقات االجتماعية اليت تعد موضوعاً
للتنظيم القانوين من جهة ،والتغيَتات ادلوضوعية-الذاتية يف السياسة القانونية (اجلنائية) للدولة ،من جهة ثانية .يف حُت
إهنا تكون ذاتية عندما تتعلق بالثغرات القانونية ،فيما ؼلص عملية سن القانون ،ومن ذلك :إصدار تشريعات غَت ذات
فاعلية ،أو من دون توافر جدوى إجتماعية كافية إلصدارىا ،أو تكون متضمنة أخطاء صياغية لغوية أو قانونية ،أو
()3
عند عدم اإللتزام دبعايَت زلددة يف تبويبها أو تنظيم قواعدىا.
وإرتباطاً بزمان ظهور الثغرات ؽلكن توزيعها اىل ثغرات إبتدائية ،وثغرات الحقة ،وتظهر األوىل حلظة إصدار
القانون ،وىي تعد إنعكاساً لعدم معرفة ادلشرع بصورة كافية بالوقائع اليت تتطلب تنظيماً قانونياً أو للنقص يف تقييمو
لتلك التدابَت القانونية ادلتخذة يف تنظيم العبلقات االجتماعية أو للمبالغة يف مثل ىذا التقييم .وينطبق ىذا على سبيل
ادلثال على حالة عدم إحتواء التشريع العقايب على جرائم من نوع معُت ،أو ما يسمى بالنقص او الفراغ التشريعي .أما
الثغرات البلحقة ،فيمكن أن تنشأ نتيجة التغيَتات الطارئة على طبيعة العبلقات االجتماعية ادلنظمة قانوناً (إزدياد
خطورهتا أو إطلفاضها) أو إرتباطاً بالتغيَتات اجلديدة ادلعاصرة يف السياسة اجلنائية للدولة ،إذ إن قانون العقوبات
_____________________________________________________________________________________________

( )1جاسم العبودي ،التجرًن والعقاب يف إطار الواقع االجتماعي ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،أربيل ،1990 ،ص .15
( )2الزروف ف.ف .الثغرات يف القانون وطرق إستبعادىا ،موسكو ،1974 ،ص ( 34-14باللغة الروسية).
( )3غالربين إ.م.السياسة اجلنائية والتشريع اجلنائي /يف كتاب :التوجهات األساسية دلكافحة االجرام ،موسكو،1975 ،
ص ( 76-47باللغة الروسية).
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أ.د .حسين عبدعلي عيسى

العراقي رقم ( )111لعام  1969مثبلً ؼلتلف اىل حد كبَت عما كان عليو قانون العقوبات البغدادي لعام ،1919
()1
كما إن األول بات اليوم ينطوي على ثغرات الحقة ما يتطلب إجراء التعديبلت ادلتطلبة عليو.
إن الثغرات قد ترتبط يف بعض األحوال حبصول أخطاء يف ربرير إصدار القانون أو عند طبع القانون يف اجلريدة،
فهي اخطاء لغوية أو ضلوية أو مطبعية ،فالقاعدة يف ىذه احلالة ،أنو غلوز تصحيحها دبجرد إستدراك ينشر يف اجلريدة
الرمسية يف عدد الحق للعدد الذي نشر فيو القانون إذا دعت احلاجةاىل ذلك )2(.اال إن الثغرات ؽلكن أن تؤثر يف معٌت
القانون أو مضمون أحكامو (جوىره) ،ففي ىذه األحوال يتوجب على السلطة التشريعية إصدار قانون جديد تصحح
()3
بو األخطاء اليت تضمنها القانون األول.
ويف رأي البعض )4(،إن النص يكون معيباً عندما ينطوي على خطأ مادي أو معنوي أو كان فيو نقص او
غموض ،أو كانت بعض أحكامو متعارضة مع البعض االخر أومع أحكام نصوص أخرى .فاخلطأ يكون مادياُ عندما
يكون ىناك خطأ يف تعريف دلفهوم جرؽلة ما ،ويف بعض األحوال يكون مرتبطاً خبطأ يف ترمجة مصطلح ،أما اخلطأ
ادلعنوي فهو اخلطأ الذي تكشف عنو القواعد العامة ،مثل النص يف القانون على العقاب على الشروع يف جرؽلة ال
يتحقق فيها ذلك لكوهنا من جرائم الفعل اجملرد مثبلً.
ويتمثل النقص يف إغفال لفظ ال يستقيم احلكم بدونو ،مثل عدم االشارة اىل أحد عناصر اجلرؽلة على الرغم
من ضرورة ذلك .ويتحقق الغموض عندما يكون أحد الفاظ النص ػلتمل أكثر من معٌت أو ربمل عبارتو أكثر من
معٌت ،كما يف تعريف جرؽلة السرقة يف قانون العقوبات العراقي ،الذي إشًتط أن يكون ادلال ادلختلس ماالً منقوالً ،ما
()5
تطلب إضافة فقرة اىل ادلادة العقابية نفسها بعد التيار الكهربائي أيضاً ماالً منقوالً.

_____________________________________________________________________________________________

( )1للتفاصيل حول ثغرات قانون العقوبات العراقي أنظر حبوثنا ،:االذباىات الرئيسة لتطوير التشريع العقايب العراقي ،القانون
والسياسة ،كلية القانون والسياسة ،جامعة صبلح الدين ،العدد  ،3كانون األول  ،2005الثغرات يف قانون العقوبات ،أسباهبا ووسائل
معاجلتها ،رللة كلية القانون للعلوم القانونية ،جامعة كركوك ،اجمللد  ،1العدد  ،1اجلزء  ،1السنة  ،2011أعلية الصياغة التشريعية
لقانون العقوبات يف تكييف الوقائع االجرامية ،رللة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة تكريت ،اجمللد  ،4العدد ،13
آذار .2012
( )2د .نبيل ابراىيم سعد ،د .زلمد حسن قاسم ،ادلدخل اىل القانون ،مصدر سابق ،ص .163
( )3حسام الدين كامل األىواين ،أصول القانون ،القاىرة ،1988 ،ص .118
( )4للتفاصيل :د .نبيل ابراىيم سعد ،د .زلمد حسن قاسم ،ادلدخل اىل القانون ،مصدر سابق ،ص  . ،332-329عبدالباقي
البكري ،زىَت البشَت ،ادلدخل لدراسة القانون ،مصدر سابق ،ص  119وما يليها.
( )5ادلادة 429 /من قانون العقوبات العراقي.
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أما عن التعارض ،فيمكن أن يكون بُت تشريعات متفاوتة يف الدرجة ،أو بُت نصوص تشريع واحد أو نصوص
تشريعات متساوية يف القوة أو صادرة يف وقت واحد.
فضبلً عن ىذا ،إن خطورة الواقعة االجرامية تلعب دوراً مهماً يف السياسة اجلنائية ،فهي مفهوم إجتماعي ،من
جانب ،وتأرؼلي من جانب آخر ،فالواقعة اليت تشكل خطورة على اجملتمع يف ظروف تأرؼلية معينة ،قد ال تكون
كذلك يف ظل ظروف تأرؼلية أخرى (سابقة) ،وعلى العكس من ذلك ،فالواقعة ؽلكن أن تصبح ذات خطورة على
اجملتمع إرتباطاً بالتغيَتات البلحقة يف الظروف التأرؼلية ،لذلك ومن أجل أن يكون التقييم القانوين اجلنائي للواقعة
اإلجرامية رلسداً سباماً جلوىرىا اإلجتماعي من الضروري إجراء تعديبلت جوىرية على القانون)1(.لذلك يبلحظ إن

عدداً من الوقائع اليت كانت تعد يف القوانُت العقابية القدؽلة جرائم ،مل تعد كذلك ،يف حُت إحتوت القوانُت العقابية
ادلعاصرة على جرائم مل تعرفها القوانُت العقابية القدؽلة.
المطلب الثالث
توجهات إصالح قانون العقوبات
كيف ؽلكن أن غلري اإلصبلح ادلنشود لقانون العقوبات؟ إن ىذا يرتبط ،يف ادلقام األول ،بفاعلية القانون
عامة ،وفاعلية القواعد القانونية اليت يتضمنها خصوصاً .لذلك فإن إصبلح قانون العقوبات ينبٍت على أساس دراسة ما
يتضمنو من قواعد قانونية جنائية ،وإستظهار األسباب اليت تعوق فاعليتها .ومن ادلهم هبذا اخلصوص أن ترتبط عدم
الفاعلية ىذه بالثغرات التشريعية ادلادية (ادلوضوعية) والذاتية ،وليس بالثغرات يف تطبيق القانون ،مثل عدم تطبيق قاعدة
أو قواعد يف القانون يف التطبيقات القضائية على الرغم من أعلية ذلك ،فاإلصبلح ادلنشود ىو إصبلح قواعد القانون،
وليس سياسة تطبيقو .كما إن اإلصبلح القانوين ،ال ؽلكن أن يتحقق اال من خبلل الدراسة ادلتعمقة للتطبيق العملي،
لذلك فإن أي دراسة دلدى فاعلية سريان القانون من ادلستبعد ربقيقها من دون اإلستناد اىل مناىج البحث اإلجتماعية
()2
ذات الصلة.
فضبلً عن ىذا ،إن التوصيات ادلتعلقة بإصبلح قانون العقوبات يتوجب أن تتوافق مع مبادئ السياسة اجلنائية
للدولة اليت تقوم على احلكم الرشيد ،وعلى رأسها :الشرعية ،ادلساواة أمام قانون العقوبات ،ادلسؤولية عن جرؽلة زلددة،
_____________________________________________________________________________________________

()1كودريافتسوف ف.ن .األسس النظرية لتكييف اجلرائم ،موسكو ،1963 ،ص ( 55باللغة الروسية).
()2براتوس.س .بشجوف.ف .األسس النظرية لتطوير التشريع السوفييت ،رللة الشرعية االشًتاكية ،1967 ،العدد ( ،)2ص 1
(باللغة الروسية).
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العدالة ،تقليص إزباذ تدابَت الردع اجلنائي ،اإلنسانية ،الدؽلقراطية ،وغَتىا.

