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أصــىل االنتــشاو فــي انقاوــىن انمدوــي انكىيتــي
(نغيــز انحقىقييــه)
LECTURE HANDOUT # 8

انمدخــم ندراســة انعهــىو انقاوىويــة
وظزيــة انقاوــىن
تطثيــق انقاوــىن:
مثدأ انمشزوعية  -شزعيــة انقىاويــه و رقاتــة انقضــاء عهيهــا
مثدأ عــدو جــىاس االعتــذار تانجهــم تانقاوــىن

دِ .شاػــً ػثذ اٌؼض٠ــض اٌٙاظــشٞ
mashael@law.kuniv.edu
لسـُ اٌمأـ ْٛاٌخـاص
وٍ١ـح اٌحمـٛق – ظاِؼــح اٌى٠ٛــد
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مثدأ انمشزوعية  -شزعيــة انقىاويــه و رقاتــة انقضــاء عهيهــا
ِ ثذأ اٌّششٚػ١ح – اٌرشش٠ؼاخ ذرذسض ِٓ ح١س اٌمٛج ،ف إٌظاَ اٌمأ ٟٔٛف ٟاٌذٌٚح ٠رىِ ِٓ ْٛعّٛػح ِنٓ اٌمٛاػنذ اٌمأ١ٔٛنح ذٕنذسض تشنىً
٘شِ ٟحسة ِىأح اٌعٙح اٌر ٟأطذسذٙا ٚحسة ؽث١ؼح اإلظشاءاخ اٌّرثؼح ف ٟإطذاس٘ا ٚ ،رٌه ػٍ ٝإٌح ٛاٌراٌ:ٟ
 oاٌذسرٛس (اٌرشش٠غ األساس)ٟ
 oاٌرشش٠غ اٌؼاد( ٞأ ٚاٌمأ)ْٛ
 oاٌرشش٠غ اٌفشػ( ٟاٌالئحح)
 oاٌمشاس اإلداس( ٞاٌمشاس اٌفشد)ٞ
ِ ؼِّ ْٛثذأ اٌّششٚػ١ح – ٚظٛب ذم١ذ اٌرشش٠غ األدٔ ٝتاٌرشش٠غ األػٍ.ٝ
 طٛس ِخاٌفح اٌرشش٠غ األدٌٍٔ ٝرشش٠غ األػٍ:ٝ
ِ oخاٌفح شىٍ١ح (ِٓ ح١س اإلظشاءاخ)
ِ oخاٌفح ِٛػٛػ١ح (ِٓ ح١س اٌّحر)ٜٛ
 ظضاء ِخاٌفح ِثذأ اٌّششٚػ١ح  اٌحىُ تثطالْ اٌرشش٠ؼاخ (أ ٚاٌٍٛائح) لؼائ١ا ً ِٓ لثً اٌّحىّح اٌذسرٛس٠ح.
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مثدأ عــدو جــىاس االعتــذار تانجهــم تانقاوــىن
 اٌّادج  ِٓ 178اٌذسرٛس لؼد تأْ " ذٕشش اٌمٛأ ٓ١ف ٟاٌعش٠ذج اٌشسّ١ح خالي أسثٛػ٠ ِٓ ٓ١ن َٛإطنذاس٘ا٠ ٚ ،ؼّنً تٙنا تؼنذ شنٙش ِنٓ
ذاس٠خ ٔشش٘ا٠ ٚ ،عٛص ِذ ٘زا اٌّ١ؼاد أ ٚلظشٖ تٕض خاص ف ٟاٌمأ."ْٛ
 اٌّادج  ِٓ 42اٌعضاء اٌى٠ٛر ٟسلُ ٌ 11سٕح " :1910ال ٠ؼذ اٌع ًٙتإٌض إٌّشئ ٌٍعشّ٠حٚ ،ال اٌرفس١ش اٌخناؽئ ٌٙنزا اٌنٕضِ ،أؼًنا ِنٓ
ذٛافش اٌمظذ اٌعٕائ ،ٟإال إرا لؼ ٝاٌمأ ْٛتخالف رٌه") إرا ً :ال ٠مثً االحرعاض تاٌع ًٙتأحىاَ اٌمٛأ.)ٓ١


تّعشد ٔشش اٌمنأ ْٛفن ٟاٌعش٠نذج اٌشسنّ١ح اٌّخظظنح ٌٕشنش اٌمنٛأ٘ٚ ،ٓ١ن" ٟاٌى٠ٛند اٌ١ن ،"َٛذمن َٛلشٕ٠نح لأ١ٔٛنح ذفرنشع ػٍنُ اٌؼاِنح
تاٌمأ٠ ٌُ ٌٛٚ ،ْٛؼٍّٛا تٗ حم١مح ،فال ٠عٛص ألحذ أْ ٠ؼرزس تع ٍٗٙتاٌمأ( ْٛأ :ٞػٍُ حىِّ / ٟفرشع).



