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الملخص
إن النص اجلنائي تتم صياغته من قبل املشرع على النحو الذي يضمن محاية مصاحل متعددة وهذا هو
هدف السياسية اجلنائية احلديثة ،وهلذا جند من اهم خصائص هذا النص سواء أكان عقابياً أم اجرائياً ،انه
يتسم بصفة الدوام وكذلك انه غري حمدد مبوضوع معني بل انه نص عام جمرد يستجيب لكافة املتغريات
والتطورات اليت ميكن ان حتصل بغري ذلك.
واذا كان هذا املبدأ العام لكننا جند أن بعض احلاالت ال يصح معها تطبيق تلك النصوص ،فقد ال
يستجيب هلا -النص العقايب الدائم النفاذ -اما بسبب ان نطاق النص العقايب ال ميكن تطبيقه على تلك
احلاالت اليت حصلت بعده ،او ان هذه احلاالت اليت حتصل وكثرهتا حتتاج اىل نص جديد يستوعب كافة
التغريات اليت حتصل بعد ذلك ،أو ان طبيعة املصاحل احملمية مؤقتة فاهنا تستوجب نصاً عقابياً مؤقتاً ،ومن
هنا فقد ظهرت فكرة القوانني احملددة الفرتة فهي ال تغين عن النصوص االصلية لكنها تعاد حاالت وجرائم
حتصل بعد ذلك نظرا ملراعاة خصوصية اجلرائم اليت حتصل فيها والفرتات اليت تقع خالهلا كاجلرائم اليت حتصل
يف مواسم الصيد وكذلك حاالت احلرب وغريها من احلاالت.
الكلمات املفتاحية :القوانني اجلزائية ،تعدد القوانني ،املشرع.

 -1كلية القانون /جامعة القادسية.
 -2كلية القانون والعلوم السياسية /اجلامعة اإلسالمية.
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Abstract
The criminal text is drafted by the legislator in a manner that ensures the
protection of multiple interests. This is the goal of modern criminal politics.
Therefore, one of the most important characteristics of this text, whether
punitive or procedural, is that it is always permanent and is not specific to a
particular subject. Responds to all variables and developments that can
otherwise occur.
If this is the general principle, but we find that some cases are not valid
with the application of those texts, may not respond to them - the text of the
punishment of permanent access - either because the scope of the text
punitive can not be applied to those cases that occurred after, or that these
cases and the number of It requires a new text that accommodates all the
changes that happen after that, or that the nature of the protected interests
is temporary. It requires a temporary punitive text. Hence, the idea of the
specific laws has emerged. It does not dispense with the original texts but
deals with cases and crimes that take place after taking into account the
specificity of the crimes Where and where the periods occur Crimes that
occur in fishing seasons, as well as situations of war and other situations.

المقدمة
 اذ إن من اهم،إن النص العقايب تتم صياغته على النحو الذي يضمن محاية مصاحل خمتلفة ومتعددة
هذا خصائص هذا النص اتسامه بصفة الدوام وكذلك كونه غري حمدد مبوضوع حمدد بل عام جمرد لكي
.يستجيب لكافة املتغريات والتطورات اليت ميكن ان حتصل بغري ذلك
 إما الن نطاق النص،واذا كان هذا الكالم يعد مبدأ عام قد ال يصح اللجوء إليه يف حاالت أخرى
 او ان هذه احلاالت املشار إليها اليت حتصل،العقايب ال ميكن تطبيقه على تلك احلاالت اليت حصلت بعده
نتيجة لكثرهتا أو ألهنا وقتية بطبيعتها فإهنا حتتاج اىل نص جديد مؤقت بطبيعته ونطاقه يستوعب كافة
.التغريات اليت حتصل بعد ذلك على النص العقايب الدائم
ومن هنا فقد ظهرت فكرة القوانني املؤقتة الفرتة أو احملددة الفرتة فهي ال تغين عن النصوص االصلية
لكنها تعاد حاالت وجرائم حتصل بعد ذلك نظراً ملراعاة خصوصية اجلرائم اليت حتصل فيها والفرتات اليت
.تقع خالهلا فيه كاجلرائم اليت حتصل يف مواسم الصيد وكذلك حاالت احلرب وغريها
: اهمية البحث-:ًاوال

يشتق هذا البحث امهيته من خالل التعرف على دور املشرع يف استيعاب كافة اجلرائم اليت تقع املصاحل
 كما يتم التعرف من خالل البحث على االمهية العملية للنصوص،احملمية املقرر محايتها مبوجب النص العقايب
.او القوانني املؤقتة من خالل كشف امهية تشريعها وبيان جدوى تطبيقها
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ثانيا -:مشكلة البحث:

يتفرع عن هذا البحث جمموعة من التساؤالت منها ماهي القوانني احملددة الفرتة؟ وماهي االحكام
املوضوعة الناشئة عنها؟ وما هي االاثر االجرائية الناشئة عنها؟ ويتضمن البحث جمموعة من التساؤالت
الفرعية االخرى ،منها ما احلكم لو تعددت القوانني الفرتة يف وقت واحد؟.
ثالثا -:منهجية البحث:

ان املنهج الذي نتبعه يف هذا البحث هو املنهج التحليلي املقارن وذلك من خالل عرض موقف املشرع
العراقي ومقارنته مع جمموعة من التشريعات االخرى يتم الكشف من خالهلا على دقة وسالمة وموقف
املشرع العراقي يف صياغته لنصوص واحكام القوانني احملددة الفرتة.
المبحث األول :مفهوم القوانين المحددة الفترة
نتطرق يف هذا املبحث ابلتعريف للقوانني احملددة الفرتة أو ما يسمى ابلقوانني املؤقتة وأيضاً من مسمياهتا
القوانني حمددة النفاذ ،وعلى الرغم من اختالف مسمياهتا إال إهنا نصت عليها تشريعات الدول لتعاد
ظروف خاصة وطارئة ،ولغرض حبث تلك القوانني نقسم هذا املبحث على مطلبني يكون املطلب األول
للتعريف ابلقوانني احملددة الفرتة وأساسها واملطلب الثاين مربرات القوانني احملددة الفرتة وأنواعها.
املطلب األول :التعريف القوانني املحددة الفرتة