()1

أ.د .حسين عبدعلي عيسى

دبعٌت إن اإلصبلح ادلنشود لقانون

العقوبات يكون إنعكاساً لسياسة الدولة بالنسبة دلواجهة االجرام يف اجملتمع ،وىذا يفًتض ،يف الوقت عينو ،التطوير
ادلتزامن مع التحوالت االجتماعية للمبادئ السابقة الذكر ،وذبسيدىا يف قواعد التشريعات العقابية ادلعتمدة يف رلتمع
()2
احلكم الرشيد.
إن االصبلح ادلنشود لقانون العقوبات إظلا يتعلق دبجتمع يسعى اىل إقامة احلكم الرشيد ،أو يستهدف تعزيز
ركائزه ،لذلك بات من مقتضيات ىذا االصبلح أن ينبع من خطة التنمية االقتصادية -االجتماعية للدولة ،ودبا
ينسجم مع خصائص البلد ادلعٍت ،كما إن سياسة التجرًن والعقاب يتوجب أن هتدف اىل ربقيق مقتضيات مصاحل كل
()3
قطاعات اجملتمع ،وأن تنسجما مع ظروف البيئة االجتماعية وتعرب عن قيم اجملتمع اجلديد.
ومن ادلبلحظ إن السياسة اجلنائية على توايل مراحلها يف اجملتمعات البشرية قد تفاعلت مع التطورات اليت
حلقت عموم األوضاع اال جتماعية يف ىذه اجملتمعات حبيث أصبح من الثابت إن السياسة العامة قد تركت بصماهتا
العميقة على السياسة اجلنائية ودفعت هبا أشواطاً بعيدة يف ذات إذباىها الذي ؽلثل اجلانب احملرك لآليديولوجية
()4
السائدة يف اجملتمع.
كما إن للوعي القانوين أبلغ األثر يف رفع فاعلية القواعد القانونية ،فالقاعدة القانونية اجملسدة لتصورات أفراد
اجملتمع واليت تتوافق مع أفكارىم ،تكون أكثر فاعلية مقارنة بتلك القواعد القانونية اليت ال تتوافق مع ىذه التصورات
واألفكار .دبعٌت إن نفاذ القاعدة القانونية يكون فاعبلً أكثر عندما يتوافق مع اجلوانب االجتماعية – النفسية للوعي

القانوين )5( .وىذا يقود اىل القول ،بإن إصبلح القانون يف نطاق احلكم الرشيد يتوجب أن يتوافق مع توجهات الوعي
القانوين االجتماعي الذي يقوم عليو.
إن ىناك عبلقة وثيقة بُت إصبلح القانون ومستوى الوعي القانوين وطبيعة سلوك ادلواطنُت ،اللذين غلري
تقييمهما على سلتلف ادلستويات :اجملتمع عموماً ،اجلماعات االجتماعية ،الفرد ،وهبذا يتوزع الوعي القانوين اىل وعي
قانوين إجتماعي ،ومجاعايت ،وفردي .لذلك ال ؽلكن القول بتحقق االصبلح ادلنشود دبراعاة الوعي القانوين ذلذه
_____________________________________________________________________________________________

()1حبثنا :ادلبادئ الدستورية للسياسة اجلنائية ،رللة جامعة السليمانية (كوفارى زانكوى سليماىن بو شى  ،)Bالعدد  17نيسان
.2006
()2حول أعلية ادلبادئ ادلذكورة يف إصبلح قانون العقوبات أنظر :قانون العقوبات ،ذبربة األظلوذج النظري ،ربت إشراف
ف.ن.كودريافتسوف س.غ .غالينا ،دار العلم  ،موسكو ،1987 ،ص ( 8باللغة الروسية).
( )3جاسم العبودي ،التجرًن والعقاب يف إطار الواقع االجتماعي ،مصدر سابق ،ص  17وما يليها.
( )4السيد يس ،السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،1973 ،ص  146وما يليها.
()5ياكوفلوف.أ.م .االجرام وعلم النفس اإلجتماعي ،ادلنشورات القانونية ،موسكو ،1971 ،ص ( 216باللغة الروسية).
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اجلماعة أو تلك ال غَت .كما إن مستويات الوعي القانوين يف نطاق احلكم الرشيد وثيقة الصلة بعملية إصبلح
القانون ،فالثغرات يف القانون من الصعب أن ربظى بالقبول يف ظل الوعي القانوين االجتماعي العايل ،واألمر نفسو
()1
بالنسبة لتطبيقاتو .ويكفي القول ،إن الوعي القانوين االجتماعي ادلتدين يؤدي اىل عدم جدوى أفضل القوانُت.
ولكن  ،ما ىي التوجهات اليت يتوجب أن ينطلق منها االصبلح القانوين؟ إن أبرز ىذه التوجهات ؽلكن أن
تنحصر فيما يأيت:
أوالً :السعي ضلو تضمُت قانون العقوبات حلول تلك ادلسائل ادلتعلقة بادلسؤولية اجلنائية ،تلك اليت ذبد مكاهنا،
ليس يف القانون ،بل يف نظرية القانون اجلنائي ،أو يف التوجيهات الصادرة من احملاكم األعلى درجة.
ثانياً :من ادلهم ربديد الفاصل ،وبدقة ،بُت السلوك الذي يعد جرؽلة ،والسلوك الذي ال يعد كذلك ،فالبت يف
ىذه ادلسألة ال يكتسب أعلية قانونية فحسب ،بل وكذلك أعلية إجتماعية كبَتة ،إذ إن مصائر كثَت من الناس إظلا
ترتبط بذلك .وىذا ما ػلدد الوجو األخبلقي للمجتمع ،فعدم الوضوح والتداخل يف احلدود بُت السلوك االجرامي وغَت
االجرامي يؤثر يف عملية تطبيق القانون ،وكذلك يف الوعي القانوين االجتماعي ،وينتهك (الشعور بالعدالة
()2
االجتماعية) ،ويقلل من ىيبة القانون والشرعية يف وعي الناس.
ثالثاً :ضمان ثبات عملية تطبيق القانون ،السيما يف حالة إحتوائو على قواعد تتضمن أركان جرائم يشوهبا
التعارض (تنازع القواعد القانونية اجلنائية) .وىذه ادلسألة ال تتعلق بعنصر ما من العناصر ادلكونة ألركان اجلرؽلة ،بل
بالعناصر كلها ،وخاصة الركن ادلعنوي للجرؽلة ،وهبذا اخلصوص يرى عدد من الفقهاء إن  %56من األخطاء ادلتعلقة
()3
بتحديد موضوع اإلثبات اجلنائي ذات عبلقة بالركن ادلعنوي للجرؽلة.
رابعاً :التثبيت القانوين دلبدأ الشرعية يف القواعد القانونية اجلنائية ،فهذا ادلبدأ يفًتض منح حقوق متماثلة واإللزام
بإلتزامات متماثلة بالنسبة للمواطنُت كافة .أي إن الشرعية تفًتض كذلك مساواة ادلواطنُت أمام قانون العقوبات ،كما

_____________________________________________________________________________________________

( )1كودريافتسوف ف.ن.شروط فاعلية القواعد القانونية /يف كتاب :فاعلية القواعد القانوينة ،ادلنشورات القانونية ،موسكو،
 ،1980ص ( 82باللغة الروسية).
()2لوكاشوفا.إ.آ .ادلعضبلت االجتماعية – االخبلقية للشرعية ،رللة الدولة والقانون ،1982 ،العدد ( ،)4ص  18وما يليها
(باللغة الروسية).
( )3بًتوخُت .إ.ل .القانون وعلم االجتماع ،موسكو ،1978 ،ص ( 269باللغة الروسية).
19

أ.د .حسين عبدعلي عيسى

إصالح قانون العقوبات ومستلزمات إقامة الحكم الرشيد

إن ذبسيد مبدأ الشرعية يف احلياة يفًتض أن تًتسخ يف وعي الناس تلك القيم االجتماعية ادلتمثلة ،مثبلً ،يف تعزيز ىيبة
()1
القانون والدولة والعدالة االجتماعية ودؽلومة النظام القانوين وغَتىا.
فضبلً عما تقدم ،إن إصبلح قانون العقوبات ،الذي لو مكانتو اخلاصة يف نطاق النظام القانوين للدول،
يتوجب أن يعرب عن سياسة الدولة يف مكافحة االجرام ،ودبا يرسخ مبدأ حتمية العقاب ،وضمان إحتوائو على تلك
التدابَت العقابية ادلعربة عن وظائف العقوبة اجلزائية ادلتمثلة يف (اجلزاء واإلصبلح والردع).
إن عملية اإلصبلح يف ظل احلكم الرشيد ال ؽلكن أن تتحقق ،بطبيعة احلال ،اال من خبلل وضع سياسة
جنائية (وطنية) تواكب التحوالت اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية ادلتعلقة باحلكم الرشيد على وجو التحديد،
وكذلك العمل على ذبسيدىا يف التشريعات العقابية الصادرة .كما إن ىذه العملية ال ؽلكن أن ربقق الغاية منها اال إن
جاءت معربة عن توجهات السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،وطنياً ودولياً ،تلك التوجهات اليت ذبد ضمانة لتجسيدىا من
خبلل إصدار القوانُت العقابية اجلديدة أو إجراء التعديبلت اجلوىرية على القوانُت العقابية النافذة.
لقد دلت ذبربة تطبيق قانون العقوبات العراقي منذ صدوره يف عام  1969وحىت اليوم على إحتوائو من جهة
على كثَت من الثغرات ،األمر الذي يستدعي دراسة قواعده من طرف متخصصُت يف القانون اجلنائي ،والعمل على
إستظهارىا  ،ومعاجلتها .كما إن التطورات ادلتسارعة على صعيد السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،كشفت ،من جهة ثانية،
عن ثغرات عديدة أخرى يف ىذا القانون ،ما يقتضي األخذ احلتمي بادلستجدات الطارئة فيها ،وعلى العكس من ذلك
سوف يكون ىذا القانون متخلفاً عن مواكبتها ،ما سوف يعوق بناء مرتكزات احلكم الرشيد.
لذلك ،ومن أجل أن يكون قانون العقوبات العراقي رلسدأً فعبلً دلتطلبات احلكم الرشيد ،وعامبلً يف تعزيز
آلياتو ،والسيما (سيادة القانون) ،من ادلتوجب أن تكون قواعده رلسدة لتوجهات السياسة اجلنائية ادلعاصرة.

المبحث الثاني
إصالح قانون العقوبات العراقيفي ضوء السياسة الجنائية المعاصرة
السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،ىي حصيلة لتطور السياسة اجلنائية ذاهتا ،لذلك فهي سبثل ادلنجزات اليت حققتها
على مدى قرون ،سواءً أكان ىذا على صعيد نظرية القانون اجلنائي وفلسفتو أم على صعيد سن القوانُت العقابية
الوطنية وادلقارنة ،وذبربة تطبيقاهتا ،وإللقاء الضوء على أبرز التوجهات ادلعاصرة واليت ؽلكن إعتمادىا يف إصبلح قانون
العقوبات العراقي سنتوقف ،على وجو اخلصوص ،عند (أنسنة القانون اجلنائي) ،و (توسيع دائرةالتجرًن) ،و (تدويل
القانون اجلنائي) ،وذلك يف ادلطالب الثبلثة اآلتية:
_____________________________________________________________________________________________

()1كودريافتسوف ف.ن .القانون ،اإلنتهاك ،ادلسؤولية ،مصدر سابق ،ص .53
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المطلب األول
أنسنة القانون الجنائي
تعد (أنسنة القانون اجلنائي) ،اليت سبثل توجهو اإلنساين ،توجهاً مهماً يف تطور القانون اجلنائي ،وتعود بداياتو
اىل النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،وذلك ربت تأثَت أفكار التنوير يف أوربا ،اليت إضلصرت أبرزىا على صعيد
القانون اجلنائي يف  :تقليص حاالت إزباذ عقوبة اإلعدام ،وكذلك ادلطالبة بإلغائها ،ومنع العقوبات ادلتعلقة باإلضرار
بأعضاء جسم االنسان ،وكذلك العقوبات الصارمة ،واإلعفاء من ادلسؤولية اجلنائية بالنسبة لصغار السن واالشخاص
ادلصابُت بعيوب عقلية ،ومن ذلك جرت ،على سبيل ادلثال ،يف النمسا وروسيا وتوسكانيا يف القرن الثامن عشر أوىل
احملاوالت دلنع إزباذ عقوبة اإلعدام ،ويف إنكلًتا مت يف الفًتة احملصورة بُت  1861-1826تقليص عدد من اجلرائم اليت
()1
عقوبتها اإلعدام من ( )200جرؽلة اىل أربع جرائم فقط.
ويف النصف األول من القرن العشرين طرأت تطورات إجتماعية وسياسية وإقتصادية كان ذلا اثرىا يف نشر أفكار
أنسنة القانون اجلنائي يف السياسة اجلنائية ،وذلك بالتوجو ضلو تشديد ادلسؤولية اجلنائية ،ومل يقتصر ىذا على الدول
الشمولية فحسب ،بل أنو مشل الدول ذات النظم الدؽلقراطية ،مثل إنكلًتا وفرنسا والواليات ادلتحدة األمريكية ،ففي
عدد كبَت من الدول مت التوسع يف إزباذ عقوبة اإلعدام ،السيما بالنسبة للجرائم ادلقًتفة ضد الدولة .ومل ِ
ينتو ىذا اال
مع إنتهاء ادلرحلة األوىل من (احلرب الباردة) يف منتصف اخلمسينات ،ففي دول ادلعسكرين الغريب واالشًتاكي برزت
من جديد تلك ادلساعي اليت تدعو اىل أنسنة القانون اجلنائي.
ويف ضوء ىذا التوجو يف السياسة اجلنائية ادلعاصرة يبلحظ إن كثَتاً من التشريعات العقابية عمل على ذبسيده
بقواعد تضمنتو ،ما يستدعي األخذ بو أيضاً عند طرح مسألة إصبلح قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة
 ،1969مع مراعاة مظاىره الرئيسة ،اليت تتمثل فيما يأيت:
أوالً :إلغاء عقوبة اإلعدام أو اإلمتناع عن إزباذىا :شهد القرن العشرون توجهاً عاماً ضلو إلغاء عقوبة اإلعدام أو