االسرصٕاءاخ اٌمٍٍ١ح اٌّمثٌٛح ٌالػرزاس تاٌع ًٙتاٌمأ:ْٛ
 oحاٌح ذؼزس ٚطٛي اٌعش٠ذج اٌشسّ١ح إٌ ٝتؼغ األلناٌٌ ُ١منٛج لنا٘شج ،فنال ٠طثنك اٌمنإٔ٘ ْٛنان إال تؼنذ صٚاي ٘نزٖ اٌظنشٚف
(وٛاسز ؽث١ؼ١ح  /حشب :اٌؼذٚاْ اإلسشائ ٍٟ١ػٍ ٝسٕ١اء ػضٌٙا ػٓ ِظش  /حظاس)
 oخطأ ف ٟؽثاػح اٌعش٠ذج اٌشسّ١ح أدٌ ٜطّس اٌمأْٛ
 oػذَ ذٛص٠غ اٌعش٠ذج اٌشسّ١ح



ِ ٚغ رٌه ،فاْ أّ٘١ح ِصً ٘زٖ اٌظشٚف ذمٍظد تسثة ذمذَ ٚسائً االذظاي اٌحذ٠صح.



ِثشساخ ِثذأ ػــذَ ظــٛاص االػرــزاس تاٌعٙــً تاٌمأــ:ْٛ
 oإتاحح االحرعاض تاٌع ًٙتاٌمأٙ٠ ْٛذس ِثذأ اٌّساٚاج أِاَ اٌمأ.ْٛ
٠ oؤد ٜإٌ ٝحاٌح ِٓ اٌرٕالغ غ١ش اٌّمثٛي ٘ ٟذطث١ك اٌمأ ْٛػٍ ِٓ ٝواْ ٠ؼٍُ تٗ  ٚاػفاء ِٓ واْ ٠ع.ٍٗٙ
 oإتاحح االحرعاض تاٌع ًٙتاٌمأ ٛ٘ ْٛحعح سٍٙح ت١ذ ِخاٌف ٟاٌمٛأ.ٓ١
 oادػاء اٌع ًٙتاٌمأٚ ٛ٘ ْٛالؼح سٍث١ح طؼثح اإلشثاخ.
 oادػاء اٌع ًٙتاٌمأ٠ ْٛخذَ ِظٍحح فشد٠حٌ ٚ ،ىٕٙا ذرؼاسع ِغ ِظٍح اٌعّاػح ف ٟذطث١ك اٌمأ.ْٛ



ِثذأ ػــذَ ظــٛاص االػرــزاس تاٌعٙــً تاٌمأــ٠ ْٛسرخٍض ِٓ:
ِ oثذأ ذعش٠ذ  ٚػّ١ِٛح اٌماػذج اٌمأ١ٔٛح
 oاٌمٛأ ٓ١اٌحذ٠صح ذغفً إٌض ػٍ ٗ١طشاحح (ٌ ٚىٕٗ ٠سرخٍض ِٕطم١ا ُ ِٓ إٌض ػٍ ٝاٌؼّنً تناٌمٛأ ٓ١تؼنذ فرنشج ِؼٕ١نح ِنٓ
ٔشش٘ا).



ٔطاق ِثذأ ػــذَ ظــٛاص االػرــزاس تاٌعٙــً تاٌمأــ:ْٛ
٠ oسش ٞػٍ ٝظّ١غ اٌمٛاػذ اٌمأ١ٔٛح (آِشج ِ /ىٍّح)
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٠ oسش ٞػٍ ٝظّ١غ فشٚع اٌمأ( ْٛػاَ  /خاص)
٠ oسش ٞػٍ ٝظّ١غ األفشاد (أِ / ٟأظٕثِ / ٟش٠غ ِ /سافش ِ /م ُ١ف ٟاٌخاسض)
٠ oسش ٞػٍ ٝظّ١غ اٌمؼاج



خالف – ٔطاق ِثذأ ػــذَ ظــٛاص االػرــزاس تاٌعٙــً تاٌمأــ:ْٛ
 oسأِ - ٞثذأ ػــذَ ظــٛاص االػرــزاس تاٌعٙــً تاٌمأــ٠ ْٛطثك ػٍ ٝاٌمٛاػذ اِ٢شج (اٌّرؼٍمح تإٌظاَ اٌؼاَ) د ْٚاٌّىٍّح.