نقسم هذا املطلب على فرعني األول خيصص ملعىن القوانني احملددة الفرتة ،والفرع الثاين يكون لألسا
القانوين هلذه للقوانني.
الفرع األول :معىن القوانني حمددة الفرتة
نبني هذا الفرع على النحو اآليت:
أوال :املدلول الفقهي للقوانني حمددة الفرتة
تناول الفقه اجلنائي القوانني احملددة الفرتة بعدة تعريفات ،اذ عرفها احد الشراح أبهنا تلك القوانني اليت
تسن ملواجهة ظروف خاصة وطارئة ينتهي العمل هبا مبجرد زوال هذه الظروف( ،)3وهناك من الفقهاء من
يرى أبهنا هي القوانني اليت تصدر يف ظروف صعبة تواجه هبا الدولة أوضاعا استثنائية كاألزمات االقتصادية
والظروف الصحية أو احلوادث األمنية(.)4
ويرى أخر أبنه القوانني اليت تصدر ملواجهة ظروف خاصة يف حاالت احلرب والزالزل والكوارث الطبيعة
والفيضاانت وغريها(.)5
مما يالحظ على الفقه أنه يربط تلك التعريفات بظروف غري طبيعية فأحياانً يعرب عنها أبهنا ظروف
خاصة أو صعبة ،وما نالحظه بعد ذلك أن تلك القوانني ال تعاد موضوعات يف ظروف خاصة أو صعبة
فحسب وإمنا تعاد موضوعات يف ظروف طبيعية ،كتنظيم الصيد يف مواسم معينة ويف مواقع حمددة.
 -3د .عبود السراج ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،نظرية اجلرمية مطبوعات جامعة دمشق ،سوراي ،2007 ،ص.60
 -4د .مسري عالية ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مطبعة جمد للدراسات ،بريوت ،2002 ،ص.100
 -5د .امحد عبد الظاهر ،القوانني اجلنائية اخلاصة ،مطبعة دار النهضة العربية ،القاهرة ،2011،ص.101
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كما عرفت على أهنا القوانني اليت يصدرها املشرع ملواجهة فرتات استثنائية معينة أو أوضاعا حمددة
مرهوان ابملدة اليت يستغرقها الظرف الذي سنت ألجله ،ذلك الظرف الذي يف العادة ما يكون سياسيا أو
اقتصاداي(.)6
وهناك من أضاف على أن القوانني احملددة الفرتة هي اليت تصدر يف حاالت الطوارئ ملواجهة ظروف
حربية اقتصادية أو صحية استثنائية دون إن ينص على مدة سرايهنا وحيتاج إبطال العمل به إىل قانون يصدر
إبلغائها(.)7
ويرى أخر أبهنا تلك القوانني اليت حيدد املشرع نفاذ احكامها أبجل معني كاحلرب والكوارث الطبيعية
كالفيضاانت والزالزل وغريها(.)8
ويف تعريف أخر فهي قوانني عادة ما تصدر ملواجهة ظروف غري عادية مثل األزمات االقتصادية
والظروف الصحية اضطراب األمن وحالة احلرب وغريها (.)9
يبىن على كل التعريفات املتقدمة أن من أهم ما مييز القوانني احملددة الفرتة أو كما يسميها البعض
ابلقوانني املؤقتة ،أهنا اليت تصدر من اجل جترمي أفعال معينة خالل فرتة زمنية حتددها تلك القوانني حتديداً
صرحيا من حيث بدء وانتهاء العمل هبا ،حبيث انه و حبلول اتريخ انتهاء هذه القوانني تعد ملغاة وليس
هناك ضرورة إلصدارها قانون يقرر إلغائها فإذا مل تتضمن هذه القوانني وبشكل صريح حتديد مدة سرايهنا
أصبحت كالقوانني العادية(.)10
نستنتج من جممل التعاريف املذكورة أنفا ما أييت:
 .1إهنا قوانني تص ــدر ملواجهة ظروف اس ــتثنائية معينة او وض ــاعا حمددة طبيعية ويكون مرهون ابملدة اليت
يستغرقها الظرف ،أي أهنا قوانني ظرفية ترتبط مبوضوعات معينة تستوجب وجود قوانني مؤقتة لغرض.
 .2قوانني زمنية النفاذ ،أي أهنا ووفقاً إلرادة املشـ ـ ــرع صـ ـ ــدرت يف فرتة زمنية حمددة ترتبط مبصـ ـ ــلحة حممية
وجد املشرع ضرورة محايتها بنص عقايب مؤقت.
وميكن إن نعرفها على أهنا (القوانني اليت تصدر عندما تواجه الدولة ظروفاً استثنائية أو تلك اليت تنظم
جترمي افعال حيددها املشرع يف الظروف العادية).
اثنيا :املدلول التشريعي للقوانني حمددة الفرتة
مل يعرف املشرع  -وهذا هو املبدأ يف تناول املصطلحات اجلنائية  -القوانني حمددة الفرتة بل اكتفى
بتنظيمها ،كما فعل قانون العقوابت العراقي إذ أوردها يف املادة الثالثة منه واليت نصت على (إذا صدر قانون
بتجرمي وبتشديد العقوبة املقررة له وكان ذلك يف فرتة حمددة فان انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون تنفيذ العقوبة
احملكوم هبا وال مينع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم يف خالهلا).
 -6د .حممد زكي أبو عامر،قانون العقوابت القسم اخلاص،مطبعة دار اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر،1996،ص.133
 -7د .عبد القادر القهوجي ،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة احلليب احلقوقية،بريوت لبنان،2002،ص.114
 -8د.فخري عبد الرزاق صليب أحلديثي،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة الزمان،بغداد،1992،ص.72
 -9د .ضاري خليل حممود،البسيط يف شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة العاين،بغداد،2002،ص.71
 -10جاسم خربيط خلف،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة زين احلقوقية واألدبية ،بريوت ،2017،ص.56
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إما ابلنسبة إىل املشرع املصري أوردها يف املادة اخلامسة اليت نص فيها (ويعاقب على اجلرائم مبقتضى
القانون املعمول به وقت ارتكاهبا ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل احلكم هنائيا ،قانون أصلح للمتهم
فهو الذي يتبع دون غريه)(.)11
أما املشرع الكوييت فقد نص على القوانني املؤقتة يف قانون اجلزاء النافذ املادة السادسة عشر نصت على
انه (إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانون مؤقتا مبدة معينة أو قانون دعت إىل إصداره ظروف طارئة
وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب إثناء مدة سراينه ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان
ذلك قبل صدور احلكم النهائي خبصوص هذا الفعل ( ،)12وكذلك ما ذهب إليه املشرع العماين عندما نص
على أنه (...استثناء من حكم املادة ( )13من هذا القانون ،إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة
املقررة له ،وكان ذلك مؤقتا بفرتة حمددة ،فإن انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون إقامة الدعوى أو السري فيها
على ما وقع من جرائم خالل تلك الفرتة ،أو تنفيذ العقوابت احملكوم هبا.)...
وبعد عرض هذه النصوص نتساءل هل أن التشريعات املشار إليها إتفقت بشأن مصطلح حمدد جتاه
هذا املوضوع أم أهنا اختلفت على تسمية حمددة؟.
لإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي استطالع موقف التشريعات ،فعلى صعيد التشريع املصري جند أنه
تبىن مصطلح "فرتة حمددة" ،وذلك يف طيات املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري ،أما املشرع الكوييت
فإنه استخدم مصطلح "قانون مؤقت" ،وذلك يف املادة السادسة عشر من قانون العقوابت الكوييت ،إما
ابلنسبة للقانون العراقي فقد استخدم مصطلح "فرتة حمددة" ،وذلك يف املادة الثالثة من قانون العقوابت
العراقي ،وكذا احلال جنده منطبقاً على املشرع العماين فإنه استخدم املصطلح ذاته الذي تبناه املشرع العراقي،
وإستكماالً لالجابة عن سؤالنا املتقدم نرى أبن ذلك التباين النسيب يف املصطلح ال يؤثر على داللته وغاية
املشرع من تشريعه ،خاصة وأن املوضوعات املتبناة بني طيات النصوص املؤقتة هي واحدة أو متقاربة بني
تشريعات تلك الدول ،لذا فال وجود ألية فوارق تسجل يف هذا اخلصوص ،يف ظل توافق املضامني اليت
تبتغي معاجلتها تلك التشريعات.
الفرع الثاين :األساس القانوين للقوانني حمددة الفرتة
تبنت العديد من التشريعات القوانني حمددة الفرتة ( ،)13وذلك يف نوعني من التشريعات ،نبينها على
النحو اآليت:
أوالً :قانون العقوابت
تبنت اغلب القوانني العقابية ابلتنظيم واملعاجلة املوضوع حمل البحث ،فعلى صعيد املشرع العراقي فقد
أشار يف املادة الثالثة من قانون العقوابت العراقي إىل أنه (إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة
 -11د .علي حسني اخللف و د.سلطان عبد القادر الشاوي ،املبادئ العامة من قانون العقوابت ،مطبعة السنهوري،بغداد،2012،
ص.74
 -12املادة ( )16من قانون اجلزاء الكوييت رقم ( )16لسنة .1960
 -13ال يوجد يف تونس واملغرب واألردن واجلزائر نص خاص ابلقوانني حمددة الفرتة فإذا أهنى العمل مبقتضى قانون مؤقت إبهناء
األجل املعني قبل إن يصدر حكم ابت انقضت الدعوى ابلنسبة للجرائم اليت وقعت يف خالل هذا األجل.
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املقرر له وكان ذلك يف فرتة حمددة فان انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وال مينع من
إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم خالهلا).
أما ابلنسبة للقوانني حمددة الفرتة يف مصر فقد نصت املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري على
انه (يعاقب على اجلرائم مبقتضى القانون املعمول به وقت ارتكاهبا ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل
احلكم هنائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غريه).
يعين ذلك إذا صدر قانون وحتدد مدة سراينه لفرتة زمنية ما مبناسبة ظروف معينة لكي يطبق على أفعال
معينة فإذا انتهت هذه الفرتة الزمنية وحىت إن مل يصدر حكم ابت فانه ال يسري القانون الذي جيرم الفعل
أو يعاقب عليه بعقوبة اخف وكذا ال يسري القانون اجلديد هبذا الوصف (.)14
وتطبيقاً للنص املتقدم فقد قضت حمكمة النقض املصرية بـ(إن املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري
يف فقرهتا األخرية قد أفادت ان حكمها خاص ابلقوانني املؤقتة إي اليت تنتهي عند ارتكاب فعل يف مدة
زمنية حمددة فهذه هي اليت يبطل العمل هبا ابنقضاء هذه الفرتة بغري احلاجة إىل صدور قانون إبلغائها يف
مذكرة اإليضاحية لقانون العقوابت املصري فقد ذكرت هذه املادة صراحة إن حكمها يتناول حالة القوانني
املؤقتة وحالة قوانني وعلى ذلك فاألوامر العسكرية اليت تصدر مبناسبة اإلحكام العرفية غري حمددة مبدة معينة
وال جائز اإلبطال العمل هبا إال بناء على قانون يصدر إبلغائها وال ميكن اعتبارها من القوانني ابملعىن الذي
تقصده الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري (.)15
أما املشرع الكوييت يف قانون اجلزاء املادة السادسة عشر لسنة  1960نصت على انه (إذا كان القانون
الذي يقرر العقوبة قانون مؤقتا مبدة معينة أو قانون دعت إىل إصداره ظروف طارئة وجب تطبيقه على كل
فعل ارتكب إثناء مدة سراينه ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور احلكم
النهائي خبصوص هذا الفعل ( ،)16وكذلك ما ذهب إليه املشرع العماين عندما نص على أنه (...استثناء
من حكم املادة ( ) 13من هذا القانون ،إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة املقررة له ،وكان
ذلك مؤقتا بفرتة حمددة ،فإن انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون إقامة الدعوى أو السري فيها على ما وقع من
جرائم خالل تلك الفرتة ،أو تنفيذ العقوابت احملكوم هبا.)17()...
اثنياً :التشريعات اجلنائية اخلاصة
مل ِ
تكتف التشريعات حمل الدراسة املقارنة يف تبين املوضوع حمل البحث بل مت تطبيقه فعلياً ،فعلى سبيل
املثال جند أن املشرع مل يكتف ابلتطرق يف املادة الثالثة من قانون العقوابت العراقي إليه فقد أشار يف بعض
التشريعات اخلاصة( ،)18فقد نص يف إحدى التشريعات إىل أنه ()1(...مينع منعا ابات صيد احليواانت الربية
من اللبائن والطيور غري األليفة يف مجيع بوادي القطر اعتبارا من اتريخ هذا القرار وملدة مخس سنوات
 -14د.مصطفى كامل،شرح قانون العقوابت العراقي القسم العام يف اجلرمية والعقاب،مطبعة املصارف،بغداد،1949،ص83
 -15د.علي عبد القادر القهوجي ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مطبعة احلليب احلقوقية ،بريوت،2002 ،ص.115
 -16املادة ( )16من قانون اجلزاء الكوييت النافذ.
 -17املادة ( )14من قانون اجلزاء العماين رقم ( )7لسنة .2018
 -18د .سامي النصراوي،املبادئ العامة يف قانون العقوابت،مطبعة دار السالم،بغداد،1997،ص.55
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()2يعاقب املخالف اإلحكام هذا القرار وفقا للمادة التاسعة من قانون صيد احليواانت الربية ومحايتها رقم
 1958/40املعدل()3ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية ويتوىل الوزراء املختصون تنفيذ إحكامه.)19()...
كما نص على أن (...ميدد العمل أبحكام قرار جملس قيادة الثورة املرقم بـ ( )20يف 2000 / 1 / 27
ملدة سنة واحدة ،)20()...واملتضمن متديد العمل أبحكام قرار  /20/لسنة  2000حول دفع الغرامة عند
انتهاء نصف املدة يف السجن.
كما ذهب املشرع العراقي يف تشريع منفصل إىل متديد املدة اليت مينع فيها صيد االمساك ببيان ينشر يف
اجلريدة الرمسية ووسائل االعالم ،إذ أشار إىل أنه (..حتدد الشركة العامة خلدمات الثروة احليوانية ببيان ينشر
يف اجلريدة الرمسية ووسائل اإلعالم املدة اليت مينع فيها صيد األمساك يف احملافظات كافة )...ونص على أن
(مينع إستخدام طرق اإلابدة اجلماعية يف صيد األمساك كالسموم واملتفجرات واملواد الكيمياوية والطاقة
الكهرابئية.)21()...
وذهب يف تطبيق آخر إىل (...منع صيد االمساك منعا ابات يف املناطق وللفرتات الزمنية وفقا كما مبني
أدانه وذلك لغرض احملافظة على الثروة السمكية وزايدة انتاجيتها-4 ...املخالف يعرض نفسه للعقوابت
الواردة يف القانون ،)22()...وذهب كذلك إىل أنه (...مينع صيد الغزال يف البادية الشمالية ملدة مخس
سنوات.)23()...
املطلب الثاني :مسوغات القوانني الجزائية املحددة الفرتة وأنواعها