التقليل من حاالت إزباذىا ،بإستثناء الفًتة احملصورة بُت العشرينات واالربعينات من القرن العشرين يف أوربا .ففي هناية
الثمانيات ألغت أكثر من ثبلثُت دولة يف العامل عقوبة اإلعدام ،ومع بداية التسعينات ألغت أكثر من أربعُت دولة ىذه
العقوبة ،وإزداد يف السنوات األخَتة عدد الدول اليت عملت على إلغائها .ولكن بالتزامن مع ىذا ىناك توجو سلالف
يتمثل يف إعادة العمل بعقوبة اإلعدام أو توسيع نطاق تطبيقها يف عدد من الدول مثل :الصُت وإيران والسعودية
_____________________________________________________________________________________________

( )1التأريخ العادلي للدولة والقانون ،معجم موسوعي ،موسكو ،2001 ،ص ( 312باللغة الروسية).
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والواليات ادلتحدة األمريكية .ففي الواليات ادلتحدة األمريكية مثبلً صدر عام  1994قانون بشأن مكافحة إجرام
()1
العنف الذي رفع عدد حاالت إزباذ عقوبة اإلعدام دبقدار .%60
ثانياً :الغاء العقوبات البدنية :يعد إلغاء ىذه العقوبات توجهاً عاماً يف القانون اجلنائي يعود اىل حواىل مائيت
سنة ،إذ إنو برز يف أوربا يف القرن الثامن عشر ربت تأثَت أفكار التنوير ،وقد شهدت فرنسا ألول مرة إلغاء عدد من
ىذه العقوبات يف قانون العقوبات الصادر عام  ،1791ومت إلغاؤىا بشكل هنائي يف عام  ،1881وتبعتها ىولندا
( ،)1820وإيطاليا ( ،)1860والنمسا وبلجيكا ( ،)1867وأدلانيا ( )1936وإنكلًتا ( ،)1948والصُت (،)1949
)(2
واذلند ( ،)1955وكندا (.)1972
ومل تفقد ىذه ادلسألة أعليتها يف الوقت الراىن ،إذ التزال القوانُت العقابية يف أكثر من عشرين دولة يف العامل
تنص عليها ،السيما يف عدد من دول أفريقيا ،وكذلك يف الدول اإلسبلمية .ويبلحظ التوسع يف إزباذ العقوبات البدنية
على وجو اخلصوص يف الثمانينات ،وذلك بعد سنوات طويلة مل تتخذ فيها ،إذ أدرجت يف التشريعات العقابية يف
ليبيا ،وموريتانيا ،وإيران ،والسودان ،وباكستان ،واليمن ،يف حُت إزبذ تطبيقها مديات واسعة يف االمارات وادلملكة
العربيةالسعودية.
ثالثاً :عدم إزباذ عقوبة األشغال الشاقة :يف بداية القرن العشرين كانت األشغال الشاقة يف أغلب الدول تقريباً
تعد عقوبة تقليدية يف القانون اجلنائي ،ولكن بعد احلرب العادلية الثانية تغَتت النظرة اليها ،وأخذت تعد عقوبة صارمة،
لذلك ألغيت يف الداظلارك ( )1930وفرنسا ( )1960وأدلانيا ( (3)،)1970ومل يتحقق ىذا بصورة هنائية يف سويسرا
اال يف عام  ، 2007وعلى صعيد الواليات ادلتحدة األمريكية ربقق إلغاء ىذه العقوبة بصورة هنائية عام  ،1970اال
إهنا أعيدت يف والية االباما ،والغيت يف عام  1997ربت ضغط الرأي العام.
وشهدت السنوات األخَتة إلغاء ىذه العقوبة يف عدد من البلدان منها إيرلندا ( ،)1997ومصر (،)2003
وتركيا (.)2004
رابعاً :إلغاء عقوبة ادلصادرة العامة لؤلموال :يعود إلغاء ىذه العقوبة من التشريعات العقابية اىل مرحلة الثورة
الربجوازية يف فرنسا ،إذ ألغيت يف عام  ،1790وذلك ذبسيداً حلصانة ادللكية اخلاصة وقدسيتها .وقد شهدت هناية
_____________________________________________________________________________________________

( )1كوزاجكُت إ.د .القانون اجلنائي للواليات ادلتحدة األمريكية :صلاحات االصبلح ومشاكلو ،موسكو ،2007 ،ص 220
(باللغة الروسية).
( )2ؽلكن اإلطبلع باللغة الروسية على كثَت من القوانُت العقابية األجنبية (غَت العربية) على ادلوقع االلكًتوين:
/http://www.twirpx.com/files/law/criminal/foreign/codes
( )3أشجوف إ.ن ،.سيلياكوف ن.أ ،التشريع اجلنائي لدول اإلرباد األوريب ،موسكو ،2005 ،ص ( 174باللغة الروسية).
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القرن العشرين إلغاء ىذه العقوبة يف األغلبية الساحقة من البلدان ،وىذه العملية مستمرة بشكل كبَت يف الوقت
الراىن .ويبلحظ ىذا التوجو خاصة بعد عام  1970يف التشريعات العقابية لدول ادلعسكر االشًتاكي السابق
(أذربيجان ،كروزيا ،قرقيزيا ،ليتفيا ،مولدوفا ،أوزبيكستان ،أوكراينا ،إستونيا ،وكذلك دول أوربا الشرقية).
خامساً :إنتشار بدائل العقوبة ادلقيدة للحرية :لقد طرح الفقو اجلنائي األوريب يف النصف الثاين من القرن التاسع

عشر على بساط البحث مسألة إستبدال العقوبة ادلقيدة للحرية بتدابَت إجتماعية ،وقد تبٌت ادلشرع يف عدد من
التشريعات العقابية األوربية ذلك .اال إن تطبيق ذلك على نطاق واسع مل يتحقق اال يف هناية القرن العشرين ،ويف
السنوات األخَتة أوليت ىذه ادلسألة إىتماماً كبَتاً ،والسيما يف مؤسبرات منظمة األمم ادلتحدة بشأن ردع اإلجرام
والتعامل مع ادلذنبُت ،بل إن وثائق مؤسبرىا السابع سبق أن أشارت اىل بدائل العقوبة ادلقيدة للحرية ادلتمثلة يف الغرامة
والعمل االجباري من دون تقييد احلرية ،واالفراج الشرطي ،والتعويض.
ويف السنوات العشرين األخَتة ظهرت يف التشريعات العقابية بدائل جديدة للعقوبة ادلقيدة للحرية مثل :العمل
االجتماعي (العمل للمنفعة االجتماعية) ،واحلجز على احلرية ،واالحتجاز ادلنزيل ،واحلجز ادلرحلي.
إن عقوبة العمل االجتماعي تعود اىل مرحلة تأرؼلية قريبة ،إذ ظهرت يف فرنسا عام  ،1983ومن مث يف ىولندا
( ،)1989وزمبابا ( ،)1992واليونان ( ،)1996وكازاخستان وقرقيزيا ( ،)1997وأوكراينا ( ،)2001ومولدوفا
( ،)2002ورومانيا وطاجكستان وروسيا ( ،)2004وعلى الرغم من أن ىذه العقوبة قد ظهرت منذ مدة وجيزة ،اال
إهنا إنتشرت يف التشريعات العقابية ادلختلفة .واألمر نفسو ينطبق على عقوبة تقييد احلرية ،اليت تنص عليها التشريعات
العقابية يف كل من كازاخستان وساحل العاج وكوبا وبولندا والربتغال وروسيا وطاجكستان وأوكرانيا وفرنسا وتشيلي
وغَتىا.
وتعد عقوبة احلجز ادلرحلي شلاثلة لعقوبة احلجز على احلرية ،فهي تعٍت سبضية العقوبة ادلقيدة للحرية بصورة جزئية
(يف أيام العطل) ،إذ تستهدف ىذه العقوبة احلفاظ على العبلقات الطبيعية للمدان هبا من ناحييت األسرة والعمل.
وتنص عليها التشريعات العقابية يف ألبانيا ،والربازيل وادلكسيك والربتغال والواليات ادلتحدة األمريكية وفرنسا وإستونيا
وجنوب أفريقيا وغَتىا.
ويعد االحتجاز ادلنزيل تدبَتاً عقابياً جديداً بدأ بالظهور يف السنوات األخَتة يف عدد قليل من البلدان ،ومنها
بوليفيا وإنكلًتا وإسبانيا وكولومبيا وادلغرب والواليات ادلتحدة األمريكية وتركيا والفيلبُت وغَتىا.
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سادساً :توسيع أسس اإلعفاء من ادلسؤولية اجلنائية أو زبفيفها :إن التوجو الرئيس ألنسنة القانون اجلنائي
والسياسة اجلنائية ينحصر يف البحث عن مناىج بديلة ومناسبة للبت يف النزاعات اجلنائية ،اليت سبكن من جهة من
إستبدال العقوبة ادلقيدة للحرية ببدائل عنها ،ويف ذبنب اللجوء اىل القضاء من جهة ثانية.