اٌشد  -اٌمٛاػذ اٌّىٍّح ٘ ٟلٛاػذ لأ١ٔٛح  ٚذطثك تّعشد ػذَ اسرثؼاد حىّٙا.

 oسأ – ٞف ٟاٌؼمٛد ٠ؼرثش اٌغٍؾ سثثا ً ِؼرثشا ً إلتطاي اٌؼمذ ٚ 1،اٌغٍؾ ف ٟحم١مرٗ ِا ٘ ٛإال ظ ًٙتاٌمأ ،ْٛإرا ٠عة أْ ٠ىنْٛ
ٌٍع ًٙتاٌمأٔ ْٛفس أشش اٌغٍؾ تٗ ،أ ٞاسرثؼاد ذطث١مٗ.
اٌشد ٠ ِٓ -سرٕذ إٌ ٝاٌغٍؾ ف ٟاٌمأ٠ ْٛطٍة إػّناي اٌحىنُ اٌظنح١ح ػٍ١نٗ ،أِنا ِنٓ ٠ؼرنزس تعٍٙنٗ تاٌمنأ ْٛفٙنٛ
٠طٍة اسرثؼاد ذطث١ك اٌمأ ْٛػٍ .ٗ١فف ٟاألِصٍح اٌساتمح اٌّطٍٛب إػّاي حىُ اٌمأ ْٛال اٌرٙشب ِٕٗ.
 oسأِ - ٞثذأ ػــذَ ظــٛاص االػرــزاس تاٌعٙــً تاٌمأــ٠ ْٛطثك ف ٟاٌّسائً اٌعٕائ١ح فمؾ.


اٌشد – ٠طثك ٘زا اٌّثذأ ػٍ ٝظّ١غ فشٚع اٌمأ.ْٛ

 1اٌغٍؾ ف ٟاٌمأ٠ ُ٘ٚ ٛ٘ ْٛم َٛف ٟر٘ٓ اٌؼالذ ف١ظٛس ٌٗ حىُ اٌماػذج اٌمأ١ٔٛح ػٍ ٝغ١ش اٌحم١مح.
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تطثيقــات ( - )1مثدأ عــدو جــىاس االعتــذار تانجهــم تانقاوــىن