نقسم هذا املطلب على فرعني ،الفرع األول نبني فيه مربرات القوانني حمددة الفرتة ،أما الفرع الثاين
فنكرسه لتوضيح أنواع القوانني حمددة الفرتة.
الفرع األول :مسوغات القوانني حمددة الفرتة
إتضح فيما تقدم أبن القوانني احملددة الفرتة هي قوانني يصدرها املشرع ملواجهة فرتات استثنائية معينة
أو أوضاعا حمددة تطبيقها غري أهنا سنت ملواجهة ظروف معينة دون إن حتدد مدة معينة للعمل هبا بل ذلك
مرهون ابملدة اليت يستغرقها الظرف الذي سنت ألجله وهو الظرف الذي يف العادة سياسيا واقتصاداي حيث
ال ينتهي العمل هبا إال بصدور قانون يلغي العمل هبا( ،)24ان القوانني حمددة الفرتة تلك القوانني اليت حتدد
يف نصوصها مدة لسراين مفعوهلا فتحدد اتريخ انتهاء العمل هبا دون احلاجة حبلول هذا التاريخ إن صدور
قانون يلغيها وهي قوانني بطبيعتها تصدر يف حاالت ،منها:

 -19قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم  1277لسنة .1978
 -20ينظر قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )109لسنة .2001
 -21ينظر املواد ( )2-1من قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )30لسنة .2000
 -22ينظر قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )22لسنة .1983
 -23ينظر بيان مبنع صيد الغزال رقم ( )1لسنة  1963منشور يف جريدة الوقائع العراقية عدد  - 867يف .1963 - 10 - 6
 -24د.حممد صبحي جنم ،قانون العقوابت القسم العام،مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،2000،ص.133
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أوال :حالة الطوارئ
وهي تصدر وفق قانون خمصص حلماية كل أو بعض اجزاء البالد ضد اإلخطار النامجة عن عدوان
مسلح( ،)25وتتضمن جترمياً لبعض االفعال أو االمتناعات اليت تصدر خالهلا.
اثنيا :ظروف خاصة كحالة احلرب
عرف املشرع العراقي حالة احلرب ( ...أبهنا يراد حبالة احلرب حالة القتال الفعلي وان مل يسبقها إعالن
احلرب وحالة اهلدنة اليت توقف هبا القتال ويعترب يف حالة حرب الفرتة اليت حيدث فيها خطر احلرب مىت ما
أسهمت فعال بوقعها ،)26()...فقد تقتضي حالة احلرب اوضاعاً خاصة مما يستدعي معاجلتها عن طريق
القوانني احملددة الفرتة.
اثلثاً :االوضاع االقتصادية
هي اليت تدعو إىل إصدارها حاالت خاصة مؤقتة من اقتصادي سيئ كوجود نقص يف احلبوب أو
املواشي أو إي نوع أخر من املواد الغذائية ،أو أهنا تصدر ملواجهة ظروف خاصة او ملعاجلة طارئة كالقوانني
ابلتسعري اجلربي اليت تصدر خالل األزمات االقتصادية ،فاملصلحة العامة اليت تدعو املشرع إىل إصدارها
يوضع لفرتة زمنية حمددة صراحة أو تستنتج بصورة ضمنية من ظروف وضعه إن احلاالت اليت تؤدي إىل
اللجوء إىل هذه القوانني غري حمددة.
رابعاً :االوضاع املتعلقة ابلصحة العامة
يف كثري من االحيان حيدث وابء أو اضرار صحية تصيب االفراد فيعمل املشرع على مواجهة كافة
االفعال اليت قد تؤدي بطبيعتها اىل االضرار ابالفراد ،أو أهنا -القوانني املتعلقة ابحملافظة على الصحة العامة
عند انتشار وابء من األوبئة.
و هناك أسباب خمتلفة تدعو املشرع إىل إصدار قوانني مؤقتة فقد يقرر إجراء تعديل يف التشريع فريى
قبل إن يعتمده هنائيا جتريبه يف التطبيق مدة معينة من الزمن فيحدد له فرتة حىت يتمكن من الوقوف على
اأثر تطبيقه فيها ومثال ذلك ما قامت به بعض التشريعات األجنبية من إلغاء عقوبة اإلعدام خالل فرتة
حمددة حىت ختترب مدى أتثري ذلك على احلركة العامة لإلجرام أو على فئة معينة من اجلرائم خالل هذه الفرتة
أو كان يطلق املشرع احلرية االقتصادية لبعض العمليات االقتصادية يف قطاع معني وكان نشاطها من قبل
حمظور أو منظماً وذلك بقصد الوقوف على التحسن الذي يطرأ على الوضع االقتصادي وابإلضافة إىل
ذلك قد تدعو املشرع ظروف اقتصادية استثنائية أو طارئة كاألزمات السياسية واالقتصادية أو اضطراب يف
األمن العام إىل إصدار مثل هذا النوع من القوانني أو ظروف صحية أو حالة حرب أو إعالن حالة الطوارئ
غداة قيام الثورة او مترد يف كل هذه الظروف قد يلجا املشرع إىل إصدار القوانني املؤقتة (.)27
الفرع الثاين :أنواع القوانني احملددة الفرتة
هل القوانني احملددة الفرتة هي على نوع واحد أم أكثر من نوع؟
 -25د جميد ظاهر.علي ،املصدر السابق ،ص.133
 -26قانون العقوابت العراقي (نص املادة.)2/189
 -27د .حسن اجلوخدار ،تطبيق القانون اجلزائي من حيث الزمان ،دراسة مقارنة ،مطبعة دار الثقافة ،عمان ،بدون السنة ،ص.328
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أجاب الفقه عن ذلك ،منطلقاً من املعىن العام للقوانني حمددة الفرتة أنه واليت تتضمن وجود تشريعات
تسن لفرتات زمنية حمددة بنص صريح فيها أو بصورة ضمنية عن طريق معاجلة الظروف ،فهي تشريعات مت
وضعها ملواجهة حاالت ذات خصوصة معينة ،وبناءً على ذلك فهي تُقسم على كل من القوانني املؤقتة
حبكم النص والقوانني املؤقتة حبكم طبيعتها ،ونبينهما على النحو اآليت:
أوال :القوانني املؤقتة بنص
إن القوانني املؤقتة بنص هي تلك القوانني اليت يتم العمل هبا يف فرتة العمل القانون ،فيحدد املشرع
اتريخ االنتهاء العمل القانون ،و من مث فان هذه القوانني تلغى تلقائياً مبجرد حلول هذا امليعاد دون احلاجة
إلصدار قانون يلغيها وابلتايل فان القوانني املؤقتة هي اليت تنتهي عند ارتكاب فعل يف مدة زمنية حمددة
ويبطل هبا بعد تلك الفرتة بغري حاجة إىل صدور قانون إبلغائها( ،)28وعلى ذلك فإن املشرع يف هذا النوع
من القوانني يتضح منه االيت:
 .1إن املشرع حيدد يف نصوص القانون احملدد الفرتة فرتة العمل به واتريخ انقضائه كذلك.
 .2إن املش ــرع حيدد ص ـ ـراحة فرتة تطبيق تلك القوانني بص ــورة واض ــحة فيورد يف ص ــلب نص ــوص ــها اتريخ
انتهاء العمل هبا ومثاله بعد ش ـ ـ ـ ـ ــهر أو س ـ ـ ـ ـ ــنة أو ثالث س ـ ـ ـ ـ ــنوات ومىت حل هذا األجل ابنتهاء الفرتة
احملددة هلا فأهنا تلغى من تلقاء ذاهتا دون احلاجة إىل صدور قانون جديد يقرر ذلك( ،)29وعلى ذلك
فإننا ميكن أن نطلق على انتهاء فرتة العمل هبذا القانون دون تدخل تش ـ ـريعي جديد إللغائه ،اباللغاء
التلقائي للنص العقايب.
اثنيا :القوانني املؤقتة بطبيعتها
يف هذا النوع من التشريعات جنده أنه ال يعمد إىل حتديد مدة زمنية منصوص على سرايهنا على الوقائع
واالفعال الذي جاء ليعاجلها ،ولكن يستفاد من طبيعة األمور اليت تنظمها وإبطال العمل هبا يقتضي صدور
قانون إبلغائها وذلك القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ من القوانني كاألوامر العسكرية
اليت كانت تصدر يف حالة اإلحكام العرفية تصدر غري حمددة مبدة معينة وابلتايل ال جيوز إبطال العمل هبا
اال بناء على صدور قانون يصدر إبلغائها ،على عكس النوع االول ،ومثال ذلك القوانني والقرارات اخلاصة
ابلتسعري اجلربي فمن يتهم ابرتكاب جرمية بيع السلع بسعر يتجاوز الثمن احملدد يلزم تربئته إذا صدر قرار
حبذف هذه السلعة من جدول التسعري اجلربي(.)30
فقانون التسعري اجلربي والرقابة على النقد يف ظل ظروف اقتصادية خاصة والقوانني اليت تصدر ابلكوارث
اليت تلحق ابلدولة وتبقى فرتة من الزمن فاملصلحة العامة اليت تدعو املشرع إىل إصدار النص املؤقت حينها
ال تتحقق اذا افلت اجملرم من العقاب بسبب انتهاء فرتة العمل به بدون حماكمته عن اجلرمية الواقعة خالل
العمل به أو تعمد املتهم إطالة إجراءات احملاكمة حىت ينتهي مفعول النص املؤقت القدمي األشد وابلتايل