وقد بدأ (التصاحل مع اجملٌت عليو) بوصفو أساساً لئلعفاء من ادلسؤولية اجلنائية ػلصل على إعًتاف واسع يف
سلتلف دول العامل بوصفو من بدائل السياسة اجلنائية التقليدية ،وذلك من خبلل مذىبُت ،أوذلما (العدالة التصاحلية)،
وثانيهما (الوساطة) .وينحصر جوىر ادلذىب األول يف إن الوظيفة األساس للعملية اجلنائية ال تنحصر يف معاقبة
ادلذنبُت فقط ،بل وكذلك يف إعادة حقوق اجملٌت عليو اليت إنتهكتها اجلرؽلة ،وكذلك يف إعادة العبلقات االجتماعية
ادلنتهكة اىل نصاهبا أيضاً .أما (التسوية) فتنحصر يف تعزيز مكانة اجملٌت عليو يف االجراءات اجلنائية ،ومنحها صفة
مدنية.
وشهدت السنوات األخَتة إنتشاراً لئلجراءات التصاحلية يف تطبيقات عديد من الدول مثل أسًتاليا وبلجيكا
وإنكلًتا والواليات ادلتحدة األمريكية وفرنسا وىولندا وكندا وأدلانيا وغَتىا.
وعلى الصعيد نفسو تطور مفهوم (الدفاع الشرعي) ،إذ ال يساءل جنائياً أو يعفى من ادلسؤولية اجلنائية بشكل

كامل يف حالة (ذباوز حدود الدفاع الشرعي) ،أو ال يعد ذباوزاً إرتكاب ادلدافع فعلو نتيجة التدخل أو اذلياج النفسي
العنيف أو اخلوف أو الفزع أو ما شابو ،كما يبلحظ ىذا يف التشريعات العقابية يف النمسا وبلغاريا والنرويج واليونان
وأدلانيا والداظلارك ومجهوريات يوغسبلفيا السابقة وكوبا وكازاخستان وغَتىا .وقد نصت ادلادة  37من قانون العقوبات
الروسي (حسب تعديل  )2003على إن فجائية االعتداء ؽلكن أن تكون أساساً لتكييف واقعة الدفاع بوصفها ذباوزاً
حلدود الدفاع الشرعي عندما (ال يتمكن ادلدافع من تثمُت درجة خطورة االعتداء وطبيعتو).
ويف السنوت األخَتة إنتشر يف التشريعات العقابية مفهوم (سبلمة العقل احملدودة) ادلعروف منذ النصف األول
من القرن التاسع عشر ،وذلك كأساس لتخفيف ادلسؤولية اجلنائية ،كما يف تشريعات دول االرباد السوفييت السابق
ودول أوربا الشرقية والربتغال وأثيوبيا.
سابعاً :تطور التدابَت ادلتخذة أزاء األحداث :لقرون عديدة عاىن األحداث (بل والصغار أيضاً) من قساوة
العقوبات ادلتخذة ضدىم ،ففي بداية القرن التاسع عشر ،ويف دولة متحضرة مثل إنكلًتا كان ؽلكن أن يتعرض الصغَت
لعقوبة اإلعدا م يف حالة سرقة قطعة خبز .اال إنو يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر تغَت ىذا ادلوقف يف القانون
األوريب واألمريكي ،إذ بدأ اإلعًتاف وبشكل واسع بأعلية وجود نظام خاص من العقوبة بالنسبة لؤلحداث ،يتميز
بتخفيف صرامة العقوبة أو إستبدال العقوبة بتدابَت ذات طبيعة إصبلحية وتربوية.
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وقد تطور ىذا ادلوقف اإلنساين أزاء األحداث يف النصف الثاين من القرن العشرين ،وذلك إرتباطاً بصدور
عديد من االتفاقيات الدولية ادلتعلقة حبماية حقوق الطفل .ويف ضوء ذلك ،بات نظام التدابَت اخلاص ػلظى بدعم
ادلشرع يف كثَت من التشريعات العقابية يف بلدان العامل كافة تقريباً .ويف أغلب دول العامل يوجد حالياً قانون خاص

باألحداث ،كما يف ادلانيا ( ،(1) )1974وإسبانيا ( ،)2000وسويسرا ( ،)2002ويف العراق يوجد أيضاً مثل ىذا
القانون ( ،)1976يف حُت يوجد باب خاص جبرائم األحداث وعقوباهتا يف تشريعات الدول األخرى (رابطة الدول
ادلستقلة ،ومجهوريات يوغسبلفيا السابقة وبلغاريا واجملر وفيتنام وىولندا ورومانيا وأثيوبيا وغَتىا).
ثامناً :احلد من العقاب (شطب أنواع من اجلرائم) :يف السنوات اخلَتة من القرن العشرين مت إستبعاد عديد من

االنتهاكات القانونية من دائرة التجرًن ،وغلري االكتفاء بادلساءلة االدارية عنها ،أي بوصفها سلالفات إدارية .ففي
السويد مثبلً مت يف السبعينات إلغاء ذبرًن الظهور يف األماكن العام يف حالة سكر ،كما ألغيت مجلة من اجلرائم ذات
الطبيعة األخبلقية ،أو اليت سبثل إنتهاكاً للعقيدة أو إىانة لشعارات الدولة أو إنتهاكاً لقانون الزواج ،بل وكذلك
()2
السرقات البسيطة.
وقد طرأت مثل ىذه التعديبلت يف كثَت من التشريعات العقابية يف سلتلف دول العامل ،ومن اجلرائم اليت شطبت
تلك ادلرتبطة بالعبلقات اجلنسية ادلثلية واإلجهاض والسرقات البسيطة والتسول واخليانة الزوجية واجلرائم الدينية
وادلنشورات اإلباحية.
ويبلحظ على صعيد التشريعات يف رابطة الدول ادلستقلة مثبلً إلغاء كثَت من اجلرائم يف هناية الثمانينات ،وذلك
إرتباطاً بالتحوالت االجتماعية الطارئة فيها.
المطلب الثاني
توسيع دائرة التجريم
لقد أدى تطور اجملتمع البشري وتعقد أشكال التنظيم االجتماعي وظهور أنواع جديدة من النشاط االقتصادي
ووسائل التقنية والتكنولوجيا اىل نشوء انواع جديدة من االعتداءات اإلجرامية ،وىذا يعٍت أن القانون اجلنائي يتوجب،
ومن دون توقف ،أن يواكب ىذه التحوالت يف حياة اجملتمع ،السيما إن إرتفاع درجة خطورة ىذا النوع أو ذاك من
اجلرائم يكون حصيلة لتضافر عدد من العوامل يف آن واحد .وخَت مثال على ىذا االرىاب ،فمن ادلعلوم إن جذوره
_____________________________________________________________________________________________

( )1شالينسكي أ.إ .القانون اجلنائي األدلاين ادلعاصر ،دار الطريق ،موسكو ،2006 ،ص ( 334باللغة الروسية).
( )2آنانيان ل.ل .بعض مشاكل السياسة اجلنائية يف بلدان أوربا الشمالية ،موسكو ،1992 ،ص  22وما يليها (باللغة الروسية).
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تعود اىل عوامل إجتماعية وسياسية ودينية وغَتىا ،اال إن تطور التقنية واألسلحة وإرتباط االرىاب باإلجرام االقتصادي
ادلنظم رفع اىل حد كبَت من درجة خطورة ىذا اإلجرام ادلستحدث.
إن ذبرًن الوقائع اجلديدة ال يتعلق بباب معُت يف القسم اخلاص من التشريع العقايب ،إذ إنو مشل أبوابو كافة ،بل
وأدى اىل إستحداث أبواب جديدة مل تكن معروفة من قبل ،بشأن اجلرائم البيئية أو ادلعلوماتية مثبلً .ويبلحظ أن
السنوات الثبلثُت األخَتة شهدت ظهور أنواع جديدة من اجلرائم ادلرتبطة باالرىاب واجلرؽلة ادلنظمة واجلرائم االقتصادية
وغسيل األموال والفساد والبيئة ،وجرائم احلاسوب وادلنشورات اإلباحية ادلتعلقة باألطفال واخلطر النووي واالشعاعي

والتقنية الطبية  ،اليت يستحسن أن يضمها ادلشرع العراقي اىل أحكام قانون العقوبات رقم ( )111لعام ،1969
وسنتطرق اليها بإغلاز:
أوالً :جرائم االرىاب :يف القانون اجلنائي ادلعاصر يتصف ذبرًن ىذه اجلرائم بطابعو الشامل ،إذ إن ذبرًن
االرىاب يتضمن ذبرًن االرىاب وخطف الرىائن وخطف الطائرات والببلغ الكاذب عن العمل االرىايب.
ومن ادلعلوم إن االرىاب ال يعد جرؽلة جديدة بالنسبة لكثَت من الدول ،إذ كان يعد مشكلة إجتماعية كبَتة يف
القرن التاسع عشر ،اال إنو حىت منتصف القرن العشرين كان يتصف بطبيعة فردية ،إذ كان العمل االرىايب يطال عادة
إحدى الشخصيا ت يف الدولة ،لذلك كان يكفي إعتماد األحكام التقليدية يف القانون اجلنائي دلواجهتو ،ويف عدد من
)(1
الدول مت ذبرًن عدد من صوره ادلتمثلة يف قتل رئيس الدولة أو الشروع يف ذلك.
ولكن مع تطور التقنية احلديثة والتغيَتات السياسية يف العامل يف الستينات بدأ االرىاب يتخذ صوراً جديدة
وأكثر خطورة ما إستدعى التدخل الفاعل للمشرع يف مواجهتها ،سواءً على الصعيد الدويل أم الداخلي.
ففي عام  1970أقرت إتفاقية الىاي دلكافحة االستيبلء غَت ادلشروع على الطائرات ،ويف عام  1971إتفاقية
مونًتيال دلكافحة األفعال غَت ادلشروعة ضد أمن الطَتان ادلدين ،ويف عام  1988الربوتوكول ادلتعلق بأعمال العنف غَت
ادلشروعة يف ادلطارات الدولية .ويف التسعينات أقرت قواعد خاصة بشأن ادلسؤولية عن القرصنة اجلوية وأدرجت
التشريعات العقابية لكثَت من الدول (االرباد السوفييت  ،1973اجلزائر  ،1975اليونان  ،1976تركيا  ،1979اذلند
 ،1982السويد .)1990
وبالتزامن مع ذبرًن القرصنة اجلوية ،مت يف السبعينات ذبرًن مجلة من اجلرائم ذات الطبيعة االرىابية يف تشريعات
سلتلف الدول ،ففي أدلانيا صدر قانون مواجهة االرىاب ( ،)1976ومثل ذلك يف إنكلًتا واليونان وإيطاليا (،)1978
_____________________________________________________________________________________________

( )1نصت م 223 /عقوبات عراقي على عقوبة اإلعدام عن قتل رئيس اجلمهورية عمداً (فقرة  ،)1ويعاقب بالسجن ادلؤقت عن
اإلعتداء الذي ال يبلغ درجة القتل عمداً أو الشروع يف ذلك (فقرة  ،)2وكذلك على إزباذ العقوبات نفسها بالنسبة لقتل رئيس دولة
أجنبية أثناء وجوده يف العراق يف زيارة رمسية (فقرة .)3
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وكذلك يف فرنسا ( ،)1986وتركيا ( ،)1991والداظلارك ( ،)2002وبلجيكا وفنلندا والسويد ( )2003وىولندا
( .) 2004ويف عدد من الدول إضيفت اىل التشريعات العقابية مادة أو رلموعة مواد لتجرًن االرىاب ،كما يف روسيا
( ،)1994وببلروسيا ( ،)1997ومن ادلبلحظ إن القوانُت العقابية الصادرة بعد عام  1992تتضمن قواعد أو فصول
خاصة بادلساءلة اجلنائية عن النشاط االرىايب.
إن إصبلح التشريعات العقابية يف السنوات األخَتة يسَت يف إذباه ذبرًن الصور اجلديدة للنشاط االرىايب ،إذ
ظهرت قواعد عقابية جديدة خاصة بتجرًن سبويل االرىاب ،كما يف اجلزائر ( ،)1995وإنكلًتا ( ،)2000وأوزبكستان
( ،)2001وأسًتاليا وروسيا وآذربيجان ( ،)2002وسويسرا (.)2003
ويوجد ىناك توجو لتجميع القواعد العقابية اخلاصة دبواجهة االرىاب يف نطاق قانون واحد ،ففي
 2002/6/13إزبذ رللس االرباد األوريب القرار رقم ( ،)2002/475/JAIاخلاص دبكافحة االرىاب ،الذي تضمن
ربديد مفهوم االرىاب وصوره.
وقد إستدعى إزدياد خطورة االرىاب يف القرن احلادي والعشرين تدخل ادلشرع فصدرت عديد من التشريعات
هبذا اخلصوص يف إنكلًتا ( )2000والواليات ادلتحدة األمريكية وكندا ( ، )2001واذلند (.)2002
ثانياً :االجرام ادلنظم :ظهر االجرام ادلنظم وإزبذ نطاقاً واسعاً يف الواليات ادلتحدة األمريكية وإيطاليا يف النصف
األول من القرن العشرين ،اال إن مواجهتو حىت الربع األخَت من القرن نفسو إستندت اىل القواعد اجلنائية ادلتعلقة
بادلساعلة واالتفاق اجلنائي.
ولكن إرتباطاً بتطور صور االجرام ادلنظم وإزدياد خطورهتا مت إعتماد وسائل قانونية جديدة دلواجهتو ،ومنها على

