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باللغة الع ربية

يعيةالوافية،وبيانأثرها
هدفتالدراسةإلىتسليطالضوءعلىأهميةالدورالفاعلللصياغةالتشر ّ

علىمكانةالنصالقانونيالجنائيونجاحه،باإلضافةإلىمدىحاجةالمنظومةالقانونيةفيالدولة
لهذاالدور،بغيةتحسينبنيةالنظامالقانونيفيها،باعتبارالصياغةهياألساسالمتينالذييبنى
ُ

عليهنجاحالنصالقانونيعموماً،والنصالجنائيخصوصاً،وكانذلكمنخاللالبحثفيمفهوم

الصياغةالتشريعيةومضمونها ،وبيانأهميتهاودواعيهاوأهموسائلها،باإلضافةإلىالقواعدالحاكمة
لهاعموماً،والخاصةمنهاالتيتقتضيهاالطبيعةالخاصةللنصوصالجنائية،والمتمثلةفيمراعاة

األصول والضوابطالالزمة ،والمناهجالمتبعةالتيتقتضيها الصياغةالناجحةلتلكالنصوص،حتى
تغدوصياغ ًةسليمة،وتحّققهدفهابدقة.

إلىتخبطفيصياغةالنصوص،فيقع
إذأنهمنشأنالحيادعنهذهالقواعدوالضوابط،سيؤدي
ّ

بفي الصياغةالتشريعية،وتتوّلد نصوصمعيبة،تقود إلى أخطاء قضائية،
من جراءذلك ،عيو 
الطبيعةالخاصة .
ت
وباألخصعلىصعيدالنصوصالجناّئية،ذا 
ّ

وخلصتالدراسةإلىمدىاالرتباطالوثيقبينالصياغةالتشريعيةالجيدةالمبنيةعلىأساس

علمي دقيق  ،وبيننجاحالنصوصالقانونيةالجنائية ،واألثرالذييعكسههذاالنجاحعلىمكانة
ه،ابتداءمن
النصالقانونيالجنائيفيالمجتمع ،والمتمثلفيإرساءمبدأالشرعيةالجنائيةوتعزيز
ً

إعدادهذهالنصوصوصياغتهاإلىضمانتطبيقهاعلىالنحوالذييجسدبدقةغرضالتشريعوغاية

المشرع.
ّ
الكلمات المفتاحية :ضوابط صياغة النصوص الجنائية ،خصوصية النصوص الجنائية ،الشرعية
الدستورية في القانون الجنائي ،مبدأ الشرعية الجنائية.
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Abstract
الملخ ص باللغة اإلنجليزية

The study aimed to highlight the importance of the active role of adequate legislative
drafting, and its impact on the status and success of the criminal legal text, as well as the
extent to which the legal system in the State needs this role, in order to improve the
structure of its legal system, considering the wording as the solid basis on which the
success of the legal text in general and the criminal text is based, in particular, by
examining the concept of legislative drafting and its content, its importance, its reasons
and its most important means, as well as the rules governing it in general and private ones,
which are required by the special nature of the criminal texts, which are Taking into
account the necessary assets and regulations and approaches required by the successful
drafting of these texts so that they become sound and achieve their objective accurately.
Neutrality from these rules and controls would lead to confusion in the drafting of texts,
the resulting flaws in legislative drafting and the generation of flawed texts leading to
judicial errors.
Particularly in terms of criminal texts of a special nature.
The study concluded that there is a close correlation between good legislative
formulation based on careful scientific basis, and the success of legal texts.
Keywords: The controls of legislative formulation of criminal texts, peculiarity of
criminal texts, the constitutional legitimacy in criminal law, the principle of criminal
legality.
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الفصل األول:

خلفية الدراسة
أوالً :المقدمة
السالمعلىخيراألنام،نبينامحمد
.الحمدهللالبر السالم ،والصالة و
بسمهللاالرحمنالرحيم
ّ
ّ
وعلىآلهاألطهاروصحبهاألخيار.
قيهاوأساستماسكبنيانها،هوحرصهاعلىتحقيقمصالح
وبعدأسمىعواملنهضةاألممور ّ
ٍ
سم بالتوازن بين تلك
وبشكل يتّ 
وحاجاتأفرادها،إذأن الفرد يعتبر األساس والمكون الفاعلفيها،
إنهذاالتوازن
إنمايتمبفعلمنظومةقانونيةمتكاملةالبنيان،تحملفيطياتها
ّ
المصالحو
الحاجات،ثم ّ
ّ
طابعاإللزاموتنظمالروابطوتقودإلىإرساءاالستقرارواألمنوالعدالةفيشتّىمناحيالحياة.
ويعدمنأبرزعواملرصانةهذهالمنظومة القانونية،هو تحقيقالهدفالمنشود والغايةالتي
ّ
خاللسنالتشريعاتالمختلفةالتيتجسدبالشكلاألمثلسياسته
يسعىالمشرعإلى تحقيقها،من 
ّ
ّ
التشريعية،وتنشرروحالعدالةواألمنواالستقرار.
واليمكنلهذهالغايةأنتتحققإالّمنخاللتجسيدالمضمونأوالجوهرالتشريعيالذيينشده
ةجلية ،وتكونقابلةللتنفيذالعملي
المشرعفيقو
ّ
يتمالتعبيرعنهابألفاظوعباراتبصور ّ
ّ
البمحددةّ  ،
فيالنظام القانونيالذي وجدتلتنظيمه ،وإنما تتمثل هذه األساليبفيما غدا ُيعرف بالصياغة
ى الوضوحوبشكل
التشريعيةللنصوصالقانونية ،والتيتهدفإلىالوصوللتشريع متماسك ،وبمنته 
ض.
منسجموغيرمتعار 
ةعنتجسيدللنصوصالقانونيةمنحالتهاالنظريةإلىحالتها
إذنفالصياغةالتشريعيةهيعبار
ّ
ٍ
علىنحوتكونمعهقابلةللفهموالتطبيقفيالواقعالعملي.
الواقعية،

)(1

()1بكر،عصمتعبدالمجيد(.)2014مشكالتالتشريعدراسةنظريةوتطبيقيةمقارنة،بيروت:دارالكتبالعلمية،ص.163
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ةإلىأندورالصياغةالتشريعية اليقتصرعلىمجردالبناءاللفظيللجمل
وهناتجدراإلشار
ّ
والعباراتكمايتبادرللذهنأولاألمر ،و ّإنماوعلىوجهالدقةيتمثلباإلضافةلماسبقبالولوجإلى
روحالفكرةومكنونالرؤيةالمرادالتعبيرعنها،منخاللإدراكتاملذلكالمضمون وأفقهوحدوده،
البلفظيةمعبرةبكلدقةووضوح.
ليتسنىللقائمبالصياغةالكشفعنهاوسكبهافيقو
ّ
ّ

)(1

هينتاجطبيعيلمقوماتمترابطةببعضهافيوجودها
افية،إنما 
يعية الو
ّ
ّ
إذأنالصياغةالتشر ّ
ّ
سانالمعبرعن
بتكاملمظاهرهذهالمقومات،فهيتعتبربحق،الّل
وتحّققها،بمراحلالتتكاملإالّ
ّ
ّ
إننصيبالنصالقانونيمنالنجاحأوالفشلمرتبطارتباطاًوثيقاً
ه،ثم
ّ
مكنون ّ
النصالقانونيوجوهر ّ
بقدرنجاحهذهالصياغةأوفشلها.

)(2

الحديث،وتوجههاإلىتوفيركلالمقوماتالتيمنشأنها
وهذامايفسرحرصالدولفيالعصر
ّ
أنترتقيبالصياغةالتشريعيةلتشريعاتهاالمختلفة،إدراكاًمنهالقيمةهذهالصياغة،ودورهاالخالّق
فياالرتقاءبمستوىتشريعاتها،منخاللهذهاألداةالتيترسممعانيالتشريعبنصوصوألفاظ،تُجّلي
الغايةالكامنةللمشرعمنوراءإصدارهذهالنصوصالقانونيةعموماًوباألخصالنصوصالقانونية
ّ
الجنائيةمنها.
والسببوراءإفرادالنصوصالجنائيةعلىوجهالخصوص،لماتحملهمنخصوصيةفيذاتها
تجعلهامت ميزةعنباقينصوصالقانوناألخرى،وذلكالعتباراتمتعددةتتمثلفياالرتباطالوثيق
للنصوص القانونية الجنائية بفكرة الجبر ،واستخدام السلطة العامة،وكذلك باعتبار أن النصوص
أنالحقوق والحرياتهيأكثرالمواضيع
الجنائيةهيأكثرالنصوصمساسابالحقوق والحريات،و ّ

()1حسن،خالدجمالأحمد(((.)2017ماهيةالصياغةالتشريعيةومقوماتوجودتها))،دراسةمنشورةفيمجلةكليةالقانونالكويتية
ص.118العالمية،العدد2الجزءاألول 

()2سلطان،أنور(.)1983المبادئالقانونيةالعامة،ط،4بيروت:دارالنهضةالعربية،ص.94
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التيتحظىبتنظيموحمايةدستورية ) ،(1وإنكانتتلكالنصوصتهدفبالغالبإلىترسيخحماية
الحريات،فهذاالتناقضالظاهرييجعلالنصوصالجنائيةلهامنالخصوصيةماجعل
الحقوق و ّ
ييخصهابجملةمنالمبادئ والقواعد،تهدفبمجملهاإلىضماناحترامالنصوص
المشرعالدستور
ّ
ّ
ياتالعامةبشكلمتوازنمعمقتضياتالمصلحةالعامة.
الحر
الجناّئيةللحقوقو ّ
ّ
هاالبينوالواضحأيضاً،منخاللالضوابط
ثمإنهذهالخصوصيةالتيامتازتبها،يتجلىأثر ّ
ّ
والمبادئالتيتحكمعمليةالصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائية،والتيوإنكانتبمجملهاتخضع
ساليبالصياغةالعامة،والتيسيتمتناولهافيبحثناجنباًإلىجنبمعالضوابطالخاصة
لضوابطوأ
ّ
التيينبغيعلىالصائغالتشريعيأنيلتزمبها.
ًّ
وهناالبد من اإلشارة إلى دور الصائغ الماهر ،باإلضافة لتلك الضوابط والقواعد وأثر مهارته
ةعلميةقانونيةبشكلعام،وبمجالالتخصصالذييصوغنصوصهبشكلخاص،
المستقاةمنخبر
ّ
اتعمليةتُعينهعلىذلك (2).
وبمايملكهمنثراءعلميومايحوزهمنخبر
ّ

ثانياً :مشكلة الدراسة
يعية،
تكمنمشكلةالدراسة،فيمدىمراعاةاألصولوالضو
ابطالعامةوالخاصة،للصياغةالتشر ّ
ّ
ةصياغةالنصوصالقانونيةالجنائية،وأثرذلكفينجاحالنصالجنائي،وذلكمنخالل
فيعملي
ّ
ّ
التزامالصائغالتشريعيبتلكاألصول والضوابط،مراعاةًبتطبيقهاوتحكيمها،وموافاةًلتحقيقغرض
ةعمنسواها
اءسنهذهالنصوصالقانونيةالجناّئ
التشر
يعوغايةالمشرعمنور ّ
ّ
يةذاتالطبيعةالخاص ّ
ّ
صوصالقانونيةاألخرى.
منالن
ّ

()1سرور.أحمدفتحي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،ط،2القاهرة:دارالشروق.ص.27

()2حسن،خالدجمالأحمد((.)2017ماهيةالصياغةالتشريعيةومقوماتوجودتها)،مرجعسابق،ص.118
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ثالثاً :أسئلة الدراسة
تتمثلأسئلةالدراسةفيمايلي:
 .1مادورالصياغةالتشريعيةالوافية،فيتماسكواستقرارالمنظومةالقانونيةفيالدولة.
 .2ماأبرزالصيغواألساليبالتيتدفعالمشرعالجنائيإلتباعهافيصياغتهللنصوصالجنائية.
 .3ماهيخصوصيةصياغةالنصوصالجنائية.
الخاصة للنصوص
يعية ،التيتقتضيها الطبيعة
المعينة للصياغةالتشر ّ
 .4ما المبادئ والضوابط ّ
ّ
الجناّئية.
طور،ومواكبةحركةتطورالقوانين.
مدىقابليةمبادئوضوابطالصياغةالتشريعيةللت 
 .5ما
ّ
دةعلىمكانةالنصالجنائي.
الجي
 .6ماهوأثرالصياغة ّ
ّ

رابعاً :هدف الدراسة
تهدفالدراسةإلىبيانالدورالفاعل،الذيتحّققهالصياغةالناجحة والمعتمدةعلىاألساليب
المنهجية ،والمقومات والضوابط المتبعة في صياغةالقوانين،والتي من شأنها أن ترتقي بصياغة
التشريعاتالجنائيةبالمجتمععلىكافةالمستويات(االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية) وبيانمدى
ثماألثر الذي يعكسه هذا
االرتباط الوثيق للصياغةالناجحة ،معنجاح النص القانونيالجنائيّ ،
النجاح،علىمكانةالنصالقانونيالجنائيفيالمجتمع.

خامساً :أهمية الدراسة
األهمية العظيمة
أهمية الدراسة منالناحية النظرية ،في استجالء
ّ
من الناحية النظرية:تبرز ّ
يعيةللنصوصالجنائية والتيتعتبرمنأخطرالقوانينفيالدولةالقانونيةالحديثة؛
للصياغةالتشر ّ
لكونهاتنظمالمجالاألخطرللعالقةبينالسلطةالعامةواألشخاص ،ودورالصياغةفيتحسينبني ة 
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النظامالقانونيفيالدولة،وتنقيتهمنالشوائبالتيقدتعتريه،وتؤديإلىحالةمنعدماالستقرار،
الملحة لتمحيص النصوص من
علىالصعيدالسياسي واالجتماعي واالقتصادي،في ظل الحاجة ّ
األخطاءالقانونيةواإلنشائية.
يعية
وذلكمنخاللإبر
ازأهميةالمقوماتوالضوابط،التيمنشأنهاأنترتقيبالصياغةالتشر ّ
ّ
للنصوصالجنائية،الراميةإلىتحقيقمبدأالشرعيةالجنائيةالموضوعيةواإلجرائية،وبلورته.
ّ
احثينالمهتمين
اسة،فرصةلصناعالقرار،والب
من الناحية العملية:منالمأمولأنتوّفرهذهالدر
ّ
ّ
مننتائجها،باإلضافةإلىماقدتش ّكلهمنإثراءمتخصص،للمكتبةالحقوقيةالعربيةوبماتسهمفيه
منتطويرالتشريعاتذاتالعالقةبموضوعالدراسة،وبماتضيفهمنإسهامفيتعزيزالبحثالعلمي
فيهذاالميدان.

سادساً :حدود الدراسة
إنالنطاقالتطبيقيللدراسةوحدودها،تتحددفياإلطارالعاملعلمالصياغةالتشريعية،والمتمّثل
ّ
يعية،ذاتاألثرالبينعلىاستقرارأحكامالمنظومة
فيدراسةمناهجوأصولوضوابطالصياغةالتشر
ّ
ٍ
مكانةالنصالقانونيالجنائيعلىنحويجعلهقابالًللفهم والتطبيقالعملي،
القانونية عموماً،وعلى 
دونماتعارضأوتناقض.

سابعاً :محددات الدراسة
ثمة قيود أو محددات للدراسة ،واجهت الباحث خالل البحث واالستقصاء واإلعداد مما
ليس ّ
تستدعيالتنويهإليها ،إالّمنجانب واحدوهوعدموفرةالبحوث والدراساتذاتالصلةبموضوع
عالخصوصيةالمعينة،لمبادئوقواعدالصياغةالتشريعية،والتيتقتضيها
الدراسة،وفيمايتعلقبموضو
ّ
هللالمنة،لمينعكسذلكالبتّةعلىمخرجات
أنه و
ّ
الطبيعةالخاصةللنصوصالقانونيةالجنائية،إالّ ّ
ّ
الدراسةونتائجها.
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ثامناً :مصطلحات الدراسة
 .1الصياغة التشريعيةُ  :ع ّرفتالصياغةالتشريعيةبأنها((:مجموعةالقواعد والوسائلالمستخدمة
يسرتطبيقالقانونمنالناحيةالعملية،
لصياغةاألفكارالقانونية واألحكامالتشر ّ
يعية،بطريقةتُ ّ
لفظية،لتحقيقالغرضالذيتنشدهالسياسةالقانونية)((.(1
فيقوالب ّ
عرفبأنـها(:كافةالوسائلواألدوات،التيلهاعالقةبالفنالتشريعي،بتحويل
 .2ضوابط الصياغة:وتُ ّ
دةومبوبةتؤديإلىالمطلوب،مع
محد
األفكـار واألهداف،إلىنصوصوقو
اعدكليةمكتوبةّ  ،
ّ
ّ
القابليةللفهموأنتكونواجبةالتطبيقواإللزام( ) .(2
ّ
 .3النصوص الجنائية :ويمكنتعريفهابأنها(( :مجموعةالقواعد القانونية ،التيتضعهاالدولةلبيان
األفعالالتيتستوجبالتجريم،ولتحديدالجزاءاتعلىمرتكبيها،واإلجراءاتالمالئمةبمالحقتهم
ومحاكمتهم،وتنفيذالجزاءأوالتدبيرفيهم ).(3
كماعرفالنصالجنائيبأنه)) :هوالوعاءالذييحتويعلىالقواعدالجنائية،التي َيفرضبها
ويحددالسلوكالمجرم،ويرتبعلىذلكاألثرالقانوني
المشرعإرادتهعلىالمخاطبينبالقاعدةالجنائية،
ّ
المتمثلبالجزاءالمحدد) .(4

تاسعاً :منهجية الدراسة
 .1منهج الدراسة :اعتمدالباحثفيالدراسةعلىالمنهجالوصفيتارةً ،وذلكفيمعرضالبيان
لمفهومالصياغةالتشريعية،واألصولوالضوابطالحاكمةلعمليةالصياغةالتشريعية.

( )1طليس،صالح.)2011(،المنهجيةفيصياغةالقانون،ط،2بيروت،منشوراتزينالحقوقية،ص.72

( )2الصراف،عباسوحزبون،جورج(.)1993المدخلإلىعلمالقانون،ط،3عمان:دارالثقافة،ص ،11وينظرأيضاًالصدة،عبد

المنعم(.)1979أصولالقانون،القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.89

( )3السراج،عبود(.)2002قانونالعقوباتالقسمالعام،ط،10دمشق:منشوراتالجامعةالسورية،ص.28

( )4الصفو،نوفلعليعبدهللا(((.)2013أساليبالصياغةالقانونيةللنصوصالجنائية))،مجلةكليةالقانونللعلومالقانونيةوالسياسية
جامعةكركوك)6(2،ص.86

7

وكذلكاعتمدالباحثعليالمنهجالتحليليالمقارنتارةًأخرى،وذلكلدىعرضبعضالنصوص
نةوتحليلها،بغيةاالستداللمنخاللذلكعلىالضوابط والقواعدالتياعتُمدتفي
القانونيةالمقار
ُ
صياغةتلكالنصوص.
ادبحثية،ودراساتسابقةلبعضالباحثينفيمجال
 .2أدوات الدراسة:تتكونأدواتالدراسةمنمو
ّ
موضوعالدراسة،باإلضافةإلىبعضنصوصالقانون
التيتماالستشهادبهاعلىالتزامالصائغ
ّ
عيةفيصياغةهذهالنصوصالقانونية.
التشريعيبالضوابطالمر ّ

عاش اًر :الدراسات السابقة ذات الصلة
( .1الصياغة القانونية ،تشريعا ،فقها ،قضاء ،محاماة) عبد القادر الشيخلي ،الطبعة الثانية،
 ،2018عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.

تضمنتهذهالدراسةعرضمتكاملللصياغةالقانونية(تشريعافقها،قضاءمحاماة)،وقدحوت
ي
هذهالدراسةخمسةفصول ،خصصالفصلاألول منهاللحديث عنالصياغةالتشريعية،والثان 
للصياغةالفقهية،والثالثللصياغةالقضائية،والرابعلصياغةالعقودولوائحالمحاماة،وبحثالفصل
الخامسفيموضوعالتدريبعلىالصياغةالقانونية،أماهذهالدراسةفإنهاتقتصرعلىبيانالمقصود
بالصياغة التشريعية عموماً ،ومدى الحاجة لها ،وأهميتها ،وبيان المناهج واألساليب المتّبعة في
الصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائية،وأثرهاعلىالنصالجنائيوكذلكالبحثفياألصولوالضوابط
الحاكمة لصياغة النصوص القانونية عموما والجناّئية خصوصا فقط دون التطرق إلى مواضيع
الصياغةالفقهيةأوالقضائيةأولصياغةالعقودولوائحالمحاماة .
( .2مبادئ الصياغة التشريعية ،المفاهيم األساليب ،المراحل) ليث كمال نصراوين ،وصدام إبراهيم
أبو عزام ،الطبعة الثانية ،2020 ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.

واشتملتهذهالدراسةبدايةبيانأساسبناءالقاعدةالقانونيةومصادرها،وتناولتأيضامنهجية
الصياغةالتشريعية،ثمأشارتإلىالخطواتوالمراحلفيبناءالتشريع،وتوضيحالعالقةالتيتربط
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الصياغةالتشريعيةبقواعدالتفسير،وتختلفعندراستنابأنهالمتقتصربالنصوصالجنائيةباإلضافة
إلىأنهاأسهبتبالتفصيلفيمعرضالحديثعنمفهومالقاعدةالقانونية وأساسها،وعنخطوات
ومراحلالتشريعوقواعدالتفسير،التيلمتتطرقلهادراسةالباحثحيثاقتصرتدراسةالباحثعلى
بيانالمقصودبالصياغةالتشريعيةعموما،ومدىالحاجةلهاوأهميتهاوبيانالمناهجواألساليبالمتبعة
فيالصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائية،وأثرهاعلىالنصالجنائي ،وكذلكالبحثفياألصول
والضوابطالحاكمةلصياغةالنصوصالقانونيةعموماًوالجناّئيةخصوصاً.
( .3القاعدة الجنائية بين الصناعة الفقهية والصياغة التشريعية ،دراسة مقارنة) ،أشرف رفعت
محمد عبدالعال خرم ،الطبعة األولى ،2020 ،الرياض ،دار اإلجادة للنشر والتوزيع.

تناولتهذهالدراسةتحليللماهيةالقاعدةالجنائيةبينأصولالشرعوأصولالقانون،وبيانأهمية
التقعيدللقاعدة الجنائية ،والعالقةبينالقاعدةالجنائي ة الشرعية والقاعدةالجنائيةالوضعية،ثم أقسام
القاعدةالجنائيةونطاقتطبيقها،وتحدثتعنصناعةوصياغةالقاعدةالجنائية وحجيتها ،واألساس
ّ
العلميألركانتكوينالقاعدةالجنائية،كماتحدثتأيضاعنالمقوماتالشكليةللصياغةوعنالتقنين
كوسيلةلتوحيدالقاعدةالجنائيةصناعةوصياغةوأث رذلكعلىمكانةالنصالشرعي،وكذلكبحثت
فيانقضاءالقاعدةالشرعيةالجنائية.فهيتتشابهمعدراستنافيبياناألساسالعلميلمكوناتالنص
الشكليةمنهاإالأنهالمتتطرقإلى
الجنائيوبعضالضوابطالحاكمةلعمليةالصياغةالموضوعيةو
ّ
الحديثعنالضوابطالخاصةللصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائيةإذأندراسةالباحثاشتملت
علىبيانالمقصودبالصياغة التشريعيةعموماومدىالحاجةلها وأهميتهاوبيانالمناهج واألساليب
المتبعة في الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية وأثرها على النص الجنائي وكذلك البحث في
األصول والضوابط الحاكمة لصياغة النصوص القانونية عموما والجناّئية خصوصاً ذات الطبيعة
الخاصة.
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( .4التشريع بين الصناعة والصياغة) رافد خلف هاشم البهادلي ،وعثمان سلمان العبودي ،الطبعة
األولى ،2012 ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية.

هوسنه،
تضمنتهذهالدراسةالبحثفيالمراحلالمتطلبةإلعدادمشروعالقانون واقتراحه وإق ارر ّ
ّ
ه،وبينتالجهاتالتيتتولیاقتراحوصياغةالقوانين،وتحدثتعن
والمصادقةعليهثمإصدارهونشر ّ
صلةالتشريعاتبمواضيعمختلفة،كالتنميةومكافحةالفساد،فهيتختلفعنالدراسةمحلالبحث
يعيةالتيتقتضيهاخصوصيةالنصوص
بأنهالمتبحثبخصوصيةالقواعدوالضوابطللصياغةالتشر
ّ
الجنائية،وهيبذلكتختلفعندراسةالباحثالتيانطوتعلىبيانالمقصودبالصياغةالتشريعية

عموماومدىالحاجةلهاوأهميتهاوبيانالمناهجواألساليبالمتبعةفيالصياغةالتشريعيةللنصوص
الجنائيةوأثرهاعلىالنصالجنائيوكذلكالبحثفياألصولوالضوابطالحاكمةلصياغةالنصوص
القانونيةعموماًوالجناّئيةخصوصاً.
( .5أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية ،دراسة مقارنة) نوفل علي عبد هللا الصفو ،مجلة
كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ،العراق ،مجلد ،2العدد.2013، 6

أهميتهاوأساليبصياغةالنصوص

اقتصرتهذهالدراسةعلىبيانمعنىالصياغةالتشريعية و
الجنائيةفحسب والمتمثلةفيمنهجالصياغةالتشريعيةمنحيثالسلطةالتقديريةبقسميهاالجامدة
والمرنةمنهجالصياغةمنحيثتوافرنماذجالجرائمثممنهجالصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائية
منحيثاجتماععناصرالقاعدةالجنائية.
لذافإندراسةالباحثتشتركمعهافيهذاالجانبمنحيثاإلشارةلهذه المناهج ،لكنهالم
تتطرقإلىماتطرقتلهدراسةالباحثمنبيانالمقصودبالصياغةالتشريعيةعموماومدىالحاجة
لها وأهميتهاوبيانأثرالمناهج واألساليبالمتبعةفيالصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائيةعلى
مكانة النص الجنائي،وكذلك البحث في األصول والضوابط الحاكمة لصياغة النصوص القانونية
عموماوالجناّئيةخصوصاً.
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( .6خصوصية صياغة النصوص الجنائية) سمير رحال ،دراسة منشورة على مجلة صوت القانون
جامعة خميس مليانة.

)(1

اشتملتهذهالدراسةعلىبيانالقواعدالمستخدمةفيصياغةالنصوصالجنائيةوأنواعالصياغة
ومميزاتهاوتطبيقهذهاألساليبعلىصياغةالنصوصالجنائيةوتعدوهياألقربإلىدراسةالباحث
فيأنهاأفردتمطلباًخاصاًللحديثعنالقواعدالخاصةبصياغةالنصوصالجنائيةوالتيتقتضيها
الطبيعةالخاصةللنصوصالجنائيةوتتميزبهاعنسواهامنالنصوصالقانونيةاألخرى،إالأنهالم
ّ
تتطرقإلىبيانخصائصالصياغةالتشريعيةوبياناألساسالعلميلمكوناتالنصالجنائيوكلك
لمتبحثبإسهابفيالضوابطالحاكمةللصياغةالتشريعيةجميعهاخصوصاالمتعلقمنهابالضوابط
الفنية،ذاتالصلةبالشخصالصائغوالتياشتملتعليهدراسةالباحثبالتفصيل.
ّ

الحادي عشر :اإلطار النظري للدراسة
قسمتهذهالدراسةإلىخمسةفصول
ّ
اضلخلفيةالدراسةبمحتوياتها(منمقدمةعامة
 .1الفصلاألول :تضمنالفصلاألولمنهااستعر
ّ
بمصطلحاتها،ثمالمنهجيةالعلمية
للدراسةثممشكلةالدراسة وأسئلتها وأهميتها وأهدافها والتعريف 
ّ
المتّبعةفيهاوالدراساتالسابقة).
تضمنالفصلالثانيمنهامبحثين:
 .2الفصلالثاني:بينما ّ
صص لتوضيحالتعريف بالنص التشريعي الجنائي وبنيته واألساس العلمي
المبحث األولُ :خ ّ
ماهيةالصياغةالتشريعيةومفهومهاوتعريفها
لمكوناته.أماالمبحثالثاني:اإلطارالمفاهيميعن ّ
وعناصرهاوأهميتهاوغايتها.

()1الدراسةمتاحةعلىالموقع www.asjp.cerist.dz/en/article/134293.آخرزيارةللموقعبتاريخ2022/1/23
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 .3الفصلالثالث:وتناولالفصلالثالثالمناهجواألساليبالمستعملةفيالصياغةالتشريعيةللنصوص
فقدخصصلمنهجالصياغةالتشريعيةمن
الجنائيةوذلكفيثالثمباحث :أماالمبحثاألولُ  :
حيثاألسلوببقسميهاالجامدةوالمرنة.أماالمبحثالثاني:تناولمنهجصياغةالنصوصالجنائية
من حيث الوسيلة بقسميها الصياغة المادية ،والصياغة المعنوية للنصوص الجنائية.والمبحث
الثالث:تناولمنهجصياغةالنصوصالجنائيةمنحيثالمضمونالتشريعي،وذلكمنحيث
توافرنماذجالجرائمبقسميه:نصوصأساسيةونصوصمساعدةوكذلكمنحيثاستقاللعناصر
القاعدةالجنائيةبقسميه:النصوصالتامةوالنصوصغيرالتامة.
فقدخصصللبحثفياألصولوالضوابطالحاكمةلصياغةالنصوصالجناّئية.
 .4الفصلالرابع:
ّ
يعية بفروعها الضوابط الموضوعية والشكلية
المبحث األول :تناول الضوابط العامة للصياغةالتشر ّ
والفنية.المبحثالثاني:الضوابطالخاصة بصياغةالنصوصالجنائية وفقاللطبيعةالخاصةالتي
تمتازبهاالنصوصالجنائيةعنسائرالنصوصالقانونيةاألخرى،باإلضافةإلىأثرالصياغةالوافية
علىمكانةالنصالجنائي.
 .5الفصل الخامس:قد تم تخصيصه لخاتمة الدراسة ومجمل النتائج التي توصلت إليها الدراسة
والتوصيات.
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الفصل الثاني:

التعريف بالنص التشريعي الجنائي وصياغته
لكلنصتشريعيمنأساليبوضوابطوقواعدتحكمصياغتهوكذلكأصول
طالماأنه 
ّ
ال  ّبد ّ
تضمننجاحهفإناإلحاطةبهذهاألساليبوالضوابطواألصوليستدعيبداي ًةاإلحاطةبمدلولالنص
تكزعليههذهالمكوناتوبناء
يفهثمبيانمكوناتهذاالنصواألساسالعلميالذيتر
التشريعيوتعر ّ
ً
علىهذاسيتمتقسيمهذاالفصلإلىمبحثينبحيثيتناولالمبحثاألولتعريفعامبالنصالتشريعي
يعية
الجنائي وبنيته واألساسالعلميلمكوناته .بينمايتناولالمبحثالثانيالتعريفبالصياغةالتشر ّ
وبيانأهميتهاوغايتهاوعناصرها.

المبحث األول:
التعريف بالنص التشريعي الجنائي وبنيانه واألساس العلمي لمكوناته
يعيةبمجملها ،منمضمونيستجمععناصرها ) ،(1وينطويعلىالغاية
تتكونالنصوصالتشر ّ
البلفظيةيتممنخاللها
ادالمشرعتحقيقهامنوراءوضعهلهذهالنصوص،وذلكبواسطةقو
التيأر
ّ
ّ
ةليتسنىتطبيقهذهالنصوصبشكلعمليفيالنظام
ةجلي
ّ
تجسيدهذاالجوهرأوالمضمونبصور ّ
القانونيالذيوجدتلتنظيمه.
ُ
هيالوسيلةالماديةالتيتجسدسياسية
يعيةبمافيهاالنصوصالجنائية،
ّ
لذلكتعدالنصوصالتشر ّ
ّ
اسطةسنهللنصوصالمختلفة،والتيتحملطابعاإللزام،
المشرعوغايتهالتييسعىإلىتحقيقها،بو
ّ
ّ
البدبداي ًةمنالوقوفعلىمعنىالنص
وتؤديإلىإرساءالعدالة و
األمنفيكلمفاصلالمجتمع و ّ
ّ
التشريعيعموماً،وهذاماسيتمبيانهفيالمطلباألولمنهذاالمبحثوذلكفيثالثةفروع:وفق
()1للنصالتشريعيعناصر ثالثةهي– 1:مفرداتالنصمنحيثداللتهاعلىمعانيها-2.دالل ةهيئةالنصالتركيبيةعلى
مضمونهامنحيثالمنطوقوالمفهوم-3.غايةالنصوروحه.بكر،عصمتعبدالمجيد(((،)1990دوراللغةفيصياغةالتشريع))،
مجلةدراساتقانونيةعدد،1السنةاألولى،ص.40
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المدلولاللغوي ،والقانوني ،واألصولي.بينمايخصصالمطلبالثانيلتعريفالنصالجنائيوبنيته
واألساسالعلميلمكوناتهوذلكفيثالثةفروع.

المطلب األول:
التعريف بالنص التشريعي عموماً
يحتملالنصمعانيمتعددةبحسبمايوضعله،حيثأنالنصيحملمدلوالًلغوياًيختلفعن
المدلولالقانوني،وكذلكيأخذمدلوالمختلفاًعندعلماءأصولالفقهباإلضافةإلىعلماءالفقهوللوقوف
آلتي:
علىتفاصيلمدلوالتالنصاآلنفةسيجريتفصيلهافيالفروعالتاليةعلىالنحوا 
الفرع األول :تعريف النص وفقاً للمدلول اللغوي
فالنصلغ ًة:رفعالشيءأوالتعيينعلىشيءماوالنصأيضااللفظالدالعلىمعنىاليحتمل
غيره (1) .وهوأيضاصيغةالكالماألصليةالتيوردتمنالمؤلف،واليحتملإالّمعنىواحداًأوما
ً
(الاجتهادفيموردالنص)ومنهقولالفقهاءنص
اليحتملالتأويل،ومنهذاالبابنصتالقاعدة
ّ
السنةأيمادلظاهرلفظهماعليهمناألحكام).
آنونص
القر
ّ
ّ

)(2

الفرع الثاني :تعريف النص وفقاً للمدلول القانوني
إنالمتتبعلدراسات ومؤلفات القانونيين يندرأنيعثر علىتعريف محددللنص.فعلىسبيل
قدمبهالقاعدة
المثالعرفالدكتورمصطفىالموجيالنصالتشريعيبأنه(،القالبالّلغويالذيتُ ّ
ّ
عبرمن
ظ
القانونية،
حيثأنالقاعدةالقانونيةهيالفكرةالمن ّ
ّ
ّ
ّ
مةلوضعمعينوالنصهوالّلغةالتيتَ ُ
ةالقانونية،كماتكونتلدى
خاللهاالفكرةإلىعالمالوجودالقانوني،فالّلغةهيأداةالتعبيرعنالفكر
ّ
المشرع).
ّ

)(3

()1الزبيدي ،محبالدينمحمدمرتضىالحسيني(،)2003تاجالعروسمنجواهرالقاموس،دارالفكرللطباعةوالنشر،ط،2ج،9
ص.370

()2ابنمنظور،جمالالدين()1999(،)1993لسانالعرب،بيروت،دارإحياءالتراثالعربي،ج،7ص.98

( )3الموجي،مصطفى(.)2010القاعدةالقانونيةفيالقانونالمدني،بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية،ص.54
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يفأنهقائمعلىالخلطبينالّلغةالمصاغبهاالنصوبينالنص
ويتّضحمنسياقهذاالتعر
ّ
المصوغنفسه.
َ
ولعلالمدلولاألقربللنصعندالقانونيينبالحقيقةهومرادفلمصطلحالمادةمنحيثالمعنى
ّ
وذلكباعتبارأنهيشتملعلىعددمعينمنالقواعدوكلمادةهيجامعةبمنطوقهااللفظيلحكم
معينواحدفياألقلوبهذاتعتبرالمادةأصغروحدةلغويةمستقلةتردفيقانونوتشتملعلىقاعدة
نصوصسكبتفيقوالبلفظية
قانونيةتُنشأفرضاًأوحكماًملزماً،فالتشريعأوالقانونماهوإالّ
ُ
علىشكلمواد.

)(1

وبهذايمكنالقولأنالمادة،هيأصغروحدةفيالتشريعيمكنأنيطلقعليهالفظنص،وكل
ّ
تشريعيتأّلفأيضاًمننصوصيتمصياغتهاعلىشكلمواد.

)(2

الفرع الثالث :تعريف النص عند علماء أصول الفقه
يختلفتعريفالنصعندالمتقدمينعنتعريفالمعاصرينلهفقدعرفهاإلمامالشافعي )3(:
بأنه(هوالظاهر)فالظاهروالنصعنداإلمامالشافعيمعناهماواحدفالظاهر:هوالمعنىالذي
اجحوهوأوضحالمعانيعماسواهكمافيقولهللاتعالى{:والتنكحوامانكحآباؤكم
يدلعلىالمعنىالر
ّ

منالنساءإالّماقدسلف{

()4



أن
فكلمةالنكاحتحتملأكثرمنمعنىإذقديرادبهاالعقدوقدتحتملالمباشرةالجنسيةأيضاًإالّ ّ
المعنىالمتعينأوالظاهرهوالمعنىاألولوهوالعقدألنهأبرزوضوحاًمنالمعنىاآلخر.
وعرفهاإلمامالغزاليأيضاًبأنه:اللفظالذييفيدمعناهبنفسهمنغيراحتمالناشئعندليل.
ّ
( )1بيومي،سعيدأحمد(.)2010لغةالقانونفيضوءعلملغةالنص،القاهرة:دارالكتبالوطنية.ص.27

( )2اللهيبي،عليأحمد(( .)2019دراسةبعنوانقواعدصياغةالنص التشريعي) ،مجلةالعلومالقانونيةكليةالقانونجامعةبغداد/

العدداألول،ص.41

( )3الشافعي،محمدبنإدريس(،)2014الرسالةفيعلمأصولالفقه،جدة:دارالمنهاجللنشروالتوزيع،ص.23
( )4سورةالنساء،اآلية.22
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ه(اللفظالذييدلعلى معناه ،داللة واضحة
ينالدكتوروهبهالزحيليبأن
وعرفهمنالمعاصر
ُّ
ّ
ّ
ويحتملالتأويلوالتخصيص،ويقبلالنسخفيعهدالرسالةوهوالمقصوداألصليللكالم) )) 1.
السنة،وهذااإلطالقغالباً
هتجدرالمالحظةبأن
علىأن
هقديطلقالنصويرادبهلفظالكتابو ّ
ّ
ّ
ُ
السنةوهو
دلعليهمنطوقالقرآنو ّ
مانجدهلدىالفقهاءأكثر،حيثأنهميخصونبهذاالمصطلح،ما ّ
ّ
المعنىالذي يريدهالقانونيين،فيقال نص القانون وهذا اإلطالق ُيعتبر أعم من إطالق األصوليين
فسروالمحكموالظاهر.
سعليشملكلمنالم َّ
للنص،حيثأنهيتّ
ُ

المطلب الثاني:
التعريف بالنص الجنائي وبنيانه واألساس العلمي لمكوناته
اعدقانونية،تتكونبمجموعهامنعنصرينهما:الفرض
إنالنصالجنائيوبمايتضمنهمنقو
ّ
ّ
والحكم،وبالمقابلفإنهيعتمدفيبنيانهعلىعنصرين هما :عنصرالعلم والصياغة،ويرتكزبنيانه
ياتعلمية
علىأساسعلميتستقيمنهالنصوصالجنائيةمصادرهاوصياغتها،وهيمحضنظر
ّ
إلىميولالسلطةالمعنيةبالتشريع.
ملية،باإلضافة
ّ
وع ّ

والبدبداي ًةقبلتفصيلهذامنتناولبيانوتعريفالنصالجنائيثمالبحثفيبنيانهواألساس
العلميلمكوناتهفيالفروعاآلتية:
الفرع األول تعريف النص الجنائي 
بالسابقمنهذاالمبحثبيانالمقصودبالنصالتشريعيعموما،أمافيمايتعّلق
تقدمفيالمطل 
 ّ
اعدالجنائية،التييفرضبها
بأنه)) :هوالوعاءالذييحتويعلىالقو
بالنصالجنائيفيمكنتعريفه  ّ
َ
دالسلوكالمجرم،ويرتّبعلىذلكاألثرالقانوني
ويحد
المشرعإرادتهعلىالمخاطبينبالقاعدةالجنائيةّ ،
ّ
المتمّثلبالجزاءالمحدد((.