 -28د .امني مصطفى حممد،قانون العقوابت القسم العام،مطبعة منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ،2010،ص.69
 -29د .حسن اجلو خدار ،مصدر السابق ،ص.329
 -30د .امني مصطفى حممد ،مصدر سابق،ص.69
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يستفيد من النص اجلديد أو الوضع اجلديد األحق()31ال يصرح املشرع بتوافقيته بل يستفاد ذلك من طبيعة
الظروف اليت ينظمها (.)32
وعلى ذلك فإن القوانني احملددة الفرتة تسن وفق قانون ينشئ جرمية أو يعمل على تشديد عقوبة وال
يكون منصوصا على مدة معينة لسرايهنا فهي تدخل يف حكم القوانني حمددة الفرتة الن إبطال العمل هبا
يقتضي صدور قانون إبلغائها(.)33
وهناك من أضاف من الفقهاء إن القوانني بطبيعتها تنقسم على نوعني:
النوع األول :قوانني حتدد مدهتا بطريقة ضمنيه عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعها وتنتهي هذه
املدة تلقائيا ابنتهاء هذه الظروف ومثال هذه القوانني اليت تسري يف حالة احلرب واللوائح اليت تسري إثناء
إقامة املعرض أو مؤمتر معني فهذا النوع من القوانني ينتهي ابنتهاء هذه احلالة دون حاجة النص الصريح
()34بصورة ضمنية عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعها وتنتهي فرتة تطبيقها من تلقاء ذاهتا ابنتهاء هذه
الظروف دون احلاجة إىل نص صريح يقرر ذلك ومثال ذلك القوانني اليت ينص على تطبيقها إثناء احلرب
أو مبناسبة انعقاد مؤمتر دويل أو إقامة سوق دولية أو زايرة شخصية سياسية هامة إلقليم الدولة (.)35
النوع الثاين :قوانني حتدد مدهتا بطريقة ضمنية عن طريق الظروف اليت أدت إىل وضعها ولكنها ال تنتهي
بل البد من تدخل الشارع بنص صريح إللغائها فالشارع هو الذي يستقل وحده بتقدير الظروف ابنتهاء
ومثال قرارات رئيس اجلمهورية اليت تصدر عند إعالن الطوارئ فأهنا تبقى طاملا توافرت هذه احلالة ومل يصدر
قرار إبلغائها(.)36
المبحث الثاني :اإلحكام المترتبة على تطبيق القوانين محددة الفترة
تعاد يف هذا املبحث إحكام القوانني احملددة الفرتة من جانب التجرمي والعقاب واإلحكام اإلجرائية
ملواجهة اجلرائم اليت تقع خالل القوانني حمددة الفرتة وذلك عن طريق تقسيمه على مطلبني يكون املطلب
األول اإلحكام املوضوعية واملطلب الثاين اإلحكام اإلجرائية.
املطلب األول :اإلحكام املوضوعية