صعيد التشريعات العقابية ،ففي بداية السبعينات أخذ ادلشرع بإيقاع ادلسؤولية اجلنائية عن واقعة إنشاء ادلنظمة
االجرامية أو ادلشاركة فيها ،كما ظهرت قواعد جنائية ربدد مفهوم ادلنظمة اإلجرامية وتعاقب على ادلشاركة يف نشاطها،
كما يف القوانُت العقابية للنمسا ( ،)1974وإيطاليا ( ،)1982وكندا ( ،)1997وبلجيكا ( ،)1999وربتوي
القوانُت العقابية الصادرة بعد عام  1992كلها تقريباً على قواعد شلاثلة.
وأخذ ادلشرع يف عدد من الدول بنهج إصدار قوانُت خاصة دبكافحة االجرام ادلنظم ،وذلك بإدراج التدابَت
اجلنائية ،ادلوضوعية واإلجرائية ،وكذلك اإلدارية فيها ،ومن ذلك قانون بشأن الرقابة على االجرام ادلنظم يف الواليات
ادلتحدة األمريكية ( ،)1970وقانون التصدي لؤلعمال غَت ادلشروعة ألعضاء العصابات يف اليابان ( ،)1991وقانون
بشأن مكافحة االجرام ادلنظم يف أدلانيا ( ،)1994وتبله يف أدلانيا أيضاً قانون بشأن ربسُت مكافحة االجرام ادلنظم
( ،)1998وقانون ردع االجرام ادلنظم يف جنوب أفريقيا (.)1998
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ثالثاً :اجلرائم االقتصادية :يتعلق التوجو الرئيس يف تطور التشريعات اخلاصة باجلرائم االقتصادية يف تقنينها على

الصعيد العادلي ،وينبع أساس ذلك من االصبلحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اجلذرية اليت طرأت يف النصف
الثاين من الثمانينات ،ذلك إن القواعد اجلنائية اجلديدة ادلكرسة دلكافحة اجلرائم االقتصادية اجلديدة إظلا إستهدفت
محاية إقتصاد السوق .لذلك شهدت التشريعات العقابية ،السيما يف الدول االشًتاكية السابقة ،تعديبلت جوىرية يف
االبواب والفصول اخلاصة باجلرائم االقتصادية ،وىذا ينطبق على فيتنام والصُت والؤوس ودول التوجو االشًتاكي
السابقة.
ويف عدد من الدول تطلبت مواجهة ىذه اجلرائم االعًتاف بادلسؤولية اجلنائية لؤلشخاص اإلعتبارية ،ىذا على
الرغم من إن ذلك مل يكن جديداُ بالنسبة لتشريعات عدد من الدول مثل إنكلًتا والواليات ادلتحدة األمريكية
وأسًتاليا ،اال إن تطبيقو إزبذ نطاقاً عاماً يف السنوات األخَتة ،فادرج يف التشريعات العقابية لكل من ىولندا

( ،)1976وفرنسا ( ،)1992وفنلندا ( ،)1995والصُت ( ،)1997وإستونيا ( ،)2001ومولدوفا وبولندا
( ،)2002وسويسرا ( ،)2003ورومانيا (.)2004

وأخذ عدد من الدول دبوقف وسط ،إذ ال تعًتف تشريعاهتا العقابية بالشخص اإلعتباري بوصفو فاعبلً للجرؽلة،
ولكن ؽلكن أن تتخذ أزاءه سلتلف التدابَت العقابية كما يف النمسا وألبانيا وإسبانيا وادلكسيك وبَتو.
رابعاً :غسيل األموال :ظهر االىتمام الدويل دبسألة غسيل األموال يف البدء إرتباطاً باالذبار بادلخدرات ،وذلك
ألن إنتقال (حركة) ادلال عرب احلدود يعد ميزة للعمليات ادلرتبطة بغسل األموال ادلتحصلة من االذبار بادلخدرات.
لذلك ففي فيينا أقرت يف عام  1988إتفاقية األمم ادلتحدة بشأن مكافحة اإلذبار غَت ادلشروع بادلخدرات وادلؤثرات
العقلية ،اليت تضمنت ربديداً لغسيل األموال ادلرتبط بادلخدرات بوصفها جرؽلة .ومن أىم ادلواثيق الدولية أيضاً الصادرة
على الصعيد نفسو :إتفاقية رللس أوربا اخلاصة بضبط االيرادات ادلتحصلة من النشاط االجرامي وإظهارىا وضبطها
ومصادرهتا ،اليت اقرت يف  1990/11/8يف سًتاسبورغ ،وكذلك القانون النموذجي بشأن غسيل األموال ادلتحصلة
من ادلخدرات ،الذي وضعتو منظمة األمم ادلتحدة عام .1993
وبدءاً بعام  1990أجرت األغلبية الساحقة من الدول ،وبضمنها الدول ادلتطورة تعديبلت يف تشريعاهتا العقابية
دلواجهة غسيل األموال ،وبإستثناء عدد من التشريعات العقابية ،يبلحظ أن التشريعات العقابية اليت صدرت بعد عام
)(1
 1990تضمنت أركان جرؽلة غسيل األموال.
خامساً :جرائم الفساد :منذ عام  1990ىناك توجو يف التشريعات العقابية بعد الفساد ظاىرة خطَتة وبتعدي
نطاقها حدود الدولة ،بل إهنا تعد أحد عناصر االجرام ادلنظم الوطٍت والعابر للحدود ،ما إستدعي إىتمام اجملتمع
_____________________________________________________________________________________________

( )1من ذلك مثبلً م 261/من قانون العقوبات األدلاين النافذ.
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الدويل دلواجهتو .ففي عام  1996أصدرت منظمة األمم ادلتحدة إعبلن بشأن مكافحة الفساد والرشوة يف الصفقات
التجارية الدولية ،ويف عام  1997إتفاقية مكافحة رشوة موظفي الدول األجنبية لدى إجراء صفقات العمل الدولية،
ويف عام  1999إتفاقية رللس أوربا بشأن ادلسؤولية اجلنائية عن الفساد ،واخَتاً يف عام  2003إتفاقية األمم ادلتحدة
بشأن مكافحة الفساد.
إن إتفاقية مكافحة الفساد لعام  2003تتضمن ذبرًن رشوة ادلوظفُت العموميُت الوطنيُت وكذلك ذبرًن رشوة
ادلوظفُت العموميُت األجانب ،وتنص على إمكانية ذبرًن الرشوة يف القطاع اخلاص ،وال يرتبط شراء ذمم ادلوظفُت
)(1
بالرشوة وحدىا ،بل وكذلك باحلصول على أية إمتيازات غَت مشروعة.
ومن ادلنتظر أن ذبري يف السنوات ادلقبلة عملية ذبرًن الفساد الدويل بشكل متسارع وبصفتها جرؽلة مستقلة
قائمة حبد ذاهتا ،إذ ظهرت أركان ىذه اجلرؽلة يف التشريعات العقابية السًتاليا والنمسا وإنكلًتا وبلجيكا وبلغاريا وكندا
ىولندا والنرويج وفرنسا والسويد وسويسرا وغَتىا.
وعلى صعيد التشريعات اجلنائية يعد مصطلح (الفساد) مصطلحاً جديداً ،ففي السابق إستخدمت للتعبَت عن
األفعال ذات الطبيعة الفاسدة مصطلحات مثل الرشوة واالرتشاء وسوء إستعمال السلطة ،أما يف الوقت الراىن فقد
أمسى مصطلح (الفساد) معتمداً يف عدد من التشريعات العقابية لدول مثل اجلزائر والربازيل وقرقيزيا والصُت ومولدوفا
وفرنسا وغَتىا.
ويعد االذبار بالنفوذ (إستغبلل النفوذ) من صور جرائم الفساد اليت تنص عليها التشريعات العقابية يف اجلزائر
واجملر وكولومبيا وادلكسيك ومولدوفا وبَتو وفرنسا.
سادساً :جرائم البيئة :يف السنوات األخَتة طرأت تطورات يف السياسة اجلنائية إرتباطاً بأن العبلقات البيئية
ربولت اىل موضوع للحماية اجلنائية ،ويعود ىذا التوجو يف السياسة اجلنائية اىل السبعينات .ففي أغلبية القوانُت العقابية
الصادرة منذ عام  1994ادرجت اجلرائم البيئية يف باب أو فصل مستقل (قوانُت رابطة الدول ادلستقلة ،البوسنة،
اذلرسك ،فيتنام ،إسبانيا ،كولومبيا ،منغوليا ،بولندا وغَتىا).
وفضبلً عن اجلرائم البيئية التقليدية ظهر االجرام البيئي ادلنظم ادلرتبط بالتخلص من سللفات االنتاج ادلشعة
والكيماوية وما شابو ،ما إستدعى النص عليها والعقاب على إقًتافها بصرامة والسيما يف قوانُت رابطة الدول ادلستقلة
والصُت وإستونيا واجملر وبلغاريا ومجهوريات يوغسبلفيا السابقة وغَتىا.
_____________________________________________________________________________________________

( )1للتفاصيل حول ذلك :كوسار سعيد غفور ،آليات إنفاذ إتفاقية مكافحة الفساد لسنة  ،2003رسالة ماجستَت ،كلية القانون
والسياسة ،جامعة السليمانية ،2016 ،الفصل الثاين.
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سابعاً :جرائم احلاسوب :مع مرور الوقت ونتيجة إلنتشار احلاسوب وإستخدامو يف سلتلف نواحي احلياة
االجتماعية أخذت جرائم احلاسوب توىل أعلية أكرب .ومن ادلبلحظ إن اجلوانب األساسية يف اجملتمع وبضمنها ادلالية
باتت تعتمد على شبكات احلاسوب ،ما أدى اىل إنتشار جرائم احلاسوب ،لذلك فقد شهد العقدان األخَتان تطويراً
للقواعد اجلنائية فيما يتعلق دبواجهة ىذه اجلرائم وردعها.
ويف ضوء ذلك أجريت التعديبلت على التشريعات العقابية يف كل من كندا ( )1985وأدلانيا ( )1986واليابان
( )1987وإنكلًتا ( )1990وأيرلندا والربتغال وتركيا ( )1991وىولندا ولوكسمربغ ( )1993وبلجيكا (،)2000
وتتضمن القوانُت العقابية الصادرة بعد عام  ،1992وبضمنها قوانُت رابطة الدول ادلستقلة ودول البلطيق قواعد
وفصوالً خاصة هبذه اجلرائم.
ثامناً :االستغبلل اجلن سي لؤلطفال :إن ادليزة الرئيسة للقانون اجلنائي ادلعاصر تتمثل دون شك يف إيبلء العناية
الفائقة دبصاحل الصغار ،والسيما أزاء سلتلف أشكال العنف واالستغبلل اجلنسي وما شابو .وإرتباطاً بتطور التقنية
ادلعلوماتية أوليت يف السنوات األخَتة مسألة (ادلنشورات اإلباحية) إىتماماً كبَتاً ،فهي تعد جرؽلة ذات طبيعة دولية،