)(2

( )1الزحيلي،وهبةمصطفى(.)1986أصولالفقهاإلسالمي،ط،1ج،1دمشق:دارالفكر،ص.319
( )2الصفو،نوفلعليعبدهللا(.)2013مرجعسابق،ص.86
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وبمعنىأشملمنحيثالتوصيف والذييغطيالمدلولالواسعللنصوصالجنائيةيمكنالقول
بأن النصوصالجنائية ((هيالنصوصالتيتتناولتحديداألعمالالمنهيعنها ،والتييكونفيها
ّ
ةالجنائية،وتحديدللجرائمطبقالتقسيممنطقي،يشمل
اعدالمسؤولي
خروجعلىالمجتمع،معتحديدقو
ّ
ّ
تحديدأركانالجريمة،والشروطالواجبتوفرهالوقوعالجريمة،وتحديدالجزاءالمترتبعلىمنيأتي
هذه األعمال،باإلضافة إلى بيان اإلجراءات الشكلية الواجب إتباعها ،لتطبيق أحكام هذه
ص))
النصو 

_)(1

واليقتصرالنصالجنائيفيمعناه فقط،على مايمكنأنيؤّلفبمفرداتهبنيةلفظية واحدة
متكاملة(المادةالقانونية) ،و ّإنمايمكنأنيشمل ،أيعبارةتردبمادة ،يمكنأنتقررحكماًقانونياً
ضمنسياقها.
وهذاالمعنىهوماعبرعنهمحمودنجيبحسنيأنه((الينحصرالمرادبالنصالقانونيالجنائي
ّ
إنمايعنىبهأيعبارةتقررحكماًقانونياً ،والعبارة
بمادةذات رقممعينمنموادالتشريعالجنائي ،و ُ
مجموعةمناأللفاظقليلةأوكثيرة؛ وعليهفقداليعدوالنصغيرأنيكونفقرةمنفقراتمادة
أومجردجملةفيإحدىتلكالفق ارت)).
جنائية،
ّ

)(2



صالجنائيغيرمقتصرفقطعلىشكليةلفظيةمتراكبة،تؤلف
ىالباحثأنمفهومالن 
وعليهير
ّ
معينة بذاتها،و ّإنما يمكن أنيتّسع ليشملأيضا،أيفقرة منفقرات مادةقانونية
بمجموعها مادة ّ
التُجتزأمنسياقهاالتيوردتضمنه.
جنائية،أوحتىمجردجملةمنإحدىالفقرات،علىأ 
الفرع الثاني بنية النص الجنائي
ص
إنالنصالجنائيوبكلمكوناتهبمافيهاالقاعدةالقانونية،والتيتعتبرأصغروحدةفيالن 

ّ
()1السنهوري،عبدالرزاق(.)1936علمأصولالقانون(خالصةالمحاضراتالتيألقاهاالسنهوريعلىطالبكليةالحقوق)،مصر:
مطبعةفتحهللاإلياسنوري،ص.167

( )2حسني،محمودنجيب(.)1962شرحقانونالعقوباتالقسمالعامالنظريةالعامةللجريمة،القاهرة:دا رالنهضةالعربية.ص.47
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مؤداهتحقيقالمصالحفيالمجتمع ،منخاللمسايرةالسياسيةالجنائية ،التييرسم
القانوني ،يكون ّ
للتصورالمنطقيالمناسب
المشرعإطارهاالعام،وذلكعنطريقمايبذلهالنصمنحلول ّ
عملية،وفقاً ّ
للوقائعوحيثياتها،وإيجادالحكمالمالئملها.
اعدقانونية،تتكونهذهالقواعدمن
أنالنصالجنائيوبمايتضمنهمنقو
وعلىذلكيمكنالقول ،
ّ
ّ
عنصرينهما:الفرضوالحكم.
يمتازهذاالعنصر،بأنمصدرهالواقعالماديالذييعيشفيهاألفراد.
ض :و
 .1العنصراألول:الفر 
ّ
ويمكنتعريفهبأنه:هوالوضعأوالواقعةاألصلية،التيإذاتحّققتفيالواقعفإنالقانونيرتب
،ويصاربالتاليإلىتطبيقالحكمعليها.
عليهاأث اًرمعيناً ُ
الذييصفبهالمشرعمايجريمنعالقات لألفراد،في مكان
أيأنههوالوضعالمنطقي ،
ّ
لتفصيالتمعينة.وبمعنىأدقماهوإالّتوصيفللمشكلةأوالظاهرةالتي
وزمانمعينين ،ووفقاً
ّ
يعالجهاالنصالقانونيأوالقاعدةالقانونية.فالفرضماهوإالّعبارةعنتوصيفلفظيأولغوي،
ّ
يرسمالواقعةتوصيفاًلها،منأجلترتيبأثرقانوني،وتطبيقهفيحالتحّققشروطه.

)(1

وعليهفإنهيتوجبأنيكونالتوصيفدقيقاًومحيطاً ،وتكونبالتاليداللةاأللفاظعلىمعانيها
معالتصورالذيعليهالفهمالصحيحللواقعة.
منسجمةتماماً
ّ
حيث أنه ال ّبد أن تكون صياغة الفرضاللفظية منسجمة تماماً ومطابقة للفهم والتصور في
ينجمعنهخطأفيالتطبيق
الواقعةّ  ،
إذاأنالخطأفيالداللةفضالًعنالخطأفيالفهم والتصورُ  ،
ويؤديبالتاليإلىخللفيالتشريع،ومثالعلىذلك،الدقةفيتوصيفاإلدمانعلىالموادالمخدرة،
يمةينبغيفرضعقابلها،فلوتمتوصيفهذهالحالة
هليتمتوصيفهبأنهحالةمرضية،أمهوجر
ّ

( )1خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(.)2020القاعدةالجنائيةبينالصناعةالفقهيةوالصياغةالتشريعية(دراسةمقارنة)،الرياض:
داراإلجادةللنشروالتوزيع،ص.109
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ٍ
ةالمسببة
يكالذييقدمالمادةالمخدر
فهلعندئذيمكنأنيعاقبالشر
اقعةعلىأنهاحالةمرضية،
أوالو
ّ
ّ
ّ
بناءعلىهذاالتوصيف.
لإلدمان،وبالتالياعتبارذلكجرماً ً

)(1

فالتوصيفالدقيقالمبنيعلىالفهمالصحيح،والمعبَّرعنهباأللفاظذاتالداللةالصريحة،هو
جزءمهمفيتحقيقنجاحالنصالقانونيللمصلحةالعليا،وإرساءاألمنواالستقرار.
ععلىمنيخل
هالمشر
قبالعقابالذييقر
 .2العنصرالثاني الحكم :وهوالجزاءالمترتّب والمتعّل
ُ
ّ
ّ
لالحلالذييضعهالنصالقانونيللمشكلةأو
بالوضعالمنطقيالذيافترضه .فهوبهذايمّث
ّ
الظاهرةالتييواجهها.

)(2

ادةالمشرعخالفاًللفرضالذييكونمصدرهالواقعالماديالذييعيش
والحكميكونمصدرهإر
ّ
اد.ثمإنالعالقةبينالفرض والحكمهيعالقةمطردةكالعالقةبين النتيجة والسببلذلك
فيهاألفر ّ
فاليمكنقيامالحكموصياغتهدون
وجودالفرضكماأنهاليمكنأنينفردالفرضبمفردهحيثيعتبر
ّ
منهمامكمالًلآلخرومرتبطبه.
كل
ّ
ّ
الذييبينالوصفالقانوني
وكلمةالحكمفيالشريعةاإلسالمية:تعتبرمقابلةللنصالقانوني،و
ّ
دلعالقةالنصباألفعال.
ّ
المحد
ّ

)(3

الذييسبغهالمشرععلى
فهويعتبربمثابةالحلالمالئمالمكونللوصفالقانوني والشرعي ،و
ّ
ّ
ٍ
يؤديإلىقيامالمسؤوليةالجنائيةللفاعلمتىمانص
علىنحو
اقعةالمجرمةالتييرتكبهاالجاني،
الو
ّ
ّ
المشرععلىتجريمه.
ّ

)(4

( )1القبالوي،محمودعبدربه(.)2003التكييففيالموادالجنائية،ط،1اإلسكندرية:دارالفكرالجامعي،ص.66
()2خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(،)2020مرجعسابق،ص.110
( )3القبالوي،محمودعبدربه(،)2003مرجعسابق،ص.21

( )4الساعدي،حميدوبارة،مح مدرمضان(،)1989التكييفالقانونيفيالموادالجنائيةدراسةمقارنة،طرابلس:مجمعالفاتحللجامعات،
ص.24،23
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والحكمباعتبارهأحدمكوناتالنصالقانونيوعناصره،فإنهمناألهميةبمكانأنتتمصياغته
علىدرجةمنالوضوحالتامفياستعمالاأللفاظودالالتهاعلىمعانيها ،معمراعاةكونالقاعدة
خاضع ةلألصولوالقواعدالمقررةالقانونيةالجنائيةالناظمةلعنصرالحكم-ضمنسياقالنصككل 
ّ
يعلىفروعكثيرة
يعية،وبذلكتكونضابطةباستغراقللوصفوالتكييفوتسر 
فيعلمالصياغةالتشر ّ
الً (1) .
ة،ممايجعلالنصوصتستوعبحاالتكثيرةمستحدثةمستقب 

ةعام
وبصور ّ
وبمايجسدالتدابيرالمحددةمنقبلالمشرعلمكافحة
وبالتالييجعلهامتوافقةمعتطورالمجتمع،
ّ
ظاهرةاإلجرام ،وبالتوافق معمستويات تطورها .وهذا بدورهيمكنأن ينفيصفةالجمود عن مبدأ
ةمنهذاالقبيلبأنهاليمكنأنيسايرحركةتقدمالمجتمع
الشرعية،والذيلطالماطالتهانتقاداتكثير
ّ
وتطوره،فضالًعنعجزقاعدةالشرعيةالجنائيةعنمسايرةاالتجاهاتالحديثةمعتفريدالعقاب.

)(2

الفرع الثالث :األساس العلمي لمكونات النصوص الجنائية
اليعتب رهدفاًبحدذاته،وإنماهووسيلةفاعلةيتم
ىأنالقانون 
يجتمعفقهاءالقانونالوضعيعل 
من خاللها تحقيق هدف منشود،أال وهو صيانة األمن واالستقرار وإرساء العدالة داخلالمجتمع
بالحفاظعلىالحقوقوالحرياتوحمايتها.
لذلكفإنالقانونبالعمومإنمايسعىإلىتكريسهذاالمعنى،منخاللنصوصهالمتعددةوالتي
ثمإنهذهالنصوصبمافيهاالنصالجنائي
تعالجبمنطوقهاومفهومهامعانيالعدالةواألمنوالحقّ ،
إنمايعتمدبنيانهاويرتكزتكوينهاعلىعنصرينأساسيين،وذلكوفقاًلمذهبالعلموالصياغة والذي
يرىأنصارهوعلىرأسهماألستاذ(جيني) ) (3أنالنصالقانونييعتمدفيبنيانهعلىعنصرينهما:
عنصرالعلموالصياغةوفيمايليتفصيلذلك:
( )1خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(،)2020مرجعسابق،ص.112

( )2المجالي،نظامتوفيق(،)2020شرحقانونالعقوباتالقسمالعام(دراسةتحليليةفيالنظريةالعامةللجريمةوالمسؤوليةالجنائية)،
عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.108،107

( )3قسيس،أنطوان،)1967(،المدخلللعلومالقانونية،حلب،منشوراتجامعةحلب،ص.61
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الًعنصرالعلم:وهوالمادةأوالجوهرالذييستخلصهالعقلمنجملةالمعطياتالمتنوعة.
أو

)(1

بمعنى أنه عبارة عن معرفة قائمة على التأمل والتفكيرالعقلي،والذي يرتكز على جملة من
المعطياتبحيثيرتبطبجوهرالقانونوموضوعه،أيبالمادةاألوليةالتييتكونمنهاالقانونوبالقوى
الخالّقةللقانونوالتيتدخلفيمضمونه.
ثمإنهذهالمعطياتتستندبمجموعهاإلىعدةحقائق(،عاملالحقائقالواقعية،عاملالحقائق
التاريخية ،عاملالحقائقالعقلية،عاملالحقائقالمثالية)لذلك نجدأنمعظمالنظم القانونيةإنما
المرتكز األساس
تؤسس للنص من خالل المرجعية الفكرية كمرجعية تنتهجها بحيث تُعتبر بمثابة ُ
المكوِّن
للمادةاألوليةللنصالقانونيأوالجوهرالموضوعي ،وهذاالجوهريستندفيمرجعيتهعلى
ّ
ّ
لمرتكزهذاالجوهر،وعليهفاألساسالعلمي
العملي
ثلُةمنالنظر
ياتالعلميةو ّ
ّ
ُ
ةكأساسعلميي ّ
ؤص ُ
ةوعملية،
ياتعلمي
الذيتستقيمنهالنصوصالجنائيةمصادرهاوصياغتهاهيكماسبقمحضنظر
ّ
ّ
باإلضافةإلىميولالسلطةالمعنيةبالتشريع.
ّ

)(2

ويمكناإلشارةباختصارإلىأهمهذهالنظرياتوالتيتقررالجوهرالموضوعيللنصوصالجنائية
بمايلي:
.1النظريةالمثالية:وهيترتكزعلىدورالضميراإلنسانيالواعيفيحقلضبطالعالقاتالقانونية،
وذلكمنخاللمعاييرأخالقية،كونأناألخالقتميلإلىكلماهوخيرفيذاتهوهذامنهج
مدرسةالقانونالطبيعي،فالقاعدةالقانونيةتتكونممايختارهالعقلمنالمثلالعليابشكلتقديري
بصرفالنظرعنواقعالمجتمع.

)(3

( )1السنهوري،عبدالرزاق(.)1936علمأصولالقانون،مرجعسابق،ص.46
( )2خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(،)2020مرجعسابق،ص.138
( )3المرجعالسابق،ص.139
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.2النظريةالواقعية:وهيتستندللمدرسةالتاريخية،وتعتمدعلىأنمنشأالقانونيكونبواسطةالدولة
حسبالمنطقالقانوني،وبالتاليترفضفكرةالقانونالطبيعي.
ومناألصولالتيتعتمدهاالمدرسةالتاريخية ،أنالقانونإنمايتطورمنتلقاءنفسهوتَعتبر
العرفمصد اًرللقواعدالقانونيةومنهاالقواعدالجنائيةوهيتحيلأصلالقانونإلىالواقعالملموس
القائمعلىالتجربة والمشاهدة ،وهذهالنظريةتعتمدالمنهجالتجريبي والذييدرسماهوكائنمن
عية،
الذييعتمدمنهجالعلوماالجتما 
الوقائعوالذيتعتمدهالعلومالتجريبية،وهذاخالفاًلعلمالقانون،و
َ
بمعنىأنهيدرسماهوكائنومايجبأنيكون.

)(1

.المدرسةالتوفيقيةالجامعةبينالمثاليةوالواقعية:حيثجمعتبينالنظريةالمثاليةفيأنالقانون
3
ّ
يتكونممايختارهالعقلمنالمثلالعليا،دوناالعتدادلواقعالمجتمع،وبينالواقعيةالتيذهبت
أنماتكونفيهامنأعراف
أنالقانونماهوإالتجربةعمليةواقعيةمنصنعالزمنوالتاريخ،و
ّ
انينعرضةللتبدلفهيليستمبادئخالدة.
الزمةلحمايةالتضامناالجتماعي،وأنالقو
ّ

)(2

ظأنهذهالنظريات،جعلتالشخصيةاإلنسانيةهيمعيا اًرثابتاًلكلشيء،وبالتاليفإنه
المالح ّ
و َ
الوجودللحقيقةالموضوعية،والحتىالعدالةالمحضة،بلتذهببعضالنظرياتللفصلبينماهو
التيتمالجمعفيهابين
قانونيوماهوعادل) (3وهذاخالفاًلماهومقررفيالشريعةاإلسالمية ،و
ّ
الشرعالمبتدأوالنصالكامل.
ثانياًعنصرالصياغة:وهوالقالبالذيتُصاغفيهالقواعدالقانونيةالمستمدةمنالعنصرالعلمي،
لتصبحقابلةللتطبيقالعملي ،وهوالعنصرالمهمفيالقانون والذييتمّثلفيإخراجهذاالمضمون
( )1فرج،توفيقحسن(.)1988المدخلللعلومالقانونية(النظريةالعامةللقانون،النظريةالعامةللحق)،بيروت:الدارالجامعية،ص

.121

()2خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(،)2020مرجعسابق،ص.141

( )3عيسى،محمدجمالعطية(.)1994الشكليةالقانونية(دراسةمقارنةبينالنظمالقانونيةالوصفية والشريعةاإلسالمية)،القاهرة:
دارالنهضةالعربيةص45ومابعدها.
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إلىحيزالتطبيقالعملي ،منخاللمجموعةمناألدوات والوسائلالفنية ،والتيتش ّكل بمجملها،
البلفظية.
األسسالالزمةإلنشاءالنصالقانوني،والتعبيرعنهبقو
ّ
إلىنصوصمتضمنةقواعد
األولية،التييتكونمنهاالقانون،
فالصياغةهيبمثابةتحويلللمادة ّ
ّ
علىوجهيحققالغايةالتييحملهاالجوهرأوالموضوع ،وإنمايتم
عمليةصالحةللتطبيقالعملي ،
ُ
اعد،تجسدهذاالمضمونأوالجوهر.
ذلككّلهمنخاللوسائلوأدواتوقو
ّ

)(1

لذلككانتالصياغةذاتبعدمهمفيبنيانالنصالقانوني،فبهايتمتجسيدجوهرالقانون،ومن
خاللهايتحّققنجاحالنصالقانوني.
وهذاماسيتمالتطرقإليهبإسهابوتفصيل،فيالمبحثالثانيمنهذاالفصلمنالدراسة.

المبحث الثاني:
المالمح األساسية للصياغة التشريعية (المفهوم والماهية)
يعية ومفهومها،وتحديد
لقد ّ
تعددتوتنوعت التعريفات التي تناولت بيان معنى الصياغة التشر ّ
اءمنالناحيةالتوصيفيةمنحيثاعتبارها
اويةالتيينظرمنهاإليها،سو
وذلكبناءعلىالز
ماهيتها،
ّ
ُ
ً
علمأوفن،أممنناحيةالتعريفالوظيفي باعتبارأنهاأداةأووسيلةتحققبغيةالمشرع ومراده،أم
منناحيةالتعريفالذاتيأوالوضعيلها.

وفيهذاالمبحثسيتمتناولبيانذلكبالتفصيل،باإلضافةإلىبيانأهميةالصياغةالتشريعية
وغايتها،ومدى حاجةالمشرع لها،وتوضيح أبرزالسمات والمظاهر ألهميتها،ثم توضيحلمجمل
العناصر التيتتألف منهاعمليةالصياغةالتشريعية،وذلكمنخاللمطالبثالثوفقاللتقسيمات
اآلتية:

()1منصور،محمدحسين(.)2010المدخلإلىالقانون،ط،1بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقيةص.149
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المطلب األول:
بيان معنى الصياغة التشريعية وماهيتها
تتخذالصياغةمدلوالتمختلفةبحسبماتضافإليه،بحيثأنالصياغةالقانونيةتشملمعنى
أوسعمماتشملهالصياغةالتشريعية،ولتفصيلذلكيلزمبدايةتحديدمعناهاوتعريفهاوفقالمدلول
اللغوي واالصطالحي،باإلضافةلبيانالمقصودبالتشريع ،والتفريقبينالصياغةالتشريعية وبعض
تالرديفةفيالفروعالتاليةعلىالنحواآلتي:
المصطلحا 
الفرع األول :التعريف بالصياغة التشريعية
ةونحتاجابتداءإلىبيان
يعي
يعيةمصطلحمركبمنلفظتين:الصياغة،التشر ّ
الصياغةالتشر ّ
ً
معناهمااللغويبالنحواآلتي:
أوالً المدلول اللغوي للصياغة
إن التوصيفالصرفيللصياغةفياللغةالعربية ،أنهامصدرمشتقمنالفعلالثالثيصاغ
فيقالصاغالشيءيصوغهصوغاً ،وصياغةوهوتهيئةالشيءعلىمثالمستقيميقالصاغههللا
ِّ
صياغةحسنةأيخلقهخلق ًةحسن ًة،وصاغالكلمةأيبناهامنكلمةأخرىعلىهيئةمخصوصة،
ويقالصاغشع اًرأوكالماًأيوصفهورتّبه .وهيكماتكون
فيالحسياتفإنهاتكونفيالمعاني،
ّ
ُ
كقولهمصاغالكذبصوغاًأياختلقه.

)(1

فصيغةالكالمأينوعه وأصلهمنحيثاالشتقاقمنالجذر ،وصياغةالكلمةأيبناؤهامن
هيئةاألمرالتيبنيوقامعليها.
كلمةأخرىعلىهيئةمخصوصة،ويقالصيغةاألمرإنماتعني
ُ

)(2

()1ابنمنظور،جمالالدين(،)1993لسانالعرب،القاهرة،دارإحياءالتراثالعربي،ج،3ط،7ص.442أيضااألزهري،محمد
بنأحمد()2001تهذيباللغة،ط،1بيروت:داراحياءالتراثالعربي،ج ،8ص،158الجوهري،إسماعيلبنحماد(.)1990

الصحاح،ط،4بيروت:دارالعلمللماليين.ج،4ص.1324

()2مجمعاللغةالعربية(،)1972المعجمالوسيط،بيروت:دارالكتابالعربي،ج،1ص.528
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اءأيشرعتشريعاًوهومصدرمفرد،
هومصدرمشتقمنالفعلشرعبتشديدالر
• أماالتشريعلغة:
َّ
َّ
عالحاكمأيأعلىالحق
فيقالشرعالشيءأيأعالهوأظهر
ت
وجمعهتشريعا 
َ
هومنهذاالبابش ّر َ
ّ
أيسنه).
ه(شرعالدينيشرعهشرعاً
ّ
وأظهر ّ

)(1

أبانهويقال(شرعالقانون
)أيسنهوجعله
هوسنهو
ّ
ومنهذاالبابشرعهللادينهللناسأيأظهر ّ
ّ
ّ
واجبالتطبيق.
ظمحقوق
فيقصد به،مجموعة منقواعدالسلوك الملزمة،التي تن ّ
أماالمعنىالقانوني للتشري ع ُ :
األفرادفيالمجتمع (2).
وهذاالمعنىالسابقيعدمعنى واسعللتشريع ،يمكنأنيندرجتحتهمجموعةالقواعدالقانونية
العامة والمجردةالمسنونةفيصورةمكتوبةمنقبلالسلطةالمختصةبالتشريع ،والتي يترتّبعلى
مخالفتهاجزاءاتتفرضهاالسلطاتالعامة.

)(3

ويعتبرالتشريعالمصدراألساسواألهمللقانون،بحيثمنخاللهيتمتنظيمالحقوقفيالمجتمع
ُ
بواسطةالسلطةالمختصة.

)(4

ثانياً :التعريف االصطالحي للصياغة التشريعية
جعماتقدممنمعنى
يختلفالمعنىاالصطالحيللصياغة،بحسبمايضافإليه،وهواليخر
ّ
الصياغةعندأهلالّلغة،منكونهاتهيئةالشيءعلىمثالمستقيم،فصيغةالشيءأوصياغتههي
هيئتهالتيبنيعليها.
ُ

()1ابنمنظور،جمالالدين(،)1993لسانالعرب،مرجعسابق،ج،8ص.176

()2الذنون،حسنعلي(.)1975فلسفةالقانون،ط،1بغداد:مطبعةالعاني،ص.181

()3فتحالباب،عليوةمصطفى(.)2012الوسيطفيأصولسنوصياغةوتفسيرالتشريعات،الكتاباألولج،1القاهرة:دارالكتب
القانونيةودارشتاتللنشروالبرمجيات،ص.25

()4الشيخلي،عبدالقادر(.)2014مرجعسابق،ص.29
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يعية،وذلك
ّ
ولقدتعددتوتنوعتالتعريفاتالتيتناولتبيانالمعنىاالصطالحيللصياغةالتشر ّ
فبأنها(الفنالذي
بناءعلىالزاويةالتيمنهاينظرإليها،
عر ّ
ّ
فبالنظرإليهامنالناحيةالتوصيفية،تُ ّ
ً
يقومعلىالصياغةالجيدةللنصوص،والتيالتنتجعنإتباعقواعداعتباطية،وإنمامنخاللالمعرفة
الدقيقةالشاملةللموضوع ،ومنخاللاالنتباهالدقيقللتفاصيل ،وااللتزامبالمبادئالمتعارف عليها،
كالبساطةوالوضوحوالتنظيمالجيد).

)(1

ويتّضحمنهذاالتعريف ،توصيفهللصياغةبأنهافنفحسب ،بيدأنهاباإلضافةإلىذلكهي
ةعلمية
علمبالدرجةاألولى ،ولهذاالعلممبادؤه وأسسهوضوابطهالخاصة ،ويحتاجإلىمهارةوخبر
ّ
عنالتمرسبالضوابطاللغويةوأصولالداللة.
بالعلومالقانونية،فضالً
ّ
فقدع ّرفتبأنها( :تهيئةالقواعدالقانونية
وبالنظرإليهامنناحيةالتعريفالذاتيأوالوضعي ،
ُ
وبناؤهاعلىهيئةمخصوصة ،وفقاًلقواعدمضبوطة ،وذلكتلبي ًةلحاجةتستدعيالتنظيمفيسلوك
ٍ
ملزم) (2) .

األفرادوال
جماعاتوالهيئات،علىنحو ُ
وبالنظرإليهامنناحيةالتعريفالوظيفي(:بأنهاتحويلالمواداألولية،التيتتكونمنهاالقواعد
ٍ
تصبحمعهالقاعدةالقانونيةكاملةومستوفاة ،من
علىنحو
اعدمنضبطةومحددة ،
القانونية ،إلىقو
ّ
ّ
حيثالموضوعومنحيثالشكل).

)(3

تكون مادة القانون،إلىقواعدقانونية
ومنهذا القبيل عرفت ّ
بأنها(عمليةتحويل القيم،التي ّ
صالحةللتطبيقفيالعمل) (4) .

()1اللهيبي،عليأحمد(.)2019مرجعسابق،ص.45

()2عبدالعزيز،عبدالحافظ(.)1991الصياغةالتشريعية،بيروت:دارالجيل،ص.11

()3البهادلي ،رافدخلفهاشم والعبودي ،عثمانسلمان( .)2012التشريعبينالصناعة والصياغة ،ط،1بيروت :منشوراتالحلبي

الحقوقية،ص.34

()4الجمال،مصطفىمحمدوالجمال،عبدالحميدمحمد)1987(،النظريةالعامةللقانون،بيروت:الدارالجامعية،ص.64
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وقدعرفهاالفقيهديكرسونبأنهاالقانون الوقائي ،وذلكبالنظرإليهامن زاويةأنمهمةالصائغ
القانونيصياغةالوثائقالتيتَحولدون التقاضي ،وتمنعحدوثالمشكالتعنطريقالتنبؤبها،
ووضعالحلولالالّزمةلها.

)(1

يعية:تُعتبرصناعةاحترافية،ترتكز
وجمعاً
ّ
بينماسبقبيانهيمكنناالقولبأنالصياغةالتشر ّ
التمرسبها،
بمجموعهاعلىأسسومبادئ وأصولناظمة،يتوجبعلىالقائمبالصياغةامتالكها و ّ
فةالتامةبمصادرالقانون ومصطلحاته ،والفهم
ادهااألولية ،والمتمثلةبالمعر
والدرايةالتامةبكافةمو
ّ
ّ
ه،باإلضافةإلىالمكنةالّلغويةوأصولالداللة.
التّاملروحهوجوهر
ُ
الفرع الثاني :الفرق بين الصياغة التشريعية وبعض المصطلحات المشابهة
منالتطرقإلى
يعية،ال َّبد
ولعلمنتكاملالتفصيلالموضوعيلبيانمصطلحالصياغةالتشر ّ
ّ
ّ
بيانمدلولبعضالمصطلحاتذاتالصلةبالموضوع،استكماالًللتفنيد،وتجنباًللخلطبينالمفاهيم،
وهي:
-1مصطلح الصياغة القانونية :مصطلح ذو مدلول أوسع ال يقتصر على صياغة التشريع
بأنواعه(الدستور،القوانين،اللوائح)فحسب،وإنمايتعداهليشملكافةأنواعالصياغةالقانونيةكالصياغة
القانونية األكاديمية(مقاالت أكاديمية ،كتب منهجية قانونية،أو دراسية)،وكذلك تشمل الشروحات
والتعليقات القانونية على القوانين واألحكام ،وتتسع لتشمل أيضا الصياغة الفقهية والقضائية
،كاإللتماسات والدفوع والمذكراتالقانونيةوالدعاوي واللوائح،التيتُ َقدمإلىالمحاكم،وكذلكصياغة
لكن من أبرزها وأهم موضوعاتها هي الصياغة التشريعية،بمعنى أن
الصكوك والعقود والوصاياْ ،
يعيةهيجزءمنالصياغةالقانونية.
الصياغةالتشر ّ

)(2

( 1)Barbara Child, Drafting Legal Documents: Principles & Practices, 6th ed., St. Paul Minn: West
Publishing Co., 1992, p.
( )2صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005أصولالصياغةالقانونية،المحلةالكبرى:دارالكتبالقانونية،2005.ص.22
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يع،ابتداءمناتخاذالقرار
يعية:وهيالفلسفةالتيتحكمعمليةالتشر
-2مصطلحالسياسيةالتشر ّ
ً
للتصديلموضوعماأوقضيةمامنخاللالتشريعبداي ًة،ثممرو اًربتحليلالموضوعوتحديدأولويات
المعنية،ثم ترجمة مبادئ تلكالسياسة إلى
المجتمع وقدراته ومصالحه إزاء الموضوع أو القضية
ّ
المقررة.
نصوصتشريعيةوإصدارهابالطرق ّ

)(1

ة،فهيعمليةضبطاألفكارفيعباراتمحكمة،موجزةوسليمةوقابلة
يعي
ّ
بخالفالصياغةالتشر ّ
ع،فالصائغيعتبرمصممفني،بينماالمشرع
المشر
ّ
للتنفيذ.ولهذايجبالتنبهوعدمالخلطبينالصائغو ّ
يعية.
هوصانعللقرار،ومسؤولأمامالناخبينعنالسياسيةالتشر ّ

)(2

المطلب الثاني:
أهمية الصياغة التشريعية وغايتها
الصورة الواضحة لجوهر النصوص القانونية،
تبرزأهمية الصياغة التشر ّ
يعية ،من أنها تمّثل ّ
بمعنىأنهاالوسيلةالتيمنخاللهايتمتجسيدالمعنىوضبطالمضمون،وينعكسأثرهابالتاليعلى
نجاحالنصكّلياً.
سينالنظامالقانونيفيها،
ولقدتنبهتالمجتمعاتالحديثةإلىهذاالمعنى،الذيمنخاللهيتمتح 
ّ
وتجنبالعيوبالتيمنشأنهاأنتؤديإلىعدماالستقرارالسياسيواالجتماعيواالقتصاديفيها،
ّ
وش ّكلذلكدافعاًحثيثاًلدىالعديدمنالدولوالمؤسساتالدوليةالعتمادجملةمنالمعاييروالضوابط
والمبادئ،التييتوجبمراعاتهالكيتضمنسالمةتشريعاتها،منخاللاالرتكازعلىالنهجالسليم
يعيةالسليمة.
للصياغةالتشر ّ

( )1نصراوين،ليثكمال(((.) 2017دراسةبعنوانمتطلباتالصياغةالتشريعيةالجيدة وأثرهاعلىاإلصالحالقانوني))،مجلةكلية
القانونالكويتيةالعالمية،العدد2الجزء،1مايوص.413

يعية
()2الصاوي،علي(.)2003الصياغةالتشريعيةللحكمالجيد)،ورقةعملمقدمةإلىورشةعملحولتطويرنموذجللصياغةالتشر ّ
للبرلماناتالعربية،برنامجاألممالمتحدةاإلنمائيبالتعاونمعمجلسالنواباللبناني،بيروت6-3،شباطفبراير،ص.4
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بيةإلىأهميةضبطمبادئوأصولالصياغة،فقدعمدت
ومنهذاالقبيلفقدتنبهتعدةدولأور
ّ
ّ
كلمنألمانياوفرنساوإيرلنداوهولنداإلىإصدارأدلةتشريعيةتُعنىبهذاالجانب،وتؤديدورالمرشد
لمنأرادأنيحترفهذاالعمل،فيحقلإعدادوصياغةالقوانين،بمايضمنجودةهذهالقوانينالتي
يعيةفي العام(،)2000
يتم إصدارها ،ومن ثمقيام اإلتحاد األوربي بإصدار دليل الصياغة التشر ّ
وتطويرهالحقاًبمايخدمالرؤيةاألوربيةالمشتركة،ويسايرحركةالتطور والتقدم فيحقلالصياغة
يعية.
التشر ّ

)(1

وعلىمستوىالدولالعربية،فقدأصدرديوانالفتوىوالتشريعفيو ازرةالعدلالفلسطينية،وذلك
بالتعاونمعمعهدالحقوقفيجامعةبيرزيتفيالعام ()2000طبعتهاألولىمندليلالصياغة
يتوجب على صائغ
المتضمن إرشادات حول صياغة التشريعا 
يعية ،و
التشر ّ
تفي فلسطين ،بحيث ّ
ّ
التشريعاتأنيلتزمبها،وسارعلىهذاالنهجالعديدمنالدولالعربيةاألخرى،كالعراقمنخالل
يعية،وكذلكالمملكةالمغربيةمن
إصدارمجلسالنوابفيالعام()2014أيضاًدليلالصياغةالتشر ّ
خاللإصدارمجلسالنوابفيالعام()2017الدليلالعمليلصياغةالقوانين،وأيضاًجمهوريةمصر
العربيةمنخاللإصدارقطاعالتشريعبو ازرةالعدلالمصريةفيالعام()2018دليلإعدادوصياغة
مشروعاتالقوانين،وكذلكسوريامنخاللإصداررئاسةمجلسالوزراءللدليلاالسترشاديللصياغة
التشريعيةفيالعام(.)2019
وعليه يمكن القول بأن من أبرز المظاهر والسمات ،التي تتجّلى من خاللها األهمية البالغة
يعية،يمكناستجالؤهابالنقاطالتالية :
للصياغةالتشر ّ

( 1)1. Joint practical guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons
involved in the drafting of European Union legislation, Legal service (European Commission), Latest
edition, 2017, Available: https://op.europa.eu/en/publication-detail/- /publication/3879747d-7a3c411b-a3a0-55c14e2ba732 , Last visit: 11/10/2021.
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يعيةبضوابطها وأصولهاالقائمة
.1
تعتبراآلليةالفاعلةإلنشاءنصوصرصينة :إنالصياغةالتشر ّ
ّ
علىاألساسالعلميالمحض،تُعتبرالسبيلاألوحدإلنشاءنصوصتشريعيةرصينة،ذاتقابلية
للتطبيقالعمليمنقبلالمخاطبينبهاوممكنةالتفسيرفيالوقتذاته،وذلكمنخاللتحويل
األولية ،بواسطةقوالب لفظية ،تحكمها أصول الداللة
جوهر وموضوع النصوصمن صورتها ّ
يعيأنها
اللغويةوالقانونية،وفقاًلمقتضياتمعينةمنالجمودأوالمرونةالتييرىالصائغالتشر
ّ
ّ
األمثلفيتنظيمسلوكالفردوضماناستقرارالمجتمع.

)(1

ةالمتوخاةبينالنصوص
إنالتكاملي
الوصلالمثلىبينالمشرعوالنص وص:
 .2تعتبرالصياغةصلة
ّ
ّ
ّ
عالذيسنهامنجهة،وبينالنصوصوالمخاطبينبهامنجهةأخرى،اليتم
المشر
ّ
التشر ّ
يعية،و ّ
يعية،حيثأنهاتعتبرأداةالوصلبينجوهرالنصوموضوعه
إالمنخاللعمليةالصياغةالتشر ّ
المشرع لتضمينه في النصوص القانونية ذات الصلة ،حيث من خاللها يستطيع
الذي يسعى
ّ
الصائغالتشريعيترجمةذلككلهوتحويلهإلىنصملموسممكنالتطبيق،كماأنهاتعتبرالرابطة
الواصلةأيضاًبينالمشرعوالمخاطبينبهامنخاللضبطاألفكاروالمعانيلجوهرالنصبشكل
ٍ
عوغايتهعلىنحويتمتخطيكلما
بينمنتطبيقهاوفهممقصودالمشر
ط
رصين،يم ّكنالمخا َ
ّ
،بحيثيعتبر
منشأنهأنيستشكللدىالتطبيقالعملي،سواءكانغموضاًأمخطأًأمتناقضاً
ُ
ُ
محققاًروحالتشريعومصيباًلحكمتهوغيرمتعارضاًمعنصوصأخرى (2) .
يعيةالجيدةبماتؤديهمن
 .3تعتبرآليةداعمةلالستقرارالقانونيفيالمجتمعّ  :
إنالصياغةالتشر ّ
يعية،تسهمفياستقرارالنظام
تجسيدأهدافالتشريعوغايتهعلىالنحوالذيتنشدهالسياسةالتشر ّ
القـانـونيمـنكافةالنـواحـيالـسيـاسيـةواالجتماعيـةواالقتصاديـة،ألنـهـاتُعتبـرالوسـيلـةالـتـيتمـ ّكـن

()1تناغو،سميرعبدالسيد(.)1986النظريةالعامةللقانون،اإلسكندرية:منشأةالمعارف،ص.362

()2شرفالدين،أحمد(.)1993أصولالصياغةالقانونيةللعقود،القاهرة:مطبعةأبناءوهبةحسان،ص.49
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أنالقانونيعتبراألداةالضابطة
المشرعمنالولوجإلىبوابةاالستقر
ارالقانونيالذيينشده،السيماو ّ
ّ
ظمةلعالقاتهمضمنالمجتمعالواحد،وبالتاليحتىيحققالقانونهذاالغرضالبد
لسلوكاألفرادوالمن ّ
لهمنصياغتهصياغةسليمةواضحةالمعالمتحققاالستقرارالقانونيالمنشودالذيمنخاللهيتحقق
التوازناالجتماعيبينأفرادالمجتمعالواحد.