خيص هذا املطلب اإلحكام املوضوعية ويكون على فرعني الفرع األول التجرمي بينما الفرع الثاين يكون
العقاب.
الفرع األول :االحكام املتصلة ابلتجرمي
التجرمي يعين إخفاء احلماية اجلزائية على مصلحة معينة من املصاحل االجتماعية اليت هتتم اجملتمع ومنع
إحلاق الضرر هبا إبصدارها وتدمريها كليا أو جزئياً اوالتهديد ابنتهاكها الن اإلضرار اجلنائية ماهي إال نشاط
 -31د .جاسم خربيط خلف ،مصدر سابق،ص.56
 -32د .حسن اجلو خدار ،مصدر السابق،ص343
 -33د.كامل السعيد شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،1423،ص.82
 -34د .اشرف توفيق مشس الدين،شرح قانون العقوابت القسم العام،مطبعة جامعة بنها،القاهرة،2012،ص50
 -35د .حسن اجلو خدار،املصدر السابق،ص.330
 -36د .اشرف توفيق مشس الدين،املصدر السابق،ص.50
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خمل ابحلياة االجتماعية وكل جمتمع حيتفظ بقواعده وأفكاره وقيمة اليت تضبط النظائر االجتماعي فالقواعد
االجتماعية تنظم سلوك اإلفراد واجلماعات اليت متثلهم وبعض هذا القواعد هتتم هبا سياسة التجرمي فتنقلها
إىل قانون العقوابت(.)37
إن التجرمي يستند إىل حتقيق غرض معني هو كفالة التنظيم القانوين ملوضوع معني كما انه يهدف إىل
محاية حق من احلقوق بلغ درجة من األمهية جيعله جديراً ابحلماية اجلنائية فينص على جترمي كل فعل يعتدي
على ذلك احلق ( ،)38وان كثرياً من الدول تصدر هذه القوانني حلماية املصلحة العامة خالل فرتة مؤقتة
حمددة وقد جترم بعض األفعال وتعاقب عليها إن انتهاء هذه الفرتة املؤقتة ال يؤثر على تطبيق القانون املؤقت
حماسبتهم على األفعال اليت جرمها اليت وقعت إثناء فرتة تطبيقه الن هذه األفعال قد أحدثت اضطراابً
واإلخالل ابلنظام وال جدوى من القوانني املؤقتة إذا كان إلغاؤها ال يؤثر على اجلرائم اليت وقعت يف ظلها
يصدر ملواجهة ظروف خاصة وغالبا ما تكون استثنائية فإذا ما انقضت هذه الظروف مل يعد للقانون ما
يربأ والقانون املؤقت الذي ينظم التجرمي(.)39
الجيوز جترمي فعل مل يكن املشرع قد نص من قبل على جترميه الن األصل يف األفعال اإلابحة ومن واجب
السلطة التشريعية إن تعلن مسبقاً عن األفعال اليت تعدها منافية ال من اجملتمع ونظامه وان تبلغها إىل الكافة
ليكونوا على علم هبا وفعل التجرمي ال يعد جرمية إال إذا نص القانون اجلزائي أو إي نص جزائي أخر على
جترمي فاملشرع هو الذي يضع قواعد السلوك فيأمر اإلفراد ابالمتناع عن القيام ببعض األفعال أو إبتيان
بعضها مستلهما إحكامه عن اعتبارات ترتبط ببناء الدولة ونظامها االجتماعي وفلسفتها وسياستها (.)40
إن السلطة املختصة ابلتجرمي تتصل بدور القاضي اجلنائي وان القاضي فيه ال يتعدى تطبيقه على ما
يعرض عليه من وقع فالفعل او االمتناع ال يطلق عليه وصف اجلرمية مامل يكن مطابق أوصافه وعناصره
النموذج الذي حدده املشرع يف النص ومن حتديد سلطة يف حتديد اجلرمية اي حبسب الفعل حبكم القاضي
(.)41
و إذا كانت اجلرمية املنصوص عليها يف القانون املؤقت سلبية ال اجيابية اي تتكون عن امتناع عن القيام
بفعل يفرضه هذا القانون مثل تقدمي خدمات أو أشياء للدولة فهل يسري بشأهنم حكم القوانني املؤقتة
يذهب كذلك فريق من الفقهاء يف مصر القول ابن نص الفقرة األخرية من املادة اخلامسة مقصور على
اجلرائم االجيابية وسندهم يف ذلك عبارة "ينهي عن فعل" إذا قد يستفاد منها إن املقصود هو اجلرائم االجيابية
دون السلبية وواضح أن هذه التفرقة ال تقوم على أسا سوى التعلق حبرفية النص وهي تتعارض كذلك مع
قصد الشارع الذي صرح يف املذكرة اإليضاحية للنص أبنه يطبق على القانون الذي ينهي عن فعل أو أيمر
به كما إن تعترب الفعل يتسع لفظا للجرائم االجيابية والسلبية (.)42
 -37د .فاطمة السباعي وآخرون ،السياسة اجلنائية املفهوم والتطور ،حبث مقدم اىل جامعة سيد حممد بن عبد هللا- 2007 ،
 ،2008ص.14
 -38عبده حيىي الشاطي ،مصدر سابق ،ص.43
 -39د .عدانن اخلطيب ،مؤجز القانون اجلزائي ،مطبعة دمشق ،1963 ،ص.65
 -40د .عبود السراج ،قانون العقوابت العام ،مطبعة اجلامعة ،دمشق ،2018 ،ص.42-39
 -41د .امال عبد الرحيم ،النموذج القانوين للجرمية يف جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،العدد األول ،1972 ،ص.3
 -42د .حسن اجلو خدار ،مصدر سابق ،نقل عن د .علي بدوي ،ص.132
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وهذا يعين أن الفعل قد ارتكب يف ظل قانون مؤقت وقبل احلكم هنائيا يف الدعوى انقضت فرتته وحل
حمل قانون مؤقت أخر قد يكون اشد واخف منه فما احلل يف مثل هذه احلالة القاعدة إن كل القانون
املؤقت يس تقل يف نطاق تطبيقه اخلاص به فيستمر القانون املؤقت يف حكم األفعال اليت حدثت يف ظله
وعله ذلك إن كل قانون يستقبل يف ظروفه الداعية إىل وضعه وبناء على هذا فقد حكمت حمكمة النقض
املصرية ابن القرار رقم  148لسنة  1993الصادر من وزير التموين يف  15ديسمرب نة  1953والذي
يقضي ابن تستويل احلكومة لدى الزراع على كمية من األرز.
الفرع الثاين :األحكام املتصلة ابلعقاب
إن القانون املؤقت يصدر ملواجهة ظروف خاصة وهو مؤقت بفرتة حمددة معروفة للنا كافة وانقضاء
فرتة العمل ابلقانون املؤقت ال يعين حبال انه مل يعد له مربراً لتطبيقه على األفعال اليت حدثت يف ظله إذ إن
من قام يف ظله بفعل أو امتناع يظل مستحقا العقاب املقرر به فهو قد اضر ابجملتمع وهو مير يف مثل هذه
الظروف ويظل مستحقا العقاب وان انقضت بعد فعله هذه الظروف وانقضى القانون ذاته وكل ما يعنيه
إصدار القانون املؤقت إن من يقرتف مثل هذا الفعل بعد زوال الظروف ال يستحق العقاب وعلى ذلك
جيب إن يستمر القانون املؤقت يف حكم اجلرائم اليت ارتكبت يف ظله الن وصف التجرمي او التشديد يف
العقاب مستمد من إن الفعل ارتكب إثناء ظرف طارئ فالزمن يف جمال القانون املؤقت يعد من عناصر
اإلجرام وهذا الوصف ال يزول رغم إلغاء القانون فمن خيالف قانون حيظر على سكان منطقة من املناطق
مغادرهتا لتفشي وابء معني فيها وحدد الشارع فرتة العمل هبذا القانون بثالثة أشهر حيث قدر إن الفقهاء
على هذا الوابء حيتاج ملثل هذه الفرتة فانه يضر من غري شك ابجملتمع إذ يعرقل مقاومة الوابء لذا فهو يظل
جديرا ابلعقاب وان زال القانون بعد فعله (.)43
التفريق بني ما إذا كان القانون املؤقت ينشئ جترميا جديدا او يقتصر على تشديد العقاب ذهب جانب
من الفقه املصري إىل التفريق بني حالة القانون املؤقت الذي ينشئ جترميا جديداً غري مقرر يف التشريع
العادي الذي العمل به وحالة القانون املؤقت الذي يشدد العقاب على فعل يعد جرمية وفقا للتشريع العادي
فانه يف احلالة األوىل يغدو مباحا بعد زوال القانون املؤقت ويف احلالة الثانية يعاقب عليه بعقوبة اخف
ويذهب بعد ذلك إىل القول برتتيب حكم القوانني املؤقتة ويف احلالة األوىل فحسب إي حالة اليت يصبح
فيها الفعل مباحا بعد زوال القانون املؤقت كما لو كان القانون ينهي عن تصدير رؤو األموال إىل اخلارج
مثال يف خالل فرتة حمددة األجل فيزول ذلك القانون ابنتهاء هذه الفرتة وتسقط اجلرمية عن الفعل ابتداء
من التاريخ املذكور يف هذه احلالة فقط يسري القانون املؤقت على اجلرائم اليت ارتكبت ظله اما احلالة الثانية
وهي اليت يبقى فيها الفعل بعد زوال القانون املؤقت معاقبا عليه ولكن بعقوبة اخف وفقا للقانون العادي
الذي يسرتد بسلطانه بزوال القانون املؤقت فانه ال خيضع حلكم الفقرة االخرية من املادة اخلامسة ان القانون
املؤقت ال يسري على األفعال اليت حدثت يف ِظ ِله إذا مل يصدر هبا حكم ابت قبل زوال ويطبق بشانئها
 -43د.حممود جنيب حسين ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،اجمللد االول ،الطبعة الثالثة ،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،
 ،2018ص .180
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القانون العادي ويستفيد املتهم من التخفيف الذي أييت به هذا القانون وسند هذا الفريق من الفريق من
الفقهاء أن نص يبدأ بكلمة تفيد االستثناء من حكم الفقرة عليها وهي ال تشمل إال القانون الذي جيعل
الفعل غري معاقب عليه وان نصها ينتهي كذلك يؤخذ منها إن الشارع قد اقرتض إن القانون العادي ال
يعترب الفعل معاقبا عليه وهو ال حيول دون السري يف الدعوى او تنفيذ العقوابت احملكوم فيها إن هذا الرأي
املطبق حلكم القوانني املؤقتة يعيبه انه اجته إىل ظاهر النص وميسك حبرفيه ألفاظ بصورة ال تتفق وقصد
الشارع الذي صرح به يف مذكرته اإليضاحية للقانون فال حمل لقصر النص على القوانني اليت تنشئ جترميا
جديدا فان ذلك ختصيصا لغري علة مفهومه كما إن العلة يف عدم تطبيق القانون اجلديد ابثر رجعي هي
واحدة يف احلالتني وهي التعارض مع املصلحة العامة فقد تستدعي ظروف طارئة يشدد الشارع العقاب
على فعل كان يعده جرمية وفقا للقانون العادي والذي يستأنف العمل به بعد زوال القانون املؤقت وذلك
الن الظروف قد زادت من خطورة هذا الفعل على اجملتمع فمن ارتكبه اثناء هذه الظروف يكون اضر
اب جملتمع على حنو اشد وجيب ان يظل جديرا ابلعقاب املشدد وفقا للقانون املؤقت وان انقضى اجله قبل
صدور حكم ابت يف الدعوى (.)44
إن املشرع قد يشدد العقاب على الفعل بسبب الظروف خاصة حبيث ال جيب ان يستفيد من التخفيف
الوارد يف القانون العادي من ارتكب فعله إثناء هذه الظروف إذا اضر ابجملتمع على حنو اشد وجيب إن يظل
جديرا ابلعقاب وفقا لألحكام القانون املؤقت وان انقضى اجله قبل صدور حكم ابت يف الدعوى على ان
غالبية الفقهاء ترى وجوب استمرار القانون املدين (املؤقت يف حكم الوقائع اليت حدثت يف ظله يستوي يف
ذلك إن يقرر جترميا جديدا أو يشدد العقاب على اجلرمية سابقا وقد اخذ هبذا احلل صراحة كثريا من
التشريعات اجلنائية منها على سبيل املثال األملاين (املادة )3/2وااليطايل (املادة )2والبولوين (املادة )3/2
ومشروع قانون العقوابت الفرنسي (املادة  )6واملصري (املادة  )4/5والعراقي (املادة  )3واللييب (املادة
)4/2والسوري واللبناين (املادة )2/2والكوييت (املادة .)45()1
الشعري من حمصول سنة  1953يف ميعاد ال يتعدى أخر ديسمرب يف سنة  1953مل يصدر قرار الحق
إبلغائه وهو بطبيعته مؤقت مبدة معينة وهي سنة  1953ولذلك فانه وفقا للفقرة األخرية من املادة اخلامسة
من قانون العقوابت ال يتأثر ابنقضاء هذه املدة ال يتأثر من ابب أوىل بصدور أو عدم صدور قرار عن
السنوات التالية أو بصدور قرار من نوعه ابلنسبة للمحصول سنة  1954مت إلغاؤه وحكمت أيضا ابن
املرسوم بقانون رقم رقم 203لسنة  1952الصادر  23من ديسمرب سنة  1952بتحديد املساحة اليت تزرع
قطنا يف السنوات  1955-1954،1954-1953،1953-1952الزراعية اذا نص يف الفقرة (أ) من
املادة الرابعة منه على انه ال جيوز ال يشخص إن يزرع القطن يف السنوات الثالث املذكورة يف ارض زرعت
حمصوال شتواي غري الربسيم يف السنة الزراعية نفسها فقد أفاد بذلك انه قانون مؤقت من نوع ما نص عليه
يف الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون العقوابت الن أحكامه تنتهي عند ارتكاب فعل يف مدة زمنية
حمددة ويبطل هبا ابنقضاء هذه املدة بغري حاجة إىل صدور قانون وقد صدر بعدئذ القانون رقم  489لسنة
 -44د .امحد عبد العزيز األلفي ،شرح قانون العقوابت اللييب،مطبعة اإلسكندرية مصر،1969،ص.107
 -45د .السعيد مصطفى السعيد ،اإلحكام العامة يف قانون العقوابت ،مطبعة القاهرة ،مصر ،بدون ذكر السنة.119 ،
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 1953بتعديل بعض إحكام املرسوم بقانون املتقدم الذكر ونص فيها على وقف العمل أبحكام الفقرة
(أ)من املادة الرابعة  1955-1954،1954-1953الزراعتني وهذا الوقف ال ينسحب أثره على السنة
الزراعية السابقة عليهما ويلزم من ذلك وجوب تطبيق إحكام ذلك املرسوم بقانون على املخالفات اليت
وقعت يف ظله ان القانون املؤقت حيتفظ أبثره كامال ابلنسبة للجرائم اليت وقعت يف ظله ويظل كذلك حىت
وان انقضت فرتة العمل به قبل صدور حكم هنائي هبا ويستوي يف ذلك ان يكون حكمه اخف أم اشد
من حكم القانون العادي الذي يستأنف العمل به وان يكون القانون الالحق عليه عاداي أم مؤقتا (.)46
كيف يستقيم هذا الوضع اخلاص ابلقوانني املؤقتة مع فكرة رجعية القانون األصلي للمتهم يذهب جانب
من الفقه إىل القول ابن عدم تطبيق فكرة رجعية القانون األصلح للمتهم يف جمال القوانني املؤقتة مرجعة
انتقاء العلة اليت تقوم عليها هذه الرجعية ففي األحوال العادية تقرر رجعية القوانني األصلح ألهنا تفيد
اعرتاف الشارع ابن العقوبة السابقة أصبحت غري ضرورية أو غري مفيدة أو زائدة عن احلد بسبب صدور
تشريع جديد األصلح فال حمل بعد ذلك لإلصرار على توقيعها فثمة تتطور يف التجرمي والعقاب ومث اعرتاف
بعيب التشريع ولكن هذه العلة ال حمل هلا عندما تنقضي فرتة العمل ابلقانون املؤقت فانقضائها ال يعين
تطورا يف السياسة التشريعية وكل مايعنيه ذلك مبجرد تغري الظروف وما يتطلبه ذلك يف حتقيق االتساق بني
الظروف اجلديدة والتشريع فحيث تنتفي علة الرجعية ال يكون سبيل إىل القول هبا(.)47
إمنا ما اعتمده الفكر التقليدي لتربير رجعية القانون األصلح للمتهم فهي سالح ذو حدين ومن هنا ال
ميكن االعتماد عليه أيضا كمنطق لتربير احلكم اخلاص ابلقوانني املؤقتة إذا كانت ال تصلح سند يف حد
ذاهتا فمن ابب أوىل ال تصلح للبناء عليها اثنيا من جهة أخرى فان هذه احلجة تضع على عائق القاضي
مهمة التنقيب عن إرادة الشارع وفيما إذا كان ما صدر عنه من تشريع جديد يعد اعرتافاً منه او عدم
اعرتاف بعدم جدوى العقوبة وهلذا األمر حماذيره إذ من العسري الوقوف على قصد الشارع يف ذلك فيما
يعده بنظر البعض غري ذي جدوى يراه البعض األخر عكس ذلك وعلى فرض التسليم بذلك فمأل إي
معيار نلجأ عند غياب ما يدل على إرادة الشارع يف إي هذا العدد وهل يرتك ذلك حملض سلطة القاضي
معىن ذلك الوقوع يف خطر التحكم والرأي عندان ان استمرار سراين القانون املؤقت على اجلرائم اليت وقعت
يف ظله حىت بعد انقضاء اجله وبصرف النظر عن ماهية القانون اجلديد من حيث اجتاهه حنو التخفيف آو
التشديد إمنا هو تطبيق للقواعد العامة وال حتتاج إىل تعليل خاص فاألصل عند تنازع القوانني يف الزمان إن
القانون اجلديد غري ذي اثر رجعي إن املركز القانوين للمتهم يتحدد ويتبلور هنائيا وقت اقرتافه الفعل فيكون
من الطبيعي إن يسري القانون النافذ يف ذلك الوقت أما رجعية القانون األصلح للمتهم فما هي إال استثناء
من هذ ا األصل العام وهي مشروطة اب ال تتعارض مع املصلحة العامة وهذا الشرط ال يتحقق يف جمال
القوانني املؤقتة يعين عدم األخذ هبا عودة إىل هذا األصل العام أي ملبدأ عدم الرجعية الذي يتمتع بسلطانه
كامال (.)48
 -46د .حسن اجلو خدار،املصدر السابق،ص.336
 -47د .حممد الفاضل،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مطبعة دمشق سوراي ،1963،ص.129
 -48د .عبد الوهاب حومد ،احلقوق اجلزائية العامة ،مطبعة دمشق سوراي ،1956،ص.200
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املطلب الثاني :اإلحكام املتصلة باإلجراءات