وتنبع إلتزامات الدول بإزباذ التدابَت العقابية ادلناسبة من الربوتوكول ادللحق (الربوتوكول التكميلي) بإتفاقية حقوق
الطفل ادلتعلقة باالذبار باألطفال ودعارة األطفال وادلنشروات االباحية اخلاصة هبم ،الذي اقرتو اجلمعية العامة لؤلمم
()1
ادلتحدة.
إن ضرورة إدراج قواعد قانونية بشأن ادلسؤولية اجلنائية عن ادلنشورات االباحية لؤلطفال تنبع من إن ادلنشورات
االباحية العادية ال تعد جرؽلة يف كثَت من الدول أو إهنا تعد جرائم تتصف بعقوبتها البسيطة.
ومع بداية  1990ظهرت قواعد خاصة بصدد ادلنشورات االباحية لؤلطفال يف التشريعات العقابية السًتاليا
واالرجنتُت وإسبانيا وايرلندا وروسيا وفرنسا والسويد وسويسرا وأدلانيا واليابان وجنوب أفريقيا والفيلبُت وغَتىا.
ويف نطاق مكافحة دعارة األطفال يبلحظ إن ىناك توجهاً ضلو تشديد ادلسؤلية اجلنائية عنها يف التشريعات
العقابية يف إنكلًتا وأدلانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا واليابان وفنلندا والنرويج وغَتىا .وعلى الصعيد نفسو ىناك توجو شلاثل
فيما يتعلق بالسياحة اجلنسية ادلتعلقة باألطفال يف التشريعات العقابية السًتاليا وإنكلًتا وكولومبيا ونيوزلندا والواليات
ادلتحدة األمريكية.
تاسعاً :اجلرائم ادلرتبطة باألمن النووي واالشعاعي :لقد أدى تطور التكنولوجيا وما يرتبط بو من أخطار اىل
تطور التشريع اجلنائي ،ففي السنوات العشرين ادلاضية ظهرت قواعد جنائية دلواجهةاخلطر ادلوجو ضد األمن النووي
_____________________________________________________________________________________________

( )1قرار رقم ( )RES/54/263يف .2000/5/25
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واالشعاعي ،ففي عدد من الدول أدرجت يف التشريعات العقابية أركان ىذه اجلرائم ،وخاصة يف النمسا ورابطة الدول
ادلستقلة وأدلانيا وكندا وكولومبيا وإسبانيا وكندا وىولندا والنرويج والواليات ادلتحدة األمريكية وغَتىا.
عاشراً :اجلرائم الطبية :يف السنوات األخَتة بدأ بالظهور ظلط جديد من اجلرائم ادلستحدثة ؽلكن أن تطلق عليها
تسمية (اجلرائم الطبية) ،اليت يرتبط ظهورىا بالتطورات ادلتصاعدة يف تكنولوجيا الطب يف العقد األخَت ،وبتزايد الطبيعة
التجارية للخدمات الطبية .وتتصف ىذه اجلرائم بكوهنا تعتدي على اإلنسان ،وكذلك على الصحة العامة ،ويتمثل
أبرزىا واليت عاقبت عليها التشريعات العقابية يف:
(أ) نقل األعضاء البشرية واالذبار هبا (رابطة الدول ادلستقلة ،بلغاريا ،إسبانيا ،فرنسا ،دول البلطيق ،العراق،
وغَتىا).
(ب) العمليات اجلينية غَت ادلشروعة (إسبانيا ،كروزيا ،اجملر  ،كولومبيا ،السلفادور وغَتىا).
(ت) إجراء التجارب الطبية على االنسان خبلفاً للقانون (أرمينيا ،اجملر ،أوكراينيا ،فرنسا ،إستونيا ،سلوفاكيا).

(ث) احلمل االصطناعي غَت ادلشروع (آذربيجان ،مولوفا ،رومانيا ،السلفادور ،فرنسا ،إستونيا وبعض الواليات
ادلتحدة األمريكية).
(ج) التعقيم الطيب غَت ادلشروع (آذربيجان ،ومولدوفا).
(ح) إستعمال الوسائل احملرمة يف التشخيص والعبلج وكذلك الوسائل الدوائية احملرمة (آذربيجان).
المطلب الثالث
تدويل القانون الجنائي
يعود ىذا التوجو يف السياسة اجلنائية ادلعاصرة اىل التطور الكبَت للقانون الدويل وتأثَته على تطور التشريعات
العقابية الوطنية نتيجة مسو القانون الدويل على القانون الداخلي ،وىو غلسد إلتزامات الدول النابعة من االتفاقيات
الدولية وادلواثيق الدولية األخرى.
وحصيلة لتطور العبلقات ذات الطبيعة اجلنائية وربوذلا اىل موضوع للتنظيم القانوين الدويل وذلك بالتناسب مع
تطور فروع القانون الدويل ظهر (القانون الدويل اجلنائي) ،الذي تشكل على أساس عدد من فروع القانون الدويل:
قانون األمن الدويل ،القانون الدويل االنساين ،التعاون الدويل يف مكافحة االجرام ،القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
ويف الوقت الراىن ،يتضمن القانون الدويل اجلنائي نظاماً معقداً ،ؽلكن أن يتوزع على النظم الفرعية اآلتية:
31

إصالح قانون العقوبات ومستلزمات إقامة الحكم الرشيد

 -1القانون الدويل اجلنائي بوصفو قانون احملاكم اجلنائية الدولية.
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 -2القانون اجلنائي الدويل بوصفو أحد فروع القانون الدويل العام ،الذي ينظم التعاون الدويل يف
مكافحة االجرام.
 -3القانون اجلنائي الدويل بوصفو رلموعة من القواعد القانونية الدولية والداخلية ،احملددة للعبلقة
التبادلية بُت النظم القانونية الوطنية خبصوص مسائل اإلختصاص القضائي وتسليم اجملرمُت واإلعًتاف باألحكام
القضائية األجنبية وغَتىا (تنازع القوانُت اجلنائي).
فضبلً عن ىذا ،يلحظ أيضاً ظهور نظم فرعية للقانون الدويل اجلنائي تتمثل يف القانون اجلنائي لئلربادات
()1
اإلقليمية العابرة للحدود ،ومنها القانون اجلنائي األوريب ،الذي بات موضوعاً لعديد من الدراسات والبحوث.
إن بدايات القانونالدويل اجلنائي تعود اىل ادلتطلبات اليت طرحها التطبيق العملي يف نطاق مكافحة االجرام
العابر للحدود ،الذي محل الحقاً تسمية (اجلرائم ذات الصفة أو الطبيعة الدولية) .وتعد (القرصنة) أوىل ىذه اجلرائم،
إذ أعًتف هبا العرف القانوين الدويل يف القرن الثامن عشر ،ومن مث (االذبار بالعبيد) على وفق قرار فيينا لسنة

)2(.1815ويف عام  1927إنعقد يف (وارشو) ادلؤسبر الدويل األول لتصنيف قواعد القانون اجلنائي ،الذي حصر ىذه
اجلرائم يف :القرصنة ،تزييف العملة واالذبار بالعبيد والنساء واألطفال ،ادلخدرات ،ادلنشورات اإلباحية ،وكذلك اجلرائم
()3
األخرى اليت حددت ادلسؤولية عنها على أساس ادلؤسبرات الدولية.
ومع إنتهاء احلرب العادلية الثانية أدرك اجملتمع الدويل شلثبلً بالدول ادلنتصرة إن عدداً من اجلرائم الوحشية ذات
الطبيعة اجلماعية تنطوي على هتديد لئلنسانية مجعاء ،وىي زبرج من اإلختصاص القضائي لكل دولة حدة ،وقد
محلت ىذه اجلرائم يف وثائق زلكمة (نورمربج) تسمية (اجلرائم الدولية) ،وقد ضمت يف البدء اجلرائم ضد السبلم،
جرائم احلرب ،واجلرائم ضد اإلنسانية ،ومن مث أضيفت اليها جرائم اإلبادة اجلماعية والفصل العنصري واإلستعمار
واإلستعمار اجلديد وا إليكوتسيد (التهجَت) وذبنيد ادلرتزقة .وقد إحتوى النظام األساس للمحكمة اجلنائية الدولية
( )1998/7/17ادلصادق عليو حىت عام  2002من طرف  100دولة على تقنُت (ذبميع) ،وإن مل يكن كامبلً،
للجرائم الدولية .وؽلكن القول إن ىذه الوثيقة الدولية تعد على وجو العموم أول مدونة جنائية دولية.
_____________________________________________________________________________________________

( )1مثبلً :شجدانوف يو.ن .ليخافسكايا.إ.س .القانون اجلنائي األوريب ،آفاق التطوير ،دار العبلقات الدولية ،موسكو2001 ،
(باللغة الروسية).
()2كاربتس إ.إ .اجلرائم ذات الطبيعة الدولية ،موسكو ،1979 ،ص ( 167باللغة الروسية).
()3كورس القانون اجلنائي ،اجمللد اخلامس ،القسم اخلاص ،ربت إشراف غ.ن.بورزنكوف ،ف.س.كمساروف ،موسكو،2002 ،
ص ( 341باللغة الروسية).
32

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد  .2العدد . 4کانون االول :2016ص ص 41-9
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ويف خبلل العقدين ادلاضيُت تطور القانون الدويل اجلنائي إرتباطاً بظهور صور جديدة من اجلرائم العابرة
للحدود ،وكذلك بالتهديدات اجلديدة للنظام اإلقتصادي العادلي ،ففي ىذه الفًتة ،كما تقدم ذكره ،عقدت إتفاقية
بشأن اإليرادات الناشئة عن النشاط اإلجرامي وإستظهارىا وضبطها ومصادرهتا (سًتاسبورغ  ،)1990وإتفاقية بشأن
شراء ذمم موظفي الدول األجنبية يف صفقات العمل الدولية ( ،)1997وإتفاقية رللس أوربا بشأن ادلسؤولية اجلزائية
عن الفساد ( ،) 1999وإتفاقية األمم ادلتحدة ضد االجرام ادلنظم العابر للحدود (باردلو  ،)2000وإتفاقية األمم
ادلتحدة دلكافحةالفساد (.)2003
كما وإزبذت اجلرائم ادلعلوماتية طابعاً دولياً ،إذ إهنا من اجلرائم العابرة للحدود ،لذلك ففي نوفمرب 2001
وقعت ثبلثون دولة ،ومن ضمنها الواليات ادلتحدة ادلريكية ،على إتفاقية بشأن جرائم احلاسوب ،اليت تضمنت ربديد
وسائل عامة بالنسبة للدول األطراف دلواجهة االنتهاكات القانونية يف نطاق شبكات احلاسوب.
وتتضمن (اجلرائم ذات الطبيعة الدولية) يف الوقت الراىن عشرات اجلرائم ادلتنوعة ،ومن ادلبلحظ إهنا يف تزايد
مستمر ،وذلك إرتباطاً بتعدد ادلصاحل الدولية ،ومصاحل الدول ادلتعرضة لئلنتهاكات وتوسعها ،وبالتايل زيادة أعداد ىذه
اإلنتهاكات وتنوعها.
إن تطور القانون الدويل اجلنائي ال يرتبط بتوسع نطاق اجلرائم ذات الطبيعة الدولية فحسب ،بل وكذلك بوجود
التوجو الدويل ضلو محاية حقوق اإلنسان ،ذلك إن قواعد القانون اجلنائي سبس بشكل مباشر حقوق اإلنسان وحرياتو
األساسية ،لذلك فإن مضمون القانون اجلنائي مل يعد كالسابق شأناً داخلياً يف الدولة ،ونتيجة لذلك بات موضوع
التنظيم القانوين الدويل يشتمل تدرغلياً أيضاً على تلك ادلسائل اليت ال سبس مباشرة مصاحل الدول األجنبية واجملتمع
الدويل ،ففي قرارات احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان للسنوات ( )1993 ،1988 ،1981عد فرض احلظر اجلنائي
على العبلقات ادلثلية بُت البالغُت إنتهاكاً للحق يف حصانة احلياة اخلاصة اليت نصت عليها اإلتفاقية األوربية حلقوق
()1
اإلنسان.
وفضبلً عن تطور القانون الدويل اجلنائي ،كما تقدم ،توسعت يف السنوت األخَتة فاعلية تطبيقو ،إذ إن ىذا
القانون فرض نفسو على القانون اجلنائي الداخلي ،وحدد نطاق تطوره وإذباىاتو ،فقد أدرجت عشرات الدول يف
تشريعاهتا العقابية القواعد القانونية الدويل ادلهمة ادلتعلقة بادلسؤولية عن اإلبادة اجلماعية والتعذيب واالذبار بالبشر
وغَتىا ،فادلشرع الوطٍت يسعى بذلك اىل اإللتزام بتلك االلتزامات النابعة من ادلواثيق الدولية ذات الصلة ،وال يرتبط