)(1

يعيةالواعية
يعيةضمنالبنيانالقانوني :حيثتُسهمالصياغةالتشر ّ
 .4أداة لتحقيق التكامليةالتشر ّ
والجيدة بإرساء التكاملية في ِّلبنات البنيان التشريعي الواحد ،من خالل التوافق واالنسجام بين
يعيةفيالهرمالتشريعيمناألعلىإلىاألدنى،وفقاًلقوتهاوتدرجها
القواعدالقانونيةواألدواتالتشر ّ
يعيةبتوحيدالنصوص
ووفقاًلالعتباراتالقائمةعلىمبدأالتدرجالهرمي،فيبرزدورالصياغةالتشر ّ
وضمانالوحدةالعضويةالتيينظمهاالعملالتشريعيمنخاللتجنبالتعارضفيمابينهاورفع
التناقض،بمايسهمبتحقيقالتكامليةويكفلإيصالأحكامهاوتكاملهاوترابطهافيسبيلتحقيق
النظامفيالمجتمع،لتغدوجميعهامنصرفةإلىالوجهةذاتهاالتيابتغاهاالمشرعمنوراءتقريرها
ولضمانتطبيقهابانتظاموانسجاموإرساءالعدالةالمنشودة.

)(2

يعية
أنهاوسيلةبناءةإلضفاءطابعالوقائيةلدىصياغةالنصو 
.5
ّ
ص:حيثتتصفالصياغةالتشر ّ
بالصفةالوقائية،وذلكألنمهمةالصائغالقانونيتتمحورحولصياغةمحكمةللنصوص،على
ّ
ٍ
نحويمنعمنحدوثالمشكالتويساعدعلىتالفيهامنحيثتجنبإدراجالنصوصالمتعارضة
فيحكمهاالقانونيأوتلكالتيتحتويلبساًفيداللتهاوغموضاًفيمعانيها،فيتمالتنبؤبذلك
بداي ًةووضعالحلولالالزمةوتالفيهذهالعيوبمسبقاً.
ولهذاالسببفإنمرحلةالصياغةتُعتبرأهممراحلالتشريع،لذلكيصفالفقيهديكرسونمفهوم

ّ
الصياغةالقانونيةبالقانونالوقائي.

)(3

()1حسن،أحمدإبراهيم(.)2000غايةالقانوندراسةفيفلسفةالقانون،اإلسكندرية:دارالمطبوعاتالجامعية،ص.183–179
()2الطائي،حيدرأدهم()2008دروسفيالصياغةالقانونية،ط،1بغداد:مركزالعراقلألبحاثص.78
()3الصفو،نوفلعليعبدهللا(،)2013مرجعسابق،ص.58
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المطلب الثالث:
عناصر الصياغة التشريعية
يعية،أنعملية
يرىالفقيهجور
جكودوهويعدمنالمصنفيناألوائلفيعلمالصياغةالتشر ّ
ُ
ةتنقسمإلىعناصرعدة،وقدقسمهذهالعناصرإلى:
يعي
ّ
الصياغةالتشر ّ

)(1

 .1تحديدالشخصالمخاطببالقاعدةالقانونية(الفاعلالقانوني).
 .2تحديدالفعلالقانوني(محلالقاعدة).
 .3وصفالحالةالتيينطبقعليهاالفعلالقانوني.
وهيعلىالتفصيلاآلتي:
الفرعاألول المخاطببالقاعدةالقانونية(الفاعلالقانوني) :وهوالعنصرالشخصيبمعنىأنه
الشخصالذيتُقررلهمنالمشرعحقوق
ويتحملالتزاماتويكتسبحقاًمقر اًر،لهأويتحملمسؤولية
ّ
)(2

ويحظرعليهعمالًماأويستحوذعلىاختصاصما.
ماعلىعاتقه،أ ُ

ويستويفي ذلك الشخص المخاطب الطبيعي واالعتباريفهما على حد سواء ،إالّ أن الفارق
ة،أمافيحالةالشخصاالعتباري
بينهماأنهفيحالةالشخصالطبيعيتجرىمخاطبتهبصورةمباشر ّ
فيجريمخاطبتهمنخاللالشخصالطبيعيالممثلله،والذييكونعادةالمديرالمباشروالمسؤول
أورئيسمجلساإلدارةفيالشركاتالتجارية.

)(3

ال  ّبدمنالتفرقةبينالفاعلفيالجملةالقانونية والفاعلفيالجملةالعادية ،حيثيشترط
وهنا 
فياألخيرةأنيكونشخصاطبيعياًلكون
رمنهتحملااللتزام (4).وهذاخالفاًلما 
تصو
ُ
غيراآلدميالي ّ
ّ
()1نصراوين،ليثكمال((() 2017دراسةبعنوانمتطلباتالصياغةالتشريعيةالجيدة وأثرهاعلىاإلصالحالقانوني))،مجلةكلية
القانونالكويتيةالعالمية،العدد2الجزء،1مايوص.396-395

( )2صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.241

()3نصراوين،ليثكمالوأبوعزام،صدامإبراهيم()2020مبادئالصياغةالتشريعية(المفاهيماألساليبالمراحل)،ط،2عمان:دار
الثقافةللنشروالتوزيع،2020.ص .119
( 4)Vcrac Crabbe (1998) Legislative Drafting, London: Cavendish Publishing Limited p37-38.
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يعية،حيثيتصوركونالفاعلشخصاًطبيعياًوكذلكاعتبارياً.
عليهاألمرفيالجملةالتشر
ُ
ةإماأنيكونموجهاًبالعمومويختصبمواجهةالعامةالمخاطبينبه
ّ
ثمإننصالقاعدةالقانوني ّ
ويشملهمبصيغةعامة،وهذاعادةمايكونمنسماتالنصالجنائيالذياليختصبفئةعلىوجه
الخصوص و ّإنمايخاطبالكافة،والغالبفيالصيغةالمستخدمةبحالةالتعبيرعنصيغةالفاعل
لكنخالفاًلذلك
القانونيبأنيجريالتعبيرعنهابصيغة(كلشخص)أو(كلمكلف)أو(كلمن) ْ
فقدتختصالقاعدةبمخاطبةجهةمعينةبذاتها،وذلكعندماتكونهذهالطائفةهيالمستهدفةمن
نصالتشريع،وتجريتسميةالقانونباسمهذهالطائفةكقانونالصيادلةوقانوناألطباءوقانونالمحاماة
وقانونالمعلمين.

)(1

وهناكجملةمنالمحدداتوالقيودالتيينبغيمراعاتهافيصياغةهذاالعنصر(الفاعلالقانوني)،
سأرجئالحديثعنهاإلىالفصلالرابع،ضمنتبويبالحديثعنالمبادئوالضوابطالحاكمةلعملية
يعية .
الصياغةالتشر ّ
جكودالفعلالقانونيبأنه((ذلكالجزءمنالجملة
ويعرفالفقيهجور
ّ
الفرعالثانيالفعلالقانونيّ :
خولأوتُفرضعلىالفاعلالقانوني،
الذييعبرعنحقأوامتيازأوسلطةأوالتزامأومسؤوليةتُ ّ
ّ
والذيبموجبهيحددماهوالمطلوبمنالفاعلالقانوني)).

)(2

أيأنهكلمايسندإلىالفاعلالقانونيمنالتزامما،أومايتوجبعليهأويحظرعليهفعلهأو
ُ
)(3

مايمنحهمنحقأواختصاصما،أويخولهسلطةما.
ُ

( )1الشيخلي،عبدالقادر()2014مرجعسابق،ص.53
( 2)V. K. Bhatia, (1983). An Applied Discourse Analysis of English Legislative Writing, Language
Studies Unit, the University of Aston in Birmingham, UK, p 5-6.
( )3المؤمن،حيدرسعدون(.)2019دراسةبعنوان(مبادئالصياغةالقانونية)،مجلةالعلومالقانونية/كليةالقانونجامعةبغدادالعدد
الخاصالسادس.3ص.3
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وهوبهذايمثلالغايةالتييسعىالمشرعمنخاللهابيانمجموعةااللتزاماتواألحكامالمختصة
ّ
بالفاعلالقانونيأوالشخصالطرففيالعالقةالقانونية،وبهذايكونإيضاحالفعلالقانونيوبيانه
يعية،فنجدأنكلقسممنأقسام
والذييقععلىعاتقاألفراد،هوجزءمهمفيبنيةالصياغةالتشر ّ
الفعلالقانوني،فتوضيحاألفعالالجرمية والتيتقععلىاألفرادسواء
القانونيختصببيان وإيضاح 
ّ
أوكانتمايشكلتعديعلىاألموالممايختصبهقانون
كانتإيذاءماديأومعنويأوقتالً
ّ
العقوبات،وكذلكبيانمايقععلىأطرافالعالقةالنسبيةفيالزواجومايتوجبعليهممنأفعال
ينظمهاويوضحهاقانوناألحوالالشخصية،كمايختصالقانونالمدنيمثالًبتوضيحوتنظيمأفعال
)(1

الرهنوالمبايعةواإليجاروماماثلهامنهذهاألفعال.

وكذلكسيتمالتطرقإلىجملةالضوابطوالقيودالواجبمراعاتهاعندتحديدالفعلالقانونيضمن
يعية.
الفصلالرابعفيمعرضالحديثعنالضوابطالحاكمةلعمليةالصياغةالتشر ّ
ثوصفالحالة:وذلكبتحديدالتوصيفللحالةالتيينطبقحكمالفعلالقانونيعليها،
الفرعالثال 
يانالفعلالقانونيإلىغيرالحالةالمعنية
حولئاليقعالّلبسفيانصرافسر
ض الدقة والوضو
لغر 
ّ
ّ
بذاتها،وهذاهومنجوهرعملالصائغالتشريعي،إذأنهناد اًرمايسريحكمالفعلالقانونيعلى
يالفعلالقانونيعلىحالةمحددةفعمليةالتحديد وإدراجها يعتبرجزءمن
جميعالحاالت وإنمايسر
ّ
هيمّثلجزًءمهماًمنالجملةالقانونية.
عملالصائغالتشر
ّ
يعيباعتبارأن ُ

)(2

ففيقانونالعقوباتاألردنيمثالًوردالنصعلىتحديدالحالةالتياليتمفيهامالحقةالفاعل
لةالحكمعليهإذا
سواءكانأردنياًأوأجنبياًوهيفيمالوجرتمحاكمتهنهائياًفيالخارجوفيحا
ُ
كانالحكمقدنّفذفيهأوسقطعنهبالتقادمأوبالعفو.
ُ

)(3

( )1صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.62-61
( )2نصراوين،ليثكمال(،)2017مرجعسابق،ص.400

( )3المادة/12/منقانونالعقوباتاألردنيرقم/16/لسنة1960وتعديالته.
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الفصل الثالث:

صور وأساليب صياغة النصوص الجنائية
يعيةللنصوصالجنائيةهيتجسيدللقيمالقانونيةوسكبهامنقبلالصائغ
إنعمليةالصياغةالتشر ّ
الذييتولىعمليةتحويلالمضمون التشريعيفيقوالبلفظية،تتمّثلفينصوصمتكاملة؛وذلك
لتحقيقالغايةالمنشودةمنورائها.
وعليهفإنهذهالعمليةالتخضعلمنهجية واحدةتسيرعليهاباضطراد ،وإنمايحكمهاجملةمن
الصيغ واألساليبالمختلفةباختالفمقتضياتسعة وأهدافتلكالنصوص والموضوعات والوقائع
التيتعالجها.
ثمإنالنصوصالجنائيةفيمعرضتحديدهانماذجالجرائمونماذجالظروفالتيتقترنبها،تتم
وفقأساليبمحددة،يتّبعهاالمشرعالجنائيعلىوجهالتحديدعموماً.
وفيهذاالفصلسأتناولجملةاألساليبهذهوالمعتمدةفيصياغةالنصوصالجنائيةفينطاقات
بوسأخصصلدراستهالمبحثاألول
يعيةللنصوصالجنائيةمنحيثاألسلو 
ثالث:الصياغةالتشر ّ
يعيةللنصوصالجنائيةمنحيث
منهذاالفصل،ثمسأتناولفيالمبحثالثانيبيانالصياغةالتشر ّ
ّ
يعيةللنصوصالجنائيةمن
الوسيلة،ثمأخي اًرفيالمبحثالثالثسأتطرقللحديثعنالصياغةالتشر ّ
ص.
حيثالمضمونالتشريعيلتلكالنصو 

المبحث األول:
الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية من حيث األسلوب
ةللنصوصالجنائية،بالنظرإلىأسلوبالتعبيرعنجوهرالقاعدةالقانونية
يعي
ّ
إنالصياغةالتشر ّ
تنقسمإلىقسمين:فهيإماأنتكونصياغةجامدة وإماأنتكونصياغةمرنة،وذلكيعتمدعلى
ي تحديد
يةالتييمنحهاالمشرعللقاضيفيتلكالنصوص،وعليهفعندمايجر 
مدىالسلطةالتقدير
ّ
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جوهرالنصالمرادصياغتهتحديداًجامداً،بحيثيحددبصورةحاسمةالحكمالقانونيالذييتضمنه
أولمايخضعلهمنأشخاصووقائعبحيثاليتركللقاضيالذييطبقالنصعلىالوقائعأي
ٍ
مجالللتقدير،فتكون
ىتحديدجوهرالنصأوفكرتهتحديداً

عندئذصياغةالنصجامدة،وإذاماجر
يتسمبالمرونة،بحيثيفسحالمجاللممارسةالقاضيلسلطتهالتقديريةعندتطبيقالنصعلىالوقائع
ٍ
تكون
عندئذصياغةالنصمرنة.
يعيةللنصوصالجنائيةمنحيثاألسلوبإلىقسمينهما:الصياغ ة
وعليهتنقسمالصياغةالتشر ّ
الجامدة والصياغةالمرنة،وفيمايليبيان وتفصيللهذينالقسمينفيالمطلبيناآلتيينعلىالنحو
اآلتي:

المطلب األول:
الصياغة الجامدة
تعدالصياغةالجامدةإحدىاألساليبالتييلجأإليهاالمشرعالجنائيفيصياغتهللنصوص
الجنائيةالموضوعيةأواإلجرائيةبحيثيعطيفيهاالوقائعحالًحاسماًواحداًاليتأثربت ّبدلالظروف
بألفاظمحددةالغموضفيهاوالتحتملالتفسيرأوالتأويل،والتتركللقاضيأيسلطةتقديريةعند
التطبيقعلىالوقائع،ولبيانماهيةالصياغةالجامدة والحاالتالتي تدفعالمشرعإلىانتهاجهذا
األسلوب،ولتسليطالضوءعلىأبرزمميزاتهاوعيوبهاسيتمتفصيلذلكفيالفروعالتاليةعلىالنحو
اآلتي:
الفرع األول :ماهية الصياغة الجامدة
اجهفيهاالمشرعوقائعمعينةويعطيهاحالًمعيناً
فتالصياغةالجامدةبأنها:الصياغةالتييو
ُع ّر
ّ
ّ
اليختلفمهماكانتالظروف،ويتقيدبهاالقاضي،والتتركمجاالًللسلطةالتقديريةللقاضي.

) (1فرج،توفيقحسن()1988مرجعسابق،ص.169

)(1
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بأنها:هيالتعبيرالجامدالذييضعحكماًاليقبلالتغييرأوالتقديرعندالتطبيق،
وع ّرفتأيضاً ّ
ُ
أويكونتطبيقهامجردعملمادييتجردمنالسلطةالتقديرية.

)(1

عبرعنحكم القانون،بعبارات وألفاظ التحتمل
كما ُع ّرفت أيضاً بأنها:هي الصياغة التي تُ ّ
التقدير؛ألنهاالتعطيمجاالًواسعاًللقائمعلىتطبيقالقانونعندتطبيقه.

)(2

وبالنظرفيالتعاريفالسابقةيتضحلنا،أنهاجميعهامتقاربةبالمعنىوجميعهامشتركةفيأنها
تقدمحالًّثابتاًصريحاًاللبسفيهواليتأثربتغيرالظروف،منخاللاستخدامألفاظالتقبلالتأويل
والتحتملالتفسير،والتتركللقاضيأيسلطةتقديرية.
المخاطببالقاعدةالقانونية،وتحددالواقعةالتييكون
الخطاببشأنهاوتحدد
فهيصياغةتحدد
ّ
ّ
ّ
أثرالواقعة،ويكونكلذلكبوصفمنضبطاليدعمجاالًالختالفوجهاتالنظر.
نعليهتجنب
العقاب،يتعي
عفيصددسنهللنصوصالجنائية،وممارسةحقهفيالتجريمو
فالمشر
ّ
ّ
ّ
ّ
التعارضبينالنصوصالمثبتةللجرائموالعقوباتمنجهة،وبينالحقوقوالحرياتالعامةمنجهة
أخرى،ولذلكيتعينعليهأنيلتزموسيلةاليحيدفيهاعنتحقيقالغايةالمنشودةعنالتجريموالعقاب
،السيمافيالحاالتالتيتستوجبتحديدالحكمالقانونيتحديداًكامالً،وكذلكمايخضعله من
بتاتاً
ّ
أشخاصووقائعبطريقةالتدعأيمجاالًللتقدير.
ويستويفيذلكالفردالمخاطببالنص،والقاضيالممتثلبإسقاطحكمالنصعلىالواقعة.

)(3

فالقاضيفيهذهالحالةيمنعفيحقهالّلجوءإلىتكملةالنصوصالجنائيةالناقص ة) (4إلىالحد
ُ
العقوبات،فيتقيدالقاضيفيهذهالحالةفيتطبيقماهوقائمبينيدي ه 
الذييتأتىمعهخلقالجرائمو
ّ
) (1كيرة ،حسن ((1974المدخلإلىالقانون،ط،5اإلسكندرية:الناشرمنشأةالمعارف،ص.183
) (2صراوين،ليثكمالوأبوعزام،صدامإبراهيم()2020مرجعسابق،ص.31

قضاء،محاماةً)،ط،1عمان:دارالثقافة،ص.22،23
()3الشيخلي،عبدالقادر(.)2014الصياغةالقانونية(تشريعاً،فقهاًً ،

( )4ويكونالنصالجنائيناقصاًفيحالةإذاماكانتعريفهأوتحديدهللجريمةيعتريهالنقصفيأركانالجريمةاألساسيةأوبعضها
أوفيحالةإذاأغفلالمشرعتحديدالعقوبةراشد،علي(،)1974فلسفةوتاريخالقانونالجنائي،القاهرة:جامعةعينشمسص.149

37

مننصوصواليحيدعنهاالبتّه.
إذأنمنأهمالمبادئالتييرتكزعليهاالقانونالجنائيهومبدأالشرعيةالجنائية،والذييقصر
ّ
ظرفيهعلىالقاضياستخدام
ٍ
سلطةالتجريموالعقابفييدالمشرععلىسبيلالحصر،
يح َ
علىنحو ُ
يتوسعفيتفسيرها
سلطتهالتقديريةفيتكملةمايعتريالنصوصالجنائيةمننقص،
ْ
أوحتىفيأن ّ
إلىحدقديصلإلىخلقجرائموعقوباتلمينصعليهاالمشرع،فينحصردورالقاضيبموجبهذا
المبدأفيالتطبيقفحسب.
أن المشرع وبصفة كبيرة ينتهج أسلوب
أن يلمسّ ،
المتتبع لغالبية النص وص الجنائية ُيمكن ْ
و ّ
الصياغةالجامدةفيالنصوصالمتضمنةلشقالتجريم،يدفعهفيذلكتفاديأيلبسأوغموض
ة،بأن
يمي
ْ
يمكنأنيقعفيهالقاضي،فمنأجلذلكيعمدالمشرعفيصددصياغتهللنصوصالتجر ّ
ّ
عالفعلالمجرموداللتهومحدداته،والمقوماتالتيتدخلفيتركيبه
افيةوبوضو ٍحتام،نو

يحددبالدقةالو
ّ
المجرم واألوصاف التي تحدد
تحديداً كامالً لعناصر الجريمة وأركانها وظروفها،وتسمية السلوك
ّ
بوضوحمالمحالفعل.

)(1

فمنأجلذلكيرسمالمشرعجلياً،مالمحواضحةللفعلالخاضعللتجريمحتىاليقعالقاضيفي
أيغموضأويلتبسعليهاألمر.
عمنخاللهذااألسلوب،إنمايقصردورالقاضيعلىتطبيقالنصوصالقانونيةفحسب،
فالمشر
ّ
ُ
دونإعطائهأيمجالللتقديرأوالتأويل.

)(2

ٍ
دورالقاضيفيأنيطابقبينالفعلالمجرمفيالواقعةالمعروضةأمامه،وبين
وينحصرعندئذ
ّ
دهلهالمشرعفاليحكمباإلدانةوالعقوبةإالّإذاتطابقالفعل
الذيحد
النموذجالقانونيالذيبينيديه،و
ّ
ّ
( )1الصيفي،عبدالفتاحمصطفى()1991المطابقةفيمجالالتجريم،ط،2القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.9،8

( )2الصفو،نوفلعليعبدهللا(((،)2015أساليبالصياغةالقانونيةللنصوصالجنائية))(،دراسةمقارنة)،مجلةالشريعةوالقانون،
جامعةاإلماراتالعربيةالمتحدة،كليةالقانون،العدد،62ص.63
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بكاملعناصرهمعهذاالنموذج،أيبمعنىآخرإالّإذاتوافرتفيالجريمةجميعاألركانوالشروط
الظروفالمبينةفيالنصالقانوني.
و
ّ

)(1

وهذااألسلوبفيالصياغة،اليعطيالقضاءأيمجالللتقدير ،ويكونذلكعادةًفيالجرائم
المهمة،أوالتيتكونبطبيعتهاالتقبلاالختالففيتحديدعناصرها،وفيمثلهذهالحاالتيقتصر
ّ
)(2

ب.
دورالقاضيعلىتطبيقالنصوصالقانونيةفحس 

فالمشرعيعمدإلىتضمينالنصوصحالًثابتاًاليتغير،مهمااختلفتالظروفوالمالبساتفي
ّ
مواجهةفرضمعين،أووقائعمحددةبذاتها،وينطبقهذااألسلوبعلىالقواعدالتيتتضمنمواعيد
وأرقام ،ويطلقعلىالجرائمالتيتصاغوفقاًلهذااألسلوب،مايسميهالقانونالجنائيبالجرائمذات
لقالبغيرالحر.
ّ
القالبالمحددأوا

)(3

فبموجبهذااألسلوب،يتمتحديدالمخاطببالقاعدةالقانونيةوتحددأيضاالواقعةالتييكون
كمايحدد أثر الواقعة،ويكون كل ذلك بوصف منضبط اليدع مجاالً الختالف
الخطاب بشأنها،
ُ
وجهاتالنظر.

)(4

يعيةالجامدةفيقانونالعقوبات،نجدموادكثيرةمنهاعلى
ومنأمثلةاستخدامالصياغةالتشر ّ
عوقبباألشغال
سبيلالمثالصياغةالمادة()326منقانونالعقوباتاألردني(منقتلإنساناًقصداً ُ
فهناليسثمةمجالالستخدامالقاضيسلطتهالتقديرية،فمتىماثبتأنشخصاًقتل
عشرينسنة)
ّ
عدبنصالقانونجريمةقتلقصد.
إنسانقصداً
فهذاي ّ
ُ

( )1السراج،عبود(،)2002مرجعسابق،ص.105

( )2الصفو،نوفلعليعبدهللا(،)2015مرجعسابق،ص.14

( )3الجرائمذاتالقالبالمحدد:هيالجرائمالتييعمدفيهاالمشرعإلىصياغةأنموذجهاالقانونيبطريقةيضمنهفيهاتحديداًأو
تخصيصاًأوتفصيالًللفعلالنموذجيالذيتتكونمنهالجريمة.الصيفي،عبدالفتاحمصطفى(،)1991المطابقةفيمجالالتجريم،

مرجعسابق،ص.8

( )4الشيخلي،عبدالقادر()2014مرجعسابق،ص.23
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ومنهاأيضاصياغةالمادة()328مننفسالقانون(يعاقبباإلعدامعلىالقتلقصداً:فقرة()3
إذاارتكبهالمجرمعلىأحدأصوله).
َّ
فهذانصمحدد واضحوصريح،سواءفيالتجريمأوالعقابيطبقهالقاضيكماورددونأي
سلطةتقديريةمنه.
ائية،فإنالمشرعيستخدمالصياغةالجامدةفيالقواعد
أماعلىصعيدالنصوصالجنائيةاإلجر
ّ
ائية.ولعلالغالب
اعيدومددالطعنباألحكام،وتحديدمددالتقادمالمسقطللدعوىالجز
التيتتعلقبمو
َّ
ُ
فيقانونأصولالمحاكماتالجزائيةأنهتغلبعليهصفةالجمودفيصياغةقواعدهوموادهوذلك
لسببوجيهيستدعياستخدامهذااألسلوب؛وهولتعّلقاألمربإجراءاتمحددةومواعيدوشكلياتال
يمكنأنتصاغإالعلىنحويحددتحديداًدقيقاًلجوهرهذهالقواعد والغايةمنإيجادها،ولتعلقها
بحسنسيراإلجراءاتالجنائيةوتعّلقهابحرياتاألفرادوحقوقهم،فضالًعناقتضاءحقالدولةفي
عطيالمشرعللمكّلفبالعملاإلجرائيفرضاًمجرداًليسلهإالّ
العقاب،فمنخاللالصياغةالجامدةي
ّ
ُ
الوسيلةفيالصياغةالتأخذباالعتبار،مايميزكلحالةفردية
إتباعهمندونأيخيارآخر،فهذه
ّ
عنغيرها،وإنمالجميعالحاالتالفرديةلتندرجتحتفرضمعينفينموذجقانونيمجرد ،وبالرغم
مناختالفالحاالتالفرديةفيالظروفوالمالبسات.

)(1

الفرع الثاني :الصياغة الجامدة للنصوص في الشريعة اإلسالمية 
إناإلحكامالشرعيةكمايرىالفقيهابنقيمالجوزّيةرحمههللاهينوعان:
ّ
النوعاألول:وهوالذياليتغيرعنحالة واحدةهوعليها،البحسباألزمنة واألمكنة ،والباجتهاد
األئمة،كوجوبالواجباتوتحريمالمحرماتوالحدودالمقررةبالشرععلىالجرائم،فهذااليتطرق
الاجتهاديخالفماوضععليه.
إليهتغييرو
ُ
()1بكر،عصمتعبدالمجيد()2014مرجعسابق،ص.171
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النوع الثاني( :ما يتغير حسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحاالً ،وذلك كمقادير التعزيرات
عينوعفيهابحسبالمصلحة).
وأجناسهاوصفاتها،فإنالشار ّ

)(1

ائمالتيبينهاالشارعوحددالعقوبةالمقدرةلهاتُعد
وبناءعليهفإنالحدودالمقدرةبالشرععلىالجر
ّ
ً
هيمنقبيلالصياغةالجامدة،والتياليتطرقإليهاالتغييروالاالجتهادعلىنحويخالفماوضع
عليه.
وكذلك يشمل األحكام المحددة بأعداد وأوقات وهيئات معينة ،كمافي األحكام العديدة بباب
العباداتبتحديدعددالركعاتوعدداأليامفيالصيام،وفيأحكامالمعامالتكتحديدمدةثالثأيام
لخيارالشرط،وفيفقهاألسرةكحصرعددالطلقاتبالثالثفيالبينونةالكبرىوهيالحالةالتيال
نكح زوجاًغيره.
يحقللزوجفيهامر
ْ
اجعةزوجتهإالبعدأنتَ َ
أمافيمجالنصوصالجناياتوفينطاقالحدود،نجدأنالحدودجاءتبصيغةمحددةفمن

الزاني َفاجلِّدوا  ُك َّ ِّ ٍ ِّ
و ال
نهما  ِّم َائ َة  َج َلدٍة  
الزِّانَيةُ و ّ
ذلكمثالًفيجريمةالزناقوله تعالىّ  ﴿ :
ل واحد م ُ
َ

َ

ن ِّب َِّّ
اآلخ ِّروليشهدعذابهما ِّ
وم ِّ
ن ُكنتُمتُ ِّ
ن
طائَف ٌة ِّم َ
الي ِّ
ؤمنو َ
ّللاِِّّإ 
دين َّ
ذكمِّب ِّهما َأرَف ٌةفي ِّ
أخ ُ
تَ ُ
اّللو َ
َ َ َ َُ
َ

الم ِّ
نين﴾
ؤم َ
ُ

َ

)(2

ِّ
ماجزاء ِّ
وفيجريمةالسرقةنجدقولهتعالى﴿:و ّ ِّق
كاال
الس ِّارَقةَُفاق َ
بان ً
ب َ
ماك َس َ
و ّ
السار ُ َ
َ
طعواأَيد َي ُه َ ً
ِّمن َّ ِّ
كيم﴾ )(3
ح ٌ
و َّ
عز ٌ
َ
ّللاُ َ
يز َ
ّللا َ
وفيجريمةالقذفنجدقولهتعالى ﴿ :و َّالذينيرمونالمحصنات ثُم َلميأتو ِّ ِّ
داء
ابأَرَب َعة ُ
ّ َ
َ َ َ َ ُ َ
ش َه َ
ِّ
ُولئكهم ِّ
ِّ
الفاسقو َن﴾.
دوهمثَ
والتَ َقبلواَل ُه َ
مش َ
َفاجل ُ
َ
هادةأ ََب ًد َ
مانينج َلد ًة َ
اوأ َ ُ ُ

)(4

()1الجوزية،محمدبنأبيبكربنالقيم(،)1975إغاثةاللهفان،تحقيقد.محمدحامدالفقي،بيروت:دارالمعرفة،ص.330
( )2سورةالنور،اآلية.2

( )3سورةالمائدة،اآلية.38
( )4سورةالنور،اآلية.4
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اضحةالتتغيروالتتبدلواليملكأحداالجتهادفيهاكماهوالشأن
فكلهذهالنصوصمحددةوو
ّ
فيالصياغةالمرنة (1) .
الفرع الثالث :مميزات وعيوب الصياغة الجامدة
ت:
الًالممي از 
أو
.1يتميزهذاالنوعمنالصياغة،بالدقةفيتحديدالفرضالذيتعرضلهالقاعدةالتشريعية،وبيان
الحكمالذييخضعلههذاالفرض.

)(2

 .2كمايتميزهذاالنوعمنأنواعالصياغة،بالسهولةفيالتطبيقوتحقيقاالستقراراالجتماعي،
)(3

إذالمجالللشكحولتطبيقالقاعدةالقانونية.
ّ

.3تصاغفيهاالعباراتبصورةمحددة،حيثتُستعملفيهااألرقامأواآلجال،وعموماًتستعملفيها
العباراتبصورةقطعيةوواضحة،وبالتالييكون
دورالقاضيفيهاسلبيومحدد.
ّ

)(4

.4سهولةالتطبيقحيثستتمثلوظيفةالقاضيفقطفيتقريرالحكمالثابتالمحددالذيتنطبق
عليهالقاعدة،بعدالتأكدمنوجودالفرضالذييتعلقبهالحكم.

)(5

اليتطرق
 .5الحيلولةدونتبايناألحكام ،فتصبحاألحكاممتجانسةنوعاًمااليعروهاتضارب و
ّ
إليهاتنافرواليحولدوناتساقهاتباين،وهذابسببالتعيينالمحددللشخصوالواقعةوالحكم
متّسقة
تعييناًاليدعمجاالًالختالفوجهاتالنظرعندتقريرالحكم ،فتكوناألحكامدائماً 
وغيرمتباينة،وهذابدورهيؤديإلىاالستقرارالقانوني.

)(6

( )1الصغير،صغيرمحمد()2017ضوابطفيصياغةوسنالقوانين(دراسةمقارنة)،ط،1داراأللوكةللنشر،ص.89

( )2الحسن،مالكدوهان()1972المدخللدراسةالقانون(النظريةالعامةللقانون)،ج،1بغداد:مطبعةالجامعة،ص.284،283

( )3زهران،همام محمد محمود (.)2008المدخل إلى القانون(النظرية العامة للقانون)،اإلسكندرية:دار الجامعة الجديدة،
ص.169،170

( )4خالد ،نوافحازموعمر ،سركوتسليمان( .)2016االتجاهاتالفقهيةفيتقسيمالصياغةالتشريعية،دراسةمنشورةفيمجلة
ص.25
ق ،)29(3،
جامعةتكريتللحقو 

ق(.)1999المدخللدراسةالعلومالقانونية،ط،1الرياض:مكتبةالشقرىص.110
( )5الرويس،خالد،والريس،رز 
( )6الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.64
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.6إنالصياغةالجامدةللنصوصالقانونية،تجعلهاأقربإلىمقتضياتالصياغةالقانونيةالسليمة،
التيتتطلبالدقةوالوضوح.

)(1

ثانياً:عيوبالصياغةالجامدة
 .1الصياغةالجامدةتجعلمنعملالقاضيعمالًآلياً،إذأنهاتُغلقباباالجتهاد وإعمالالنظر
)(2

عسروجودحكملها.
علىالقاضيلدىمو
َ
اجهتهللقضاياالتيي ُ

عدإشكاالًالسيمافيمجالالتجريم،حيثلومنحالقاضي
ويرىالباحثأنهذهالجزئيةالتُ ّ
سلطةتقديرية؛ألدىبهاألمرإلىخلقجرائموعقوباتلمينصعليهاالقانون .
وممايؤخذعليهاأيضا،أنالنصوصأوالقواعدالقانونيةذاتالصياغةالجامدةتؤديإلىجمود
.2
ُ
التبدل.وهذاهوعينالعيب
النظاموالحيلولةدونمجاراتهللحياةاالجتماعيةالتيتتسمبالتغيرو ّ
الذيطال مبدأالشرعيةالجنائيةبشكلعام،باتّصافهبالجمودوعدمالمرونةوعدمالمقدرةعلى
مسايرةالواقع.
المجردفحسب،دونتحقيق
ّ .3
أنالقواعدالقانونيةذاتالصياغة الجامدةال تحّققإال فكرةالعدل  ّ
العدالة)(3إذأنهاتؤديإلىاستقرارالمعامالتولوكانعلىحسابالعدلفيبعضالحاالت
انكانمناألنسبأنيقالأنهاتحققالمساواةلكنالتحققالعدل.
و
ّ
 .4أنالنصوصأوالقواعدالقانونيةذاتالصياغةالجامدة،تُجافيالعدالةفيبعضاألحيان،من
طلعملالقاضيبإعمالسلطتهالتقديريةلمواجهةالظروفوالمتغيراتواألحوالالتي
بابأنهاتع ّ
يوجدعليهااألشخاص.

)(4

( )1شهاب،عبدالقادر(.)1990أساسياتالقانونوالحق،ط،1بنغازي:منشوراتجامعةقاريونس،ص.49
( )2الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.65
( )3شهاب،عبدالقادر(.)1990مرجعسابق،ص.49

( )4زهران،هماممحمدمحمود(.)2008مرجعسابق،مشارلهذاالمعنىفيالعيبالثاني،ص.123
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وأمامهذهالعيوب واالنتقاداتالتيطالتالصياغةالجامدةوكذلكالمميزاتالتياتّسمتبها،
نجدأنالفيصلالحقفيمدىإمكانيةالتوفيقباالعتمادعلىالصياغةالجامدةأسلوباًومنهجاًقانونياً
فيصياغةالنصوصالقانونيةعموماًوالنصوصالجنائيةعلىوجهالخصوص،إنمايحكمهعامل
موضوعيثابت،ويتوقفعلىنتيجةتحقيقالتوازنالمتكاملبينالمزاياالتيتحّققها،وماقدتجلبه
الصياغةالجامدةمنأضرار.

)(1

المطلب الثاني:
الصياغة المرنة
تعتبر الصياغة المرنة من األساليب التي يلجأ إليها المشرع الجنائي في صياغته للنصوص
الجنائيةبمعرضتحديدهلمضمونالقاعدةالجنائية،بعيداًعنالجمودفيالتحديد،وبحاالتمعينة
تستوجبهذهالمرونةفياألسلوببصياغتهللنص،مراعياًاختالفالحاالت والظروف والمالبسات
الجاني،وذلكمنخاللمعيارعاميضمنهالنصيستهديمنخاللهالقاضي
لكلمنالجريمة و
ّ
بموجبسلطتهالتقديريةإلىمايتناسبمعكلحالةأو واقعةعلىحدة،ولتفصيلذلكيلزمبداية
ال،ثمبيانالحاالتالتيتدفعالمشرعلينتهجهذهاألسلوبفي
التطرقلمفهومالصياغةالمرنةأو
ّ
الصياغة،واإلشارةأخي اًرإلىأهممايميزهذااألسلوب،وأبرزاالنتقاداتالتيطالتهوذلكمنخالل
الفروعاآلتيةعلىالنحواآلتي:
الفرع األول :ماهية الصياغة المرنة
نة:بأنهاالصياغةالتيالتحددالحكمأومايخضعلهمنأفرادووقائع
عرفالصياغةالمر
ّ
تُ ّ
تحديداًمنضبطاًجامعاًمانعاً،وإنماتقتصرعلىوضعالفكرةفيهذاأوذاك،تارك ًةتحديدمايدخل
فيها،لتقديرمنيقومبتطبيقالقاعدةذاتها.

)(2

( )1الجمال،مصطفىمحمدوالجمال،عبدالحميدمحمد.)1987(،مرجعسابق،ص.73
( )2الشيخلي،عبدالقادر(.)2014مرجعسابق،ص.68
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القانونية بطريقة غير محكمة
عبر فيها عن مضمون القاعدة
ُ
ّ
وع ّرفت بأنها (الصياغة التي ُي ّ
ومعيارية ،تسمح للقاضي بسلطة تقديرية واسعة في تطبيقها،وذلك استجابة للظروف ومقتضيات
العدالة).

)(1

ومنخاللهذهالتعريفاتالمتقدمة واستجالءفحواها،يتضحلناأنهاجميعهاتجمععلىمعنى
إنمايمنحالمشرعمنخاللالنصللقاضيمعيا اًر
مجمل،بأنالحكمفيهااليتمتحديدهتحديداًمعيناً،و
ّ
يتسمبالمرونةيم ّكنههذاالمعيارمناالستهداءإلىوضعحلولمناسبةموائمةلكلحالةعلى
عاماً
ُ
حدة،وبمايتناسبمعالظروفوالمالبسات،فهيصياغةتحددالمعاييردونالمفردات.