نتطرق يف هذا املطلب إىل اإلحكام اإلجرائية يكون على فرعني الفرع األول إقامة الدعوى اجلزائية إثناء
سراين فرتة القانون املؤقت إما الفرع الثاين إقامة الدعوى اجلزائية بع انتهاء فرتة القانون املؤقت.
الفرع األول :إقامة الدعوى اجلزائية أثناء سراين فرتة القانون املؤقت
الدعوى اجلزائية هي الوسيلة اليت من خالهلا يستطيع اجملتمع حماسبة فاعل اجلرمية الذي عكر أمنه
وسالمة وعرض مصاحله للخطر وهذه الوسيلة تبدأ بشكوى وتنتهي يف الغالب ابلعقوبة وقلنا غالبا يف
العقوبة وذلك الن الدعوى اجلزائية قد تنتهي يف مرحلة التحقيق(.)49
تنص غالبية التشريعات اجلنائية العربية على انه إذا ارتكب شخص جرمية ما ملخالفة لنص حمددة الفرتة
وحركت إجراءات التحقيق واحملاكمة يف مواجهة او صدر حكم هنائي عليه ابإلدانة فان انتهاء الفرتة واحملددة
ُ
لسراين النص الحيول دون استمرار إجراءات التحقق وحملاكمة وتنفيذ اجلزاء احملكوم به ولو صار الوضع
أصلح له ابلعودة إىل الوضع األصلي السابق على صدور النص احملددة الفرتة ويتضمن بياان صرحيا بتاريخ
انتهاء مفعول(.)50
ووفقاً للقواعد العامة الواردة يف قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي فإن تقدمي الشكوى يتضمن
الدعوى ابحلق اجلزائي وهو طلب اختاذ إجراءات اجلزئية ضد مرتكب اجلرمية وفرض العقوبة عليه وتتضمن
الشكوى التحريرية الدعوى ابحلق املدين مامل يصرح املشتكي خبالف ذلك(.)51
ووفقاً لألصول العامة كذلك فإن الدعوى اجلزائية حترك بشكوى شفوية أو حتريرية تقدم إىل قاضي
التحقيق أو احملقق أو إىل إي مسؤول يف مركز الشرطة أو إي من أعضاء الضبط القضائي من املتضرر من
اجلرمية أو من يقوم مقامه قانوان أو إي شخص علم ،بوقوعها أو أبخبار يقدم منهم من االدعاء العام مامل
ينص القانون على خالف ذلك يتبني إن املشرع العراقي مل يعط يف هذا القانون الدور الرئيسي ومل خيص
االدعاء العام بتحريك الدعوى بل اعطاه أوال ملن وقعت عليه اجلرمية ومن مث ملن علم بوقوعها وأخريا لالدعاء
العام وهذا يعين إن املشرع العراقي الزال متأثرا ابلنظام االنكليزي الذي يعطي احلق يف حتريك الدعوى
لألفراد عدا بعض اجلرائم وال سيما تلك اليت تتعلق أبمن الدولة وتزيف العملة حيث خص االدعاء العام
فيها كذلك فعل املشرع املصري الذي خص النيابة العامة دون غريها يف رفع الدعوى اجلنائية ومباشرهتا وال
ترفع من غريه إال يف األحوال اليت حيددها القانون ،وتطبيق هذا املوضوع على حمل البحث فيمكن إقامة
الدعوى عن اجلرائم اليت يرتكب أثناء سراين القانون املؤقت(.)52
وبعد هذا العرض نتساءل هل أن الزمن يعد يف حد ذاته عنصرا من عناصر التجرمي يف الفعل الذي
يرتكب أثناء فرتة العمل ابلقانون املؤقت أو عنصر من عناصر تشديد العقاب عليه؟.