_____________________________________________________________________________________________

()1احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،قرارات سلتارة ،اجمللد األول ،نورما ،موسكو ،2000 ،ص ( 384-360باللغة الروسية).
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ىذا بالوعي بأعلية ذلك ،بل ألن ذلك يعد شرطاً للقبول يف عضوية ادلنظمات الدولية ،مثل رللس أوربا ،ومنظمة
التجارة الدولية ،وغَتىا ،وكذلك من أجل احلصول على ادلساعدات ادلالية من الدول ادلتطورة (ادلاضلة).
وغلري إدماج قواعد القانون الدويل يف التشريعات الداخلية ،خاصة لدى إجراء االصبلح العام للقانون اجلنائي،
فمنذ بداية عام  ، 1990يبلحظ إن أي مشروع لقانون العقوبات عند طرحو ينظر يف مدى توافقو مع (ادلعايَت
الدولية) ما يستدعي كقاعدة إشراك اخلرباء األجانب وشلثلي ادلنظمات الدولية يف وضع ادلشروع .وهبذه الصورة باتت
قواعد القانون الدويل اجلنائي جزءاً ال يتجزأ من أي تشريع عقايب معاصر.
إن الصفة ادلميزة للقوانُت العقابية كافة الصادرة حديثاً ىو إحتواؤىا كلها تقريباً على باب (فصل) خاص
با جلرائم الدولية (رابطة الدول ادلستقلة ،البلطيق ،إسبانيا ،منغوليا ،مايل ،بولندا ،الربتغال ،تركيا ،فرنسا ،أثيوبيا،
وغَتىا) ،يف حُت عمل عدد من الدول على إضافة ذلك اىل تشريعاهتا العقابية النافذة ،مثل فنلندا ( ،)2000مالطا
( ،)2002بلجيكا (.)2003
ويبلحظ إن عدداً من الدول أدرج ىذه اجلرائم يف فاربة القسم اخلاص من قانون العقوبات ،ما يدل على
أعليتها بالنسبة للمشرع الداخلي ،كما يف (ألبانيا ،التفيا ،ليفيا ،مولدوفا ،بولندا ،فرنسا ،إستونيا ،وغَتىا).
وقد عمل عدد آخر من الدول على إصدار تشريع عقايب خاص هبذه اجلرائم ،كما يف إنكلًتا وأدلانيا وىولندا
ونيوزلندا وجنوب أفريقيا وبروندي.كما عمل ادلشرع بشكل فاعل على إدراج اجلرائم األخرى اليت نصت عليها
االتفاقيات الدولية يف التشريعات العقابية الداخلية ،ومن ذلك على سبيل ادلثال التعذيب واإلذبار بالبشر.
إن إدراج التعذيب بوصفو جرؽلة قائمة حبد ذاهتا ،جنباً اىل جنب اجلرائم العنفية األخرى ،ودبا ؼلتلف جوىرياً
عنها يرتبط بادلقام األول باالىتمام اخلاص الذي أواله ادلشرع الدويل دلسألة ربرًن التعذيب ،ففي اإلعبلن العادلي
حلقوق اإلنسان ( ،)1948نصت ادلادة ( )5فيو على عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو ألي عقوبة أو معاملة
قاسية أو وحشية أو حاطة بالكرامة ،دبا يقلل من كرامتو أو تعد قاسية أو غَت إنسانية .وىذا ادلطلب بات قاعدة
قانونية دولية نص عليها العهد الدويل بشأن احلقوق ادلدنية والسياسية ،الذي أقرتو اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة يف
ديسمرب  .1966ويف عام  1970أقرت اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة إعبلن بشأن محاية مجيع األشخاص من
التعذيب واشكال ادلعاملة والعقوبة القاسية وغَت االنسانية واحملقرة للكرامة ،ويف ضوء ىذه اإلتفاقية عقدت يف عام
)(1
 1984االتفاقية الدولية دلناىضةالتعذيب.
_____________________________________________________________________________________________

( )1ىذه الوثائق الدولية متاحة على ادلوقع األلكًتوين دلنظمة األمم ادلتحدة:
http://www.un.org/ar/documents/index.html
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وقد أدرجت كثَت من الدول يف تشريعاهتا العقابية نصوصاً ذبرم التعذيب (أسًتاليا  ،1988آذربيجان ،1999
إنكلًتا  ،1988اليونان  ،1990تركيا  ،2004فرنسا  ،1992وكذلك أغلبية دول أمريكا البلتينية).
ويعد االذبار بالبشر من أقدم اجلرائم اليت تضمنتها االتفاقيات الدولية ،فأول إتفاقية دولية جاءت خاصة
دبواجهة االذبار بالنساء وقعت عام  ،1910ويف عام  1921أبرمت يف جنيف إتفاقية منع االذبار بالنساء واألطفال،
ويف عام  1950إتفاقية األمم ادلتحدة دلكافحة االذبار بالبشر وإستغبلل األشخاص اآلخرين يف الدعارة ،ويف عام
 2000بروتوكول ردع االذبار بالب شر ،وخاصة النساء واألطفال ،والتصدي لو والعقاب عليو ،ادلكمل إلتفاقية األمم
)(1
ادلتحدة ضد اجلرؽلة ادلنظمة العابرة للحدود.
وعلى أساس ذلك مت يف عديد من الدول ذبرًن االذبار بالبشر يف التشريعات العقابية ،وخاصة يف السنوات
اخلمس عشرة األخَتة (أسًتاليا ،أرمينيا ،كولومبيا ،ىولندا ،اجملر ،إسبانيا ،روسيا ،السويد ،وغَتىا) ،ويف عام 2000
عدلت الواليات ادلتحدة األمريكية تشريعاهتا من أجل ربقيق ىذا الغرض.
إن القانون الدويل اجلنائي ال يؤثر يف إصبلح أحكام القانون اجلنائي فيما يتعلق بقسمو اخلاص فحسب ،بل
وكذلك بقسمو العام أيضاً ،لذلك يبلحظ التوسع الكبَت يف إعتماد مبدأ اإلختصاص العادلي (الشامل) يف التشريعات
العقابية يف السنوات األخَتة.
لقد وضع ىذا ادلبدأ بعد احلرب العادلية الثانية ،وجاء معرباً عن إتفاقيات جنيف األربع لعام  .1949وىو
يطالب الدول دبقاضاة ادلشتبو يف إرتكاهبم للجرائم الدولية واجلرائم ذات الطبيعة الدولية ،وذلك بغض النظر عن
جنسيتهم ومكان إرتكاهبم للجرؽلة وتسليمهم لتلك الدولة اليت ؽلكن أن تقوم بذلك أو ترغب فيو.
وبصرف النظر عن الصعوبات الكبَتة يف تطبيقو فإن ىذا ادلبدأ يستخدم بصورة فاعلة يف التطبيقات ،وخاصة
يف إسًتاليا وبلجيكا والداظلارك وادلانيا وإسبانيا وىولندا وفرنسا وسويسرا.
إن خصائص تأثَت القانون الدويل اجلنائي على تطور القسم العام للقانون اجلنائي تنحصر يف إن ىذا التأثَت
يتحقق دبساعدة القواعد ذات الطبيعة االيصائية (التوصيات) أي ما يسمى بالقانون (الناعم) ،ومن ذلك على سبيل
ادلثال :القواعد الدنيا دلعاملةاحملكومُت (قواعد طوكيو) ،فمنذ ادلصادقة عليها أوصت اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة

_____________________________________________________________________________________________

( )1ساكار على زلمود ،اإلذبار غَت ادلشروع باألعضاء البشرية ،دراسة ربليلة مقارنة ،رسالة ماجستَت ،كلية القانون والسياسة،
جامعة السليمانية ،2016 ،الفصل الثاين.
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بتجسيدىا على الصعيد الداخلي واإلقليمي والدويل "مع مراعاة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
()1
للبلدان".
إن تدويل القانون اجلنائي ػلقق التوافق بُت التشريعات العقابية ،أي التقارب على أساس األحكام القانونية
الدولية العامةفيما يتعلق دبتطلبات التعاون الدويل ،وبطبيعةاحلال ،يتعلق األمر باجلانب اخلاص دبضمون التنظيم
اجلنائي ،وليس جبوىره ،وذلك إلختبلف النظم القانونية أحدىا عن اآلخر.