)(2

فالقاضييتمتعبمساحةواسعةمنالسلطةالتقديريةفيالنصوصالقانونيةذاتالصياغةالمرنة،
لتطبيقالقاعدةالقانونية،تحقيقاًلمقتضياتالمصلحةوظروفالعدالة.
ّ
عدأسلوبالصياغةالمرنة،أحدأهماألساليبالتيوجدفيهاالتشريعالجنائيمخرجاًمنأزمة
وي ّ
ُ
مبدأالشرعيةالجنائيةواالنتقاداتالتيطالته،بأنهمبدأعاجزعنمجاراةالتطوروالوقائعالمستحدثة
تهعلىاستيعابالحاالتالمستجدة،حيثكانلزاماً
ّ
التيتحدثفيالمجتمع ،فضالًعنعدمقدر
نالمشرعفيالنصوصالجنائيةحكماًثابتاًومحدداً،ال
ضم
عليهوفقاً
ّ
ُ
ألسلوبالصياغةالجامدةأني ّ
لظروفكلحالةويقيدالقاضيفيإعمالسلطتهالتقديريةلمواجهةهذهالمتغيراتواألحوال
يتغيرتبعاً
ّ
التييوجدعليهااألشخاص ،والذيساهمبالنتيجة إلىجمودالنظامالقانوني والحيلولةدونمجاراته
سيماوأنهاليمكنمنخاللالصياغةالجامدةحصر
للحياةاالجتماعيةالمتصفةبالتغيرو ّ
التبدل،ال ّ
ّ
عنعدمإمكانيةحصرجميعالصورالتييمكنأنتوصف
جميعاألفعالالتيتشكلجريمة،فضالً
ّ
نةيمنحالقاضيدو اًرايجابياًيتمثلبإعطاءالمشرعله
الفعلالمجرم؛لذلكمنخاللالصياغةالمر ُ
ّ

()1حسنكيرة،المدخلإلىالقانون،مرجعسابق،ص.184
( )2الشيخلي،عبدالقاد ر(.)2014مرجعسابق،ص.68
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للسلوك،يستهديبهفيمايعرضعليهمنقضايا،فيقومبإسقاطهعلىخصوصيات
معيا اًرمتوسطاً
ُ
تنوع الحلول ،بما يتناسب مع ما تقتضيه
كل حالة أو واقعة تُعرض أمامه ،وهذا بدوره ُيم ّكنه من ّ
الحاالتوظروفهاومالبساتهاالمختلفة.

)(1

وإنأبرزمظاهرالصياغةالمرنةفيالنصوصالجنائية،هوتحديدالعقوبةمنخاللحدأقصى
ائمالتييستخدمالمشرع
وحدأدنى،معإعطاءسلطةتقديريةللظروفالخاصةبكلحالة،كماأنالجر
ّ
المقيد 
أسلوب الصياغة المرنة في صياغتهاُ ،يطلق عليهاالجرائم ذات القالب الحر أو غير ّ
( (2).)The crime of free mean
ائم،يتعذرعليهاإلحاطةالتامةبالتوصيفالدقيقللفعل
المشرعفيمعرضصياغتهلهذهالجر
ّ
و ّ
ةالمشرععلىاإلحاطةتماماً
النموذجي،لذافإنأسلوبالصياغةالمرنةيفرضنفسهأمامعدممقدر
ّ
بالتوصيفالدقيقللسلوكالذييسعىالمشرعإلىتجريمه؛ولسببيتمثلبطبيعةهذاالسلوكوبالتالي
ّ
ٍ
أنيلجأالمشرعإلىتحديدالنتيجةوتعيينالعالقة
ععندئذولتحديدالفعلومالمحه،
فإنهذايقودالمشر
ّ
السببيةلغرضتحديدالفعل،منخاللاإلشارةمنهإلىإمكانيةكونهذاالفعلصالحاًبمافيهالكفاية
لكييؤديإلىتحقيقهذهالنتيجة؛ألنهفيجرائمالقالبالحرتأبىطبيعةالفعلفيذاتهاتحديد
ّ
معالم الفعل ومالمحه على وجه الدقة ،األمر الذي يحدو بالمشرع أن ينتهج أحد أسلوبين لتحديد
مضمونه:

)(3

يحيلالمشرععندتحديدهللفعلالنموذجيإلىقاعدةأخرىغيرجنائية،من
األسلوباألولْ :
أن ُ
أجل تحديد مضمون الفعل وتفاصيله ،ومثال هذا فقد تضمنت صياغة المادة ( )279من قانون
ببالحبسمنشهرإلىستةأشهركلمنأجرىمراسيمزواج،أو
العقوباتاألردنيعلىأنه(يعاق 
( )1كيرة،حسن(.)1974مرجعسابق،ص184ومابعدها.

ى(.)1967قانونالعقوباتالقسمالخاصمرجعسابق،ص.75
( )2الصيفي،عبدالفتاحمصطف 

()3الصيفي،عبدالفتاحمصطفى(.)1991المطابقةفيمجالالتجريم،مرجعسابق،ص.10-9
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بصورةالتتفقمعأحكامقانوناألحوالالشخصية،أوأيتشريعات
كانطرفاًفيإجراءتلكالمراسيم ،
أخرىنافذة).
حيثأنالمشرعأحالفيصياغتهلهذهالمادةإلىقواعدأخرىغيرجنائية،تُعتبرمنقواعد
ّ
قانوناألحوالالشخصية،لتحديدتلكالمراسيم،التييحظرهاقانوناألحوالالشخصية،والتتفقمع
أحكامه.
المشرع باإلشارة لفكرة عامة عن مضمون الفعل ،تاركاً تحديد
األسلوبالثاني:هو أن يكتفي ّ
معالمهومضمونهومحدداتهإلىالمعنىالذييحددهالشرع،أومقتضيات اللغة،أو المدلولالعرفي
أواالجتماعي.
المشرع بعض المصطلحات أواأللفاظ تاركاً تحديد مضمونها للمعنى
والمثال على استعمال
ّ
الشرعي والذيحددتهأحكامالشريعةاإلسالميةومنهذاالقبيلنجدفيصياغةنصالفقرة/أ/من
المادة()295منقانونالعقوباتاألردنيأنه(منواقعأنثىأكملتالخامسةعشرة،ولمتكملالثامنة
عشرةمنعمرها،وكانالجانيأحدأصولها،سواءكانشرعياًأوغيرشرعي،أوواقعهاأحدمحارمها،
عيةأوقانونيةعليها،عوقبباألشغالعشرين
أومنكانموكالًبتربيتهاأورعايتها،أولهسلطةشر
ُ
ُ
سنة).
ةالمحرمومفهومه ،وإنما
فنجدأنالمشر
ّ
ّ
عالجنائيلميستعملالصيغةالجامدةفيتحديدماهي ُ
يرجعالقاضيفيتحديدهإلىأحكامالشريعةاإلسالمية،التيتُ ّبينبالتفصيلأحكامهوبيانالفرقبين
الحرمةالمؤبدةوالحرمةالمؤقتة،ومايتعّلقبذلكمنأحكام.
ومثالعلىتحديدالمضمونمنخاللالمفهوماالجتماعيوالعرفالسائدفيالمجتمع،ماورد
فيصياغةالفقرة/أ/مننصالمادة ()320منقانونالعقوباتاألردنيمانصه (يعاقببالحبس
مدةالتزيدعلىسنة ،وبغرامةمقدارهامائتادينار،كلمنفعلفعالًمنافياًللحياءأوأبدىإشارة
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منافيةللحياء،فيمكانعام،أوفيمجتمععام،أوبصورةيمكنمعهالمنكانفيمكانعامأن
اه)فقدأشارالمشرعإلى الفعلالمنافيللحياءأواإلشارةالمنافيةللحياءتاركاًتحديدمعناهاأو
ير
ّ
مضمونهاللعرفالسائدفيالمجتمع،فالمشرعفيتجريمهللفعلالمنافيللحياءأواإلشارةالمنافية
ّ
مجرم،
للحياء،لميستعملالصيغةالجامدةولميحصرولميحددجميعالصورالمكونةلهذاالسلوكال ّ
بلتركذلكلسلطةالقاضيالتقديريةفيتكييفمايعرضعليهمنهذاالقبيل،مماقديعتبرفعالً
منافياًللحياءأمال،علىضوءالعرفالسائدفيالمجتمع.
وبماإنالنصوصالجنائيةبمجملهاتدورفيفلكواحدهوتحقيقهدفالدفاععنالمجتمعضد
نلزومطبيعةالجمودوفرضهاعلىالنصوصالمبينةلألفعالالتيتُعدجرائم
ظاهرةالجريمة،نجدأ
ّ
طراد،وذلكنظ اًرلماتصطبغ
وتستوجبفرضعقابلها،اليمكنأنتخدمتحقيقهذاالهدفباض ّ
بهبعضاألفعالمحلالتجريمبطابعخاص،أالوهواعتداؤهاعلىقيمليستماديةبطبيعتها،وإنما
معنويةمحضة،سواءكانتهذهالقيمأخالقيةأمشرعيةأماجتماعية،طالماأنهاتستوجب
هيقيم  ّ
حمايةمقررةلهابموجبالقانون ،وهذابدورهيدفعالمشرعإلىالخروجعندائرةالصياغةالجامدة
إجبا اًرالعلىسبيلاالختيارإلىأفقالصياغةالمرنة،وباألخصفيهذاالمضمارالذيهوتجريم
األفعالالتيتعتديعلىقيممعنويةمثلكرامةاإلنسانوسمعتهومايتمتعبهشخصهمناعتبار،
ية،يحددبموجبهامفهومهذهالقيمعلىضوء
مانحاًمنخاللالصياغةالمرنةللقاضيسلطةتقدير ُ
المفهوماالجتماعيالعرفيالسائدللقيمة،والتيعادةمايخضعتقديرهالجملةمنالعواملواالعتبارات
تبدل الزمان
التي تؤثر تفاوتاً في ضبط وتحديد مفهومها ،كاعتبارات البيئة االجتماعية وعوامل ّ
والمكان.

)(1

( )1قريبمنهذاالمعنى:الصفو،نوفلعليعبدهللا(،)2013مرجعسابق،ص.71
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)(1

عفيمقابلةهذهالحيثية،وبغرضتنظيمأحكامهاالقانونيةإنمايتّبعأحدسبيلين:
المشر
ّ
و ّ

وذلكبأنيضعتعريفاً،أويحددتعريفالقيمةالمعنوية
 .1إماأنيسلكمسلكالتحديدالشكليللقيمة،
ْ
يةللمطبقوهوبهذا
محلالحمايةبالنصتحديداشكلياًاليتركبهأيمجالأليسلطةتقدير
ّ
ِّ
دللقيمة،إماأنيوافقالمفهومالطبيعيأواالجتماعيللقيمة،وإما
التنظيمالقانونيالشكليالمحد
ّ
ّ
أنيخالفه،وهذهحالةمنالجمودبمكانفيالتنظيمالقانوني،أيحالةلزومهلتعريفأوتحديد
ْ
قانونيشكليللقيمة.
الذييقتضيابتداءعدمضبط
يسلكالمشرع -وهواألغلب -مسلك الصياغةالمرنة ،
إماأن
 .2و ْ
ّ
ً
وتحديدالمشرعلمفهومالقيمةبالنص،وإنمايعهدبهذهالمهمةللقضاءتاركاًتحديدوضبطمفهوم
ّ
ةموضوعية،
حيثيستجليها،ويحددمفهومهابصور
القيمةللقاضيبمايملكهمنسلطةتقديرّية،
ّ
ّ
المجمع
مستعيناًبالضوابطاألخالقيةواالجتماعية،
ّ
وبمحدداتقواعدالسلوكالسائدةفيالمجتمع،و ُ
اعاةأثرتبدلاألزمنةواألمكنةعلىتحديدذلككله.
علىاعتبارهابالعرفالصحيح،معمر
ّ
ومنهذاالقبيلعالجالمشرعاألردنيفينصوصعدةمنقانونالعقوباتتجريماألفعالالتي
ّ
قدتنالمنبعضالقيمالمعنويةاألخالقية واالجتماعية،بمايضمنالحفاظعلىهذهالقيمويضمن
فقداستخدمالمشرع
حمايتها،وذلكدونتحديدشكليأوتعريفللقيمةالمعنويةمحلالحمايةبالنص،
ّ
فينصوصعدةمصطلحاألخالقواآلدابالعامةبصياغةمرنة،ليتسنىللقاضيتحديدمعناهاأو
مضمونها،منخاللمايهتديلهباالستعانةبالضوابطاألخالقيةواألعرافاالجتماعيةلتحديدذلك،
فقدوردفيالبابالسابعمنقانونالعقوباتوفيالفصلالثانيمنهعلىسبيلالمثالالتعرضلآلداب
التيتجرمبيعأوإحرازأوتوزيع
واألخالقالعامة،وفينصالمادة()319علىوجهالخصوص،و
ّ

()1عازر:عادل(.)1967النظريةالعامةفيظروفالجريمة،القاهرة:المطبعةالعالمية.ص.457
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أيمادةتؤديإلىإفساداألخالق،فالمشرعلميعينعلىوجهالتحديدالمرادبمصطلحاألخالق،وال
صورإفساداألخالق،فاآلدابالعامةواألخالقكقيمةتعتبرأم اًرنسبياً.
عدبالضرورةكذلك
عدمخالًباآلدابالعامةومفسداً
لألخالقفيزمانومكانمعينين،قدالي ّ
فماي ّ
ُ
ُ
ين،ومردتحديدذلككلهالسلطةالتقديريةالتييتمتعبهاالقاضيبمقابلةهذه
فيزمانأومكانآخر
ّ
النصوصذاتالصياغةالمرنة.
زبأنالمشرعاليحددبعض
هذهالنماذجالتيتتطلبتدخلالقضاءلتحديدمضمونها،تتمي
فمثل
ّ
ّ
عناصرهاتحديداًدقيقاً،وإنمايصوغهاصياغةمرنة،تسمحبالتقديرالكميوالنوعيبحسبمقتضيات
كلحالة.

)(1

الفرع الثاني :مميزات وعيوب الصياغة المرنة
الً:مميزاتالصياغةالمرنة:
أو
يتميزأسلوبالصياغةالمرنةبجملةمنالمميزاتمنها:
–1أنهاتُعدسبيالًللحدمنجمودمبدأالشرعيةالجزائية،فهيتساعدعلىمواكبةالتطورومسايرة
الواقع،فهيبهذاتمنحالنصوصالمقدرةعلىمسايرةحركةالتطوراالجتماعيومواجهةمايطرأ
منمستجدات،خالفاًللنصوصالجامدة.

)(2

–2أنهاالتضعحالًثابتاًواحداًللنصوصوالقواعدالقانونية،وإنماتمنحنوعاًمنالمرونةواالستجابة
للظروفالمختلفة،والتيتتّسعلتأخذبعيناالعتبارالمالبساتالخاصةبكلحالة،وتراعيكل
حالةوظروفهاومالبساتها.

)(3

()1عازر:عادل(.)1967النظريةالعامةفيظروفالجريمة،مرجعسابق،ص.456
( )2كيرة،حسن(.)1974مرجعسابق،ص.186

( )3الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.93
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–3أنهاتسهمفيتحقيقالعدالة،منخاللإتاحتهاسلطةتقديريةواسعةللقضاء،لدىتطبيقالنص
امنةلكلمايثارأمامهمنحاالت،فهيبهذا
يتمكنبموجبهاالقضاءمنمراعاةالظروفالمتز
ُ
تُسهمفيتحقيقالعدالةبمرونة،بحيثتؤديإلىاستقرارالمراكزالقانونية.

)(1

ثانياً:عيوبالصياغةالمرن ة
وكما أن للصياغة المرنةمزاياتميزت ،بهافإنهيمكن القول أن للصياغة المرنةأيضاًبعض
العيوبتتمثلفيمايأتي:
–1أنالصياغةالمرنةللنصوص،وبماتمنحهللقاضيمنسلطةتقديرية،تؤديإلىجعلالقاضي
متحكماًومتسلطاًفيالتقدير،وهذابدورهيؤديإلىعدماستقرارالمراكزالقانونية،وهيبذلك
تسهلللفسادطريقاً.

)(2

 – 2أنالصياغةالمرنةتؤديإلىتبايناألحكامالقضائيةمنحيثالظاهر،فقدتكونالقضية
الختالفالمطبق
ّ
احدة،لكناألحكاممتباينةنظ اًر
واحدة والوقت واحد والمالبساتنوعاًما و
ّ
الذيهوالمقدرللظروفبالنتيجة،فهذااالختالفباألشخاصيؤديإلى
للنصالقانوني ،و
ّ
اختالفاألحكام.

)(3

 –  3أنالصياغةالمرنةللنصوصتُفضيإلىالصعوبةفيالتطبيقأحياناً،لكونهاتتطلبمن
القاضي بذل ِّ
الوسع في التثبت من الظروف والمالبسات واالستقصاء ،من خاللالدراسة
ارالمناسب،ويبت
هيطيلأمدالقضيةحتىيضعالقاضيالقر
ليةللقضية،وهذابدور
التفصي
ّ
ّ
ّ
ّ
)(4

الحكمفيالقضية.

()1فرج،توفيقحسن(.)1988مرجعسابق،ص.169
ي،عبدالقادر(.)2014مرجعسابق،ص.24
( )2الشيخل 

()3الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.95

()4شهاب،عبدالقادر(.)1994أساسياتالقانونوالحق،بنغازي:دارالكتبالوطنية،ص.50
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مردهالعارضخارجياليتصل
اءأغلبالعيوبالتيوسمتبهاالصياغةالمر
وباستقر
نة،نجدأن ّ
ّ
ُ
بذاتالصياغةالمرنة،وهذاالعارضبالغالبيتمحورحولتح ّكمالقضاءفيتقديرالوقائعمنخالل
استخدامالسلطةالتقديرية،وهذامنشأنهأنيحرفمسارالتطبيقعنصفتيالتجريدوالعمومية؛ألن
تقريرتقديرسلطانخضوعالوقائعللنصأوعدمخضوعهأضحىبيدالقاضييقررهبموجبسلطته
التقديرية.

)(1

الفرع الثالث :الصياغة المرنة في الشريعة اإلسالمية
والذيتقدموهيتأخذالنوعالثانيمناألحكام ،والتيأشارإليهااإلمامابنقيمالجوزّيةبقوله 
يتغير حسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحاالً ،كمقادير
ذكره مسبقاً في هذه الدراس ة(-ما ّ
عينوعفيهابحسبالمصلحة).
التعزيراتو
ّ
أجناسهاوصفاتها،فإنالشار ّ
حملالنصمرونةفيتحديدهللحكمحسبمقتضيات
فهيإماأنتردبتفاوتفيتقديرالحدَ ،
أوي ُ
الحالةوالظروفوالمالبسات،وهيأكثرماتردفيالعقوباتالتعزيرية.
ومثالهذافيباباألحوالالشخصية هوتحديدمقدارالنفقةالواجبةعلىالزوجلزوجتهعلى
قدرعلىالعرفالسائدفيوقتالزوجين،لضبطمعيارالزوجالموسروالمعسر.
ي ّ
وجهمرن ُ
وكسوتهن
قهن
فنص الحديث الذي ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلمّ :
ّ
(ولهنعليكم رز ّ
بالمعروف).

)(2

سرين فعلى الزوج نفقة
ْ
فإن كانا الزوجين موسرين فعلى الزوج نفقة الموسرين ،وإن كانا ُم ْع َ
المعسرين ،وإنكانامتوسطينفعليهنفقةالمتوسطين ،وإنكانأحدهمامعس اًر واآلخرموس اًرفعلى
الزوجنفقةالمتوسطين.

)(3

()1قريبمنهذاالمعنى:فرج،توفيقحسن(،)1988مرجعسابق،ص168ومابعدها.
()2رواهاإلماممسلمفيصحيحهبرقم(،)1218ج،2ص.886

()3المقدسي،ابنقدامة()1408هـ،المغني،الرياض:دارهجر،الطبعة،1تحقيق:عبدهللاالتركي،ج،11ص.349،348
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أمامثالهافيالعقوباتالتعزيرية ) (1جريمةشهادةالزور:فهيجريمةلميرد فيهامنالمشرع
نصيحددفيهاعقوبةمقدرةلها،كمافيجرائم(القصاصوالحدودوالدية)،وإنمالخطورةاآلثارالتي
تترتب علىشهادةالزور وعظيماإلثمالذي يتحملهفاعلهافإنالفقهاءأجمعوا على وجوب توقيع
العقوبةعلىشاهدالزور،وتحديدذلكبأنيكون
جهدالقاضيموجهاًنحوتحديدالعقوبةاألصلح
َّ
ْ
لهذهالجريمة،أماموضوعالتجريمفقدأنشأتهالنصوصالقرآنيةالمحرمةلشهادةالزور،وهذا–التجريم
–مماليسلقاضيأوفقيهأيدورفيه.

)(2

يعالجنائياإلسالمي،علىأاليفرضلكلجريمةمنجرائمالتعزيرعقوبةمعينة،
وقدجرىالتشر
ّ
كماتفعلالقوانينالوضعية؛وتعليلذلكأنتقييدالقاضيبعقوبةمعينةيمنعالعقوبةأنتؤديوظيفتها
ويجعلالعقوبةغيرعادلةفيكثيرمناألحوال؛ألنظروفالجرائموالمجرمينتختلفاختالفاًبيناً
بعينهقديفسدمجرماًآخرومايردعشخصاًعنجريمةقداليردعغيره؛ولهذا
وماقديصلحمجرماً
ُ
ُ
الغرضوضعتالشريعةاإلسالميةلجرائمالتعزيرعقوباتمتعددة.

)(3

ومنحتالشريعةالقاضيأوالحاكمسلطةتقديرالعقوبةالتعزيرية،وهذايرجعالختالفالنظر
إلىالقيمالمرادحمايتهابالعقوباتالتعزيريةمنزمانومكانإلىزمانومكانآخر،وعدموجودمثل
ص.
هذااالختالفبالنسبةللقيمالتيتجمعهاالعقوباتالمشروعةلجرائمالحدودوالقصا 

)(4

ولعّلهقديستشكلعلىالبعضإعطاءالقاضيسلطانالتقديرللعقوبةفيجرائمالتعزير،إالأن ه 

()1تعرفالتعزيراتأوالعقوباتالتعزيريةبأنها)العقوبةالمشروعةعلىجنايةالحدفيها)المرجع السابق،ج ،12ص 523وقيل

(هيالعقوباتالتييكونأمرتحديدهاوتوقيعهاوتنفيذهامتروكاًللقاضيأوالحاكم،يرىفيهارأيهفيضوءاألصولالعامةللشريعة
اإلسالمية ،واألحوالاالجتماعية،وظروفالجاني والفعلالمرتكب(العوا،محمدسليم()1978فيأصولالنظامالجنائياإلسالمي

(دراسةمقارنه)،القاهرة:دارالمعارف،ص.244

()2العوا،محمدسليم(.)1978مرجعسابق،ص.272

()3عودة،عبدالقادر(.)1968التشريعالجنائياإلسالميمقارناًبالقانونالوضعي،ج ،1بيروت:دارالكتابالعربي،ص ،685

.686

()4العوا،محمدسليم(.)1978مرجعسابق،ص.252
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ةإليهأنهليسثمةخطرمنإعطاءالقاضيهذاالسلطانفيجرائمالتعزير؛ألنها
ومماتجدراإلشار
ّ
ليستفيالغالبجرائمخطيرة وألنالتساهلفيهاقديصلحالجانيأكثرممايفسده،خالفاًللجرائم
الدية)حيثلميتركللقاضيأيسلطانفيها،إالتطبيقالعقوبةالمقدرة
الخطيرة(الحدود،القصاصّ ،
كّلماثبتتالجريمةعلىالجاني.

)(1

الفرع الرابع :الصياغة المختلطة (الحاجة للصياغتين معاً)
إنالنظامالقانونيالمتكاملفيبنيانه،والذييلبيحاجةالمجتمعإلىاالستقرارمنجهة،وإلى
مسايرة حركة التطور االجتماعي من جهة ثانية ،يكون في حاجة لكال النوعين الصياغة الجامدة
والصياغة المرنة في نفس ال وقت ،حيث أن الضرورة لهما تقتضيها طبيعة الموضوعات الواجب
معالجتها،ووضعحلولقانونيةلها،فهناكموضوعاتتتطلبأنيجريمعالجتهامنخاللصياغة
نصوصبأسلوبجامد،متضمنةأحكامثابتةومحددةلمواجهةوقائعمحددةليسفيهاأيمجالألي
سلطةتقديريةللقضاء،لهدفإرساءالثباتباألحكاموتحقيقاستقرارالمراكزالقانونية.
فثمة موضوعات ال يتأتّى معالجتها بالشكل األمثل إالّ بواسطة نصوص قانونية
وفي المقابل ّ
ِّ
صيغتصياغةمرنة،تسمحللقضاءلدىتطبيقهابمراعاةكلحالةوظروفهاومالبساتهاعلىحدة،
من خالل سلطة القاضي التقديرية ،على ٍ
نحو ُيسهم في تحقيق العدالة بمرونة تؤدي إلى استقرار
المراكزالقانونية.
ليسذلكفحسبوإنماقديجريالجمعبينالصياغتينفيالنصالواحدبنفسالوقت،وعلىهذا
فإنالجمعبينالصياغتينيمكنأنيخففمنوطأةالعيوبالتيطالتهما،ويحققأكبرقدرمن
)(2

اياالتيتميزتبهاكلمنالصياغتين.
المز
ّ

لذلكيرىالباحثأنهالوجهللمفاضلةبيناألسلوبينفيالنظامالقانونيالواحد،فالقانونيجب
أنيجمعبينهماإرساءلتحقيقفكرةالعدلالعامفيالمجتمع،وتجسيدروحالعدالةبالشكلاألمثل.
ً
( )1عودة،عبدالقادر(،)1968مرجعسابق،ج،1ص.686
( )2الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.96
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فالمشرعإذاماكانتالوقائعتتطلبحالًحاسماًومحدداً،ينتهجأسلوبالصياغةالجامدةبطريقة
قاطعةومحددةالتحتملالتأويلوالتدعمجاالًللتقدير،كتحديدمددالتقادمومواعيدالطعنباألحكام
ّ
وتحديدسنالرشدالقانوني.
وإذاماكانتالوقائعتتطلبقد اًرمنالمرونة،فإنهينتهجأسلوبالصياغةالمرنةإلفساحالمجال
بمراعاة الظروف الخاصة بالجاني ومراعاة ظروف الجريمة ومالبساتها ،من خالل سلطة القاضي
التقديريةوتقديرهللحكماألنسبوفقاًلكلحالةعلىحدة،كمافيحالةمنحسلطةتخفيفالعقوبةفي
حالتوّفرالظروفالمخففة.
أويجمعالمشرعبيناألسلوبينفيذاتالنص،كاستخدامالصياغةالجامدةفيشقالتجريممع
ّ
استخدامالصياغةالمرنةفيشقالجزاء ،خاللوضعحدأدنىوحدأعلىللعقوبةويمنحالقاضي
هذينالحدين،وبمايتناسبمعكلحالةعلىحدة.
سلطةتحديدالعقوبةبين
ّ

)(1

ومثالهذهالحالة،ماجاءفينصالمادة/81/منقانونالعقوباتاألردني(:يعاقبالمحرض
)حيثاستخدمالمشرعالصياغةالجامدةفيصياغةشقالتكليففيحينأنهاستخدم
أوالمتدخل
ّ
المادةنفسهامانصه:
بالصياغةالمرنةوذلكفيالفقرةأ-من
فيصياغةالشقالمتعلقبالجزاءأسل و 
ّ
(باألشغالالمؤبدةأوباألشغالمنعشرينإلىخمسوعشرينسنةإذاكانتعقوبةالفاعلاإلعدام)،
فقدتركالمشرعللقاضيحريةتقديرالعقوبةالتييحكمبهابحسبالظروفالمحيطةومالبساتها.
الفرع الخامس :أسس المفاضلة بين أسلوبي الصياغة المرنة والصياغة الجامدة:
إنأساستفضيل اللجوءإلى أحدهذيناألسلوبين،أسلوبالصياغةالجامدة والصياغةالمرنة
مردهإلىأمورثالثة:

)(2

()1الشيخلي،عبدالقاد ر(.)2014مرجعسابق،ص.68

( )2فتحالباب ،عليوةمصطفى( .)2012الوسيطفيأصولسنوصياغةوتفسير التشريعات ،الكتابالثاني ،القاهرة :دارالكتب

تللنشروالبرمجياتص.40-37
القانونيةودارشتا 
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القانونية،واألمر الثاني :السلطة القائمة علىتطبيق
األمر األول :موضوع أو محل القاعدة
ّ
القاعدة  ،وأمااألمرالثالث:هومدىالنضجالذيوصلإليهالمجتمعفيالموضوعمحلالقاعدة.
وبيانهاعلىالنحواآلتي:
فضلفيهااألخذبالصياغة
حيثأنهثم
القانونية :
الً :موضوعأومحل القاعدة 
أو
ةموضوعاتي ّ
ّ
ُ
ّ
نة،وثمةموضوعاتأخرىاليصلحفيهاإالالصياغةالجامدة.
المر
ّ
أماالموضوعاتالتياليصلُحفيهااألخذبالصياغةالمرنةفتأتيعلى رأسهامسائلالتجريم
َ
طلب
وفرضالقيودعلىالحرياتالعامةوفرضالضرائبوااللتزاماتبوجهعام،فالقوانينالجنائيةتت ّ
بالغالبأسلوبيقتضيالجمود،وبعيدعنالمرونة.
عالسلطةالمخولة
ومردهذهالمفاضلةبالنظرإلىنو
ثانياً :السلطةالقائمةعلىتطبيقالقاعدةّ  :
ّ
خولإلىالقضاءأمإلىجهة
بسلطةالتقديربموجبالصياغةالمرنة ،وماإذاكانتهذهالسلطةستُ َّ
باعأسلوبالصياغةالمرنة،فقدأثبت

اإلدار
ة،فإنكانسيعهدبهاإلىالقضاءتالشتالخشيةمنإتّ
ُ
ض-أنهأهللمباشرةهذهالسلطة،وهوالحارساألمينالذي
بماذهبإليهالبع 
القضاءدائماً-حس 
اندقيقيعلوعلىكلمظنةأوتح ّكم.
يزنأحكامهبميز
ّ

)(1

خالفاًلوكانمنشأنالصياغةالمرنةبأنيتمتخويلسلطةالتقديرإلىجهةاإلدارةفاألمرهنا
ز؛ألنتخويلجهةاإلدارةسلطةتقديريةيعنيالتحّللمنرقابةالقضاءفيمباشرة
يحتاجإلىالتحر
ّ
ّ
تعسفأوانحرافوهذاأمرإثباتهجداًعسير.
هذاالتقدير،مالميثبتأنتقدير
ُ
هاشابه ّ
ثالثاً:مدى النضج الذي وصل إليه المجتمع في الموضوع محل القاعدة:حيثأن المفاضلة
ى،الينبغيأنيتمبمعزلعنظروفالواقعوالحالفيالمجتمع،
بترجيحإحدىالصياغتينعلىاألخر
ْ
والمعيارفيذلكليسعمرالدول،وإنماهومدىنضجووعيأفرادهافيتقدسيهمللمصلحةالعامة.
ن(.)1974المدخلإلىالقانون،مرجعسابق،فيالهامشص.188-187
()1أشارإلىهذاالمعنى :كيرة،حس 
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المبحث الثاني:
الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية من حيث الوسيلة
عفيصياغتهللنصوصالقانونيةوسائلقانونية،حتىيخرجالنصوصالقانونية
المشر
ُ
يستعمل  ّ
ٍ
قالهدفالذييفصحعنهجوهرهذهالقوانينفيقالبلفظي
إلىحيزالوجودالعمليعلىنحويحّق
ُ
ٍ
التطبيق،لكلمنالمكّلفبالتطبيقوالفردالمخاطب.
واضحوسهلالفهمو
ّ
وهذه الوسائلالقانونيةقسمين:إماأنتكون
إماأنتكونوسائلمعنويةوعليه
ّ
وسائلمادية و ّ
يعيةللنصوصالجنائيةتنقسممنحيثالوسيلةإلىقسمينوللتفصيل
ّ
يمكنالقولأنالصياغةالتشر ّ
ةللنصوصالجنائيةمنحيثالوسيلة،سوفأقسمهذاالمبحثإلىمطلبين
يعي
فيالصياغة التشر ّ
ّ
أخصصالمطلباألولللحديثعنالصياغةالماديةللنصوصالجنائيةبصورهاوأقسامهاوتطبيقاتها،
وأبحثفيالمطلبالثانيالصياغةالمعنويةللنصوصالجنائيةوتقسيماتهاوتطبيقاتها.

المطلب األول:
الصياغة المادية للنصوص الجنائية
اتالتيتعبرعنجوهرالقاعدةالقانونية
ويقصدبالصياغةالمادية:مجموعةالوسائلأواألدو
ّ
مجسماًفيمظهرخارجي.
تعبي اًرمادياً َّ

)(1

أوبمعنىآخر:مايتمالتعبيرفيهعنأساسالقاعدةالقانونيةتعبي اًرملموساً.
ّ
قميعنجوهرالنصأوالقاعدةالقانونية،
وتتمثل الصياغة المادية،فيوجودتعبيرمادي ر
ّ
يجسدهامنخاللمظهرخارجيملموس،إمابطريقةإحاللالكممحلالكيف ،أوبطريقةالمثال
ّ
والحصر،أوعنطريقاستخدامالشكل(الماديةالشكلية).

)(2

وفيمايليبيانوتفصيلهذهالتقسيماتفيالفروعاآلتية:
()1الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.153

( )2خالد،نوافحازموعمر،سركوتسليمان(.)2016مرجعسابق،ص.27،28
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الفرع األول :الصياغة المادية للنصوص الجنائية بطريقة إحالل الكم محل الكيف (طريقة التعبير
العددي)

حيثيلجأالمشرعالجنائيفيصياغتهللنصوصبهذهالطريقة،إلىتوصيفالسلوكاإلجرامي
ّ
المجرمبكيفه،بليعدلعنذلكإلىتحديده
بطر
يقةالكم(العدد)،لذلكفإنالمشرعاليصفالسلوك ّ
ّ
بكمه.
ّ

)(1

دجوهرالقاعدةالقانونية
ةمنالصياغةتماثلالصياغةالجامدة،باعتبارأنهاتحد
وهذهالصور
ّ
ّ
،اليدعثمةمجالللتأويلأواالختالف،وبالتاليفإنالقاضياليملكأيسلطة
تحديداًحاسماً
ّ
تقديريةفيمواجهتها.
ٍ
الشيءبصفتهأوكيفهعلىنحويؤدي
منأنيعد
فالمشرعبصياغتهللنصوفيهذهالحالةبدالً
ّ
إلىاختالفاآلراءوتضاربهاوفتحبابالتأويل واالجتهاد،فإنهيلجأإلىأنيحددهتحديداًكمياًأو
عددياًينقطعبهدابركلخالففيالتطبيق.

)(2

أكثرمايستعملالمشرع الجنائيهذهالصورةمنالصياغة،فيالقسمالمتضمنلشقالعقاب.
و
ّ
يتحديدهامنقبلالمشرعتحديداً
لذلكنجدأنجميعالعقوباتباستثناءاإلعداموالسجنالمؤبديجر
ّ
ألنمبدأالشرعيةيقتضيوجوبالنص
عددياًسواءذلككانحبساًأمسجناًأمتقديرللغرامةالمقررة؛و ّ
علىالعقوبة،فإنالتحديدالعدديللعقوبةيأتيضمنإطارالشرعيةالجنائية،والسعيلتجسيدهاعلى
ٍ
نحويوصدبابأياجتهادبشأنها،ويقطعدابرأيخالففيتطبيقالحكم.وهذامنشأنهأنيؤدي
إلىجعلالنصوصالجناّئيةمتميزةبالدقة والضبط،األمرالذييمنعالتحايلفياألحكام ،ويحقق
لألفرادالضماناتالممكنةوالكافيةفيتحقيقالعدل.

)(3

( )1رحال،سمير(.)2020دراسةبعنوانخصوصيةصياغةالنصوصالجزائية،مجلةصوتالقانون،مجلد،7العدد،2ص.165
اسةالعلومالقانونية،ج،1الك ويت:منشوراتجامعةالكويت،ص.413
( )2حجازي،عبدالحي(.)1972المدخللدر
ّ
()3الصفو،نوفلعليعبدهللا(.)2013مرجعسابق،ص.75
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المشرعالجنائيفيتحديدهوصفالجرائم ،فإنهقديستخدمأيضاًتعبي اًرعددياًكمعيارلتحقيق
و ّ
ومنهذاالقبيلحددالمشرعاألردنيفيصياغةالمادة()421من
السلوكاإلجراميلجريمةما)،(1
ّ
قانونالعقوباتمعيا اًرزمنياًعلىتجريممنأصدرشيكاًوليسلهمقابلوفاءقائموقابلللصرف،
وهوأنيكونالشيكمقدماًإلىالبنكالمسحوبعليهللوفاءفيالتاريخالمبينفيهأوخاللستةأشهر
تليذلكالتاريخ.

)(2

كذلكفقديستعملالمشرعهذهالصورةمنالصياغة،فيبعضاألحكامذاتاإلطارالعامالتي
ّ
تحكمقانونالعقوبات،منهاعلىسبيلالمثال:تحديدسنالمالحقةالجزائية واإلعفاءمنالمسؤولية
الجزائية،كماوردفيصياغةنصالفقرةبمنالمادة(()4اليالحقجزائياًمنلميتمالثانيةعشرة
)(3

منعمره).

فتحديدسنالمالحقةالجزائيةعلىنحوكيفي،يعتمدمثالًعلىتماماإلدراكوالتمييزلدىالفرد
بأنيميزماهوخطرأوضاربطبعهوهوأمرصعبوشاقعلىالقضاء،بأنيعتمدالمعنىالكيفي؛
ّ
التمييزلذلكيعمدالمشرعالجنائي
وذلكألنالبشرمتفاوتونفيمابينهمفيبلوغمرحلةتماماإلدراكو
ّ
إلىإحاللالصياغةالكميةمحلالصياغةالكيفية.
الفرع الثاني :الصياغة المادية للنصوص الجنائية بطريقة المثال والحصر
أنيقومالمشرععندوضعهالقاعدةالقانونية،بذكرطائفةمن
ويقصدبالصياغةبطريقةالمثال:
ّ
حاالتتطبيقالقاعدةعلىسبيلالتمثيلالالحصر،ثميترك للقاضيبعدذلكمجالللقياسعلى
ّ
حتىيعطيللقاعدةصفةالشموليةالتيتغطيمايطرأأويستجدمنأحداثلها
ماذكرهمنأمثلة،
ُ
()1رحال،سمير(.)2020مرجعسابق،ص.166

()2الفقرة(ب)منالبند()5منالمادة(،)421منقانونالعقوباتاألردني.

( )3المادة()4منقانوناألحداثاألردني،رقم()32لسنة2014وبموجبهتمإلغاءالمادة()94منقانونالعقوباتاألردنيوالتي
تنصعلىأنهاليالحقجزائياًكلمنلميتمالسابعةمنعمرهويعفىمنالمسؤوليةالجزائيةكلمنلميتم12منعمر ٍ
هإالإذاثبت
أنهكانفيمقدورهعندارتكابهالفعلأنيعلمأنهاليجوزلهأنيأتيذلكالفعل.
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نفسالصفةبطائفةالحاالتالتيأوردهاكأمثلةمنحاالتتطبيقللقاعدة،لكنهذااألسلوباليمكن
ّ
_)(1

استخدامهفيمايتعلقبصياغةالقواعداألساسيةالجنائية؛وذلكلعدمإمكانيةجوازالقياسفيها.