 -49د .سليم إبراهيم حربة،عبد األمري العكيلي ،شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية،مطبعة العاتك 2008،بغداد ،ص.25
 -50د .عبد الفتاح خضر ،النظام اجلنائي اجلزء االول،بدون مطبعة ،2012،بدون مكان النشر ،ص.104
 -51املادة (/9أ)  23لسنة 1971من قانون اصول احملاكمات اجلزائية النافذ.
 -52د .سليم ابراهيم حربة ،عبد االمري العكيلي ،مصدر سابق ،ص.26
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أجابت املذكرة اإليضاحية لقانون العقوابت املصري عندما قالت (انه ال جيوز إن يستفيد املتهم أو
احملكوم عليه من مضي املدة اليت ينهي فيها القانون عن فعل أو أيمر وإال ضاع الغرض املقصود من القانون
إن سراين القانون العادي أبثر رجعي على ما ارتكب من أفعال يف ظل القانون املؤقت يشجع النا على
خمالفة إحكامه طاملا إهنم على علم مسبق بلحظة انقضائه أو أهنم يتوقعون ذلك وان كان توقعهم على غري
أسا فيتعمد املتهم تعطيل اخلصومة اجلنائية ابملماطلة والتسويف واستخدام الثغرات واحليل اإلجرائية
احملكمة فضال عن الطعن ابحلكم مبختلف وجوه الطعن بقصد أتخري حلظة صدور احلكم النهائي ضده
وحىت يلحقه القانون العادي فيغدو فعله ال عقاب عليه أو تنزل به العقوبة األخف وهذا احملذور يظهر جبالء
عن ما تقرتف اجلرمية قبل هناية العمل ابلقانون املؤقت بوقت قصري ال يعقل إمكان املضي يف إجراءات
التحقيق واحملاكمة وصدور حكم ابت خالل الوقت املتبقي منها كما يظهر ضرر رجعية القانون األصلح
للمحكوم عليه ابلنسبة للتشريعات اليت قررهتا حىت ما بعد صدور حكم ابت يف الدعوى وهذا يؤدي اىل
ان من صدر يف مواجهة حكم ابت يف ظل قانون مؤقت يصبح فعله غري معاقب عليه بعد انقضاء فرتة
العمل هبذا القانون).
وهناك من يرى أن املشرع العراقي قد أخذ يف املادة ( )3من قانون العقوابت يف إطار عرضه للقوانني
احملددة الفرتة أبن يستمر القانون املؤقت يف حكم األفعال اليت وقعت يف ظله( ،)53الذي ذهب فيها أن
جترمي فعل أو بتشديد العقوبة املقرر له وكان ذلك يف فرتة حمددة (...فان انتهاء هذه الفرتة ال حيول دون
تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وال مينع من إقامة الدعوى عل ما وقع من جرائم يف خالهلا ،)...وحكم هذه املادة
يف حالة ما إذا ارتكب الفعل اجملرم يف ظل القانون املؤقت األشد مث انتهت مدة نفاده قبل إقامة الدعوى
العامة عن اجلرمية ففي هذه احلالة انتهاء فرتة نفاذ القانون األشد ال حيول دون إمكان إقامة الدعوى العامة
تطبيقا للقانون املذكور استثناء من مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم على املاضي وحكم املادة
( )3من قانون العقوابت العراقي قاصرا على القوانني املؤقتة وهي اليت تصدر لتنفيذ يف فرتة وابلتايل فهو ال
يشمل القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ وال يكون منصوصا على مدة معينة لسرايهنا إمنا
حتتاج لبطالهنا إىل صدور قانون جديد بذلك(.)54
الفرع الثاين :إقامة الدعوى اجلزائية بعد انتهاء فرتة القانون املؤقت
إذا حلت فرتة هناية القانون املؤقت قبل قيام إجراءات الدعوى فهناك من ذهب من الفقهاء إىل القول
أبن احلكم الوارد يف الفقرة األخرية من املادة اخلامسة من قانون العقوابت املصري هو يف الواقع استثناء ملبدأ
رجعية القانون األصلح مادام احلكم هنائياً مل يصدر وان هذا االستثناء ال جيوز التوسع يف حكمه على
حساب املتهم مادام مقصورا يف صيغته على حالة قيام إجراءات الدعوى لذا فهو ال يسري على حالة
انتهاء اجل القانون املؤقت قبل بدء إجراءات الدعوى على اجلرائم وقعت يف ظله ويسري يف هذه احلالة
القانون العادي بعده القانون األصلح أبثر رجعي عليها فيحول دون إقامة الدعوى عمالً ابملبادئ العامة
 -53د .حممود حممود مصطفى ،اصول قانون العقوابت يف الدول العربية ،مطبعة القاهرة ،القاهرة ،1972 ،ص.28
 -54جاسم خربيط خلف ،املصدر السابق ،ص.57
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فضال عن انقضاء اجل القانون املؤقت دون اختاذ إجراءات قبل اجملرم هلو دليل على قلة االهتمام جبرميته أو
نسيان أمرها رغم جترميها فال حمل إلاثرهتا بعد انقضاء األجل الذي كانت حمرمه فيه(.)55
فقد أراد املشرع بعبارة (قيام إجراءات الدعوى او صدور حكم ابإلدانة فيها) اإلفصاح عن أن الفقرة
األخرية من املادة اخلامسة قد وردت استثناء ملا جاء يف الفقرتني تتكلم على صدور القانون قبل احلكم
البات أي يف حالة قيام إجراءات الدعوى وتتكلم قبل هناية فرتة العمل ابلقانون املؤقت بوقت قصري األمر
الذي مل يتيح الوقت الكايف الختاذ مثل هذه اإلجراءات كما ال يصح تفسري عدم اختاذ اإلجراءات ضد
اجملرم قبل انتهاء اجل القانون دليل على عدم االهتمام ابجلرمية أو نسيان أمرها فقد يكون لضيق الوقت هو
الغالب والقول ابلعكس ذلك يؤدي إىل إن يتخري النا هناية فرتة العمل ابلقانون كفرصة ملخالفته لعلمهم
أبنه ال يوجد متسع من الوقت لقيام إجراءات الدعوى ضدهم وقد أشرفت هناية القانون االقرتاب لذا فان
انتهاء فرتة العمل ابلقانون املؤقت ال حيول دون السري يف اإلجراءات الدعوى سواء بدأت فعال او مل تبدأ
()56
وكذلك احلال يف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا
إن ما اخذ به املشرع العراقي يف املادة ( )3من قانون العقوابت واملتضمنة للقوانني احملددة الفرتة ابلنص
على انه (إذا صدر قانون بتجرمي فعل أو بتشديد العقوبة املقررة له وكان ذلك يف فرتة حمددة فان انتهاء هذه
الفرتة ال حيول دون تنفيذ العقوبة احملكوم هبا وال مينع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم يف خالهلا)
وحكم هذه املادة يف هذه احلالة يشمل اذا ما ارتكبت الفعل اجملرم يف ظل القانون املؤقت (األشد) ومل تتم
وحركت بعد ذلك فإنه اليعد مانعاً يف السري إبجراءاهتا ومن مث
اقامة الدعوى اجلزائية يف ظل القانون نفسه ُ
احلكم على اجلاين حىت وإن انتهت مدة نفاذ القانون قبل القيام بتلك االجراءات ،ففي هذه احلالة انتهاء
فرتة نفاذ القانون األشد قبل اكتساب احلكم الدرجة القطعية ال حيول دون تنفيذ العقوبة احملكوم هبا تطبيقا
للقانون األشد مار الذكر استثناء أيضا من مبدأ رجعية القانون اجلنائي األصلح للمتهم على املاضي ،وجدير
ايالشارة -على رأي -وحكم املادة ( )3من قانون العقوابت العراقي قاصرا على القوانني احملددة الفرتة وهي
اليت تصدر يف فرتة حمددة وابلتايل فهو ال يشمل القوانني االستثنائية اليت تصدر يف حاالت الطوارئ وال
يكون منصوصا فيها على مدة معينة لسرايهنا أمنا حتتاج لبطالهنا إىل صدور قانون جديد بذلك (.)57
الخاتمة
اوال :االستنتاجات