مجهس انىىاب يحيم مهفي (اإلعفاءات انضزيثية) و(أمىية) إنى انىائة انعاو

2

ػّاْ -ساواْ اٌسؼا٠ذج
لثً أْ ذفمذ ظٍسح ِعٍس إٌٛاب ِساء أِس ٔظاتٙا اٌمنأ٠ٚ ٟٔٛرؼطنً سن١ش٘ا لنشس أغٍث١نح إٌنٛاب إحاٌنح ٍِنح إػفناء حىِٛنح سناتمح أشنخاص
ٚششواخ تّا لّ١رٗ ( ْٛ١ٍِ )43دٕ٠اس ِٓ اٌؼش٠ثح إٌ ٝإٌائة اٌؼاَ سافؼا تزٌه ذٛط١ح ٌعٕح اٌرحم١ك إٌ١ات١ح تحفظ أٚساق اٌمؼ١ح.
ٚذؼشع ذمش٠ش ٌعٕح اٌرحم١ك اٌخاطح تّا أشاسٖ إٌائنة فنٛاص اٌضػثن ٟحنٛي إػفناءاخ تٍغند (١ٍِ )43ن ْٛدٕ٠ناس ِنٓ ػنش٠ثح اٌنذخً ألشنخاص
ٚظٙاخ ،إٌٔ ٝمذ ٚاسغ ِٓ أغٍث١ح (ٔ )23ائثا ٔالشٛا اٌرمش٠ش أِس .
 ِٓٚتٔ )23( ٓ١ائثا ٔالشٛا اٌرمش٠ش ٌُ ٠ؤ٠ذٖ إالّ ٔائة ٚاحذ (فخش ٞاسىٕذس) تّٕ١ا تم١ح إٌٛاب أشٕٛا ػٍ ٝظٙذ اٌٍعٕح ٌىٕ ُٙسفؼٛا إٌرنائط اٌرنٟ
ذٛطٍد إٌٙ١ا ،فؼال ػٓ سفؼ ُٙإٌّطك اٌز ٞاػرّذذٗ اٌٍعٕح فٔ ٟف ٝأ ٞذعاٚص ف ٟاإلػفناءاخ تاػرثناس أْ اٌّىٍفن ٓ١تنذفغ اٌؼنش٠ثح ٠عٍٙنْٛ
اٌمأ.ْٛ
ٚاذ ُٙإٌائة فٛاص اٌضػث ِٓ ٛ٘ٚ( ٟأشاس اٌمؼ١ح) اٌٍعٕح تّخاٌفح أتسؾ لٛاػذ اٌمأٚ ،ْٛلاي أْ اٌٍعٕح أخطأخ ػٕذِا أسسند لشاس٘نا ػٍنِ ٝنا
ذمذِد تٗ اٌحىِٛح ٚٚصساء اٌّاٌ١ح اٌساتمِ ِٓ ٓ١ثشساخ ال ذٕطٍ ٟػٍن ٝاٌؼمنٛي ٚاٌرن ٟذّصٍند فن ٟظٙنً ِنٓ ذنُ إػفنانُ٘ تاٌمنأٚ ْٛػنذَ ٔشنش
اٌننٛػ ٟاٌؼننش٠ثٚ .ٟأوننذ اٌضػثنن٘ :ٟننزٖ اإلػفنناءاخ اسننرٕذخ إٌننِ ٝثننشساخ غ١ننش أطنن١ٌٛح أ ٚلأ١ٔٛننح ٚذننُ االػرّنناد تئػفننائ ُٙػٍننِ ٝثننشس اٌعٙننً
تاٌمأ ْٛاٌز ٞال ٠عٛص االػرذاد تٗ .
ٚت ٓ١أْ اٌٍعٕح أخطأخ ف ٟإلشاس٘ا تؼذَ ٚظٛد أ ٞفساد أ ٚحر ٝشثٙح اػرذاء ػٍ ٝاٌّاي اٌؼاَ أ ٚظنشَ ذمظن١ش أ ٚإخنالي تاٌٛاظثناخ اٌٛة١ف١نح
اٌؼاِحٔٚ .ثٗ ٔٛاب إٌ ٝاْ لأ ْٛاٌؼش٠ثح اٌؼاِنح ػٍن ٝاٌّث١ؼناخ ِؼّنٛي تنٗ ِٕنز ػناَ  1994فٍّنارا ذّند اإلػفناءاخ فمنؾ فن ٟأػنٛاَ ٚ 2001
٘ٚ 2003 2002نن ٟاٌفرننشج اٌرنن ٟونناْ ِعٍننس إٌننٛاب ِغ١ثننا خالٌٙنناٚ .سأٚا اْ ِعٍننس اٌننٛصساء فنن ٟذٍننه اٌفرننشج لننذ ذؼسننح ٚأسنناء اسننرخذاَ
اٌظالح١اخ ػٕذِا ٚافك ػٍ٘ ٝزٖ اإلػفاءاخ.
...

http://forum.almhbash.com/index.php?act=Print&client=printer&f=41&t=7325
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تطثيقــات ( - )2مثدأ عــدو جــىاس االعتــذار تانجهــم تانقاوــىن