(يعاقب
ومنأمثلةالصياغةبطريقةالمثالصياغةالمادة()405منقانونالعقوباتاألردنيُ  :
باألشغالكلمنارتكبسرقةفيحالةالعصيان ،أواالضطراباتأوالحربأوالحريقأوغرق
سفينةأو ّأيةنائبةأخرى).
المشرع األردني أورد أمثلة من الحاالت التي تشدد فيها عقوبة السرقة تمثيالً وترك
حيث أن ّ
الحاالتاألخرىالمماثلة-التياليمكنحصرهافينصواحد-لتقديرالقاضي؛وذلكنظ اًرالستحالة
التييمكنأنتَحدث.
حصرجميعالحاالتالتيتعدمنالنوائبأوفيحكمالنائبةو
ْ
عمجالتطبيقالقاعدةالقانونية
ادبهاتحديدالمشر
أماالمقصودبالصياغةعلىسبيلالحصر:فير
ّ
ّ
يتركله
،بحيثيقي
تحديداًدقيقاً
ّ
دالقاضيلدىتطبيقالقاعدةبماحددهعلىسبيلالحصردون ْ
ِّّ
أن َ
حرّيةالقياسأواالجتهاد،وذلكمنبابحرصالمشرععلىاستقرارالمعامالتوصوناًلمختلف
الحرياتومنأبرزاألمثلةعلىهذااألسلوبفيالصياغةالماديةماتعمدإليهالتشريعاتالجنائية
ن.
إذالقاعدةفيهاالجريمةوالعقوبةإالبناءعلىقانو 

)(2

ومناألمثلةعلىاستخدامالمشرعطريقةالصياغةعلىسبيلالحصر:صياغةالنصالذيحدد
ّ
علىسبيلالحصراألدلةالتيتقبلفيإثباتجريمةالزنا،وحصرهابأدلةمحدودةكماجاءفيالمادة
()283منقانونالعقوباتاألردني(:األدلةالتيتقبلوتكونحجةإلثباتجريمةالزناهي :ضبط
الزاني والزانيةفيحالةالتلبسبالفعل،أوأنيصدرعنهمااعترافقضائي،أووثائققاطعةبوقوع
الجريمةأوأنيصدرعنأحدهمااعترافقضائيوعناآلخروثائققاطعةبوقوعالجريمة)فقدحدد

()1رحال،سمير(.)2020مرجعسابق،ص.166

()2الصفو،نوفلعليعبدهللا(.)2013مرجعسابق،ص.75
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المشرعبصياغتهلهذاالنص،األدلةالتيتكونحجةباإلثباتعلىسبيلالحصر،فلميقبلباألدلة
ائمكماأنهلميتقيدبشروط الشهودوعددهم،كماهو
األخرىالمعمولبهافيإثباتالعديدمنالجر
ّ
األمرفيالشريعةاإلسالمية.
يقةالصياغةعلىسبيلالحصر:مانصت
علىاستخدامالمشرعطر
وكذلكومناألمثلةأيضاً
ّ
ّ
عليهالمادة ()400منقانونالعقوباتاألردني(:يعاقبباألشغالالمؤبدةأوالمؤقتةّ  ،مدةالتنقص
عنخمسعشرةسنة،منارتكبسرقةمستجمعهالحاالتالخمساآلتية:
بفعلشخصينأوأكثر-3 .أنيكونالسارقونكّلهمأو واحدمنهم-1أنتقعالسرقةليالً 2 .
بالدخولإلىمكانمعدلسكنىالناسوملحقاتهأو ما يشملههذا
حامالًسالحاًظاه اًرأومخفياً 4 .
ُ
المكان-5.أن يهدد السارقون كّلهم أو واحد منهمبالسالح،أو يتوسل بأحد ضروب العنف على
األشخاص،إمالتهيئةالجنايةأوتسهيلهاوإمالتأمينهربالفاعلينأواالستيالءعلىالمسروق).
حيثأنالمشرعحصرإيقاعالعقوبةأوتشديدهاعلىالنحوالمقرر،بلزومتحّققالسرقةمستجمع ًة
ّ
قيداًالقاضيبهذاالتحديدالدقيقالمحصور،في
الحاالتالخمسالتيأوردهاعلىسبيلال
حصر،م ِّّ
ُ
استجماعالحاالتالخمسحص اًر.
الفرع الثالث :الصياغة المادية للنصوص الجنائية بطريقة الشكل (المادية الشكلية)
ادبها:استخدامشكلخارجيمعين،لترتيب
وهيطريقةأخرىمنطرقالصياغةالماديةوير
ّ
ة،تجنباًللنزاع.
اردفيحكمالقاعدةالقانوني
األثرالقانونيالو
ّ
ّ

)(1

وبمعنىآخرمايصوغهالقانونلمعانيمعينةمنأشكال وأوضاعورسوم،بحيثتصبحمعه
محددةفيالذهنومستقرةفيالتعامل.

)(2

()1الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.155

()2السنهوري،عبدالرزاق،وأبوستيت،أحمد(.)1950أصولالقانون،القاهرة:مطبعةلجنةالتأليفوالترجمةوالنشر،ص.76
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والشكللهمعنيان :معنىعامومعنىخاص ،فمفهومهبالمعنىالعاميتمثلفيوجوب التعبير
عنالقاعدةالقانونيةباعتبارأنهاذاتطبيعةمعنوية،بطريقةشكليةملموسةتجعللهاكيانخارجي
ّ
ٍ
يؤديإلىتجنباالختالففيتطبيقحكمالقاعدةالمصاغة.
ملموس،علىنحو
ّ
يعية،فهويتمّثلفيوجود
وأماالشكلبمعناهالخاصأوباعتبارهطريقةمنطرقالصياغةالتشر ّ
هاالقانونية.
عناصرخارجية،يلزمإضافتهاإلىالوقائعالقانونيةحتىتغدومنتجةآلثار
ّ

)(1

المشرع الجنائي من وراء ما يفرضه من شكليات معينة في تصرفات معينة ،تنبيه
ويستهدف ّ
ةمايتخذمنتصرفاتأوإجراءات ،إمالتيسيرإثباتهاأو
المخاطبينبالقاعدةالقانونيةعلىخطور ُ
إلمكاناالحتجاجبهاعلىالغير.

)(2

وعلىهذافالنصوصالجنائيةيمكنأنتُصاغصياغةشكلية،فيحالأرادالمشرعتجسيدهلفكرة
معينة ،بحيثيستهدفمنوراءهذهالصياغةالشكلية حمايةمصلحةجديرةبالحماية ،يرىالمشرع
أنهاليمكنأنتتحققهذهالحمايةإالمنخاللإتباعاإلجراءالمعين،الذييضمنعدمالمساس
بتلكالمصلحةالمرعية.

)(3

اطالمشرعالجنائيالتدوينواعتبارهشرطاًجوهرياًفيكلإجراءمنإجراءات
ومنهذاالقبيلاشتر
ّ
الدعوى الجنائية .كما ورد في صياغة المادة ( )1/87من أصول المحاكمات الجزائيةاألردني:
(يصطحبالمدعيالعامكاتبهويضبطأويأمربضبطجميعاألشياءالتييراهاضرورية(...فالنص
علىاصطحابالكاتبتأكيدعلىاعتباروجودالكاتبومايدونهأم اًرجوهرياًفيكافةاإلجراءات
الجنائية.

()1الوكيل،شمسالدين(.)1968مبادئالقانون،ط،1اإلسكندرية:منشأةالمعارف،ص.154
()2كيرة،حسن(.)1974مرجعسابق،ص.190

()3بكر،عصمتعبدالمجيد(.)2014مرجعسابق،ص.184
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اليقدحفيأهميةالصياغةالشكليةللنصوصالقانونية،االدعاءبأنهاتؤديإلىتعطيلوتأخير
و
ّ
اإلجراءات،بلعلىالعكسمنذلكتمتازبأنهاتدفعإلىاليقظة والتثبت ،وكمايتحققمنخاللها
اعدالقانونيةالتيصيغتصياغة
ضبطتاملكافةاإلجراءات،حماي ًةللمصالحالتيتعتبرجوهرالقو
ّ
شكلية،فضالًعنحفظكلإجراءأوتصرفمنالضياع،وضماناالحتجاجبهعندأينزاعيمكن
ت.
أنيثاربأيوق 

)(1

المطلب الثاني:
الصياغة المعنوية للنصوص الجنائية
وهذاالنوعمنأساليبالصياغةماهوإالّطريقةمنطقيةبحتة،يتمبمقتضاهاالتعبيرعنمضمون
معينةلذلكالغرض ،كالقرائنوالحيل.
القاعدةالقانونيةبإعمالالمنطقوالفكر،منخاللوسائل ّ
ّ

)(2

اجالقاعدةالقانونيةإخراجاعملياًيحققالغايةالتييفصحعنها
ويلجأإليهاالمشرع،فيسبيلإخر
ّ
ّ
جوهره.

)(3

إذاًفماهيإالجهدفكريوتعميم،بقصدتصويرالواقعفيالذهن،وبموجبهذاالجهدالفكري
لبناءالقاعدةالقانونيةوتطبيقها
أوالعملالذهني ،يتم إلحاقالواقعبنموذجمجردعام ،يكونأساساً
ّ
ٍ
اكانتوقائعالحياةاالجتماعيةمتنوعةومتشبعةعلىنحويستحيلعلى
اقعالعملي،وذلكأنهلم
بالو
ّ
عبمقابلةذلكأنيشرعحكماًلكل واقعةبحسبظروفهاومالبساتها ،فمنهناانبعثتالحاجة
المشر
ّ
ّ
إلىالعملالذهنياإلنسانيللتبسيطوالتوحيدواإليضاح) (4وبأساليبووسائلأبرزهاالصياغةباستعمال
القرائن،والصياغةباستعمالالحيلالقانونية،وفيمايليتوضيحوبيانلكلمنهذين.

( )1تناغو،سميرعبدالسيد(.)1986مرجعسابق،ص.380

()2زهران،هماممحمدمحمود(.)2008مرجعسابق،ص.125
()3فرج،توفيقحسن(.)1988مرجعسابق،ص.177

()4خالد،نوافحازموعمر،سركوتسليمان(.)2016مرجعسابق،ص.29
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بأنها:
عرف القرائنالقانونية ّ
القسمين في الفرعين اآلتيين:الفرع األول :القرائن القانونية:تُ ّ
استخالصأمرمجهولمنأمرمعلوم،علىأساسغلبةتحّققاألمراألول،إذاتحّققاألمرالثاني.

)(1

أوهي:افتراضقانوني،يجعلالشيءالمحتملأوالممكنصحيحاً،وفقاًلماهومألوفأووفقاً
لمايرجحهالعقل،فهيعلىهذاوسيلةمنوسائلالصياغةالقانونية،والتييحاولالقانونعنطريقها
اإلمساكبالواقعبشيءمناليقينأوالتحديد،رغمأنالواقعذاتهمشوببالشكواالحتمال،لكنقطع
الشكباليقينيتمبالغالبوفقاًلماهوواقعأومألوفأوراجح،بحيثتجعلالقرينةمنالشيءالمحتمل
ممكناً.

)(2

فالقرينةالقانونية،التُبنىعلىحقيقةثابتةمستقرة ،وإنماتُستجلبمنأمرمحتمليغلبتحّققه
وحدوثه.
ع،فالمشرع
فهيتقومعلىأساسفكرةاالحتمالوالترجيح،أوعلىأساسفكرةالراجحالغالبالوقو
ّ
منخاللالواقعةالمعلومةيستنبطداللةعلىأمرمجهول،فيقررأنهمادامتهناكواقعةقدثبتت،
فإنواقعةأخرىتثبتبثباتها؛ألنهذامايغلبترجيحهووقوعهفيالعمل.

)(3

والمشرععادةًمايلجأإلىهذااألسلوبفيالصياغة،فيبعضالحاالتالتييرىفيهاأن
المطالبةبدليلماديمتع ّذرأومستحيل تحّققه ،فيدفعههذاعلىقطعالشكبمايوافقالمألوفأو
الغالبفيالعمل،ويصوغنصوصاًتشريعيةتقوموفقاًللقرائنالتياحتملالمشرعوجودهاعندصياغته
للنصالتشريعي.

)(4

يعيةباستخدامالقرائنفيالنصوصالجنائيةتكادتكوننادرة،والحاالتالتييلجأ
والصياغةالتشر ّ
فيهاالمشرعالجنائيإلىاستخدامالقرائنفيصياغتهللنصمحدودةجداً،وباألخصفيمجالقرائن 
ّ
) (1زهران،هماممحمدمحمود(.)2008مرجعسابق،ص.187

) (2خالد،نوافحازموعمر،سركوتسليمان(.)2016مرجعسابق،ص.30
) (3الشيخلي،عبدالقاد ر(.)2014مرجعسابق،ص.31

) (4سلطان،أنور(.)1983المبادئالقانونيةالعامة،ط،4بيروت:دارالنهضةالعربية.ص.101
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اإلثباتالجنائي،ألنهذايناقضمبدأدستوريأساسي،وهومبدأافتراضقرينةالبراءة،والتيتقتضي
ّ
أنمنيدعيخالفذلكيلزمفيحقهإثباتدعواه(1).
أناألصلفياألشخاصالبراءةعنأياتهام،و ّ
ّ
وهذاالمبدأقدكفلهونصعليهالدستوراألردني(المتهمبريءحتىتثبتإدانتهبحكمقطعي).

)(2

فإنهيمنعفيحقهأن
وبناءعلىماسبق،
فإنالمشرعالجنائيوفيصياغتهللنصوصالجنائيةُ ،
ّ
ضمنأينصمننصوصقانونالعقوبات ،نصاًمنشأنهنقلعبئاإلثباتوجعله واقعاً على
ُي ّ
عاتقالمتهمبارتكابجريمة،وذلكبأنيعمدالمشرعفيصياغتهللنصإلىتضمينالنصقرينة
قانونيةتجعلمنتحّققالجريمةأم اًرمفترضاًفيجانبالمتهملمجردقيامهبسلوكما،أوبافتراض
ركنمنأركانها.
فالمشرعاليملكمنحيثاألصلالعامأنيقومبفرضقرائنقانونيةلغرضإثباتالتهمةأو
ّ
لنقلعبئاإلثباتعلىعاتقالمتهم،لمناقضةذلكبداه ًةبعدمالتزامالمتهمبإثباتبراءتهتطبيقاًلمبدأ
أصلالبراءة ،وألنافتراضبراءةالمتهميمثلأصالًثابتاًيتعلقبالتهمةالجنائيةفيجميعمراحلها
وعلىامتدادإجراءاتها،ممااليجوزمعهنقضهابغيراألدلةالجازمة.

)(3

ومعذلكفقديقعهذامنقبلالمشرعفيصياغتهللنصوصالجنائية،باعتبارأنالقرينةوسيلة
ّ
عية
سيمافيالحاالتالتييهدففيهالتحقيقمصلحةمر ّ
تساعدالمشرعفيتحقيقمايهدفإليه،وال ّ
ولتحقيقغرضمعينيستهدفهالمشرعفيحمايةالمصالحالعليا،التي
وفقاًلسياستهالجنائيةالعامة،
ّ
دعتإلىفرضهذهالقرائنوتضمينهافيالنصوص.

( )1رحال،سمير(.)2020مرجعسابق،ص.168

( )2الفقرة()4منالمادة()101منالدستوراألردنيلعام 1952وتعديالته.

ي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،ط،2القاهرة:دارالشروق،ص.296
( )3سرور،أحمدفتح 
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ومنهذاالقبيلنجدبعضالنصوصالجنائيةفيالتشريعاألردني ،والتياستخدمفيهاالمشرع
ينةقانونيةضمنهاالنصالجنائي ،وألزمتالشخصالمتهمبارتكاب
الجنائيفيصياغتهللنصقر
ّ
الجريمةبإثباتعكسها،ومنذلكنصالمادة) (315منقانونالعقوباتاألردني:
)كل شخصذكريكونمعولهفيمعيشتهكلهاأوبعضهاعلىماتكسبهأيأنثىمنالبغاء،
يعاقببالحبسمنستةأشهرإلىسنتين ،وإذاثبتعلىشخصذكرأنهيساكنبغياًأوأنهاعتاد
ةيظهرمعهاأنهيساعدهاأويرغمهاعلى
معاشرتها ،أوأنهيسيطرأويؤثرعلىحركاتهابصور
ُ
مزاولةالبغاءمعشخص آخر ،أوعلىمزاولتهبوجهعاميعتبرأنهيعولفيمعيشتهعلىكسب
البغيوهوعالمبذلك،إالّأنيثبتخالفذلك(.
فالمشرعاعتبرأنمساكنةهذاالشخصللبغيأوالسيطرةعليهاأوعلىحركاتهابصورةيظهر
ّ
معهاأنهيساعدهاأويرغمها،اعتبرذلكقرينةعلىإثباتجريمةالتكسبمنخاللالبغاءوأنهذا
اردهالماليةعلىالتكسبمنوراءالبغاء،أوبواسطةأنثى
همبأنهيعولفيمعيشتهومو
الشخصمتّ
ّ
ّ
أنعلىهذاالمتهملتبرئتهمنذلكأنيثبتخالفذلك.
بغيلهسلطةعليها،و ّ
وكذلكماوردفيصياغةالمادة()428و()429منقانونالعقوباتاألردنيمانصه(كلمن
اقتنىفياألماكنالمذكورةأعالهوهيفيمخزنهأودكانهأوفيعرباتالبيعأوغيرهامناألماكن
ِّ
اتأومكاييلأوع َددوزنأوكيلمغشوشةأوغيرمضبوطة،يعاقببالحبسمدة
المعدةللتجارةعيار
التتجاوزثالثةأشهرأوبغرامةحتىعشرةدنانير).
فقدجعلالمشرعمجرداقتناءأوحيازةعددالوزنأوالكيلهذه،قرينةعمديةعلىاستخدامها
ّ
لغرضالغشمالميثبتالعكس.
وفيالتشريعالفرنسيوردمثلهذاالخروجعناألصل،فقدنصقانونالعقوباتالفرنسيعلى
تحصلةمنجريمة،
عددمنالقرائنالقانونيةلإلثبات ،منهاعلىسبيل المثال :قر
ينةإخفاءأشياءم ّ
ُ
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بالنسبةللشخصالذيتكون
لهسلطةعلىالقصرالذيناعتادواارتكابالجنح والجنايات،فيحال
ّ
لميستطيعتبريرمواردهالماليةالتييعيشعليها.

)(1

وكذلكالحالبالنسبةإلىالشخصالذيتكونلهعالقاتمعتادةمع واحدأوأكثرمنتجار
المخدراتأوالمتعاطين،إذالميستطعتبريرمواردهالماليةالتييعيشعليها.باإلضافةإلىغيرها
منالنصوصالمشابهة.

)(2

لكنالمجلسالدستوريالفرنسي،وفيقرارلهيتعلقفيمثلشأنهذهالقرائن،قدوضعضوابط
لتحقيقالتوازنبينالحقوق والحريات والمصلحة العامة،فاشترطللتضحيةبأصلالبراءة،أنتكون
قرينةاإلثباتقابلةإلثباتالعكس ،وأنتستخلصالقرينةمنوقائعتشيربصورةمعقولةإلىنسبة
الواقعةإلىالمتهم،وأنتكفللهحقوقالدفاع.

)(3

التيمنخاللهاتممراعاةتحقيقالتوازنبينالحقوقوالحريات
وبالنظرإلىجملةهذهالضوابط،و
ّ
ى،لغرضتحقيقالسياسيةالجنائيةالتيينشدهاالمشرع،
منجهة ،والمصلحةالعامةمنجهةأخر
ّ
عالجنائياألردنيقداستوفاهافيالنصوصالتيضمنهاقرينةقانونيةتهدفبمجرد
نجدأنالمشر
ّ
ّ
تحقيقهاإلىإثباتالتهمةعلىالمتهم،أوتنقلعبئاإلثباتعلىعاتقه،سواءبإثباتبراءتهوبنفي
التهمةعنه ،حيث راعىفيأنتكونالقرينةغيرقاطعةبحيثتقبلإثباتعكسها ،وراعىأيضاً
استخالصالقرينةمنوقائعتشيربصورةمعقولةوممكنةإلىنسبةالواقعةإلىالمتهم،وأنتكفلله
حقوقالدفاعطالماأتاحللمتهمإثباتعكسها.
إنكاناستخدامالمشرعالصياغةبأسلوبالقرائنالقانونيةلتحقيقمصلحة
ويرىالباحثأنه و
ّ
ث
عيةوطبقاًلإلطارالعامالذيينتهجهفيسياستهالجنائية،إالّأنذلكبحسبوجهةنظرالباح 
مر ّ
( )1المادة6/321منقانونالعقوباتالفرنسي.
(2) Déc .no99-411 DC, 16 juin 1999, Jo 19 juin 1999. P 9018.
ي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،مرجعسابق،ص.297
()3سرور،أحمدفتح 
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ييعتبرمناألهميةبمكان ،وهومبدأقرينةالبراءة التيكفلها
اليبررمخالفةمبدأدستوريجوهر
ّ
ونصعليهاالدستوربكونالمتهمبريءحتىتثبتإدانتهبحكمقطعي،إذأنهليسمناإلنصافنقله
الذييعتبرالتشريعاألعلىالذييسموعلى
وجعلهعلىعاتقالمتهم ،خالفاًلماعليهالدستور ،و
ُ
سيماوأنمبدأسموالدستوريعتبرمنخصائصالدولةالقانونية،
جميعالقواعدالقانونيةاألخرى،ال ّ
الذييساعدفيترسيخمعنىمبدأالشرعية.
إماأن
وتنقسمالقرائنالقانونيةعلىنوعين:إماأنتكونقرائنقاطعةاليجوزإثباتعكسها،و ّ
تكونقرائنبسيطةأوغيرقاطعةيجوزإثباتعكسها،ويمكنبيانهماعلىالنحواآلتي:
 .1القرينة القانونية البسيطة :وهيالقرينةالتييستنبطهاالقانونمن واقعةثابتةمعلومة،للداللة
علىواقعةغيرثابتةمجهولة،دالل ًةظنيةتسمحبإثباتعكسماتشيرإليه.

)(1

ويتضحمماسبقأنهذهالقرائنيجوزنقضهاواثباتعكسها،بحيثتُعفيمنتقررتلمصلحته
منعبئاإلثباتفيحينتمنحالطرفاألخرحقنقضهذهالقرينةبأيوسيلةمنوسائلاإلثبات،
بحيثيثبتأناستداللالمشرعفيالواقعةالمعروضةليسصحيحاً،وذلكفيمايتعلقبذاتالواقعة
واليشملحكمالقاعدةالقانونيةعموماً.
مثالعليها:كمافيتحديدسنالرشدالجنائيبإتمامسنالثامنةعشر،حيثأنبلوغهذهالسن
يعتبرقرينةعلىاكتمالاإلرادةوالنضوجالعقلي،وتحقققيامالمسؤوليةالجنائيةعلىالشخصبحيث
ُيسألمسؤوليةتامةويكونأهالًألنتوقععليهكافةالعقوبات،وهذاحتىيثبتوجودعارضمن
عوارضاألهليةالجنائية،يدحضأوينفيتحققهذهالقرينةوذلكبإثباتعكسها.
ن القانونية القاطعة :وهيالقرينةالتييستنبطهاالقانونمن واقعةثابتةمعلومة،للداللة
 .2القرائ 
علىواقعةمجهولةغيرثابتة،دالل ًةقطعيةالتسمحبإثباتعكسماتشيرإليه.
يعيةومقوماتجودتها)،مرجعسابق،ص.138
()1حسن،خالدجمالأحمد((.)2017ماهيةالصياغةالتشر ّ
()2المرجعسابق،ص.138

)(2
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ويصوغهاالمشرعبطريقةمختلفةتخرجهامننطاقاإلثبات،ليجعل
وهذهالقرائناليجوزنقضها،
ّ
منهاقاعدةموضوعيةتحكمموضوعالحق،وليستمجردقاعدةمنقواعداإلثبات،وبالتاليتصبح
حلقةوسطىبين(القانونيةوالمجاز)،إالّأنالبعضيعارضمثلهذاالنوعمنالقرائن،باعتبارأن
القرائنالقانونيةيعتبراألصلفيهاتسهيلاإلثباتالعرقلته ،وأناللجوءإلىهذهالصياغةيعوق
)(1

اإلثبات،لذافإناألمثلأنيقررضمنأضيقالحدودوألسباباستثنائيةتتعلقبالمصلحةالعامة.
ُ

عيفترضأنالقانونمتىمانشروأصبحنافذاً
ه،حيثأنالمشر
مثلقرينةالعلمبالقانونبعدنشر
ّ
ّ
ٍ
يعتبرحينئذحجةعلىكافةاألفرادالمخاطبينبهبعدنفاذه،وهذهمنالقرائنالقاطعةالتياليجوز
إثباتعكسها،فاليعتدبأيادعاءمنالمخاطبينبجهلهمبالقانوندحضاًلهذهالقرينة.
ُ
ومنهذاالقبيلماجاءفيصياغةنصالمادة()85منقانونالعقوباتاألردني،حيثنصت:
اليعتبرجهلالقانونعذ اًر،لمنيرتكبأيجرم).وينحصردورالقرينةالقانونيةفيمجالالصياغة
( ُ
يعيةبمجالين:
التشر ّ
ادةالمشرعإثباتمراكزواقعيةتمهيداًلتطبيق
إمافيمجالاإلثبات:وذلكعندمايتعلقاألمربإر
ّ
حكم القانونعليها،فيحالكاناإلثباتعصياً ،فيعدلالقانونعنالتكليفبإثباتهمكتفياًباعتبار
عتدبه،ويعتبرثابتاًبذاتهدونعناءإقامة
اقعالحاصلفي
الغالبفيشأنهذهاألوضاع،فيكونهوالو
ُ
ُ
الدليلعليه.
وإماأنيكونفيمجالالقواعدالقانونيةالموضوعيةوتبريرحكمها:فيقومالمشرعبصياغتهاعن
طريقإحاللفكرةمكانأخرى ،فيستبدلمثالًفيتحديدسنالرشدفكرةاإلدراكالتامبفكرةأخرى،
ةالتيمنأجلهاوضعحكم
ع،بحيثيعتبربمثابةالعّل
وهيبلوغالشخصسنمعينيحددهالمشر
ُ
ُ
القاعدةالقانونيةعلىهذاالنحوفارتبطبهذهالعلة،إذتقومالقرينةفيذلكبدورالعلةوالتبريروتندمج 
()1حجازي،عبدالحي(،)1972مرجعسابق،ص424ومابعدها.
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فيحكمالقاعدةالقانونية،وبالتالييكونالمجالإلثباتعكسهاوهذايكونفيالقرائنالقطعية،كما
ّ
حددسنالرشدبسنمعين،حيثأنتبريراختيارهذهالسنبالذات،هواعتبار
فيالنصوصالتيتُ ّ
المشرعأنهذهالسنقرينةعلىاكتمالاإلرادةوالنضجواإلدراك.

)(1

والبدمناإلشارةإلىأنتلكالقرائناآلنفةالذكرإنماهيمنقبيلالقرائنالقانونية،وهيتختلف
عنالقرائنالقضائية.
فالقرائنالقانونية:هيتلكالقرائنالمستمدةمننصوصالقانونصراح ًة،وتكونمنوضعالمشرع
فيطورصياغتهللنصالقانونيأوالقاعدةالقانونية.
ّ
أماالقرائنالقضائية:فهياستنتاجلواقعةمجهولةمنواقعةمعلومةبواسطةالقاضي،يستنبطها
منالوقائعوالظروفالتيتحيطبماينظرهمنقضايامعروضةعليه.

)(2

وعليهيمكنالقولأنالقرينةالقانونيةيفرضهاالمشرعفرضاً،والمجاللتقديرالقاضيلها،فهي
ّ
عملالقانون،خالفاًللقرينةالقضائيةوالتيتعتبرمناستنتاجالقاضي.
ائنالقانونيةالقاطعة،تحوزحجيةمطلقةفياإلثبات ،بحيثاليجوزإثباتعكسها
وكذلكالقر
ّ
أماالقرائنالقضائيةاليمكناعتبارهادليالًلكونهامجرداستنتاجاتتحليليةواردفيهاالصوابوالخطأ،
وهيتخضعلقناعةالمحكمة.

)(3

الفرع الثاني :الحيل القانونية
يستندالمشرععندصياغتهللنصأوالقاعدةالقانونيةفيالحيلالقانونية،إلىافت ارضوهميخالف
ّ
التعرض إلى
الواقع،ألجل ترتيب نتائج أو آثار قانونية للوصول إلى تغيير أحكام القانون،دون ّ
نصوصه،وماكانلهمنسبيلللوصولإليهاإالّمنخاللهذهالمخالفةللواقع.
ن هذاالمعنىأيضاُ:بكر ،عصمتعبدالمجيد()2014
( )1الصغير ،صغيرمحمد( .)2017مرجعسابق،ص  .160وقريبم 
مشكالتالتشريع،مرجعسابق،ص.188

()2نجم،محمدصبحي(.)1991الوجيزفيقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني،ط،1عمان:مكتبةدارالثقافة.ص 283
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ق ( .)1985محاضراتفيأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني والمقارن ،ط ،2ج ،2دمشق :دارالفارابي .ص
( )3الكيالني،فارو 

.355-352

70

وعليهيمكنتعريفالحيلةالقانونية بأنها :إعطاءوضعمناألوضاع،حكماًيخالفالحقيقة،
تيبأثرقانونيمعين،ماكانليترتّبلوالهذهالمخالفةللواقع.
توصالًإلىتر
ّ
ّ

)(1

ومنخاللالتعريفيمكنالتفريقبينالحيلالقانونية والقرائنالقانونية،بالرغممنأنهماتعدان
أن:القرينةالقانونية
منطرائقالصياغةالمعنويةوكلتاهماافتر
اضأوعملذهنيمنصنعالمشرعإال ّ
ّ
تؤسستصويرهابيناالحتماالتالغالبةالراجحةفيالعمل.
اقع،وبهذاتعدالحيلالقانونيةمخالفةصريحة
بينماتؤسسالحيلالقانونيةتصويرهاعلىإنكارالو
ّ
)(2

للواقع،علىعكسالقرائنالقانونيةالتيتعدتسليماًبالحكمالطبيعيوالغالبمنهأوالراجحمنه.

وبمعنىآخر،فالمشرعمنخاللالقرينةالقانونيةيجعلمنالشيءالمحتملصحيحاً،بينمافي
الحيلةالقانونيةيجعلمنالشيءالغيرصحيحأم اًرصحيحاً.
ومنأمثلةالحيلالقانونية،نظامالموتالمدنيالذيكانمعروفاًكعقوبةتبعيةُ،يفترضفيهموت
ته،وذلكتوصالًلترتيبأثرقانونيال
تبعليهبالتاليإهدارشخصي
الشخصرغمبقائهحياً،ويتر
ّ
ّ
ت.
يمكنترتيبهإالّبناءعلىافتراضالمو 

)(3

اعيالتييمكنأنتدفعالمشرعإلىاللجوءللحيلالقانونية،أوبمعنىآخرللصياغة
أماالدو
ّ
ّ
االفتراضية،فهياالستجابةلضروراتتستدعيهاالمصلحةالعامة،وتحقيقالعدلوالنفعاالجتماعي،
والتيالمجاللتحقيقهاإالّمنخاللهذاالنوعمنالصياغة.
سوغللمشرعمناللجوءللقرائنالقانونيةفيصياغتهللنصوص
ويرىالباحث:أنهوخالفاً
ُ
لماقدي ّ
الجنائيةباعتبارهاطريقةمنطرائقالصياغةالمعنويةإالّأناألمرمختلفتماماًبالنسبةالستخدام
الحيلالقانونيةكوسيلةمنوسائلالصياغةفيمجالالتجريموالعقاب،لماينطويعليهمنأخطار
( )1الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.161،160

()2الذنون،حسنعلي(.)1975فلسفةالقانون،ط،1بغداد:طباعةالجامعةالمستنصرية.ص 252ومابعدها.
()3حسنكيرة،المدخلإلىالقانون،مرجعسابق،ص.203
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جسيمة،نتيجةمخالفتهاللطبيعة والواقع،وذلكأنهوكماتقدمأنالحيلةالقانونيةتجعلمنالشيء
الغيرصحيحصحيحاً،خالفاًللقرينةالقانونيةوالتيتجعلمنالشيءالمحتملصحيحاً.
لذلكفالحيلةالقانونيةتكونضمندائرةغيرالصحيحدائما،وتؤسستصويرهاعلىإنكارالواقع
خالفاًللقرينة.
ممن ّأيد استعمالها
هذا باإلضافة إلى أنهناك طائفة من الفقه معارضةالستخدامها،بالرغم ّ
بالقانون-فقدعارضطائفةمنالفقهاءوجودالحيلةالقانونيةواستخدامها؛لماتنطويعليهمنتشويه
للحقائق،ويرونأنهالفائدةمنهذهالطريقةمادامأنالقانونالوضعيبإمكانهتنميةنفسهمنخالل
قواعدجديدة،ويهيبونبالقانونأنتكونعباراتهمطابقةللحقيقة (1).



( )1لالطالععلىتفاصيلأكثرفي رأيالفقهفياستعمالالحيلةالقانونية  ُينظر :حجازي،عبد الحي ( .)1972مرجعسابق،ص

.430،428
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المبحث الثالث:

الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية من حيث المضمون التشريعي
إنالمضمونالتشريعييتمّثلفيقواعدترميإلىتحقيقالمصالح،ويتمصياغةهذهالقواعدفي
صورةنصوصتجسدهذاالجوهرأوالمضمونالتشريعي،الذيينشدهالمشرعويسعىإلىتحقيقه.
وعليهيمكنالقولأنماتهدفإليهالنصوصالجنائيةبمضمونهاالتشريعي،هوإحداثالتوازن
بينحمايةالمصلحةالعامةالتيتمسكيانالمجتمع،وبينحمايةالحقوقوالحرياتوالمصالحالخاصة
إنهذهالنصوصفيماتتضمنهمنقواعدجنائية،تتّسمبقوةالتأثيرعلىالسلوكاالجتماعي،
اد،ثم ّ
باألفر ّ
ويتجلىذلكفيمايقررهقانونالعقوبات،الذييفرضأنماطمنالسلوك،ويرتبعقوباتعلىمخالفتها،
وتتوقففعاليةهذهالنصوصالجنائيةعلىركيزتينهما:مدىحسنتعبيرهاعنالمصالحوالقيمفي
المجتمع،ومدىتنظيمهاللجزاءالجنائي.
يعية،بحيثيتمتحويل
ولعلالدوراألبرزالذييبلورهاتينالركيزتين،تُحّققهالصياغةالتشر ّ
يعيةإلى واقعبصورةنصوص،بحيثيكونهذاالواقع قابلللفهم والتطبيق
أهدافالسياسية التشر ّ
العملي.
وعليهفإنصياغةالنصوصالجنائيةمنحيثمضمونهاالتشريعي،يمكنتقسيمهاوفقاًالعتبارات
عدة،لكناالعتباراألهمفيهذاالصددوبمايتعّلقبالصياغة،هوتقسيمهاإلىقسمين:
القسماألول:صياغةالمشرعلهذهالنصوص،منحيثاحتوائهاعلىنماذجقانونيةللجرائممنعدمها.
ّ
القسمالثاني:صياغةالمشرعلهذهالنصوص،منحيثمدىاستيفاءبنيانالنصالواحدوجمعه
و
ّ
لعنصر ّيالتجريموالجزاء.
ُقسمهذا
وللحديثعنالصياغةالتشر ّ
يعيةللنصوصالجنائيةمنحيثمضمونهاالتشريعي،سأ ّ
المبحثإلىمطلبين،األولأخصصهللحديثعنصياغةهذهالنصوصبالنظرإلىاحتوائهاعلى
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نماذج قانونية للجرائم من عدمها ،وتفصيل تقسيماتها .والمطلب الثاني ،للحديث عن صياغة هذه
النصوصبالنظرإلىمدىاستيفاءبنيانالنصالواحدلشقيالتجريموالجزاء.
ّ

المطلب األول:
الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية من حيث توافر نماذج الجرائم

)(1

اعدجنائيةتبينبالغالباألفعالالتيتعد
إنالنصوصالجنائيةجميعها،تتضمنفيبنيانهاقو
ّ
ّ
جرائموتحددنماذجها،كماتحددأيضاالعقوباتالتيتوقععلىمرتكبيها.
لكن ليس
وال َّبد من اإلشارة بداي ًة ،إلى أن جميعالنصوص الجنائية تتضمن قواعد جنائيةْ ،
بالضرورةأنتتضمنجميعالقواعدالجنائيةنماذجقانونيةللجرائم ،وإنماالتيتتضمنهذهالنماذج،
صنفالقواعدالجنائيةالتيالتتضمننماذجقانونية
هيالقواعدالجنائيةالمستقلةأواألساسية،بينماتُ ّ
بالقواعدالتابعة.

)(2

وعليهيمكنتقسيمصياغةالنصوصوفقهذااالعتبارإلىصياغةالنصوصاألساسية،وصياغة
النصوصالتبعية،وسوفأخصصالحديثبالفرعاألولمنهذاالمطلبللحديثعنالقسماألو ل
(صياغةالنصوصاألساسية)،وأحيلبيانصياغةالنصوصالتبعيةإلىالفرعالثاني.
الفرع األول :صياغة النصوص األساسية (النصوص األم)
أوال .تعريف النصوص األساسية (النصوص األم)
وهيالنصوصالجنائيةاآلمرةالملزمة،التيتتضمنمنذصدورهاتوجيهالمخاطبينإلىسلوك
معينوتبينالحـكـمبالحـظـركـالـقواعـدالجـنـائيـةااليـجـابيةأوالحـكـمباإلبـاحةكالقـواعدالجـنائيـةالسلبيـ ة 
ّ

( )1ظهرتفكرةاألنموذجالقانونيللجريمةخاللالقرنالتاسععشرفيألمانيافقدتضمنالقانون الصادرعام  1870اصطالح
()Tatbestandفأكد أهميةالمطابقةفيمجال التجريم .عثمان ،آمالعبدالرحيم(.)1972النموذجالقانونيللجريمة،مجلةالعلوم
القانونيةواالقتصاديةالعدد،1ص.3

()2الصفو،نوفلعليعبدهللا(.)2013مرجعسابق،ص.79
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ويلتزمبهااألفرادوإالّتعرضواللعقاب.

)(1

بأنها:النصوصالتيتوجهمنذلحظةتشريعهاوإصدارها،إلىالمخاطبينبالقاعدة
عرفأيضاً
ّ
وتُ ّ
اعدسلوكهم،متضمن ًةالنماذجالقانونيةللجرائموعقوباتها.
الجنائية،لتنظيمقو
ّ

)(2

يخصها
بعه
فاألسلوب الذي يتّ ُ
ّ
المشرع الجنائي في صياغته لهذه النصوص ،فضالً عن أنه ّ
عدالصورة
يمية،بحيثتُ ّ
بتضمينهاللنماذجالقانونيةالجنائية،فإنهيضمنهاأيضاًبالقواعدالجنائيةالتجر ّ
ّ
اءمنهجالمشرعالجنائيفيصياغتهلهذهالنصوصيمكنأننخلص
الحقيقةللقاعدةالجنائية،وباستقر
ّ
إلىمايلي:
أنالمشرعيحرصمنذلحظةتشريعهاوإصدارهاعلىتوجيههاإلىاألفرادالمخاطبينبالقاعدة
.1
ّ
الجنائية،خالفاًلماعليهالنصوصالتبعية،لذلكفهيتتميزبطابعاإللزاموتكتسيأحكامهابالصبغة
اآلمرة،بحيثتسريعلىالكافةدونتفرقة،وكذلكتعتبرملزمةللسلطةالقضائيةفالتستطيعتجريم
سلوكغيرمجرمبنصوصالتجريموالالحكمبعقوبةغيرالتييقررهاالقانونلنموذجالجريمة.
ّ
ضمنبهذه
أن
ّ .2
ّ
الم ّ
المشرعالجنائيفيمعرضصياغتهللنموذجالقانونيللجرائموعقوباتها،و ُ
النصوص،يسعىفيصياغتهإلىتوافرحدأدنىمنالعناصرالمكونةوالالزمةلوجودالجريمةوهو
مايطلقعليه(النموذجالقانونيالمجرد)،بحيثيكفيلوتوافرالنطبقوصفالجريمةعلىالفعل
المرتكب.
هوالذييميزالجرائمبعضاًعنبعضهااآلخر،وهوالذي
وهذااألسلوبفيالصياغةالقانونية،
ّ
يسهلمهمةالقاضيفيمعرفةالنصالقانونيالذيينطبقعلىالفعلالمقترف.وكّلماكانالتوصيف
القاضييتعينعليهحينما
فيالدقةبالتطبيق؛ألن
دقيقاًفيعباراتهرصيناًفيأسلوبهكانذلكسبباً
ّ
ّ
الكلية ،ط ،4بيروت :مؤسسةالرسالة ،ص   31وما
( )1الغزي،محمدصدقيأبو الحارث(.)1996الوجيزفيإيضاحقواعدالفقه  ّ
بعدها.