_____________________________________________________________________________________________

()1ادلواثيق الدولية بشأن حقوق االنسان ،موسكو ،1998 ،ص ( 235-217باللغة الروسية).
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الخاتمة
من خبلل ىذاالبحث ؽلكن التوصل اىل اإلستنتاجات والتوصيات الرئيسة اآلتية:
أوالً :اإلستنتاجات:
 -1إن احلكم الرشيد يقوم على دعائم ،ربتل (سيادة القانون) مكانة خاصة فيها ،وىو ما غلسد مكانة القانون
يف اجملتمع ،ودوره يف إستقراره وتعزيز التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت يعيشها ،وعلى ىذا
ا لصعيد تتجلى األعلية الكبَتة لقانون العقوبات يف ذلك من حيث محايتها من االعتداءات الواقعة عليها،
وكفالة حقوق أفراد اجملتمع وحرياهتم األساسية ،اليت تنص عليها الدساتَت والقوانُت ذات الصلة.
 -2إن قانون العقوبات ،شأنو شأن القوانُت األخرى ،ؽلكن أن يتضمن ثغرات ،منها ما يكون حصيلة لعملية
سنو ،ومنها ما يرتبط بالتحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،نتيجة لتطور اجملتمع صوب بناء دعائم
احلكم الرشيد وتعزيزىا ،وكذلك منها ما يتعلق بالتطور اجلاري على صعيد السياسة اجلنائية يف مواجهة
االجرام يف اجملتمع.
 -3إن التطورات اجلارية على صعيد السياسة اجلنائية ،وذبلياهتا ادلعاصرة ،اليت إنعكست يف التشريعات العقابية
احلديثة ،تشَت اىل تركيزىا على زلاور رئيسة ثبلثة ىي :أنسنة القانون اجلنائي ،وتوسيع دائرة التجرًن ،وتدويل
القانون اجلنائي ،وىي اليت يتوجب أن ذبد ذلا أنعكاساً يف عملية االصبلح ادلنتظر ربقيقها بالنسبة لقانون
العقوبات العراقي رقم ( )111لعام .1969
 -4تعد أنسنة القانون اجلنائي من أىم التوجهات وأقدمها يف السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،وتعمل الدول كافة على
أن تعكس تشريعاهتا العقابية ذلك ،السيما يف ضوء التطور ادلتسارع يف كفالة حقوق االنسان وحرياتو
األساسية .وىذا التوجو يتمثل خاصة يف :إلغاء عقوبة االعدام أو عدم إزباذىا ،والغاء العقوبات البدنية،
واالمتناع عن عقوبة االشغال الشاقة ،وإعتماد بدائل العقوبة اجلنائية ،وتوسيع أسس االعفاء من ادلسؤولية
اجلنائية أو زبفيفها ،وإعتماد تدابَت خاصة باالحداث ،واحلد من العقاب.
 -5يرتبط التوجو ادلتعلق بتوسيع دائرة التجرؽلفي السياسة اجلنائية ادلعاصرة بظهور أنواع جديدة من اجلرائم إرتباطاً
بالتطورات العاصفة اليت يشهدىا اجملتمع البشري ،يف سلتلف اجملاالت اإلجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وكذلك التقنية .ومن أبرز ىذه اجلرائم :االرىاب ،االجرام ادلنظم ،اجلرائم االقتصادية ،غسيل األموال ،الفساد،
جرائم البيئة ،االستغبلل اجلنسي لؤلطفال ،اجلرائم ادلرتبطة باألمن النووي واالشعاعي ،اجلرائم الطبية.
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 -6يكتسب التوجو ادلرتبط بتدويل القانون اجلنائي أعلية كبَتة يف السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،وىو يرتبط بظهور
القانون الدويل اجلنائي ،والتعاون الدويل يف مواجهة اجلرائم الدولية ،وكذلك اجلرائم ذات الطبيعة الدولية،
فضبلً عن ظهور صور جديدة من االجرام العابر للحدود ،أو ادلرتبطة بإنتهاكات حقوق االنسان وحرياتو
االساسية ،ما إستوجب تدخل اجملتمع الدويل دلكافحتها .وعلى رأس ىذه اجلرائم  :جرائم االبادة اجلماعية
واجلرائم ضد االنسانية وجرائم احلرب واالذبار بالبشر والفساد والتعذيب ،وغَتىا.

ثانياً :التوصيات:
 -1من أجل االضطبلع بعملية إصبلح متكامل لقانون العقوبات العراقي رقم ( )111لعام  1969نقًتح أن
تكلف هبا جلنة من احلقوقيُت ادلتخصصُت بالقانون اجلنائي ،شلن لديهم حبوث متعددة يف دراسة ىذا القانون،
على أن تضم ىذه اللجنة أيضاً عدداً من العاملُت يف سلك القضاء ،من ذوي اخلربة الكافية يف تطبيقاتو.

 -2إن عملية إصبلح قانون العقوبات العراقي يتوجب أن تكون شاملة من حيث إستظهار ثغراتو ،سواءً أتعلق
األمر بصياغتو التشريعية احلالية ،أم عدم دقة أحكامو ،أم نواقصو.

 -3من األعلية دبكان يف مسار عملية إصبلح ىذا القانون االسًتشاد بتجربة السياسة التشريعية للقوانُت العقابية
يف الدول األخرى ،والسيما تلك الدول اليت قطعت شوطاً كبَتاً يف ىذا ادلضمار.

 -4إن إصبلح قان ون العقوبات العراقي يتوجب أن يقوم على دراسة السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،والعمل على
ذبسيد مظاىرىا يف إحكامها ،تلك اليت كرس ىذا البحث لتوضيح أبرزىا.
 -5إن عملية إصبلح قانون العقوبات ىي عملية مستمرة ،فالسياسة اجلنائية ،دبحاورىا الرئيسة (التجرًن والعقاب
والردع) يف تطور متواصل ،ما يستدعي أن يكون ادلشرع العراقي على دراية مباشرة بو ،ومتابعة لكل جديد
طارئ ،من أجل إجراء التعديبلت ادلتطلبة على أحكام قانون العقوبات يف وقتو.
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قائمة المصادر
أوالً :باللغة العربية:

 )1أكرم نشأت ابراىيم ،السياسة اجلنائية ،دراسة مقارنة ،ط ،2شركة آب للطباعة ،بغداد.1999 ،
 )2توفيق فرج ،ادلدخل للعلوم القانونية ،الدار اجلامعية ،بَتوت.1993 ،
 )3جاسم العبودي ،التجرًن والعقاب يف إطار الواقع االجتماعي ،دار احلكمة للطباعة والنشر ،أربيل.1990 ،
 )4حسام الدين كامل األىواين ،أصول القانون ،القاىرة.1988 ،
 )5حسُت عبدعلي عيسى ،االذباىات الرئيسة لتطوير التشريع العقايب العراقي ،القانون والسياسة ،كلية القانون
والسياسة ،جامعة صبلح الدين ،العدد  ،3كانون األول .2005
 )6حسُت عبدعلي عيسى ،ادلبادئ الدستورية للسياسة اجلنائية ،رللة جامعة السليمانية (كوفارى زانكوى
سليماىن بو شى  ،)Bالعدد  17نيسان .2006
 )7حسُت عبدعلي عيسى ،الثغرات يف قانون العقوبات ،أسباهبا ووسائل معاجلتها ،رللة كلية القانون للعلوم
القانونية ،جامعة كركوك ،اجمللد  ،1العدد  ،1اجلزء  ،1السنة .2011
 )8حسُت عبدعلي عيسى ،أعلية الصياغة التشريعية لقانون العقوبات يف تكييف الوقائع االجرامية ،رللة جامعة
تكريت للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة تكريت ،اجمللد  ،4العدد  ،13آذار .2012
 )9دينيس لويد ،فكرة القانون ،ترمجة سليم الصويص ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.

 )10روسكو باوند ،مدخل اىل فلسفة القانون ،ترمجة صبلح دباغ ،ادلؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ،بَتوت،
.1967
 )11ساكار على زلمود ،اإلذبار غَت ادلشروع باألعضاء البشرية ،دراسة ربليلة مقارنة ،رسالة ماجستَت ،كلية
القانون والسياسة ،جامعة السليمانية ،2016 ،الفصل الثاين.
 )12مسَت تناغو ،النظرية العامة للقانون ،منشأة ادلعرف ،القاىرة.1985 ،
 )13السيد يس ،السياسة اجلنائية ادلعاصرة ،دار الفكر العريب ،القاىرة.1973 ،
 )14عبدالباقي البكري ،زىَت البشَت ،ادلدخل لدراسة القانون ،بيت احلكمة للنشر والًتمجة والتوزيع ،بغداد،
ب.ت.تأريخ النشر.
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 )15كوسار سعيد غفور ،آليات إنفاذ إتفاقية مكافحة الفساد لسنة  ،2003رسالة ماجستَت ،كلية القانون
والسياسة ،جامعة السليمانية ،2016 ،الفصل الثاين.
 )16نبيل ابراىيم سعد ،د .زلمد حسن قاسم ،ادلدخل اىل القانون ،القاعدة القانونية – نظرية احلق ،منشورات
احلليب احلقوقية ،بَتوت.2007 ،
 )17ىنري باتيفول ،فلسفة القانون ،ترمجة د .مسوحي فوق العادة ،منشورات عويدات ،بَتوت -باريس.1984 ،

ثانياً :باللغة الروسية:

 )1أشجوف إ،ن ،.سيلياكوف ن.أ .التشريع اجلنائي لدول اإلرباد األوريب ،موسكو.2005 ،
 )2آنانيان ل.ل .بعض مشاكل السياسة اجلنائية يف بلدان أوربا الشمالية ،موسكو.1992 ،
 )3بًتوخُت .إ.ل .القانون وعلم االجتماع ،موسكو.1978 ،
 )4براتوس.س .بشجوف.ف .األسس النظرية لتطوير التشريع السوفييت ،رللة الشرعية االشًتاكية،1967 ،
العدد (.)2
 )5التأريخ العادلي للدولة والقانون ،معجم موسوعي ،موسكو.2001 ،
 )6شالينسكي أ.إ .القانون اجلنائي األدلاين ادلعاصر ،دار الطريق ،موسكو.2006 ،
 )7شجدانوف يو.ن .ليخافسكايا.إ.س .القانون اجلنائي األوريب ،آفاق التطوير ،دار العبلقات الدولية ،موسكو،
.2001
 )8غالربين إ.م .السياسة اجلنائية والتشريع اجلنائي /يف كتاب:التوجهات األساسية دلكافحة االجرام ،موسكو،
.1975
 )9قانون العقوبات ،ذبربة األظلوذج النظري ،ربت إشراف ف.ن.كودريافتسوف س.غ .غالينا ،دار العلم،
موسكو.1987 ،

 )10كاربتس إ.إ .اجلرائم ذات الطبيعة الدولية ،موسكو.1979 ،
 )11الكسييف س.س.القانون والبَتوسًتويكا ،قضايا وأفكار وآفاق ،ادلنشورات القانونية ،موسكو.1987 ،
 )12كودريافتسوف ف.ن .األسس النظرية لتكييف اجلرائم ،موسكو.1963 ،
 )13كودريافتسوف ف.ن .القانون ،اإلنتهاك ،ادلسؤولية ،موسكو ،دار العلم.1986 ،
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 )14كودريافتسوف ف.ن.شروط فاعلية القواعد القانونية /يف كتاب :فاعلية القواعد القانوينة ،ادلنشورات
القانونية ،موسكو.1980 ،
 )15كورس القانون اجلنائي ،اجمللد اخلامس ،القسم اخلاص  ،ربت إشراف غ.ن.بورزنكوف ،ف.س.كمساروف،
موسكو.2002 ،
 )16كوزاجكُت إ.د .القانون اجلنائي للواليات ادلتحدة األمريكية :صلاحات االصبلح ومشاكلو ،موسكو،
.2007
 )17الزروف ف.ف .الثغرات يف القانون وطرق إستبعادىا ،موسكو.1974 ،
 )18لوكاشوفا.إ.آ .ادلعضبلت االجتماعية – االخبلقية للشرعية ،رللة الدولة والقانون ،1982 ،العدد (.)4
 )19احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ،قرارات سلتارة ،،اجمللد األول ،نورما ،موسكو.2000 ،
 )20ادلواثيق الدولية بشأن حقوق االنسان ،موسكو.1998 ،
 )21ياكوفلوف.أ.م .االجرام وعلم النفس اإلجتماعي ،ادلنشورات القانونية ،موسكو.1971 ،
ثالثاً :المصادر األلكترونية:

 )1وثائق منظمة األمم ادلتحدة ،متاحة على ادلوقع األلكًتوين:
http://www.un.org/ar/documents/index.html
 )2القوانُت العقابية األجنبية (غَت العربية) على ادلوقع االلكًتوين:
http://www.twirpx.com/files/law/criminal/foreign/codes/

رابعاً :القوانين:

 )1قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة .1969
 )2القوانُت العقابية العربية.
)3

القوانُت العقابية األجنبية.
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