الجهل بالقانون :مشكلة متى تنتهي ؟
المحامي طالب الوحيلي

فً محٌط واقعنا الٌومً برزت وتبرز ظواهر جرمٌة تختلف فً حساباتها ولكنها تشكل خرقا فاضحا للقانون ،اما استخفافا به او اطمئنانا
من عدم وجود الرقٌب او السلطة المسؤولة على تطبٌقه السباب كثٌرة اهمها انعدام الشعور بأهمٌة تطبٌق القانون وتجاهل البعد الروحً
لاللتزام باالحكام الشرعٌة المنظمة للعالقات االجتماعٌة خصوصا ما ٌتعلق باحكام المعامالت  ...لكن بعضهم ٌتعكز على ادعاء جهله
بالقانون فما هً حدود هذا الجهل وما المقصود به؟
ٌقصد با لجهل عدم العلم بالشًء بدرجات متفاوتة فقد ٌكون كلٌا او جزئٌا وقد ٌكون الجهل فً القانون او ٌكون فً الوقائع وقد حددت المادة
( ) 33/1من قانون العقوبات العراقً هذا االمر اذ نصت (لٌس الحد ان ٌحتج بجهله باحكام هذا القانون او اي قانون عقابً اخر) ان هذا
النص ٌعنً اف ترض تحقق علم الفرد بالنص العقابً كما ان هذه القاعدة محدودة بالقوانٌن الجنائٌة فقط دون غٌرها من فروع القانون
االخرى كالقانون المدنً والتجاري واالداري وغٌرها مما ال تعد مخالفتها خرقا للنظام العام واالداب ،الخ.
اما العلم بالقانون فٌفترض تحققه بمجرد نشره بالج رٌدة الرسمٌة ما لم ٌرد نص ٌخالف ذلك ولكن ترد استثناءات على قاعدة العلم بالقانون
وتعد عذرا ٌرفع المسؤولٌة الجنائٌة وهً:
حالة القوة القاهرة :ان نص المادة ( )133ق.ع بشقها االخٌر تنص على (ما لم ٌكن قد تعذر علمه بالقانون الذي ٌعاقب على الجرٌمة بسبب
قوة قاهرة) ومثال هذه القوة ما اذا كان هناك مدٌنة او قرٌة محاصرة بسبب فٌضان او كارثة او ما شابه حٌث ٌستحٌل على الناس فٌها العلم
بصدورذلك القانون فال ٌجوز مساءلتهم جنائٌا اذا سلكوا سلوكا مخالفا للقانون االمر ٌتطلب اعفاءهم من المسؤولٌة الجنائٌة.
حالةاالجنبً :تنص المادة ( ) 33/3ق.ع للمحكمة ان تعفو من العقاب االجنبً الذي ٌرتكب جرٌمة خالل سبعة اٌام على االكثر تمضً من
تارٌخ قدومه الى العراق اذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل اقامته ال ٌعاقب علٌها) حٌث ٌحصل دائما ان ٌتعرض االجنبً الى
مواقف قانونٌة توقعه فً موقع المسؤولٌة ال جزائٌة لذا فقد اعطاه القانون مهلة سبعة اٌام لتحقٌق قرٌنةعلمه بالقانون فاذا ما ارتكبت فعال
مخالفا بعد هذه المهلة فانه ال ٌستطٌع الدفع بجهله بالقانون وٌكون محال لتطبٌق العقاب ،ولكن من توفر الشروط التالٌة:
 -1ان ٌكون مرتكب الجرٌمة اجنبٌا.
 -2ان ٌرتكب الجرٌمة خالل سبعة اٌام من دخوله الى العراق.
 -3ان تكون الواقعة المسندة الٌه مباحة فً قانون محل اقامته ،فاذا كانت تشكل جرٌمة ٌعاقب علٌها فً بلده او فً المحل الذي فٌه قبل
دخوله العراق فال ٌعتد بجهله.
 -4ان ٌثبت جهله بالقانون الذي تخضع له الجرٌمة.
خالصة القول ،أن ا لجرائم التً ٌعانً وقوعها شعبنا ارتكب وترتكب باستمرار تحت غطاء الجهل بالقانون او االستخفاف به برغم جسامة
العقوبات التً تترتب على ارتكابها كالجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم القتل والخطف واستعمال المفرقعات وتداولها وتهدٌد األمن
وإثارة الفوضى والفتن والتح رٌض على الحرب األهلٌة وغٌرها من الجرائم التً تهتك بأمن المواطن ومؤسساته وكأن القانون فً العراق
غٌر موجود ،ترى ان أحد طرق إلغاء النص القانونً كما ٌعرفه رجال القانون هو الترك ،فهل ان قانون العقوبات العراقً سٌطاله هذا
اإللغاء طالما لم ٌجر تطبٌق أحكامه؟!
ع/مدونة الكاتب
http://www.barasy.com/news-view-660.html
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*)Glossary( مســزد
English Term
Principle of legality / legal
hierarchy (constitutional law)



Arabic Term
Notes
ح١ ذشاذث/ ٓ١ٔاٛح اٌم١ح (ششػ١ػِٚثذأ اٌّشش
)ْٛٔادج حىُ اٌما١ س/ ٓ١ٔاٛاٌم
ًٙاص االػرزاس تاٌعٛ لاػذج ػذَ ظignorantia legis
ًْٛٔ تاٌماٙمثً االػرزاس تاٌع٠  ال:ْٛٔ تاٌماnon excusat

Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.

)Reference Materials( انمزاجــع
:(Arabic Titles) ح١تاٌٍغح اٌؼشت



)1998 ، ِؤسسح داس اٌىرة:د٠ٛ (اٌى2  ؽ، اٌشادج إٌّفشدجٚ  اٌؼمذ:َح ٌالٌرضا٠ اٌّظادس اإلساد،ً١ٌٍ اٛ أتٟلُٛ اٌذس١٘ إتشا.1
.1971 ،2 ٚ 1  اٌؼذد،قٛ ِعٍح اٌحم،"ح١ًٔ تاألحىاَ اٌّذٙ "اٌع، اٌعّايٝ ِظطف.2
.)1973( ًْٛٔ تاٌماٙ االػرزاس تاٌع، ػثذ اٌظّذٞظذٚ  ِحّذ.3
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