()2عازر،عادل(.)1967النظريةالعامةفيظروفالجريمة،مرجعسابق،ص10ـ.11
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،أنيطابقبينهذاالفعلوبينالنموذجالقانونيالمصاغبصورةوافية
يرتكبشخصاًمافعالًمعيناً
ُ
ٍ
علىنحويحملالقاضيأالّيحكمباإلدانةوالعقوبةإالّإذاتطابقالفعلبكامل
وكافيةفيالتوصيف،
عناصرهمعهذاالنموذج.

)(1

ثانياً :صور التوصيف المعتمدة في صياغة النموذج القانوني للجريمة
اليلجأإلىاإلسهابفيالتفصيلدائماً،وإنماقديقتصرعلى
المشرعالجنائيأثناءصياغته ،
إن
ّ
ّ
توصيفمختصر،فيحالةكانالسلوكالمرادتوصيفهمعلوماًللكافةبشكلقطعي.
المشرعالجنائيفي
ويمكناستجالءصورةالتوصيففيصياغةالنموذجالقانوني،والتييتّبعها ّ
صياغتهللنموذجالقانونيالمضمنفيالنصوصاألساسيةأوالنصوصاألمبمايأتي:
ّ

)(2

مايلجأالمشرعالجنائيإلى
إما
أنيعتمدالمشرععلىالتوصيفالبسيطفيالصياغة:وغالباً
ّ
ّ
ّ -1
ب(التوصيفالبسيط)فيصياغةالسلوكاإلجرامي،فيحالةكانالمصطلحواضحالداللة
هذااألسلو 
نجدالمشرع
علىمعناهبشكلقطعيلدىالكافة،وليسثمةأيخالففيتحديدالمعنىالمراد،فمثالً
ّ
ّ
األردنيقداستخداملفظالقتلفيصياغةالمواد()326،327،328ولفظالقتلمناأللفاظالتيليس
ثمةخالففيتحديدمعناهبإزهاقروحاإلنسان.
ّ
عالجنائيعلىالتوصيفالتفصيليفيالصياغة:ويلجأالمشرعإلى
اأنيعتمدالمشر
إم
2
ّ
ّ
 و ّهذااألسلوبفيصياغتهللسلوكاإلجرامي ،فيحالاستدعىاألمرالتوضيحعندتحديدهأركان
ماتاألساسيةفيها،كمافيتحديدالمشرعالجنائياألردني
يمةمعينةوشروطها،وذلكببيانالس
جر
ّ
ّ
يمةاالحتيال،فقداستخدمالمشرعالتوصيفالتفصيليفيصياغةالنموذج
للنموذجالقانونيفيجر
ّ
القانونيلهاكمافيالمادة()417منقانونالعقوباتاألردني((كل منحملالغيرعلىتسليمه
()1السراج،عبود(،)2002مرجعسابق،ص.105

()2عيسى ،حسينعبدعلي (.)2005األسسالنظريةلتكييفالجرائم،مجلةالرافدين للحقوق ،المجلد()10العدد ()24السنة

العاشرة،ص.305-304
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اءفاستولىعليهااحتياالً:باستعمالطرق
ماالًمنقوالًأوغيرمنقول،أوإسناداتتضمنتعهداًأوإبر ً
احتياليةمنشأنهاإيهامالمجنيعليهبوجودمشروعكاذبأوحادثأوأمرالحقيقةله،أوإحداث
األملعندالمجنيعليهبحصولربحوهمي،أوتسديدالمبلغالذيأُخذبطريقاالحتيال،أواإليهام
بوجودسنددينغيرصحيح،أوسندمخالصةمزور،أوبالتصرففيمالمنقولأوغيرمنقول،
وهويعلمأنهليسلهصفةللتصرفبه،أوباتخاذاسمكاذبأوصفةغيرصحيحة ...إلىآخر
نصالمادة.
إماأنيعتمدالمشرعالجنائيفيصياغتهللسلوكاإلجراميعلىالتوصيفالمسندلنفس
 -3و
ّ
القانون:وذلكفيتوضيحمالمحوسماتالسلوكالمجرم،وتحديدمفهومهعلىوجهالدقةمننفس
القانون
الجنائي،ومثالعلىذلكتحديدالمشرعاألردنيلمفهومالقتلمنغيرقصد،كمافيصياغة
ّ
التيتضمنتتحديدمفهومالقتلمنغيرقصد،
نصالمادة()343منقانونالعقوباتاألردني ،و
ّ
بأنيكونالتسببفيموتالمجنيعليهناشئاًعن:إهمالأوقلةاحتراز،أوعنعدممراعاةالقوانين
واألنظمة.

)(1

إماأنيستخدمالمشرعفيالصياغةالتوصيفالمسندإلىقانونآخر:وذلكمنخالل
  -4و ّ
وصفوتحديدسماتأوعناصربعضالجرائمباالستنادإلىتشريعآخر،غيرالتشريعالجنائيأي
منخاللوصفهلسماتجريمةمعينة،باالستنادإلىتشريعآخرغيرجنائي.
كمافيالجرائمالتيتمساألسرة والمتعلقةبالزواجفيالقانونالجنائياألردني،ومنهاجريمة
المشرعالجنائيعلىوصفجريمةإجراءمراسيمالزواج
اجالغيرمشروعة،فقدنص
إجراءمراسيمالزو
ّ
ّ
ىنافذةوحددتوصيفهذه
بصورةالتتفقمعأحكامقانوناألحوالالشخصية،أوأيتشريعاتأخر
ّ

)منقانونالعقوباتاألردنيعلى(منسّب َبموتأحدعنإهمالأوقلةاحترازأوعنعدممراعاةالقوانين
()1فقدنصتالمادة(343
َ
واألنظمةعوقببالحبسمنستةأشهرإلىثالثسنوات).
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الجريمةباالستنادإلىتشريعأخرغيرجنائي،وهوأحكامقانوناألحوالالشخصية،أوأيتشريعات
أخرىنافذة.أيوفقاًلتحديدصورةتلكالمراسيمالمحظورةطبقاًألحكامقانوناألحوالالشخصية،أو
أيتشريعاتأخرىنافذة.

)(1

وهذاكانفيمايتعلقبالنسبةلألسلوبالذيينتهجهالمشرعفيصياغتهللتوصيفالمتضمنفي
ّ
شقالتكليففيالنصوصالجنائيةاألساسيةأوالنصوصاألم.
المشرعيستخدمفيصياغتهلشقالتكليفأوالتجريمأسلوبياألمرأوالنهي،غير
وكذلكفإن
ّ
ّ
بعهولجوءالمشرعإلىاستخدامأسلوبالنهيأكثرمنأسلوبالتكليفباألمرفي
أنالغالبالمتّ
ّ
مادالمشرعالجنائي
النصوصالجنائيةعموماً،وكذلكبالنسبةألسلوبالنهيفإناألكثروقوعاًاعت
ّ
أسلوبالنهيالضمني،أكثرمناستخدامالنهي الصريح ،والضمنييكونبالنهيعنالقيامبالفعل
)(2

داللةأوضمناًفيصياغتهللتكليف.

غالمشرعالنهيعنالفعلبالقول(التقتلوا) والتسرقوا والتغتالواصراح ًة ،وإنمامن
فاليصو
ّ
خاللالداللةالضمنيةعنالمنهيعنه،حيثأنغالبالنصوصالجنائيةفيالتشريعاتالجنائية
يستخدمالمشرعفيصياغتهاأسلوبالنهيالضمني.
ّ

)(3

ثالثا :أساليب صياغة النصوص األساسية تبعاً أل نواع النماذج القانونية للجريمة
إنالنماذجالقانونيةللجرائمتُستخلصدائماًمنالنصوصاألصلية(األساسية)مستقلةالكيان،
)(4
بعالمشرعصو اًروأساليبمتعددةفيصياغته
التييضمن
و
هاالمشرعالجنائيفيشقالتجريم ،ويتّ
ّ
ّ
ّ

لشقالتجريموالمتضمنصو اًرللسلوكالجرميالذيتتحققبهالجريمة،ويمكناإلشارةإليهاوتفصيلها
علىالنحواآلتي:
()1ينظرنصالمادة()279منقانونالعقوباتاألردني.

( )2الصيفي،عبدالفتاح(.)1967القاعدةالجنائية،بيروت:الشركةالشرقيةللنشروالتوزيع،ص.35

()3ينظرعلىسبيلالمثالليسالحصرالمواد(...،405،400،330،328،326،206،203،200،187،185الخ)من
قانونالعقوباتاألردني.

()4الصفو،نوفلعليعبدهللا(،)2013مرجعسابق،ص.81
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باألول:صياغةالنصوصذاتالنماذجالمنفردةللجريمة
-1األسلو 
مشرع الجنائي يعمد إلى تضمين شق التجريم صورة
ووفقاً لهذا األسلوبفي الصياغة،فإن ال ّ
منفردةللسلوكالذيتتحققبهالجريمة،ومثاالًعلىذلكصياغةالمادة()326منقانونالعقوبات
حيثأنالمشرعالجنائيفيصياغته
األردني(منقتلإنسانقصداًعوقبباألشغالعشرينسنة)
ّ
ضمنه نموذجاًقانونياً منفرداً لجريمة القتل القصد ،ويتضمن الركن المادي والركن
لهذا النص،قد ّ
المعنويوشرطالتجريم.
بالثاني:صياغةالنصوصذاتالنماذجالبديلةللجريم ة
-2األسلو 
لهذااألسلوبفقديتكونالنموذجالقانونيللجريمة،منبعضالعناصرالمنصوصعليها
ووفقاً
ّ
فيشقالتجريمالذي تضمنتهالقاعدةالجنائيةالتجريمية ،إذقديتضمنشقالتجريمصو اًرعديدة
للسلوكالمجرم،وتكونجميعهذهالصورمتوازيةفينفسالصفة،ويكفيتحّققإحدىتلكالصور
ّ
ىتضمينهامنقبلالمشرع
فحسب،لقيامالجريمةدونالحاجةلتحققكلصورالسلوكتلك،والتيجر
ّ
فيشقالتجريملتحّققوقوعالجريمة.

ومثالذلكصياغةالمادة()237منقانونالعقوباتاألردني(منقّلدختماًأوميسماًأوعالمة
أومطرقةخاصةبإدارةعامةأردنيةأوقلددمغةتلكاألدواتأوختمأوإمضاءأوعالمةأحد
موظفيالحكومة...عوقببالحبسمنسنةإلىثالثسنوات،وبغرامةمنعشرةدنانيرإلىخمسين
دينا اًر).
المشرعال
لكن
ضمنهصو اًر
عديدةمنأنماطالسلوكالمجرمّ ،
ّ
ّ
ّ
فالمشرعفيصياغتهلهذاالنصّ ،
يشترطفيهذاالنصاجتماعكلتلكالصورلقيامالجريمة،وإنمايكفيارتكابالجانيصورةواحدة
بديلةللسلوك،ووجهالداللةعلىذلكاستخدامالمشرع
لقيامالجريمة ،والصوراألخرىتعتبرصور 
ّ
فيصياغتهللنصحرفالعطف(أو)،والذييقتضيالتخييربينأمرينأوأكثربحسبقواعداللغة
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العربية ،وذلكبعكسحرفالعطف(الواو)،والذييقتضيالجمعالالتخيير،وبناءعلىذلكتعتبر
بديلةألنماطالسلوكالمجرم،وتقتضيهذهالداللةاللغويةفي
كلالصورالمذكورةفيالنصصو اًر
ّ
الصياغةأمران:
األمراألول:ليسشرطاًاجتماعكلتلكالصورلقيامالجريمة.
األمرالثاني :اليؤدياجتماعالصورإلىتحّققتعددالجرائم،ألنناأمامجريمة واحدةوليسجرائم
مستقّلة.
-3األسلوبالثالث:صياغةالنصوصذاتالنماذجالمتعددةللجريمة
المشرعالجنائيفيصياغتهينصبالمادةالواحدةعلىأكثرمنجريمة،
فإن
ووفقاًلهذااألسلوبّ ،
ّ
ت
بحيثتتميزكلجريمةمنهمابنموذجهاالقانونيالمستقل،فالجمعبينالجريمتينفيذا 
ّ
النصاليمنعمناعتبارهماجريمتينمستقلتين،كماأنهاليجعلمنهماجريمةواحدة.

)(1

ع،وغايةالمشرعمن
ويقعذلكعندماتكون الجرائمالمنصوصعليهامتقاربةأومتحدةفيالنو
ّ
الجمعتكونلهدفالتركيزأواالختصاروالحدمنالتكراروتحقيقاإليجاز،وهوماتقتضيهصياغة
النصوصالجنائيةعموماً.
ومثالذلك:صياغةنصالمادة()449منقانونالعقوباتاألردني:
-1من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت
الطبيعة،أومغروسةأوغيرذلكمناألغراسغيرالمثمرة،أوأطلقعليهاالحيواناتقاصداًمجرد
إتالفها،عوقببالحبسمنأسبوعإلىثالثةأشهر،أوبالغرامةمنخمسةإلىخمسةوعشريندينا اًر
،أوبكلتاالعقوبتين.

()1عازر،عادل(.)1967النظريةالعامةفيظروفالجريمة،مرجعسابق،ص14ـ.15
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ةأوفسائلها،أوعلىأيةشجرة
وإذاوقعفعلالقطعأواإلتالفعلىمطاعيمأوأشجارمثمر2
ّ
أخرىلهاقيمتهامنالوجهةالزراعيةأوالتجاريةأوالصناعية،عوقببالحبسمنشهرإلىسنتين،
وبغرامةعنكلمطعومأوشجرةأوفسيلةدينا اًرواحداً.
ئياألردنينصعلىنموذجينمستقلينللجريمةفينص واحد ،وإنه وانكان
فالمشرعالجنا
ّ
ّ
بينهماارتباطأواشتراكفيالعناصر،إالأنهمابالرغممنذلكاليشكالننماذجبديلةلجريمةواحدة،
وإنمانماذجمتعددةللجرائم،لذلكفإذاارتكبشخصأفعاالًمنهذاالقبيلبحيثتكونمكونةألكثر
ٍ
ائمالمتعددةالتينصتعليهاالمادةالواحدة،فإنهيكون
عندئذأمامتعددمادي
منجريمةمنالجر
ّ
للجرائم ،والذييخضعلألحكامالمقررةفيالمادة()72منقانونالعقوباتاألردنيفيحالتحقق
وتوافرشروطها.

)(1

الفرع الثاني :صياغة النصوص التبعية (المساعدة)
أوال :تعريف النصوص التبعية
ةالملزمةالموجهةالتيالتحددالجرائم ،والالجزاءالجنائي وإنما
هيالنصوصالجنائيةاآلمر
ّ
يمية.
تحيلإلىقواعدأخرىأوتنظمتطبيقها،والتخاطباألفرادوالتحددنماذجتجر ّ

)(2

توجه منذ لحظة تشريعها وإصدارها إلى القضاء،
يمية َّ
وتعرف أيضاًبأنها:نصوص غير تجر ّ
ّ
لتوجيههفيممارسةسلطةالحكم،وتهدفإلىتحديدالقواعداألخرىأوتنظيمتطبيقها.

)(3

ومن خالل تعريفها يتضح أنها نصوص ليست مستقلة ،وإنما تعتبر نصوص تكميلية وتابعة
التجرمسلوكاً وال
لغيرها ،وأهم مايميزهاأنهاالتخاطباألفراد،وكذلكالتتضمننماذجقانونية ،و ّ
ن
تـفـرضعـقـابـاً.وألجـلذلكيـرىبعـضالفـقهنفـيتسميـةهـذاالنـوعمـنالنصوصبالقـواعدلخـلـوهامـ 
()1أماأحكامالتعددالمعنويفقدعالجتهالمادة()57منقانونالعقوباتاألردني.
()2خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(.)2020مرجعسابق،ص.64
()3عازر،عادل(.)1967مرجعسابق،ص.9
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)(1
،ولكنهذاالينفيعنهاالصفةالملزمةلهذهالقواعد.
عناصرالقاعدةالجنائية
ُ

ثانيا :أقسام النصوص التبعية
ويقسمالفقهالنصوصالتبعيةإلىعدةتقسيماتفرعيةعديدةوهيكمايأتي:
ّ
وهيالنصوصالتييصوغهاالمشرعالجنائيبهدفتضمينهاتوجيهاًيجب
موجهة:
نصو 1
ّ
ص ِّّ
األخذبه،باإلضافةإلىطائفةمناألحكامالعامةوالمبادئالمنظمةللجرائم.
أسلوبالمشرعفيصياغةالنصوصالموجهة،يتسمعادةبالوضوح والتفصيل واللغةالسهلة،
و
ّ
واالعتمادعلىالتركيباتاللفظيةالواضحة،والتيالتحتملأيلبسفيتحديدمعناها.
يحيتوجيهيبحت،وهوبمثابةاألسالذيترتكزعليهسائر
وذلكألندورهذهالنصوصتوض
ّ
النصوصاألساسية،ومثالهاجميعالنصوصالتيتردفيالقسمالعاممنقانونالعقوباتكالنصوص
التيتتناولاألحكاموالقواعدالعامةالتيتنطبقعلىمختلفأنواعالجرائم،والتيتحددإطارالمسؤولية
الجزائيةللمجرم.
صاغةمنقبلالمشرع،والتيتشيرإلىتقسيمالجرائم
منهذاالقسم،تعتبرالنصوصالم
فمثالً
ّ
ُ
منحيثجسامتهاإلىجنايةوجنحةومخالفة،وتحصرنوعالجريمةبنوعالعقوبة،تعتبرمنقبيل
النصوصالتوجيهيةلكونهاتضمنتتوجيهاًيجباألخذبه.

)(2

ص ِّّ
عمنالنصوص،فإنالمشرعالجنائيعندصياغتها
ةأومفسرة:وفيهذاالنو
مقرر
نصو 2
ّ
ّ
يعمدإلىتضمينهابالمعنىالفنيالذييحددمايقصدهالمشرعمنبعضفقراتنصوصالتجريم،
ّ
كنوعمنالتفسير.وتجدراإلشارةإلىأنالتفسيرالذيتنصعليههذهالنصوصُ،ي ُّ
عدتفسي اًرتشريعياً
ملزماًمقارن ًةبالتفسيرالفقهيأوالقضائيالذياليحتملتلكالصفةاإللزامية.
()1لمزيدمنالتفصيلحولرأيالفقهفياعتبارهابمسمىقواعدجنائيةينظر:علي،يسرأنور(.)1969القاعدةالجنائية،القاهرة:دار
النهضةالعربية،ص.87

()2ينظرالموادمن()106-3الواردةفيالكتاباألولمنقانونالعقوباتاألردنيرقم()16عام 1960وتعديالته.
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التيضمنهاالمشرعالجنائي
ومثالعليهاصياغةالمادة( )169منقانونالعقوباتاألردني ،و
ّ
ِّ
لمايقصدهالمشرعمنلفظةالموظفالتيتردفيبعضفقراتنصوصالتجريم،في
محدداً
تفسي اًر ّ
ّ
البابالثالثمنالجرائمالتيتقععلىاإلدارةالعامة )،(1وذلكتحديداًتفصيلياً،وبصياغةمحكمة
تعطيالمدلولالشاملللفظةالموظف.
نصو  ِّمحددة:وهيالتييكون
هدفالمشرعالجنائيمنصياغتهاتحديدمحتوىالنصوص
3
ص ّ
ّ
الجنائيةاألخرى،وتتسمصياغتهاباالحتكامإلىضوابطالصياغةفيتوّفرالدقةوالوضوحواالقتصاد
بالمعنى،ويمكنالتمثيلعليهابتلكالنصوصالتيتعالجسريانالقواعدالجنائيةمنحيثالزمان،
فهيإنماتحددالمجالالزمنيلتطبيقه.

)(2

وهيالنصوصالتييصوغهاالمشرعالجنائيهادفاًمنصياغتها،النص
صاإلحالة:
نصو 4
ّ
ةإلىضمهاإلىنصوصقانون
العقوباتوعدهافي
علىاإلحالةلنصوصقانونآخر،إماباإلشار
ّ
ّ
حكمنصوصهاألصلية ،وإمالمجرداإلشارةالشكليةإلىأحكامقانونآخر ،علىاعتبارأنهنص
أجنبي أو نصخاص كمافي حالةتطبيق القانون األجنبي تطبيقاً لمبدأ الصالحية الشخصية أو
المعاملةبالمثل.
فض التعارض):وهي النصوص التي تحدد صياغتها ،النص
صموّفقة (نصو 
نصو 5
ص ّ
الواجبالتطبيقفيحالةالتنازعالظاهريبينالنصوصالجنائيةبعضهاالبعض.

)(3

ومثال عليها الصياغة الجامعة بمفرداتها للمدلول المراد تقريره بنص المادة2/57من قانون
ص)فقدقدم 
العقوباتاألردني(إذاانطبقعلىالفعلوصفعام،ووصفخاص،أُخذبالوصفالخا 
ها(يعدموظفاًبالمعنىالمقصودفيهذاالبابكلموظف
حيثنصتالمادةعلىتفسيرلفظالموظفحيثماوردفيالبابونص
()1
ّ
ّ
عموميفيالسلكاإلداريأوالقضائيوكلضابطمنضباطالسلطةالمدنيةأوالعسكريةأوفردمنأفرادهاوكلعاملأومستخدم
فيالدولةأوفيإدارةعامة.

()2ينظرنصوصالموادمن()6-3منقانونالعقوباتاألردني.

()3الذنون،حسنعلي()1975مرجعسابق،ص253-249وأيضا.الصيفي،عبدالفتاح(،)1967القاعدةالجنائية،مرجعسابق،

.44-41أيضا:علي،يسرأنو ر()1969القاعدةالجنائية،مرجعسابق،ص.73
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المشرعاألردنيبصياغتهلهذهالفقرةمنالنصبمفرداتيسيرةفيمبناهااللفظيمعنىمتضمنحالً
ّ
)(1

أوسبيالًمنسبلفضالتنازعالظاهريبينالنصوص.

المطلب الثاني:

الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية من حيث استيفاء بنيان النص
لشقي التجريم والجزاء
لهاالمشرع
اعدالجنائيةالتييحم
صالجنائيةهيالوعاءالذييضمفيمحتواهالقو
تعتبرالنصو 
ّ
ّ
اعدويحددبهاالسلوكالمجرم،ولقدسبقت
المضمونالتشريعيالموجهلألفرادالمخاطبينبهذهالقو
ّ
اإلشارةفيماتقدممنهذاالمبحث،إلىأنكلالنصوصالجنائيةيحتويمضمونهاعلىقواعدجنائية،
ولكنليسكلالقواعدالجنائيةيتضمنمحتواهاعنصريالتكليف والجزاء،أويجتمعفيهاالعنصران
ٍ
بآنواحد،وعليهفإنهيمكنالقولأنثمةنصوصجنائيةقديجتمعفيهاالعنصران،عنص اًرالتجريم
احد،فنجدأنالمشرعالجنائييصوغهذهالنصوصصياغةيجمعفيها
والعقابفينصجنائي و
ّ
أةأوموزعة،
مجز
الشقينمعاً
ّ
،وهومايطلقعليهالنصالجنائيالتام،وبالمقابلثمةنصوصتكون ّ
ّ
ِّ
نالمشرععندصياغتهابإحداهاشقالتجريم،ويضمناآلخرشقالجزاء،وهومايطلق
ضم
ّ
ُ
بحيثي ّ
عليهالنصغيرالتامأوالمجزأ.
ّ
القسمين،وصياغةالمشرعلهمافيالفرعيناآلتيين:
وفيهذاالمطلبسوفأوضحكلمنهذين
ّ
الفرع األول :الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية التامة (الكاملة)
عرف النص الجنائي التام(المستوعب):بأنه النص الذي تَستجمعفيه القاعدة الجنائية بين
وي ّ
ُ
ِّ
ٍ
قينفيآنواحد(،شقالتجريموشقالعقابفيذاتالنص).
الالش
جنباتهاك ّ

)(2

()1فيالغالبفإنباقيالقوانينومنهاالقانونالمصريوالقانونالفرنسيلمتوردفيقوانينهانصوصتفضهذاالتنازعالظاهريبين
النصوصوإنماتكتفيبماتقتضيبهقواعدالتفسيرالمنطقي.

ص.94
ينظر:مصطفى،محمود(.)1983شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،ط،10القاهرة:دارالنهضةالعربية .

()2الصفو،نوفلعليعبدهللا(،)2013مرجعسابق،ص.87-86
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فالمشرعالجنائيوفيأغلبالحاالتبصياغتهلهذاالنوعمنالنصوص،يجمعشقيالتجريم
ّ
ِّ
المستوعب؛
ى هذاالنوعالنصالجنائي 
العقابفيذاتالنصوهذاهواألصل،ويطلقأيضاًعل 
و
ُ
ٍ
العقابفيآنواحد.
ألنهاستوعبشقيالتجريمو
يميةالمستوعبةأوالتامة،نجدأنهفيالربطبينشقي
ثمإنالمشرعفيصياغتهللنصوصالتجر
ّ
ّ
التجريموالعقابيحكمهعالقتين،إحداهمامنطقيةواألخرىزمنية.
فبموجبالعالقةالمنطقية،فإنالمشرعالجنائييعمد-بحكمالمنطقـإلىصياغةالشقالمتضمن
ّ
للتجريمأوالً،ثميتبعهالجزاء،وذلككوسيلةفاعلةالحترامنصوصه.
لوباألدقفيالصياغةبأنيتقدمشقالتجريمعلىشقالجزاءوليسالعكس،على
وهذاهواألس
ّ
ُّ
أنالصياغةالنموذجيةهيتقدمالتجريمعلىالعقاب.
أنهليسثمةمايمنعمنذلك،إالّ
ّ
ي
ي-االنتهاكالفعل 
فمعتمدهاأنالجزاءيتبعزمنياً-فيالتطبيقالعمل 
ّ
أمابالنسبةللعالقةالزمنيةُ :
لشقالتجريم،بمعنىأنتطبيقالجزاءعملياً،اليتحققمالميسبقهشقالتجريم.
وبالرغممناالرتباطالوثيقبينكلمنشقيالتجريم والجزاء،إالّأنكالًمنهمايرتبطبتحقيق
يفرضهالمشرععلىالمخاطبينبالقاعدةالجنائية،
مهمةمستقلة،حيثأنشقالتجريمإنمايضمالتزاماً
ّ
تبهالمشرععلىانتهاكااللتزامالمفروض.
وبينمايحتويشقالجزاءاألثرالقانونيالذيير
ّ

)(1

الفرع الثاني :الصياغة التشريعية للنصوص الجنائية غير التامة
يفالنصوصالجنائيةغيرالتامةبأنها:تلكالنصوصالتييعمدفيهاالمشرعإلى
ويمكنتعر
ّ
هاعلىأكثرمننص،فيضمنإحداهماشقالتجريم،فيكون
تجزئة القاعدةالجنائية،وتوزيععناصر
ّ
،بينمايضمنالعنصرالمتضمنلشقالجزاءفينصآخرنافذوحالغيرالنص
يمياًبحتاً
نصاًتجر ّ
ّ
.فالمشرعهوالذييتولىفيصـيـاغتهللـنـصالجنائيتـوزيـعالقـاعـدة 
األول،فيكوننصاًجزائياًبحـتـاً
ّ
ط،1القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص54ومابعدها.
ن(.)2003تجزئةالقاعدةالجنائية ،
()1عبدالبصير،عصامعفيفيحسي 
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الجنائي ة-الموزعة–علىنصينجنائيين.

)(1

فالنص الذي يتضمن أحد عناصر القاعدة الجنائية( ،سواء التجريم أمالعقاب)يسمى بالنص
الجنائيالناقصأوغيرالكامل،ويذهبجانبمنالفقهإلىتسميتهبالنصغيرالمستوعب.

)(2

فيحينينتقدالبعضهذاالتقسيمأوالتسمية،وحجتهأنهاليمكنالتسليمبوجودقواعدجنائية
ّ
ناقصةأوغيركاملةأوغيرتامة.

)(3

وهناتجدراإلشارةإلىنوعآخرمنالنصوصالجنائية،يتشابهظاهرياًفيصياغتهمعصياغة
النصوص غير المستوعبة ،وهو ما يطلق عليه الفقه تسمية (القاعدة على بياض) ،وهو أن يعمد
المشرعالجنائيفيصياغتهللنصالجنائي ،إلىتضمينأوتحديدشقالجزاءفيالنصالجنائي
ّ
بينمابذاتالوقتيحيلإلىقانونآخرغيرجنائي)،(4لفرضتحديدشقالتكليف،والذياليكونقد
ُوجدأوحدثفيوقتوضعالقاعدةعلىبياض.
وهنايظهرالفرقبينأسلوبيصياغةالقاعدةغيرالمستوعبة ،وأسلوبصياغةالقاعدةعلى
أن ِّكال النصين اّل َذ ْينيجريتوزيععنصري التجريم والعقاب عليهما،هما نصان جنائيان
بياضّ :
متعاصران،بينماشقالتكليفالذيتكتملبهالقاعدةعلىبياضيرددائماًفيقانونآخرالحقغير
القانونالجنائي،وسواءكانقانوناًأوالئحةأوق ار اًرطالماأنهصدربناءعلىقانون.
فالقاعدةالجنائيةفيهذااألسلوبمنالصياغة،تكونقاعدةجنائيةعلى بياض ،تكمّلهافي
المشرعالجنائييلجأإلىهذاالنوعمناألسلوببالصياغةسواء
الشقالتكليفيقاعدةغيرجنائية.و ّ
ّ
()1المرجعسابق،ص.57-54

يمةوالمجرموالجزاء،ط،2اإلسكندرية:منشأةالمعارف،ص.105
()2بهنام،رمسيس(.)1976الجر 

()3يرىالدكتورعبدالفتاحالصيفيأناألدقهواستخدامتسميةالقاعدةالجنائيةالموزعةللقاعدةالتياليستوعبهانصواحدالصيفي،
عبدالفتاح(،)1967القاعدةالجنائية،مرجعسابق،ص.40

ىأنشقالتكليفالمكملللقاعدةعلىبياضاليقتصرعلىالقانونغيرالجنائيفحسببلمن
()4يخالفالبعضهذاالرأيإذير
ّ
حسين(.)2004أزمةالشرعية
الممكنأنيردفيقانونغيرجنائيأوجنائيعلىحد سواء .ينظر :عبدالبصير،عصامعفيفي 

الجنائيةووسائلعالجها،ط،1القاهرة:دارأبوالمجدللطباعة.ص 305ومابعدها.
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كانأسلوبتجزئةالقاعدةالجنائيةوتوزيعهاأمأسلوبالقاعدةالجنائيةعلىبياض،منأجلتجاوز
أزمةمبدأالشرعيةالجنائية ،وتجاوزاالنتقاداتالتيطالته ،ومنأجلالحدمنجمودهذاالمبدأ،
باإلضافةإلىأنفياستخدامهذيناألسلوبينفيصياغةالنصوصالجنائية ،مزاياتدعمالقانون
الجنائيفيمسايرتهالتطوراالجتماعي،ومواجهةمايطرأمنمستجداتوتالفيماقديطرأعلى
بعدتطبيقهمنقصور؛بسببتبدلاألحوالوتغيرالظروف،وإضافةإلىذلك،فإنمن
التشريعالحقاً
ّ
مقتضياتالصياغةللنصوصالجنائيةاعتمادهاعلىاإليجازوعدمالتكرار واإلغراقفيالتفاصيل،
عالجنائيإلىتبنيفكرةتجزئةالقاعدةالجنائية،وفكرةالقاعدةالجنائيةعلى
وكلذلكيدفعالمشر
ّ
بياض.

)(1

وهذااألسلوبمنالصياغة،يتسمكماهوواضحبالمرونةالتيتسايرحركةالتطوربالمجتمع،
اكبتغيرالظروفواألحوال،وتجاريالمستجداتالطارئة.
وتو
ّ



()1الصفو،نوفلعليعبدهللا(،)2013مرجعسابق،ص.91
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الفصل الرابع:

ضوابط صياغة النصوص الجنائية
وبماتحملهمنأهميةبالغةبحيثتعتبراألداة
يعيةللنصوصالجنائية،
ُ
إنعمليةالصياغةالتشر ّ
الفاعلةالتيمنخاللهايتمتحقيقاألهدافالسياسيةواالجتماعيةواالقتصاديةالتييتوخاهاالتشريع،
ّ
وبمايفرضهمنقواعدتنتظمجميعهاضمننصوصتؤّلفبمجموعهابنياناًقانونياًمتكامالً.
ولعظيمأثرهذهالنصوص ،والتي منخاللهاتستبيناألفعالالتيفيهاخروجعلىالمجتمع،
وينتظمبهاسلوكاألفراد،كماأنمنخاللهايتمتحديدنطاقالمباحوالمحظوروالجزاءالمترتبعلى
أوإلحاقالعقاببالجناةثمرعاية
مرتكبه،ويتمرسمدائرةاالستحقاق وإجراءاتالوصولإلىالحق ،
ّ
الحريات،وضمانعدمالتعديعليها.
بدأنتنضبطصياغةهذهالنصوص،علىأسسعلميةأصيلة،لتجعلهاتشكلبحق
فإنهكانال
ّ
المظهرالناطقبمكنونذلكالجوهرالذيتنطويعليه.
القاعدةالقانونيةيشكلهواقعالحياةبالمجتمعتبعاًلتطورالمجتمع
ن
وإنهوإذاكانجوهرومضمو 
ّ
وحاجاته،ويجسدبالشكلاألمثلمدىحاجةالمجتمعالذييطبقفيهالقانونلغرضتنظيمالحياة
االجتماعيةفيه،فإنالصياغةالتشريعيةتأخذفيتلكالعمليةدو اًرتنظيمياًرائداً،فهيالتيتحولتلك
ي
عمليةصالحةللتطبيقالفعل 
الحاجةإلىتنظيمقانونيمسكوبفيقوالبلفظية،علىشكلقواعد ّ
)(1

فيالمجتمعالذيتوجدهذهالقواعدلتنظيمه.

يعيةالموحدة،تجاهمضمونالقواعدذات
هذاباإلضافةإلىأنهمنخاللهايتمرسمالسياسيةالتشر ّ
المضمونالواحد،وذلكباحتواءوضمالقواعدالقانونيةالخاصةبفرعمنفروعالقانونضمنمدونة
)(2

واحدة،وهذابدورهيؤديإلىسهولةالرجوعإليهاوتطبيقهابالشكلاألمثل.
()1كيرة،حسن(،)1974مرجعسابق،ص.182

( )2البهادلي ،رافدخلفهاشم والعبودي ،عثمانسلمان ( .)2012التشريعبينالصناعة والصياغة ،ط،1بيروت :منشوراتالحلبي

الحقوقية،ص.36
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يعية،لجملةمنالضوابطالتيتحكمسيرها
وألجلذلك؛كانلزاماًأنتخضععمليةالصياغةالتشر ّ
ويلتزمبهاالصائغالتشريعيحتىتكونهذهاألداةداعمةبحقللحكمالجيدووسيلةمهمةلتحقيق
الغرضالمنشودمنالتشريعوالغايةمنه،حيثأنهإذاكانمضمونالنصالقانونيهوالغاية،فإن
يعيةلهتعتبرالوسيلةإلدراكهذهالغايةوبلوغها )  (1وكلماكانتالصياغةمتقنةفي
الصياغةالتشر ّ
التطبيقبشكلأيسر،وكماأنللصياغة
النصوص،تكونالحقوق التي جاءتلحمايتهاقابلةللفهم و
ّ
المتقنةأساليبوطرائق،فإنهابالمقابلتخضعألصولوضوابطعديدة،وفيهذاالفصلمنالدراسة
سيتمبيانهاويجريتفصيلهافيمبحثين:
أتناولفيالمبحثاألولمجموعةالضوابطالعامةالتيتشتركفيهاالنصوصالجنائيةمعسائر
النصوصالقانونيةاألخرى .وأخصصالمبحثالثانيلبيانوتفصيلالضوابطالخاصةالتيتحكم
صياغةالنصوصالجنائيةعلىوجهالخصوص.

المبحث األول:
الضوابط العامة للصياغة التشريعية
شكلية،وإنماهيأوالًقبلكلشيء
ّ
إنصياغةالتشريعاتليستمجردإفراغللنصوصفيقوالب ّ
يدخلفيهاالتثبت
ومنثم
فكرقانونييردالنصوصلضوابطهاالقانونية،التزاماباألصولالمنطقية،
ّ
ّ
مناتفاقنصوصالتشريعالمقترحمعموادالدستور والقوانين السارية ،فضالًعنإجراءالتعديالت
التييقتضيهاالتجانسبينالقوانينالمشكلةللنظامالقانونيبالدولة،وكذلكإبرازالتناسقوالترابطبين
نصوصالتشريعالواحد.

)(2

()1الشيخلي،عبدالقادر()2014مرجعسابق،ص.14

()2وفاء،سيد(( .)1991وظيفةدائرةالفتوى والتشريعبدولةاإلماراتالعربيةالمتحدةفيمجالإعدادالتشريعاتوصياغتها) ،بحث
منشورفيمجلةالعدالة،إصدارو ازرةالعدلبدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة،العدد،66ابريل،ص.25
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ض-فيخطوتين:أوالهما:وضعاألحكامالمراد
حيثأنهالبدأنتأتيالصياغة-كماقالالبع 
النصعليهابأفضلطريقةممكنة.ثانيهما:وضعتلكاألحكامفيأفضلصياغةممكنة.

)(1

ابطوتفصيلهاالبدبداي ًة،منتحديدمعنىالضابطومفهومهفي
وقبلالشروع فيبيانالضو
ّ
اللغةواالصطالحعلىالنحواآلتي:
•تعريفالضابطلغ ًة:
وفعلهضبط.والضبطلزومالشيءوحبسه،يقالضبطالشيءأيحبسهبقوة،ورجلضابطأي
ُ
قويشديد(2).وفيالقاموسالمحيط:ضبطهضبطاًوضباطهحفظهبالحزمورجلضابطأيحازم).(3
ٍ
وللضبطمعانأخرىفياللغةولكنهاالتخرجعنمعنىالحصروالحبسوالقوة.
•تعريفالضابطاصطالحاً:
ُيعرفالضابطبأنه:المقياسالذييكونوجودهعالمةعلىتحققمعنىمنالمعاني،وعليه
يمكنالقولبأنالضوابطكلماكانوجودهامجتمع ًة،كانمحققاًلكمالالشيءالمطلوبإيجاده.
وبالتالي يمكن تعريف الضوابط القانونية بأنها :الوسائل واألدوات التي يكون وجودها مجتمع ًة
محققاًلكمالالصياغةالقانونيةالتيوجدتمنأجلها،بحيثأنهامتىاجتمعتحققتالهدف.