 .1ان القوانني احملددة الفرتة هي تلك القوانني اليت يصـ ـ ـ ــدرها املشـ ـ ـ ــرع ملواجهة فرتات اسـ ـ ـ ــتثنائية معينة او
اوضاعا خاصة ابملدة اليت يستغرقها هذا الظرف الالزم تطبيقها خالل هذه القوانني.
 .2ان املربرات اليت تدعو لتبين هذا النوع من القوانني هي حالة الطوارئ والظروف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية واحلوادث
االمنية والظروف االقتصادية.
 -55د .رؤوف عبيد ،مبادئ االجراات اجلنائية يف القانون املصري ،الطبعة الثامنة ،القاهرة ،1970،ص.118
 -56د .امحد عبد العزيز االلفي ،املصدر السابق ،ص.108
 -57جاسم خربيط ،املصدر السابق ،ص.57

604

االحكام املوضوعية واالجرائية للقوانني اجلزائية احملددة الفرتة -دراسة حتليلية مقارنة-

 .3ان القوانني حمــددة الفرتة على نوعني فمنهــا مــا هو حمــدد بنص ومنهــا مــا هو حمــدد بطبيعتــه لكن كال
الفرعني مرتبطا مبدة معينة ينتهي تطبيقها خالل انتهاء املدة احملددة او انتهاء مدة الظرف.
 .4نظم املشــرع العراقي احكام القوانني املؤقتة الفرتة وذلك يوضــع قواعد التجرمي والعقاب ،وكذلك وضــع
احملددة االحكام االجرائية الالزم تطبيقها خالل هذه املدة.
ثانيا :التوصيات

 .1ندعو املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع العراقي اىل تعديل نص املادة ( )3من قانون العقوابت النافذ واالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة اىل القوانني
احملددة الفرتة يف احلاالت املادية وحالة الطوارئ كما فعل املشرع الكوييت ،وعدم قصرها على احلاالت
االعتيادية.
 .2نوصي املشرع العراقي بعدم اللجوء القوانني حمددة الفرتة بصورة متكررة ألهنا تكشف عن مشاكل يف
تطبيقها يف النواحي املوض ـ ـ ـ ــوعية واالجرائية اذ نفض ـ ـ ـ ــل ان يتم معاجلة املص ـ ـ ـ ــاحل احملمية مبوجب قوانني
تكسب صفة الدوام ال التأقيت.
 .3ندعو املشرع العراقي اىل مراجعة كافة القوانني احملددة الفرتة ودراستها ومدى كفاءهتا يف محاية املصاحل
احملمية او املعربة اليت اراد املشـ ــرع محايتها من خالله اذا إن ذلك متكن املشـ ــرع من إصـ ــدار تش ـ ـريعات
ذات فعالية اكثر يف وقائع مستقبلية.
المصادر
أوالً:الكتب

 .1د .امحد عبد الظاهر ،القوانني اجلنائية اخلاصة ،مطبعة دار النهضة العربية ،القاهرة.2011،
 .2د .امحد عبد العزيز األلفي ،شرح قانون العقوابت اللييب ،مطبعة اإلسكندرية مصر.1969 ،
 .3د .امني مص ـ ـ ــطفى حممد ،قانون العقوابت القس ـ ـ ــم العام ،مطبعة منش ـ ـ ــورات احلليب احلقوقية ،بريوت،
.2010
 .4د .الســعيد مصــطفى الســعيد ،اإلحكام العامة يف قانون العقوابت ،مطبعة القاهرة ،مصــر ،بدون ذكر
السنة.
 .5جاس ـ ـ ـ ــم خربيط خلف ،ش ـ ـ ـ ــرح قانون العقوابت القس ـ ـ ـ ــم العام ،مطبعة زين احلقوقية واألدبية ،بريوت،
.2017
 .6د .حسـ ـ ـ ـ ـ ــن اجلوخدار ،تطبيق القانون اجلزائي من حيث الزمان ،دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة مقارنة ،مطبعة دار الثقافة،
عمان ،بدون سنة النشر.
 .7د .رؤوف عبيد ،مبادئ االجراات اجلنائية يف القانون املصري ،الطبعة الثامنة ،القاهرة.1970،
 .8د .سامي النصراوي ،املبادئ العامة يف قانون العقوابت ،مطبعة دار السالم ،بغداد.1997 ،
 .9د .س ــليم إبراهيم حربة ،عبد األمري العكيلي ،ش ــرح قانون أص ــول احملاكمات اجلزائية ،مطبعة العاتك،
.2008
 .10د .مسري عالية ،شرح قانون العقوابت القسم العام ،مطبعة جمد للدراسات ،بريوت.2002 ،
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العدد30 :

 .11د.مسريعــاليــة،هيثم مسري عــاليــة ،الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط يف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح قــانون العقوابت القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العــام ،مطبعــة جمــد،
بريوت.2010،
 .12د .ض ـ ـ ـ ــاري خليل حممود ،البس ـ ـ ـ ــيط يف ش ـ ـ ـ ــرح قانون العقوابت القس ـ ـ ـ ــم العام ،مطبعة العاين ،بغداد،
.2002
 .13د .عبد الفتاح خضر ،النظام اجلنائي اجلزء االول ،بدون مطبعة ،2012 ،بدون مكان النشر.
 .14د .عبد الوهاب حومد ،احلقوق اجلزائية العامة ،مطبعة دمشق سوراي.1956 ،
 .15د .عبود السـراج ،شـرح قانون العقوابت القسـم العام ،نظرية اجلرمية مطبوعات جامعة دمشـق ،سـوراي،
.2007
 .16د .عبد الوهاب حومد ،احلقوق اجلزائية العامة ،مطبعة دمشق سوراي.1956 ،
 .17د .عدانن اخلطيب ،مؤجز القانون اجلزائي ،مطبعة دمشق.1963 ،
 .18د .علي حســني اخللف و د.ســلطان عبد القادر الشــاوي ،املبادئ العامة من قانون العقوابت ،مطبعة
السنهوري ،بغداد.2012 ،
 .19د.علي عبد القادر القهوجي ،ش ـ ـ ـ ــرح قانون العقوابت القس ـ ـ ـ ــم العام ،مطبعة احلليب احلقوقية ،بريوت،
.2002
 .20د.فخري عبد الرزاق صـ ـ ـ ـ ــليب أحلديثي ،شـ ـ ـ ـ ــرح قانون العقوابت القسـ ـ ـ ـ ــم العام ،مطبعة الزمان ،بغداد،
.1992
 .21د.كــامــل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح قــانون العقوابت القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم العــام ،مطبعــة دار الثقــافــة للنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر والتوزيع،
عمان.1423،
 .22د.حمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن انجي،اإلحكام العامة يف قانون العقوابت شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح عل متون النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص اجلزئية،مطبعة
العاين،بغداد.1974،
 .23د.حممد صبحي جنم،قانون العقوابت القسم العام،مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان.2000،
 .24د .حممود حممود مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى ،اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول قــانون العقوابت يف الــدول العربيــة ،مطبعــة القــاهرة ،القــاهرة،
.1972
 .25د.حممود جنيب حسـ ــين ،شـ ــرح قانون العقوابت القسـ ــم العام ،اجمللد االول ،الطبعة الثالثة ،منشـ ــورات
احلليب احلقوقية ،بريوت.2018 ،
 .26د.مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى ك ــام ــل،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح ق ــانون العقوابت العراقي القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الع ــام يف اجلرمي ــة والعق ــاب،مطبع ــة
املصارف،بغداد.1949،
ثانياً :البحوث

 .1د .فاطمة السباعي وآخرون ،السياسة اجلنائية املفهوم والتطور ،حبث مقدم اىل جامعة سيد حممد بن
عبد هللا.2008- 2007 ،
 .2د .امال عبد الرحيم ،النموذج القانوين للجرمية يف جملة العلوم القانونية واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ،العدد األول،
.1972
606

ثالثاً:التشريعات

االحكام املوضوعية واالجرائية للقوانني اجلزائية احملددة الفرتة -دراسة حتليلية مقارنة-

أ-القوانني
 -1قانون العقوابت املصري رقم ( )58لسنة .1937
 -2قانون اجلزاء الكوييت رقم ( )16لسنة .1960
 -3قانون العقوابت العراقي رقم ( )111لسنة .1969
 -4قانون أصول اصول احملاكمات اجلزائية العراقي رقم ( )23لسنة .1971
ب-قرارات جملس قيادة الثورة املنحل
 -1قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم  1277لسنة .1978
 -2قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )22لسنة .1983
 -3قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )30لسنة .2000
 -4قرار جملس قيادة الثورة املنحل رقم ( )109لسنة .2001
رابعاً:البيانات الرسمية

 .1بيان مبنع صــيد الغزال رقم ( )1لســنة  1963منشــور يف جريدة الوقائع العراقية عدد  - 867يف -6
.1963 -10
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