)(4

وبناءعلىماسبق،يمكنالقولبأنضوابطالصياغةهي)) :كافةالوسائل واألدواتالتيلها
ً
دةومبوبة
محد
عالقةبالفنالتشريعي،بتحويلاألفكـارواألهداف،إلىنصوصوقو
اعدكليةمكتوبةّ ،
ّ
ّ
تؤديإلىالمطلوب،معالقابليةللفهموأنتكونواجبةالتطبيقواإلل ازم)).
ّ

)(5



()1العزيز،عبدالحافظ(.)1991مرجعسابق،ص.64

()2ابنمنظور،جمالالدين،)1993(،لسانالعرب،ج،4ص،104مادةضبط.

()3الفيروزآبادي،مجدالدين،تحقيقمحمدالعرقسوسي()2005القاموسالمحيط،ط،8بيروت:مؤسسةالرسالة،ص.675
()4الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.44،43

()5الصراف،عباسوحزبون،جورج()1993مرجعسابق،ص.11
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يعيةبوجهعام،تحكمهاجملةمناألصولوالضوابطالتييسيرعليها
وعليهفإنالنصوصالتشر ّ
الصائغ التشريعي أثناء صياغته للنصوص القانونية ،مسترعياً من خاللها تحقيق أهداف التشريع
وغاياته ،وهذه الضوابط بمجموعها تشترك بها النصوص الجنائية في صياغتها مع صياغة سائر
النصوصالقانونية األخرى،ولما كانتهناكضوابطموضوعيةعامةوضوابطشكليةتخصلغة
ىفنيةلهاصلةبالشخصالصائغفإنهسيجريتقسيمهذا
التشريعوطر
يقةتدوينه،وثمةضوابطأخر ّ
ّ
المبحثإلىثالثمطالبعلىالنحواآلتي:
بحيثيتناولالمطلباألولمنهذاالمبحثبيان الضوابطالموضوعيةالمخصوصة .ويتناول
المطلبالثانيبيانالضوابطالموضوعيةالعامة .ويخصصالمطلبالثالثلبيانالضوابطالشكلية
(المتصلةبلغةالتشريعوطريقةتدوينه).والمطلبالرابعلتفصيلالضوابطالفنية(المتصلةبالشخص
الصائغ).

المطلب األول:
الضوابط الموضوعية المخصوصة التي تقتضي تحققها بعض عناصر الصياغة التشريعية
يعيةإتباعها؛وذلكبهدفإحكام
ثمةضوابطموضوعيةيتعينعلىالقائمبعمليةالصياغةالتشر ّ
ّ
النصوص،بحيثالتؤديإلىمخرجاتالتحققالغاياتالمتوخاةمنها.
ّ
يعيةفالبدمنتحديدهذهالضوابطالموضوعيةواإلشارةإليها
لذلك؛ولضمانجودةالصياغةالتشر ّ
بشيءمنالتفصيلوهيتنقسمإلىنوعين:
يعية،
ضوابطموضوعيةمخصوصة،تتطلبهاأويقتضيتحققهابعضعناصرالصياغةالتشر ّ
وهيماسأبينهافيهذاالمطلب.وأخرىموضوعيةعامة،تقتضيهاصياغةسائرالنصوصالقانونية،
سأحيلبيانهاإلىالمطلبالثاني.
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يعيةفيالفصلالثانيمنالدراسة،أن
لقدتقدمفيمعرضالحديثعنعناصرالصياغةالتشر ّ
كلعنصرمنهذهالعناصر )(1يتطلبعندصياغتهجملةمنالضوابط،والتيينبغيعلىالصائغ
القانونيمراعاتهافيعمليةصياغتهللنص،وبيانهاعلىالنحواآلتي:
الفرع األول – الضوابط المتعلقة بتحديد المخاطب بالصياغة التشريعية (الفاعل القانوني):
يعمدالصائغعندصياغتهللنصأوالقاعدةالقانونية،إلىتحديدالمخاطببالقاعدةالقانونية،
ّ
والذيستسريعليهأحكامها،فقديكونالنصأوالقاعدةموجهةإلىالعموموتسريعلىالكافة،وهو
الغالبفيصياغةالنصوصالجنائيةالعقابية.
وقدتسريعلىفئةمحددةبعينها،وقديكونالمخاطبونبهامناألشخاصالطبيعيين،وقديكونوا
ال ّبدمنمراعاةالضوابطالتاليةعندتحديدالمخاطببالصياغة
مناألشخاصاالعتباريين،وعليهف 
يعية:
التشر ّ
-1استخدامصيغةالمفردبدالًمنصيغةالجمع):(2
وذلكألناستخدامصيغةالمفردفيالصياغة،تفضيإلىإرساءالبساطةوالوضوحفيالتشريع
والسالسة في االنتقال ،مقارنة بصيغة الجمع والتي عادةما يؤدي استخدامها إلى اإلبهام والتعقيد
السيما وأنصيغةالمفرد،تضمنسهولةالتطبيقالعمليللقاعدة،وذلكمنخاللتحديدالفئةالتي
ينطبقعليهاحكمالقاعدةالقانونيةأوالنص،بدالًمنإيرادالحكمفيجماعةأوفئةمجهولةأومبهمة
الًاستخدامصيغةالمفردفيهذاالنص(منأتاحالفرارأوسهّلهلشخص،
مناألفرادالمخاطبين(3).فمث 
أوقفأوسجنوفاقاًللقانونعنجنحةعوقببالحبسحتىستةأشهر)

)(4

وتحديدمحلالقاعدةالقانونية(الفعل
يعيةفي:تحديدالمخاطببالقاعدةالقانونية(الفاعلالقانوني)،
ّ
()1تتمثلعناصرالصياغةالتشر ّ
القانوني)،وتحديدالحالةالتيينطبقعليهاالفعلالقانوني.وقدتقدمبيانهاوتفصيلهافيالفصلالثانيمنالدراسة.

()2نصراوين،ليثكمال(،)2017مرجعسابق،ص 397ومايليها.

()3محمودمحمدعليصبرة،أصولالصياغةالقانونيةبالعربيةواالنجليزية،مرجعسابق،ص384ومابعدها.
()4المادة1/229منقانونالعقوباتاألردني.
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هيأبلغبالداللةعلىالمعنىالمرادممالوكانتالصياغةبصيغةالجمع(منأتاحواأوسهلوا)...
والتيتفيداإلبهامعنصفةهذهالجماعةوتنظيمها.
-2التحديدعلىوجهيقطعالشكفيحالالفاعلالمتعدد:
قديتعددالفاعلفيبعضاألحكامالقانونية،والصائغالقانونيفيمقابلةهذهالحالة،يتعينعليه
التحديدالبينلكييقطعالشكباليقين،فيداللتهعلىالمرادمنالمعنى،الذيهوفيصددصياغته،
ّ
وعليهفإنكانالتعداديمكنحصرهفإنالصائغيتوجبعليهأنيلجأإلىذكرالتعدادبأشخاصهعلى
سبيلالحصر،كمافيصياغةالنصالمجرمللرشوة(كلموظفوكلشخصندبإلىخدمةعام ة
ّ
السنديك،طلبأوقبللنفسهأولغيره(1) )...
...وكلشخصكلفبمهمةرسمية،كالمح ّكموالخبيرو ّ
فقدحصرالنصالفاعلبالموظفوالشخصالمنتدبلخدمةعامةوالشخصالمكلفبمهمةرسمية.
وإنتع ّذر حصره  ،وكانمنشأنهأنيؤثرعلىالمعنىالمرادأوالمقصودبالحكمالمستفادمن
ٍ
يصارإلىالضبطبمصطلحواحد،ثمتعريفهحتىيشملالمدلولالمقصود
نصالمادةالقانونية،فعندئذ ُ
منالفاعلالقانوني)،(2ومثالذلككماوردفينصتجريمالجمعياتغيرالمشروعةوذلكبتعريف
النصلمصطلحالجمعياتغيرالمشروعةبأنها(:كلجماعةمنالناسمسجلةكانتأوغيرمسجلة،
تحرضأوتشجعبنظامها،أوبماتقومبهمنالدعايةعلىارتكابأيفعلمناألفعالغيرالمشروعة
التالية.)...

)(3

تجنباستخدامالضمائرللتعبيرعنالفاعلالقانونيماأمكن:3
فيالغالبيلجأالصائغللداللةعلىالفاعلفيالنصالقانونيإذاتكررذكره،إلىاستخدام
الضـمائـرلغـرضاإليجـازوتحـاشيالتكـرار،وعـليـهفـإنـهيتعينع ـلىالصـائـغعـنـدئـ ٍذمـراعـاةاستـخـدام 
()1المادة170منقانونالعقوباتاألردني.

()2صبرة،محمودمحمدعلي(.)2014االتجاهاتالحديثةفيإعدادوصياغةمشروعاتالقوانين،مصر:دارالكتبالقانونية،ص

.201

()3المادة1/159منقانونالعقوباتاألردني.
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الضميرفيالجملةبشكل واضح،ومراعياًإنكانللضميرأكثرمنمرجعيعودعليه ،فيجبأن
يكونالضميرقريباًمنالمرجع المراد،نفياًأليلبسفيفهمالمعنى،حيثأنهوكماهومقررفي
قواعداللغةالعربية،أنالضميريعودإلىأقربمذكورفيالعبارة،باإلضافةإلىأنهيتعينعليهأيضاً
مراعاةالترتيبفيالصياغة،بتقديممرجعالضميرأوالًوأنيكونالضميرمتأخ اًرعنهيردبعده،وكل
ذلكاليخلقلدىكلمنالمخاطببالنصالقانونيأولدىالقاضيالذييطبقالنص،أيلبسأو
غموضفيفهمالمراد.

)(1

-4استخدامصيغةالمبنيللمعلومبدالًمنصيغةالمبنيللمجهول:
يتعينأيضاًعلىالصائغفيمعرضتحديدهالفاعلالقانوني،استخدامصيغةالمبنيللمعلومبدالً
منصيغة المبنيللمجهول؛ وذلكألنهغالباًماتعجزصيغةالمبنيللمجهولعنتحديدمنيجب
عليه إتيانالفعلأو تركهعلىوجهالدقة .وبالتاليفقديخلقذلكنوعاًمنالغموضعندالتطبيق
وألنهمنكمالالتشريع،شموليتهووضوحه،فإنذلكيستدعياالبتعادعنكلمامنشأنهأنيؤدي
ادمنالنص،وذلككلهباستطاعةالصائغتجنبهبالتزامه
إلىالترددوعدمالوضوحفيتحديدالمر
ّ
األدق،والتيتعتبرصيغةالمبنيللمعلومإحداها.
بالصيغة ّ
ّ

)(2

فرضعليهالفعلأويلزمبه،
فصيغةالمبنيللمعلوم،تجبرالصائغعلىتحديدالشخصالذيي
ُ
ُ
فضالًعنأنهذهالصيغةأسهلللفهمكماأنهاتحددبدقةأطرافالعالقةالقانونيةدونأيلبسأو
غموض.

)(3

()1الشيخلي،عبدالقادر()2014مرجعسابق،ص.243

يعيةفيالمملكةاألردنية الهاشمية ،إعدادالشبكةالقانونيةللنساء العربيات،مؤسسة المستقبل ،2010،ص
( )2دليلالصياغةالتشر ّ
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()3نصراوين،ليثكمال(،)2017مرجعسابق،ص.400
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إالّأنهفيحالكانالفاعلالقانوني معلوماًبداه ًةأومنصوصعليهفيموضعآخر،فإنهال
ٍ
ضي ِّ
ألنهيعتبرحينئذبحكمالمعلوموغالباًمايتماللجوءإلىصيغةالمبنيللمجهول
رمنإغفاله؛ 
َْ
جازىالموظف)ففي
و(ي 
كهذهالحالةفينصوصالعقوباتوالجزاءاتالتأديبيةمثل( ُيعاقبكلمن) ُ
هذينالمثاليناستعملتصيغةالمبنيللمجهول؛ ألنمنسيوقعالعقوبةالجنائيةأوالجزاءالتأديبي
معلومومحددبنصوصقانونيةأخرى.

)(1

الفرع الثاني :الضوابط المتعلقة بإيضاح الفعل القانوني
اجبأومايحظرعليه
وهومايسندإلىالفاعلمنالتزامأوو
إنإيضاحالصائغللفعلالقانوني،
ّ
ُ
ُ
فعله،أومايخولهمنسلطةأوحقأواختصاص،يعتبرعنص اًرمهماًمنعناصرالصياغةويتعين
ُ
علىالصائغعندتحديدهالفعلالقانونيفيالنصأوالقاعدةالقانونيةمراعاةالضوابطالالزمةلذلك
ّ
وهيعلىالنحوالتالي:
توخيالدقةفيتوصيفوتوضيحالفعلالقانوني:1
يعيةإلىجانب
حيثي ّ
عدبيانوتوضيحالفعلالقانونيمنأهمعناصرومكوناتالجملةالتشر ّ
ُ
يعيةوالأنتؤديالغرضالمنشودمنهابدون
بيانالفاعلالقانوني،واليمكنأنتستقيمالصياغةالتشر ّ
البيانالجليلهذينالعنصرينالمهمين؛لذلكيتعينعلىالصائغأنيبذلكلمافيوسعهفيجعل
المعنىالمرادلدىتحديدهللفعلالقانونيجلياًوواضحاًيجسدخيرتجسيدماهيةاألفعالأوالمهام
التي يتوجبعلىالفاعلالقانونياإلتيانبها،أوتجنبها واالمتناععنهاعلىنحواليدعلبساًأو
غموضاًفيالفهموالتطبيق.
فيستبعد الصائغ المصطلحات غير المألوفة في تحديده الفعل القانوني ويستخدم ما هو شائع
ومألوفمناأللفاظفيالعرف التشريعي،كما أنهمنالضروريعلى الصائغاستخداممصطلحات
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.215
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وصفيةمحايدةقدراإلمكانوتجنباستخدامالمصطلحاتالمؤثرةعلىانفعاالتالقارئللنصتجاه
الموصوفوذلكحفاظاًعلىتطبيقالحكمالقانونيبحياد.
الوحشية،الهمجية)لتوصيففعلمامجرم ،قديكون
فمثالًاستخداممصطلحاتمثل(البشعة ،
ّ
لهاتأثيرسلبيعلىالمتهمعندتفسيرالحكمالقانوني.

)(1

-2استخدامصيغةالمضارعللتعبيرعنالفعلالقانوني:
ويتعينعلىالصائغاستخدامصيغةالمضارعفيالتعبيرعنالفعلالقانوني،وتجنبصيغة
الفعلالماضي،إالفيحالةكون
زمنالفعلالماضياليحملمعنىالمضيأوالفوات،ويردذلك
ُ
فيالجملالشرطيةالتييكونالفعلالماضيفيهاجواباًللشرط.
مثاله(إذابَلغالشخصسنالرشدجازلهمباشرةكافةالحقوقالمدنية)فالفعل(جاز) وإنكان
بمبناهإالأنمعناهاليدلعلىالمضيبلعلىالمستقبللوقوعهجواباًللشرط
صيغماضياً
ُ

)(2

فالصائغحتىيحققالغرضالمنشودمنصياغةالنص،يتعينعليهاستخدامفعلالمضارع
الغايةالتييسعىالمشرعلها،وهي
بصيغةالحاضر؛ألنهذهالصيغةتحققالهدفمنالتشريع و
ّ
ّ
االستم ارريةفياالنطباقعلىكافةاألوصافوالمراكزالقانونية،فالتشريعالينتهيحكمهعندتطبيق
واحد،وإنمايكونمستم اًرمااستمرالزمنوالتشريع،كماأناستخدامالفعلالمضارعبصيغةالحاضر،
أكثرتحديداًمنالمضارعالمكتوببصيغةالمستقبلبالنسبةإلىمجالاإللزامفيتطبيقمايقتضي
الفعل.

)(3

يعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية،إعدادالشبكة القانونيةللنساء العربيات ،مؤسسةالمستقبل ،2010،ص
( )1دليلالصياغةالتشر ّ
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يعية،رسالةدكتوراهمقدمةإلىجامعةالعلوم
()2شاعر،نصرهللامحمدأحمد(.)2013األصولاللغويةفيصياغةالنصوصالتشر ّ
اإلسالميةالعالمية،أيار،ص.3

يعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية،مرجعسابق،ص.94
()3دليلالصياغةالتشر ّ
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دالمشرعوقصدهألن؛
لذلكفإناستخدامالصائغصيغةالمضارعالحاضر ،هيأدلعلىم ار
ّ
هذهالصيغةاليقتصرأثرهافيالداللةعلىحدثمرتبطبالماضيانتهىبانتهائه،وإنمايمتدليشمل
الحاضر والمستقبل،وهناتكمنأهميةاستخدامصيغةالمضارعللتعبيرعنالفعلالقانونيكونأثره
القانونيينصرفإلىالحاضروالمستقبل.

)(1

-3استعمالصيغةاإلثباتبدالًمنالنفيللداللةعلىالفعلالقانوني:
يتعينعلىالصائغأيضاًانتقاءالصيغاألبلغفيوصفالفعلالقانوني،والتيباستخدامهاتُستبعد
كلصوراإليهامأوعدمالوضوحفيتحديدالفعلالقانوني،ومنهذاالقبيلاستخدامصيغةاإلثبات،
والتيتفيدالصفةالمباشرةفيتحديدالمعنى،علىعكسصيغةالنفيوالتييكونفيهاالمرادالتعبير
عنهغيرمباشر،وإنمامستفاداًمنالكالم.
وعلىسبيلالمثال:فإنهأدقفيالتعبيروأكثرإيضاحاأنيقال(يجبأنيتمالتحقيقمعالمتهم
كتابة)منأنيقال(اليجوزأنيتمالتحقيقمعالمتهممشافه ًة).
إالفيحالةاستعمالأسلوبالحصرأوالقصرفيالتعبيرعلىالمعنىالمراد،كأنيقال (ال
)(2

يجوزتوقيعالعقوبةعلىالموظفإالبعدالتحقيقمعهكتاب ًة)فهذااألسلوبأفادالحصربالكتابة.

المطلب الثاني:

الضوابط الموضوعية العامة للصياغة التشريعية
وهيالتيتقتضيهاصياغةسائرالنصوصالقانونية ،حيث البدأنتأتيالصياغة -كماقال
ض-فيخطوتين:أوالهما:وضعاألحكامالمرادالنصعليهابأفضلطريقةممكنةوثانيهما:وضع
البع 
تلكاألحكامفيأفضلصياغةممكنة(3) .وبناءعليهيتعينعلىالصائغمراعاةالضوابطالتاليةفي
صياغتهللنصوصالقانونيةوالتييمكنبيانهاعلىالنحوالتاليةفيالفروعاآلتية:
()1نصراوين،ليثكمال(،)2017مرجعسابق،ص.399

()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.180
()3عبدالعزيز،عبدالحافظ(.)1991مرجعسابق،ص.64
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الفرع األول :مراعاة مبدأ تدرج القواعد القانونية (هرمية التشريع)
يعيةليستبنفسالدرجةمنالقوةالقانونية،حيث
إنهوكماهومقررقانونياً ّ
،أنالنصوصالتشر ّ
أنهاتتفاوتقوتهابتفاوتالسلطةالتييصدرمنهاالنصالتشريعي؛ لذلكفهيوفقاًللفقهالقانوني

يعالعاديثمالتشريعالفرعي.
مرتبةبشكلهرمي،يكونفيقمتهالدستوريليهالتشر
ّ

)(1

فهيعلىهذامرتبةمناألعلىإلىاألدنىوفقاًلقوتهاوالجهةالمنوطبهاإصدارها،معضرورة
االلتزامبهذاالترتيب.فيكونالدستورفياألعلىثميليهالقانونثماألنظمةفالتعليمات.فهيمتسلسلة
تراتبياًمناألعلىلألدنى.
اتبي،يقتضيأنتخضعالقاعدةالقانونيةاألدنىشكالًوموضوعاً
فهذاالمبدأووفقاًلهذاالتسلسلالتر
ّ
إلىالقاعدةالقانونيةالتيتعلوها،بحيثيأتيمضمونهاوموضوعهامتوافقاًمعالقاعدةالتيتعلوها،
ّ
وكذلكوفقاًلإلجراءاتالتيحددتهاوعنالسلطةالمخولةبإصدارها والتيحددتهاالقاعدةاألعلى،
)(2

إالع ّدذلكخروجاًعلىمبدأالشرعية.
بحيثاليجوزلألدنىمرتبةأنيخالفاألعلىمرتبةو ُ

فمندونهذاالترابطالذييجسدهمبدأتدرجالقواعدالقانونية،يختلويتهاوىبناءالنظامالقانوني
لذلكفإنتدرجالقواعدالقانونيةعلىهذاالنحويعدأحدمقوماتالدولةالقانونية،وأنهاليمكنتصور
النظامالقانونيللدولةالقانونيةمندونهذاالتدرج.

)(3

فهذاالتدرجومايترتبعليهمنتفاوتفيالقوةالقانونيةللنصوص،يتركأثرهالبينعلىالصائغ
التشريعيمنجانبوجوبمراعاتهبأناليخالفالنصالذييصوغهنصاًآخرأقوىمنه،فإنكان
فيصددصياغةنصتشريعيعاديوجبعليهمراعاةحكمالدستوروإنكاننصاًفرعياًوجبعليه
الّ 
مراعاةالدستوروالتشريعالعادي،لذافإنهحرٌّيبالصائغمراعاةماسبقوتوخيالدقة،فيأ 
ط،1عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع،ص.45
()1الصراف،عباسوحزبون،جورج(،)2005المدخلإلىعلمالقانون ،
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(.)2012مرجعسابق،الكتاباألول،الجزءالثاني،ص.1057_1056

()3جمالالدين،سامي(.)2000تدرجالقواعدالقانونيةومبادئالشريعةاإلسالمية،ط،1اإلسكندرية:منشأةالمعارف.ص.17
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)(1

يصوغنصاًتشريعياًيتعارضمعنصوصأقوىفينصهاأوفحواها.

وباإلضافةإلىماسبق،فإنهيتعينعلىالصائغالتشريعي،أنيكونعلىدرايةبالتشريعات
النافذةفيالدولةوتدرجهافيالهرمالقانوني،لكياليصوغنصاًتشريعياًيخرقهذاالمبدأ،وبالتالي
يكونالنصالمصاغعرضةلإللغاءمنجانبالقضاءالدستوريأوالقضاءاإلداري.
الفرع الثاني :االلتزام بالسياسة التشريعية في صياغة النصوص القانونية
يعية:مسلكالجهةالمختصةبالتشريع،أوخطتهانحوتطبيقالسياسة
ويقصدبالسياسةالتشر ّ
العامة العليا بمجاالتها المتنوعة كالسياسية واالقتصادية واالجتماعية،من خالل التشريعات التي
تضعها.

)(2

إذاًفهيالفلسفةالتيتحكمعمليةالتشريع،وبموجبهذاالتشريعيجريتطبيقالسياسةالعامة
العليافيالدولة ،من خاللقواعدقانونية تتبعهذاالتشريع ،وتتميزبخصائصتجعل تطبيقهذه
السياسةملزمة،وهذايعنيأنالتشريعالمكتوب،هواألداةالتييتمبواسطتهاتطبيقالسياسةالعامة
العليافيالمجاالتالمختلفة.

)(3

يعية،وذلك
يعيةبالدولة،تعتبرالركيزةاألساسيةفيعمليةالصياغةالتشر ّ
وعليهفإنالسياسةالتشر ّ
ال
افقمعهذهالسياسةعلىنحويجسدتحقيقهاوخدمتها،و
منخاللامتثالإصدارالقوانين،بمايتو
ّ
يصطدممعهاأويعارضها.
يعية،يكونمؤداهالوصولإلىتطبيق
واالهتمامبالصياغةالمنضبطةوالمتوائمةمعالسياسةالتشر ّ
ح
يعيةفيمنتهىالوضو
دولةالقانون،منخاللسنتشريعجيدومتطورومتسايرمعالسياسةالتشر ّ

()1اللهيبي،عليأحمد(،)2019مرجعسابق،ص.58

يعيةالفلسطينيالصادرعنديوانالفتوىوالتشريعومعهدالحقوقبجامعةبيرزيت،ط،2000،1ص.27
()2دليلالصياغةالتشر ّ
يعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية،مرجعسابق،ص.30
()3دليلالصياغةالتشر ّ
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والدقة،ومفهوملدىعامةالناسوقابلللتطبيق.

)(1

وتعتبرالمبادئالعامةلكلدولة ،والتيتردفيدستورها ،وتكونذاتصلةبشكلالدولةونظام
الحكمفيها،تعتبرمنأهمالعناصرالموجهةللسياسةالتشريعيةللدولة ،وهنايتوجبعلىالصائغ
ّ
التشريعي أن يضعها ُنصب عينيه ،وال يتعداها أو يخرج عنها أو يتجاوز حدودها بأي شكل من
األشكال؛ ألنهاتعتبربمثابةاألسـسالتييمكنمنخاللهاقياسمدىالتزامالتشريعاتبمضمون
وجوهرهذهالقواعدالدستورية.

)(2

ة،قدتمتضمينهافيالعديدمن
يعي
ّ
كماأنهذهالمبادئالدستوريةالتيتشكلسياسةالدولةالتشر ّ
ّ
المعاهدات واالتفاقياتالدوليةالمتعّلقةبحقوقاإلنسان ،والتيتطالباللجانالمشرفةعلىتنفيذها
الدولاألعضاء،بااللتزامبمضمونهاوجوهرهافيتشريعاتهاالداخليةالصادرةعنها.

)(3

يعية
وفيهذاالصددقضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيحكملها  ّ
(أن السياسةالتشر ّ
الرشيدةيتعينأنتقومعلىعناصر متجانسة .فإنقامتعلىعناصرمتنافرةنجمعنذلكافتقاد

الصلة بين النصوص ومراميها،بحيث ال تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها ،النعدام
يعية-فيالدولةالقانونية-ه وارتباطها
الرابطةالمنطقيةبينها،تقدي اَربأناألصلفيالنصوصالتشر ّ
عقالًبأهدافها،باعتبارأنأيتنظيمتشريعيليسمقصوداًلذاته،وإنماهومجردوسيلةلتحقيقتلك
يتعيندائماًاستظهارماإذاكانالنصالطعينيلتزمإطا اًرمنطقياًللدائرةالتييعمل
األهداف،ومنثم ّ
ّ
فيها،كافالًمنخاللهاتناغماألغراضالتييستهدفهاأممتهادماًمعمقاصدهأومجاو اًزلها).

)(4

()1السيد،محمدعزت(.)2010ورقةعملبعنوان(تجربةمصرفيإعدادوصياغةومراجعةمشروعاتالقوانين)قدمتفيمؤتمر
ص.1
عملبعنوان(تجاربالدولالعربيةفيإعدادوصياغةمشروعاتالقوانينمقارنهباالتجاهاتالدوليةالحديثة)،دبي ،

يعيةفيالعراق،بحثمنشورفيمجلةالكوفةللعلومالقانونية
()2نعمة،أحمدعبيس(.)2014التشريعالسليمومعوقاتالعمليةالتشر ّ
والسياسية،العراق:كليةالقانونجامعةالكوفة،مجلدرقم،7ص.52

يعيةالفلسطيني،مرجعسابق،ص.40-34
()3دليلالصياغةالتشر ّ

( )4حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيقضيةرقم  114لسنة  21قضائيةالمحكمةالدستوريةالعليا(دستورية)تاريخالجلسة

2يونيهسنة.2001
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وعليه فإن الصائغ التشريعي يتعين عليه قبل صياغته للنص ،استظهار الصلة الوثيقة بين
النصوص المراد صياغتها ومراميها التي تحددها السياسة التشريعية للدولة،ومدى إمكانية تحقيق
يعيةبشكلسليم.
الرابطةالمنطقيةبينهما،لتغدوهذهالنصوصوسيلةلتحقيقأهدافالسياسيةالتشر ّ
الفرع الثالث :مراعاة االلتزامات الدولية
إنهومنالمستقرعليهقانونياً،أنالمعاهداتأواالتفاقياتالدوليةمتىماتمالتصديقعليها
ومرتباإلجراءاتالدستوريةالمقررة،فإنهاتدخلفيالنسيجالتشريعيللدولة،وتصبحجزءاليتج أز
ّ
ٍ
منه،ويتوجبعلىالدولةعندئذأنتتخذاإلجراءاتالمالئمةبمافيهاالتشري عيةلتنفيذالمعاهدة،وبما
يتفقمعأحكامهاووفقمايقتضيبهدستورالدولة.

)(1

اعلىسويةواحدةفيتقييمهمللقيمةالقانونيةللمعاهدة،إذتحتلالمعاهدةفي
ثمإنالدولليسو
ّ
ّ
بعضالدولمكانةتجعلهافيمنزلةأعلىمنالدستور ،وبعضالدوليساويهابالدستور ،والبعض
جعلهافيمنزلةوسطبينالدستوروالقانون،فيحينأنالبعضأنزلهامنزلةالقانونبالدرجةوالرتبة،
وأياًكانمقامهاورتبتهاوقيمتهاالقانونيةفينظامالدولةالقانوني،فإنالدولةملزمةبمجردالمصادقة
عليهابأالّتُقرأيتشريعاتتتعارضوأحكاماالتفاقيةأوالمعاهدةالمبرمة.

)(2

حيثأنالعديدمنالصكوكالدوليةأضحتتتضمنمايعرفبآليةاالستعراض،وهومايعني
ّ
بأنتقومكلدولةطرففيالصكالدولي،وبصفةدورّيةباستعراضالجهودالمبذولةعلىالمستوى
الوطنيفيمجالتنفيذمبادئ وأحكامهذاالصك،وتعتبرمنأهمالجهود المبذولةعلىالمستوى
الوطني،والتيتكونمحالًّلعمليةاالستعراضفيالجهودالمبذولةفيالمجالالتشريعي،سواءتمثلت
فيقوانينجديدةصدرتتلبيةألحكامالصكالدولي ،أوقوانينساريةألغيتأوعدلتللتوافقمع
االلتزاماتالمتوّلدةعنهذاالصك.

)(3

()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012الكتاباألول،جزء،1مرجعسابق،ص.244

يعيةلجمهوريةالعراق،مجلسالنواب،منشوراتمجلسالنوابالعراقي،بغداد،طبعةعام،2014ص.24
()2دليلالصياغةالتشر ّ
()3دليلجمهوريةمصرالعربيةإلعدادوصياغةمشروعاتالقوانين(،)2018و ازرةالعدلالمصرية،اإلصداراألول،ص.29
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وعليهفإنهينبغيعلىالدولةأنتوائمأحكامتشريعهاالداخليمعماانضمتإليه،أوأبرمتهمن
اتفاقياتأومعاهداتدولية،ومنهنافإنهيتعينعلىالصائغالتشريعيفيمعرضصياغتهللنصوص
القانونية،أنيراعياالتفاقياتالتيانضمتإليهاالدولة،وذلكبالوقوفعليهاعندصياغتهللنصوص
المراد صياغتها ،ومراجعةالمعاهدات واالتفاقياتالدولية ذاتاألثرالملزملمراعاةانسجامالقوانين
الوطنيةمعالمعاهداتواالتفاقياتالدولية،وضمانعدماإلخاللبأحكامها،حيثأنذلكيعدمؤشر
علىاحترامالقانونالدوليودليلللسمعةالجيدةعلىالصعيدالدولي.

)(1

وبالمقابلفإن عدممراعاةالصائغلذلك ،من شأنه أنيؤديإلى إثارةالمسؤوليةالدولية على
الدولة،جراءعدمالتزامهابتعهداتهاالدولية،وتمردهاعلىأحكامالقانونالدولي.
ّ
الفرع الرابع :توخي الدقة في استعمال المصطلحات بالشكل األمثل في عملية الصياغة
يعية،علىقدرعظيم
يعتبراالستخداماألمثلللمصطلحاتالمستعملةفيعمليةالصياغةالتشر ّ
مناألهمية،حيثيش ّكلذلكضمانةأكيدةللفهمالسليمألحكامالنصوصمنقبلالمخاطبين بها،
ولقصرمجالاالجتهادفيتحديدمعانيتلكالمصطلحاتوالتكّلففيتفسيرهاوتأويلهااألمرالذي
ينعكسأثرهعلىوحدةالتطبيقنتيجةتباينالتأويالتواختالفوجهاتالنظر.
ولضمانتحقيقاالستخداماألمثلللمصطلحاتفيالنصوصالقانونيةأثناءعمليةالصياغة،
ئغالتنبهإلىاعتباراتالوضوحباستخدامالمصطلحات،وهذهاالعتباراتعلى
فإنهيتعينعلىالصا
ّ
النحواآلتي:
أوالً–الحرصعلىاستخدامالمصطلحاتالفنيةالمتخصصةالمتعارفعليها:
ويقصدبالمصطلح:اللفظالذياصطلحأوتعارفعليهأهلعلمأواختصاصمعينفيمابينهم
ن
بإطالقهعلىشيءأوأمرأومعنىمعين،بحيثيتبادرإلىالذهنعندإطالقذلكاللفظ.حتىأ 
()1دليلالصياغةالتشريعيالفلسطيني،ديوانالفتوىوالتشريعبو ازرةالعدلومعهدالحقوقبجامعةبيرزيت،مرجعسابق،ص.40
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)(1

البعضيرىأنالمصطلح،هوعصبالنصالقانوني.

أما
فمصطلحالخطأيحملعدةمعانيفياللغة،منهاالخطأضدالصوابومنهابمعنىالذنبّ ،
معناهاالصطالحيقانونياًفهو:مخالفةقاعدةأونظامكانالواجباحترامه.

)(2

وبناءعلىماسبقفإنهقدتختلفداللةاللفظاللغويةعنداللتهعندأهلاالختصاصفمثال:
تعرفمنهاعلىأحكامالجزئياتمثل-
مصطلح(قاعدة)يرادبهفيعلمأصولالفقه(قضية ّ
ةي ّ
كلي ُ
كلأمرللوجوب.)-

)(3

بينمايرادبالقاعدةعندالمهندسيناإلنشائيينمعنىآخرمختلفتماماً.وبالمقابلفإنعلمالقانون
له مصطلحاته الخاصة به فمثالً :لكلمة األصول والخصوم في علم القانون معناهما مختلف عن
معناهمافيعلم المحاسبة .وأبعدمنذلكفإنلكلفرعمنفروعالقانونلهمصطلحاته الخاصة،
والتيتحملمدلوالًخاصاًفيخصوصهذاالفرعمنالقان ون.
لذلكيجبعلىالصائغعندصياغتهللنص،استخدامالمصطلحالمتعارف عليه ،وأن يستخدم
المصطلحاتالفنيةالخاصةبفرعالقانونالمتعلقبهالتشريع.

)(4

ولذلكفقدأكدمؤتمرمسؤوليإداراتالتشريعفيالدولالعربية،فيتوصياتهبدورتهالتاسعة
يعيةالخاصةبهومراعاتهلها.
المشرعمصطلحاتهالتشر ّ
علىمدىاألهميةوالضرورةالبالغةالحترام ّ

)(5

يبأنه(إذاأوردالمشرعمصطلحاًمعيناًفي
لذلكفقدقضىقسمالتشريعبمجلسالدولةالمصر
ّ
ن
نصمالمعنىمعين،وجبصرفهإلىمعناهفيكلنصآخريردفيه،وذلكتوحيداًللغةالقانو 
()1بيومي،سعيدأحمد(.)2007لغةالحكمالقضائي(دراسةتركيبيةداللية)،ط،1القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.23

()2الحلفاوي ،حمديحسن( .)2003ركنالخطأفيمسؤوليةاإلدارةالناشئةعنالعقداإلداري ،ط ،1أطروحةدكتوراهمقدمةإلى
جامعةالقاهرة،ص.19-18

()3الحصري،أحمد(.)1986نظريةالحكمومصادرالتشريعفيأصولالفقهاإلسالمي،ط،1القاهرة:دارالكتابالعربي.ص.7
()4فتحالباب،عليوةمصطفى(.)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.171-170

ت،2009/12/10-8،
()5ينظر:التوصياتالصادرةعنالمؤتمرالتاسعلمسؤوليإداراتالتشريعفيالدولالعربية،المنعقدفيبيرو 
منشوراتالمركزالعربيللبحوثالقانونيةوالقضائيةلجامعةالدولالعربية،التوصية.12
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ومنعاًللبسفيفهمهواإلبهامفيحكمه،وتحرياًلوضوحخطابهإلىالكافة)

)(1

ث
ثانياً–استعمالالمصطلحاتالسائدةبالعرفالتشريعيبالدولةمعتفضيلالمصطلحاألحد 
يعبلغةومصطلحاتالدولةالتيسيطبق فيها ،وأنتتماشىصياغة
فإنهينبغيأنيصاغالتشر
ّ
يعيةبالدولة،ألن همنتمامالوضوحاستخدامالمصطلحالسائد
التشريعمعالعرفالسائدفياللغةالتشر ّ
بالعرفالتشريعي،والمألوفوالشائعأكثربينالعامة.
االستغناءعمايماثلها
وعليهفإنهيجدربالصائغاستعمالالمصطلحاتالقانونيةالسائدةبالدولة،و
ّ
منالمصطلحاتغيرالسائدةأوغيرالمتعارفعليهاالتيتقابلهاأوتقتربمنهافيالمعنى،فالتشريع
يصاغبلغةبلدهوبمصطلحاتمنسيطبقعليهم.

)(2

غيرأنهاليعنيذلكاالنغالقالتاموالجمودفياستعمالالمصطلحاتالخاصةبالدولةفحسب،
حيثأنهأضحىفيعصرناالراهنمسايرةالمصطلحاتالتيشاعاستعمالهاعلىالمستوىالدولي،
مفرمنه لمواكبة التشريع تطورات الواقع
أو تلك المصطلحات الناجمة عن التطور العلمي أم اًرال ّ
ته،فينبغيأنتتطورلغةالتشريعبمافيذلكالمصطلحاتالمستعملةكيتسايرمقتضيات
ومساير
ْ
العصروتواكبركبالتطورالعلمي،وماصاحبذلكمناستعمالمصطلحاتحديثةالسيماوقد
ساعدعلىتأثّرلغةالتشريعبالمصطلحاتالسائدةدولياًسرعةوسهولةوسائلاالتصال،باإلضافة
ىالبعضأنهأضحىاألمربأنكلد ولة
إلىزيادةسبلالتعاونبينالدولفيجميعالمجاالت،وير
ّ
أصبحتالتستطيعسنقوانينهابمعزلعنالقوانينواالتفاقياتالدولية.

)(3

والسيماأنهأضحىهناكقوانينموحدةدولياًأوإقليمياً،وأصبحيسترشدبهافيإعدادالتشريع
الوطني،فيتعينعلىالصائغأيضاًاستعمالالمصطلحاتاألحدثنسبياً ،والتيرسختفيالفكر
ص.744
()1نقضمصري26يونيو،1967،مجموعةأحكامالنقض،السنة()18قاعدة( ،)149
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.172

()3صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005أصولالصياغةالقانونية،مرجعسابق،ص7
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)(1
يؤثر
القان وني .وعلى سبيل الحصر الفكر القانوني التشريعي وليس الفقهي فالصائغ ينبغي أن ْ

المصطلحاتالمستعملةفيحقلالتشريع،ويتجنبالمصطلحاتالخاصةبالفقهالقانوني؛ألنالعمل
التشريعي والصياغةالمرتبطةبه،تختلفانعنالعملالفقهي ،ال سيما وأنلكلمنالتشريع والفقه
وظائفهوأدواتهواآللياتالخاصةالتيتحكمعمله.

)(2

ثالثاً–الثباتفياستخدامالمصطلحات
(استخداملفظموحدلإلشارةإلىنفسالشخصأونفسالشيءأو
ويقصدبثباتالمصطلحات:
ّ
نفسالفعلداخلالوثيقةالقانونية).

)(3

)يعد
حيثأن استخدامالمرادفاتوتنويعاأللفاظفيالصياغةاإلنشائية(مقال ًة،شع اًر ،أونث اًر ُ
دليالًعلىسعةبيانالكاتبوعظيمبالغتهوحسنأسلوبه،إالّأناألمرمختلففيالصياغةالقانونية،
سيمافياللغة
والتشريعيةعلىوجهالخصوص،فإنهقديؤديإلىاللبسوالترددفيترسيخالمعنىال ّ
العربيةالتيتعداألثرىفيتنوعاأللفاظوالمترادفاتعنباقياللغات،حيثأناأللفاظأوالمصطلحات
قدتبدوللصائغأنهامترادفةوتحملذاتالمعنىإالّأناألمرقديبدوعلىعكسذلكأحيانا.
ن(السرعة)و(العجلة)تبدوانمت اردفتينإالّأنهماليستاكذلكفالسرعة
فعلىسبيلالمثال:الكلمتا 
االعجلةفهيالتقدمفيمااليجبالتقدمفيه.
أم
ّ
تعنيالتقدمفيماينبغيالتقدمفيه،و ّ
أن
وعلى صعيد األفعال فالفعالن (جلس) و(قعد) ،وإن كانا يشتركان في عموم المعنى ،إالّ ّ
الجلوسيعنياالنتقالمنسفلإلىعلو،وهويختصبالنائمإذااستيقظ،فيقالعنهجلسأواستوى
جالساً.
أماقعد:فيعنياالنتقالمنعلوإلىسفل،وهويختصبمنكانواقفاً،فيقاللهاقعد.
ّ
()1دليلالصياغةلجمهوريةالعراقمرجعسابق،ص.43
()2الشيخلي،عبدالقادر()2014مرجعسابق،ص.92

()3صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.299
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وعليه فإنه يعتبر ذلك مؤكداً على ضرورة مراعاة مبدأ ثبات المصطلحات في مجال صياغة
النصوصالقانونية،وذلكلدرءأيالتباسيمكنأنينشأعنهخالف،قديؤديإلىاختالفاأللفاظ
المستعملةللتعبيرعنالمعنىالواحد.

)(1

ويتعينعلىالصائغالثباتوباضطرادعلىاستخدامالمصطلحاتذاتهاللتعبيرعنمعنىمعين،
فإنمنشأنذلكأنيؤديإلىتوحيدأسلوبالصياغةاللغوية،سواءفيالتشريعالواحدأوفيجميع
التشريعات.
فمثالًإذااستعملتكلمةحبسفيجملةللداللةعلىمعنىما،فإنهاليجوزاستعمالكلمات
نحوسجن،أواعتقالفيجملأخرىمنالنصللداللةعلىالمعنىذاته،لمابينهامناختالففي
الداللة.

)( 2

الفرع الخامس :مراعاة ضوابط صياغة التعريفات وتجنب التوسع بإيرادها
أنيتركالمشرعالتعريفاتللفقهوالقضاء،
إناألصلهوعدماللجوءإلىالتعريفاتفيالتشريع،و
ّ
ٍ
ععندئذلوضعتعريفللفظةأوعبارةمعينة،السيماإذا
إذادعاالحالإلىذلك،فيتدخلالمشر
إالّ
ّ
كانتالكلمةجديدةأوغيرمألوفة،كماهوالحالفيالمصطلحاتالحديثةكالتوقيعاإللكتروني،أو
كانمدلولهايحتاجإلىتحديد.

)(3

يعية،إالّأنهاومعتقدمالزمنقدتصاببالجمودالذياليتفق
وبالرغممنأهميةالتعريفاتالتشر ّ
معتطورالنظمالقانونية،إذتقصرالمرادعلىمعنىمحددقداليغطيالمرادفيمراحلمتقدمةمن
ذلكعناء كبي اًرمن جمودها،فيتحايلفي التخفيف منهذا
جراء
الزمن،
ومنثم يعاني الفقه من ّ
ّ
ً
الجمود،وكذلكقديؤديإلىتقييدحريةالقاضيفيتطبيقالنصوص.باألخصتلكالتعريفاتالتي 
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.177-176

يعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية،الصادرعنالشبكةالقانونيةللنساءالعربيات،مرجعسابق،ص.98
()2دليلالصياغةالتشر ّ
ص.97
()3فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
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يمكنأنتتبدلمفاهيمهامنوقتآلخر.

)(1

وقديلجأالصائغإلىإنشاءالتعريففيحالوضعمدلوللعبارةتكررذكرهافيالتشريع،كعبارة
(اإلجراءاتالقضائية)،فيحددالتعريفالمعانيالمخصصةلهاوالمقصودبها،وعادةًماُيفردالتشريع
مادةمستقلةفيصدرمواده،تعالجتحديدمعانيالمصطلحاتالمتكررذكرهاضمنموادالتشريع،
أمافيحالكانتالعبارةأوالكلمةمستعملةلمرةواحدةفيالتشريع،فيتمتعريفهاضمنالمادةالواردة
وّ
فيهامتىاحتاجاألمرإلىتوضيحمدلولها.
ىمطوليتكررذكرهبمواضعكثيرة،فيتمالتعبير
يفألجلاختصارمسم
ويتماللجوءأيضاًللتعر
ّ
ّ
ّ
عنهبكلمةواحدةيشارإليهابالتعريف،وهومايسمىباألسلوبالموجز،كتعريفرئيسمجلساإلدارة
بالرئيسإيجا اًز.
وقديردالتعريفلتوضيحمعنىمصطلحأوكلمةذاتطابعفنيأوتقني،وقديتماللجوءللتعريف
ى ٍ
يضيقمن
أيضاًبحالاستخداممصطلحغيرفنيأو تقني ،ممايفهمهمنيجيدالقراءة،عل 
نحو ّ
ٍ
هعلىبعضمنه،وهو مايعرفباألسلوبالضيقمثلاستعمالكلمةقاضي
معناهالمعروففيقصر
للتعبيرعنقاضيالصلح.
ٍ
علىنحويوسع
وقديكونبحالاستخداممصطلحغيرفنيأوتقنيممايفهمهمنيجيدالقراءة،
منمعناهالمعروف،بإضافةمعنىجديداليشملالمعنىالعاديللكلمة،ليشملماهوأكثرمنهوهو
ِّ
لوبالموسع،ويعتبرالتعريفإذاجرىخالفاًللحاالتالسابقةضرباًمنالغموض
مايسمىباألس
ّ
ّ
ععليهلسبباإلتيانبه،فاليلجأإليهإالّلتحقيق واحدأوأكثرمناألغراض
وعدمالفهمممنيطّل
ُ
السابقذكرها.

)(2

يفات،ويتوجب
وثمةضوابطيتعينعلىالصائغالتشريعيمراعاتها،فيمعرضصياغتهللتعر
ّ
ّ
عليهالتقيدبها.
()1خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(.)2020مرجعسابق،ص.169

()2دليلجمهوريةمصرالعربيةإلعدادوصياغةمشروعاتالقوانين(،)2018مرجعسابق،ص.45
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وهذههيأبرزضوابطصياغةالتعريفات:
.1ضرورةمراعاةطبائعاألمورفيالتعريف،فينبغيتجنبتعريفأيعبارةأوكلمةبتعريفبعيد
عنالمعنىالمعروفأوالمتواترلها،لمايكون
فيذلكليللمعنىالذيأُطلقعلىالكلمةأوالعبارة.
ٌّ
.2فيحالتّمتعريفعبارةأوكلمةفيالتشريع،وجبالثباتعلىاستعمالهذهالكلمةحسبماوردت
ثم يستخدم المعنى
في مادة التعريفات ،فال تستخدم الكلمة أو العبارة في بعض نصوص التشريع ّ
المعرفةبهفيبعضهااألخر،فمثالً متىما  ُع ّرف رئيسمجلساإلدارةبأنه(الرئيس)فينبغيأن
عبرتارةًبالرئيسوتارةًأخرىبرئيسمجلساإلدارة،لئال
تستعملبكلموادالتشر
يعبهذهاللفظة،فالي ّ
ُ
يسريالغموضإلىتحديدمدلولالرئيس.
ةالمعرفة،وأاليكونمجردترديدلها
.وجوبتضمنالتعريفمايوضحويحددمعنىالكلمةأوالعبار
3
ّ
ّ
لميضفللمعنىأيجديد.
يفاتالفقهية،وتجنبهاقدراإلمكانوتركهذااألمرللفقه
.4عدماإلفراطفيالتعريفات،وبخاصةالتعر
ّ
والقضاء،لئاليؤديذلكإلىتضييقالمعنى،وباألخصالتعريفاتالتييمكنأنتتبدلمفاهيمهامن
وقتآلخر.
.5ضرورةتعريفالكلمةأوالعبارةالتيمنشأنهاأنتثيرخالفاًأولبساًحولمعناهاأومدلولها،
وتجنبتعريفالعباراتذاتالمعنىأوالمضمونالمعروفوالمستقربالنسبةللمتعاملينبها.
ّ

)(1

طالعالصائغعلىكافةالقوانينالساريةذاتالصلةبالنصوصالمرادصياغتها،لئاليتم
.6وجوبإ ّ
ٍ
انينعلىنحومخالف،دون
وضعتعريفمغايرفيمعناهلكلمةأومصطلحسبقتعريفهفيتلكالقو
وجودمبررواضحلمغايرةالمعنى.
ةذلك،حيثأناألحكاميكونتضمينها
يفأليأحكامموضوعية،لعدممنطقي
.7عدمتضمينالتعر
ّ
ّ
فيموادمتنالتشريع،وليسضمنالتعريفات.
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.102-99
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يف،بحيثيجمعبينهمافيذاتالعبارة،فتصبحذات
.8عدمتضمينالعبارةالواحدةألكثرمنتعر
ُ
العبارةمرجعاًلتحديدمعنىكلمنالمصطلحين.
.9جرتالعادةفيمستهلبعضالتعريفاتإدراج(مالميدلسياقالنصعلىغيرذلك)ويتوجب
ة،وتجنبإيرادهالئاليؤديذلكإلىحدوثمشكالتعندالتطبيق،
علىالصائغعدمإدراجهذهالعبار
ّ
جراءتفاوتأفهامالمخاطبين،نتيج ًةلتفاوتملكاتهموقدراتهمعلىتحديدمدلولالسياقبالنص.
ّ
المحالإليه تعريفاً ،فالتكوناإلحالةعلىحكم
.10يتوجبفيحالاإلحالةإلىتعريفأنيكون ُ
يعمحلالصياغة؛ألنهيتوجبأاليحيلالتعريفإالّإلىتعريف.
واردفيالتشر
ّ

)(1

الفرع السادس :عدم النص على ماال طائل منه في إنشاء الحكم المراد صياغته
يعيةأنتكوناأللفاظوالعباراتمتناسبةبالقدرالالزم
ّ
إنمنسماتحسنوجودةالصياغةالتشر ّ
ارلماسبقالنصعليهبموطنآخر،حيثأنالحكم
معالحكمالمراد صياغته،دونماتزّيدأوتكر
ّ
المرادصياغتهإذاكانيفرضهنصقانونيآخر،فإنهالمحلإلعادةالنصعليهمرةأخرى،الن
كالمالمشرعيكونعلىقدرماينشأبهالحكمالقانونيدونمازيادةأونقصان،بحيثينبغيأنتكون
ّ
اظالمستعملةفيعمليةالصياغةبالقدرالالزملسنالحكم،أمااأللفاظغيرالالزمةلسنالحكم
األلف
ّ
يهالمشرععنه.
يدالمشرعتقريره،فإنهاتمثلتزّيداًينبغيتنز
الذيير
ّ
ّ

)(2

ومثالعلىذلك:عدمالحاجةإلىالنصعلىإلزاميةالقانونللمخاطبينبأحكامه،أوحتىالنص
امهمبتنفيذه؛ألنالقانونإنمايكتسبقوةإلزامهمنكونهقانوناًواليحتاجالبتّهالكتسابهذه
علىالتز
ّ
القوةبأنيتمالنصباللفظصراح ًةعلىذلك،كأنيقالتلتزمالكافةأوالجهاتبأحكامهذاالقانون،
إالفيحالكانالمرادبمثلهذاالنصتحديدمجالانطباقأحكامالقانونوفيهذهالحالة،ومن

()1دليلصياغةجمهوريةمصرالعربيةإلعدادوصياغةمشروعاتالقوانين(،)2018مرجعسابق،ص46-45
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.265-264
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حسن الصياغة أنتكونصياغة النص على النحواآلتي(:تسري أحكام هذا القانونعلى.)...
وكذلككأنيردالتكراربقانونعاديلماهوواردفيالدستور،فمبدأالشرعيةمثالًتنصعليهمعظم
ت (1) .وعليهفإنهيتعينعلى
دساتيرالدول،إالأنهقديتكررالنصعليهصراحةفيقانونالعقوبا 
ةأنيتجنبفيصياغتهعندإنشائهللحكمالتشريعيالمرادصياغته،كلما
الصائغالتشريعي،ضرور
ّ
يعتبرزائداًعناللزوم.

)(2

وألنالتزّيدوكذلكالتكرارمنالعيوبالتيتؤثرسلباًعلىمضمون
القاعدةالقانونية،فتزيدمن
ّ
غموضهاوصعوبةتفسيرها ،حيثأنهاتؤثرسلباًعلىشكلالقاعدةفينتفيعنهاصفةاالختصار
باإلضافةإلىأنهيثيراالمتعاضبحسبان
القانونية،
واإليجازالضروريتينلحسنسالمةوإخراجالقاعدة
ّ
ُ
أنهينبغيأنيبقىالمشرعمنزهاًعناللغووالتزّيدوالعبث.

)(3

المطلب الثالث:
الضوابط الشكلية للصياغة التشريعية
ابطالشكلية،اليقلأهمي ًةعنااللتزامبالضوابطالموضوعيةلعملية
إنااللتزامبالمحدداتوالضو
ّ
رفيدقةوقيمةالنصوصبالمنظومةالقانونية
يعي
ة،حيثأنكالهمايكملاآلخر،ويؤثّ
ّ
الصياغةالتشر ّ
ّ
داخلالدولة.
ويقصد بالضوابط الشكلية للصياغة التشريعية :مجموعة المسائل الخاصة بتهيئة العبارات
ٍ
ة،وبناؤهاعلىنحوسليموفققواعدمخصوصةوتقسيم
المستخدمةفيصياغةالنصوصالقانوني
ّ
وتبويبمخصوص،يؤديإلىالمطلوب،معقابليةللفهموإمكانيةاإللزاموالتطبيق.

()1فرج،توفيقحسن(،)1988مرجعسابق،ص.431

()2صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص385

ص.270
()3فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
()4خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(.)2020مرجعسابق،ص.159

)(4
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لذلكفإنهيتعينعلىالصائغمراعاةهذهالضوابطالشكليةفيصياغتهللنصوصالقانونية،والتي
تتمثلفيمراعاةالتبويبالمنطقيفيالتشريع،وكذلكمراعاةمنطقيةتصنيفالنصالتشريعيوتتابعه،
باإلضافةإلىالتزاماإليجازفيصياغةالنص،ويمكنبيانهذهالضوابطعلىالنحوالتاليفيالفروع

الثالثاآلتية:
الفرع األول :مراعاة التبويب المنطقي في التشريع
يعمناألولياتالتييجبعلىالصائغالتشريعيااللتزامبها،حيث
عدالتبويبالشكليللتشر
ُي ّ
ّ
ظمة،وتسلسلمنطقيألحكامالتشريعبحيث
أنحسنالتبويبمنشأنهأنيضعالقارئأمامأفكارمن ّ
يسهللهالرجوعإليهاوفهممضمونها.

)(1

القانونية في رابط واحد برباط منطقي متماسك متدرج
وهو عبارة عن عملية جمع النصوص
ّ
حكم،ليحكمبناءالقانونوتنظيمهوترتيبموادهوكتابةعنوانهومواداإلصداروالتعريفاتوذلككله
وم
ُ
ُ
ة،ويكشفعنفلسفةالمشرعمنوراءإصدارالتشريع،وبالتالي
اعدالقانوني
يساعدعلىحسنفهمالقو
ّ
ّ
ُ
تطبيقهتطبيقاًصحيحاً.

)(2

اداليقلأهمي ًةعنصياغةعبارات ها ) ،(3حيثأنالمادةالتيتوضعبغير
ثمإنترتيبالمو
ُّ
ّ
موضعهاالمنطقيتُشعرعندقراءتهابالخللفيالترتيب ،هذافضالًعنأنموضعالمادةقديكون
لهأثرهفياستنباطماتدلعليهمنأحكام.
ويشملهذاالترتيبتقسيمالتشريعإلىأقسامبحسبحجمه؛ليسهلعلىالمختصأوالمخاطب
ادوتبويبهايعتبرداللةعلىالمهارةفي
يع،فحسنترتيبالمو
الوصولإلىمايريدمنأحكامفيالتشر
ُ
ُ

يعيةللجمهوريةالعربيةالسورية،منشوراترئاسةمجلسالوزراء،دمشق،أيار،2019ص.48
()1الدليلاإلسترشاديللصياغةالتشر ّ

()2السنهوري،عبدالرزاق(((.)1936وجوبتنقيحالقانونالمدنيالمصري))،مقالمنشورفيمجلةالقانونواالقتصادالتييصدرها
أساتذةكليةالحقوقجامعةالقاهرة،السنةالسادسة،العدداألول،ص.18

()3صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.36
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عددليالًعلىعدمالمكنةفيالصياغة
التقسيمي ّ
صياغةالتشريعات،وبالمقابلكلخللفيالتبويبو
ُ
يعية.
التشر ّ
صاغإلىاألقسامالتيتناسبه،معترقيم
يعالم َ
ويتعينعلىالصائغالتشريعيتقسيمموضوعالتشر ُ
موادهوفقاًلمايأتي:

)(1

.1تقسيمالتشريعإلىكتب:ويكونذلكفيالتشريعاتالكبرى ،كماهوالحالفيقانونالعقوبات
مثالً.
ى
ب-عل 
فيحالكانمقسماًلكت 
.2تقسيمالتشريعإلىأبواب(التبويب)أوحتىتقسيمكتبالتشريع-
ّ
ع،وقدتقسمالفروعإلىأقسام.
اب،ثمتقسماألبوابإلىفصول،والفصولإلىفرو
أبو
ّ
ّ
التيقدتقسمبدورهاإلىبنود،ثمإلىفقراتوشرائح،وذلكعلىالنحواآلتي:
ثمتأتيالموادو
ّ
•األبواب:وتقسمإلىفصول،وهنايتعينعلىالصائغأنيضععنواناًيعكسجوهرعناوينجميع
الفصولالتييتضمنها.
•الفصول:وتندرجتحتهاالفروع،وينبغيأيضاًأنيعكسعنوانكلفصلمنهابصياغته،جوهر
عناوينالفروعالمتفرعةعنه.
ع:وتقسمإلىأجزاءأوأقسام،ويراعىفيصياغةعنوانكلفرعماينبغيمراعاتهفيكلمن
•الفرو
ّ
األبوابوالفصول.
•المواد:وتعتبرصلبأحكامالتشريع،وتعكسجوهرماتحتويعليهمنأحكام،وتكونمقتضبة
الصياغةمنغيرتبسيطمخلومنغيرتفصيلغيرضروري،وتحملعادةًأرقاماًمتسلسلةتدل
علىتسلسلها.

ص.283
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
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يعية،وتقليلعددكلماتها،وتسهيلفهمها،
ثمتقسمالموادإلى•:بنودبهدففكتعّقدبناءالجملةالتشر ّ
الً)(ثانياً)
وتحملهذهالبنودتسلسالًيكتباألرقامكتاب ًةالرقماًمثل(أو

)(1

وتُصاغفيهااألحكامالمستقلةبذاتها ،والتيتعالجمسألةبعينها،وهذهالبنودمتىمااشتملتعلى
حكمعام،وكانهذاالحكمينسحبعلىأكترمنحالةأويشترطالنسحابهتوفرعددمنالشروط،
ُ
فيجوزأنتقسمإلىفقرات.
ّ
•الفقرات:ويتمتضمينهاتفصيلالبنودمتىماظهرتالحاجةإلىتقسيمالفقرات،وهيتكونمتسلسلة
بالحروفاألبجدية(أ)(ب)(ج)وهكذا.
اتبأيمنهاحكماًعاماً،يجوزانسحابهعلىأكثرمنحالةأويشترطلذلكأن
إذاماتضمنتالفقر
و
ّ
ّ
تتوفرشروطمتعددة،فيمكنأنتنتظمتحتهاشرائحتحتويكلمنهاعلىالحالةالمعينةأوالشرط
لمايراد،وتتّخذتسلسالًباألرقامالموضوعةبينقوسين.
المرادوفقاً ُ
وهناالبدمناإلشارةإلىأمرينيتعينعلىالصائغاالنتباهلهما:

)(2

األمراألول:فيحالماإذاأرادالصائغصياغةحكممعين ،بحيثيسريعلىماجاءببندينأو
فقرتينفإنهيتوجبعليهأنيفردلهبندمستقلأوفقرةمستقلة،الأنيدمجهذاالحكمالمصاغضمن
أحدالبندينأوالفقرتين،لئاليفسرعلىأنهخاصفقطبهذاالبندأوتلكالفقرة.
األمرالثاني:أنالصائغليسملزماًدائماًبأنيصوغالتشريعوفقاًللتقسيماتالسابقبيانها،وإنماذلك
متوقف على مدى حجم التشريع ومدى الحاجة الداعية إلى تقسيمه على هذا النحو ،وفقاً لحجمه
وتشعباته.
وتفصيالته ّ

)(3

()1اللهيبي،عليأحمد(،)2019مرجعسابق،ص.53

()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني.286،

يعيةلقسمالتشريعبمجلسالدولةالمصريخاللالعام
()3جلهذهالمبادئمستفادةمنالمبادئالقانونيةالمستخلصةمنالمراجعةالتشر ّ
ص.65،66
القضائي(،)2004،2001الجزءاألول،المكتبالفنيلقسمالتشريع ،
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ِّ
التقسيمالمصاغ،
فالصائغالمتقنينبغيأنيراعيفيصياغتهالتناسقالمنطقيفيالترتيب و
ُ
بحيثيضعالموادفيموضعهاالطبيعي والمنطقيلها،وكذلكيستدعيحسنالصياغةمنهوضع
معبرةعنالمعنىوعنجوهرماينطويتحتهمن
عناوينلألبواب والفصول والفروع،بحيثتكون ّ
نصوص.
الفرع الثاني :مراعاة منطقية تصنيف النص التشريعي ،وتتابعه:

)(1

يمكان واحد،داخلالبابأوالفصلأو
ويقصدبالتصنيف:عمليةجمعاألحكامذاتالصلةف 
المصنفة
داخل المادة أو البند أو داخل الفقرة ،بحيث يمكن لقارئ التشريع الرجوع إلى المجموعة
ّ
بسهولة،بحيثيكونعلىيقينأنهسيعثرفيهاعلىمايتعّلقبالموضوعالمبحوثفيه.
ويتمّثلالمبدأالرئيسللتصنيففيضرورةوضعاألحكامالمتصلةببعضهاالبعضمعاً.

)(2

ثمإنالعنصرالحاكمفيعمليةالتصنيف،هووحدةالموضوع،بمعنىأنيتناولكلجزءمستقل
ّ
بذاتهفيمشروعالقانونموضوعاًواحداًرئيساًوالموضوعاتالفرعيةالتيتتبعهثانياً.
فعلىسبيلالمثال:جمعالبابالثالثمنقانون
العقوباتاألردنيالجرائمالواقعةعلىاإلدارة

عمعينمن
ئيس،ثم ُق ّس
العامةوهوالموضوعالر
ّ
مهذاالبابإلىفصولتضمنكلفصلتحتهنو ّ
ّ
الجرائمتلك ،بحيث ُخصص الفصل األول للجرائم المخّلة بواجبات الوظيفة العامة ،بينما ُخصص
الفصلالثانيللجرائمالواقعةعلىالسلطةالعامة.
ويتعينعلىالصائغالتشريعيبمراعاتهلمنطقيةالتصنيفبأنيحّققفيترتيبمضمونهااألمور
ّ
اآلتية:

)(3

()1اللهيبي،عليأحمد(،)2019مرجعسابق،ص.55

()2زهران،هماممحمدمحمود(،)2008مرجعسابقص.166

()3صبرة،محمودمحمدعلي(.)2011األصولالفنيةلصياغةمشروعاتالقوانين،بحثمقدمضمنمؤتمرملتقىبغدادللصياغة
يعية،المعقودالمدةمن12-11ديسمبر،ص.19
التشر ّ
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االستثناءات،ثماإلجراءاتوالتفاصيلاألخرى.
الشروط،ثم
تحديدالمبدأاألساس،ثم
1
ّ
ّ
ّ
-2ترتيباألحداثوفقالترتيبالزمنيالمتوّقعلحدوثها،فمثالًتنظيمأحكامالتعيينتكونسابقةفي
التنظيمعلىتنظيمأحكامالترقية.
ة،ثمتليهااألحكاماألقلأهمية،أيبحسبأهمية
تقديماألحكاماألهم،ثم
 -3
ّ
تليهااألحكامالمهم ّ
ّ
موضوعها،فاألهميكتبقبلاألقلأهمية.

-4تناولاألحكامحسبعموميةالموضوع،بحيثتُقدماألحكامالعامةقبلاالستثناءات،فمثالًالمواد

التيتأتيبحكمعامتكونسابقةعلىالموادالتيتأتيبحكمخاص.
الفرع الثالث :التزام اإليجاز في صياغة النص التشريعي

ويقصدباإليجازاصطالحا:بأنهالتعبيرالدقيقعنالمعانيالكثيرةباأللفاظالقليلة،أوببضع
كلماتمحكمةمنألفاظالعموم.

)(1

النصوصالقانونية،يعتبرمطلباًمهماً،غيرأنهيحتاجإلىمقدرة
واإليجازفيصياغةالقواعدو
ّ
فقهيةعاليةوالتم ّكنمنالبيان،لكندوناستخداماالستعارةوالتشبيهوالتوريةفهذهتختصبهااللغة
األدبية وتقتضي استخدام هذه األساليب ،بينما ال تتطلب لغة القانون هذه األساليب ألنها تُضفي
غموضاًعلىالمعنى،وهوماتأباهلغةالقانون.

)(2

اإليجازفيصياغةالقاعدةالقانونيةيحّققغرضعظيممنأغراضالقاعدة،أالوهوسرعة
و
ّ
استحضارها وثبوتها في الذهن ،مع الدقة في قوة الداللة،وذلك بعكس اإلطناب وهو التعبير عن
اعدالقانونيةإذأنأهممايميزالقاعدة
المعانيالقليلةباأللفاظالكثيرة،وهومااليتناسبمعسماتالقو
ّ
القانوني ِّ
ة،سمةاالختصارواإليجازفياللفظ.
ّ

)(3

()1لطفي،محمدحساممحمود(.)1993المدخللدراسةالقانونفيضوءأراءالفقهوأحكامالقضاء،القاهرة:دا رالثقافة،ص.43
()2الشيخلي،عبدالقادر()2014مرجعسابق،ص.90

()3خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(.)2020مرجعسابق،ص.171-170
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تجنباستعمالالجملاالعتراضية
وممايجدربالصائغتوخيهلتحقيقاإليجازفيصياغةالنصّ ،
الطويلة ،التي تفصل بين الفعل والفاعل ،وكذلك االكتفاء بصورة كلية جامعة في صياغة القاعدة
القانونية،وتجنبإثقالالنصالتشريعي،وذلكمنخاللاالقتصارعلىماهوضروريوتركتفصيل
ّ
الجزئياتللنظاموالتعليمات.

)(1

ةللتعبيرعناألحكامالقانونية
كماتُحتّممقتضياتاإليجازعلىالصائغ،استعمالالجملالقصير
ّ
وذلكبصياغةكلحكمقانونيبأقلعددمنالكلمات،واالبتعادعناستخدامالجملالطويلةالتيمن
) (2

شأنهاأنتؤديإلىغموضالحكمالقانوني .

المطلب الرابع:
الضـوابط الفنية للصياغة التشريعية
كنتهفيتخصصهبعلم
يعي،بجانبم
وهيعبارةعنالمهاراتالالزمتوافرهافيالصائغالتشر
ّ
ُ
القانونوأصولهوفروعه.
يعيةتستلزمبأنيكونالشخصالمتأهبلهذهالمهمةممنتتوفر
حيثأنعمليةالصياغةالتشر ّ
فيهالكفاءةوالحرفيةالعاليةمنالناحيتينالشكليةوالموضوعية،وعليهفينبغيأاليتصدىلهذهالمهمة
منيفتقرلألدواتوالمهاراتالكافيةإلتقانهذاالعملأوهذهالمهمة.

)(3

كيفالوهوالذيسيضفيعلىهذهالصياغةطابعالقوةأوالضعف ،بحسبمايملكهمن
مقوماتالضعفوالقوة،والصائغالقانونيالذيسيتولىصياغةنصوصالتشريع،يفترضأنيكون
علىقدركبيرمنالمعرفة والخبرةفيعلمالقانون وأصوله،وكذلكمعرفتهبفروعالقانونالمختلفة
عامةكانتأوخاصة،باإلضافةإلىضرورةكونهمتخصصاًفيدقائقوتفاصيلالفرعالقانونيالذي
()1اللهيبي،عليأحمد(.)2019مرجعسابق،ص.51

يعيةللجمهوريةالعربيةالسورية،مرجعسابق،ص.51
()2الدليلاإلسترشاديللصياغةالتشر ّ
()3نصراوين،ليثكمال(،)2017مرجعسابق،ص.427
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سيتولى صياغة نصوصه،وهذا ُيعد المطلب األساس بل والمفترض بداه ًة من أن يكون الصائغ
غيرأناالكتفاء
القانونيمتمتعاًومتخصصاًبه،وعلىجانبعظيممناإلحاطةبدقائقهوتفصيالته،
ّ
أنالموضوعاتالمتعّلقة
فيتخصصي و
بجانبمعر
سيما و ّ
احداليعدكافياًللصائغالتشريعي ،ال  ّ
ُ
ّ
يعيةلهاصلةوثقىبأكثرمنحقلمعرفي،فهيغيرمحصورةبالقانونوحسب،و ّإنما
بالصياغةالتشر ّ
ّ
تتصلبشكلوثيقأيضاًبالجانبالّلغوي واألصولي،لذلكوباإلضافةلماسبقفإن ه ال بدأنيتوّفـر
ّ
فيشخصالصائغأيضاإلىجانبمكنتهمنتخصصهفيالقانون،أنيكونعلىقدرمعقولمن
ىلهإحكامصياغةالنص
)،حتىيتسن
إمالء
ّ
ّ
إنشاءو ً
العلموالدرايةبقواعدالّلغةالعربية(نحواًوصرفاًو ً
ٍ
طالعهعلىعلمأصولالفقه
علىنحوسليممنجهتيالمبنى والمعنى ،هذاباإلضافةأيضاً إلىا ّ
المقيد،
وباألخصمعرفتهالوافيةبالقو
اعداألصوليةالّلغوية،كأقساماللفظ(العام والخاص ،والمطلق و ّ
ّ
المشكل،وطرقداللةالّلـفظعلىمعناهبشقيهاداللةالمنطوقوداللةالمفهوم).
والخفيو ُ
وفي هذا المطلب ،سيتم إلقاء الضوء على القدرالالزم الذي ينبغي للشخص الصائغ معرفته
واإللمامبهمنهذينالحقلينالمعرّفيين،وبيانذلكمنخاللالفرعيينالتاليينحيث:
سيفردالفرعاألولللحديثعنمعرفةالصائغللقواعداللغويةالالزمةفيصياغةالنصالتشريعي.
ةاللغويةالمتعّلقة
اعداألصولي
ويخصصالفرعالثانيلبيانماينبغيللصائغمعرفته،منالقو
ّ
ّ
بأقسامالّلفظوداللته.
الفرع األول :معرفة الصائغ للقواعد اللغوية الالزمة لصياغة النص التشريعي
عد الّلغة وعاء األفكار القانونية وأداة التعبير عنها ،وبها ُيفهم التشريع ومن خاللها تُستجمع
تُ ّ
نصوصهويعمربنيانه،كماأناإلحاطةبمعانيهوتحديدغاياتهومقاصدهاليتحّققإالّبمعرفةاللغة
ُ
وإتقانها.

)(1

()1اللهيبي،عليأحمد(.)2019مرجعسابق،ص.48
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فالنصوص القانونية تُصاغ وتُفهم بالّلغة ،ولكي ُيستكمل بنيان النص القانوني ويصل إلى
اعدالتيالبد
المخاطبينبه،فالبدلهأنيكونمحكوماًباللغةوضوابطهاوخاضعاًلمجموعةمنالقو
ّ
ّ
ادهوقصدهالمشرع.
منمراعاتها،لضمانالفهمالسليملمضمونوجوهرالنصوصالقانونيةوفقاًلماأر
ّ
أحكامها.وبناءعلىذلك
وكماهومعلومبأنالتشريعإنمايصاغبلغةأهله،ولكللغةقواعدهاو
ّ
ً
يعية،أنيتوفرلديهاإللمامالكافيمنقواعداللغة،
فإنهينبغيلمنيتصدىلمهمةالصياغةالتشر ّ
وبالنسبةلّلغةالعربية،فإنهيتوجبعلىالصائغالعربيإلمامهبقواعدالنحووالصرف،واإللمامبأساليب
العباراتومعانياأللفاظالتييصاغبهاالتشريع،ليتمكنمناختياراأللفاظالسليمة،وبناءالجمل
بأسلوبرصين،يحّققالمعنىالذييهدفإليهالتشريع،بخالفاالعتمادعلىالمصححينالّلغويين،
ادالمشرع.
الذيبالغالباليحققجدواهبشكلكّليبموافقةالدالالتواأللفاظلغرضالتشريعولمر
ّ

)(1

وللوصولإلىالصياغةالسليمةللنصالتشريعي،فإنهينبغيعلىالصائغالتشريعيمراعاةجملة
القانونية،وهيعلىالنحواآلتي:
منالضوابطاللغويةالمحددة،وااللتزامبهافيصياغتهللنصوص
ّ
غ
أوالً:مراعاةالدقةووضوحالمعنىفيالنصالمصا 
توخي الدقة والوضوح في الصياغةُ ،يعد مطلباً ضرورياً؛ وذلك ألنها الوسيلة التي تُحدد
إن ّ
بواسطتهااألفعالالواجبةوالمحظورة،وتُ ّبينالحقوقوااللتزاماتومايفرضبمقابلةذلككلهمنجزاء.
ويقصدبالدقةفيالصياغةعموماً:استخداماأللفاظبحسبمعناهاالصحيح،وموضعهاالصحيح.
عبرالكلمات والعباراتعنالمقصودبسهولةويسر،بحيثيتسنى
أماالوضوحفيقصدبه:أنتُ ِّّ
للمخاطبالوقوفبسهولةويسرعلىحقيقةالمعنىالمرادمناللفظ.

)(2

()1إننظاماالستعانةبالمصححيناللغويينلمينجحفيضمانسالمةالمؤلفاتفيشتىمجاالتهامناألخطاءالنحوية،لعدموقوف
التعرف على مواطن الخطأ لصعوبة استيعاب المعنى.ينظر:عسران،محمد عبد
هؤالء المصححين على مدلوالت األلفاظ و ّ

البديع(.)،1999مختصرالنحوالعربي،ط،1القاهرة:داراألمينللنشروالتوزيع،ص.2
ص.116
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
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فعدمالدقةفيالصياغةيؤديإلىاإلبهام،وهوبدورهيؤديإلىاإلخاللبتطبيقالتشريععلى
الوجهالمنشود،فكمأدتعدمدّقةالنصإلىاالختالفباالجتهادفيتفسيرهمنقبلالمحاكم،األمر
ّ
الذييؤديإلىالتباينوعدماالستقرارالقانوني.
وممايساعدفيتحقيقحصولالدقة والوضوحفيالصياغةعدةأمور،ينبغيعلىالصائغ
القانونيمراعاتهاوهيعلىالنحواآلتي:
.تجنباأللفاظالتيقدتثيرالغموض:
ّ 1
ادمنه،السيماعندمايحمل
حيثأنالغموضقديكتنفاللفظإنلميحددعلىوجهالدقةالمر

ّ
ُ
اللفظأكثرمنمعنى،وبالتاليتثورإشكاليةتحديدالمعنىالمرادمناللفظ،فلفظ(الليل)التيتردفي
ادهالمشرع
النصالذييجعلمنالليلظرفاًمشدداًفيالسرقة،قديثيرالتساؤلعنالمقصودالذيأر
ّ
فيهذااللفظ،هليعنيالفترةفيمابينغروبالشمسوحتىطلوعها،أمهليعنيالفترةالتييخيم
فيهاالظالمواليع وديرىالناظرحولهبوضوح؟
وألجلذلكوتحقيقاًلتوخيالدقةفيتحديدالمعنى وإزالةاللبس والغموض،ومراعاةًللوضوحفي
ٍ
ةالمبينةمعنىلفظالليلفيقانون
العقوباتاألردنيعلىنحودافع
الصياغة،فقدجاءتصياغةالفقر
ّ
أليغموضأولبسفيتحديدالمعنى،بتحديدهبالفترة التيتقعبينغروبالشمسوشروقها

)(1

بالنصالصريحوالواضح،الذيينجليمعهكللبسأوغموضفيتحديدالمعنى.
.2العنايةفياختياراأللفاظاألفصحلغ ًة:
اكانمنالالزمفيالتعبيرعنالمقصود،اختياراللفظاألدلعلىالمعنىمن
إنهوبوجهعاملم
ّ
ّ
الذييطلقعليهوليسلغيره،فإنهمنبابأولىأنتتجسدهذهالعنايةباختياراللفظ
بينمرادفاته،و
ُ

()1المادة2منقانونالعقوباتاألردني.
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األنسب في صياغة التشريعات أو القوانين ،وذلك لما تنطوي عليه نصوصها من تحديد للحقوق
والواجباتوالمحظوراتوااللتزامات.

)(1

لذلكينبغيعلىالصائغ،اختياراللفظاألنسب واألصحفيالتعبيرعنالمعنىالمراد ،والذي
ينصرفإليهوليسلمعنىغيره،فقديردفيكثيرمنالتشريعاتاستخدامالصائغألفاظيؤديإطالقها
إلىمعنىغيرالمعنىالذيأرادالمشرعإثباته،ومنهذاالقبيلاستخداملفظالصالحالعام،وهذااللفظ
ابأنيقالالمصلحةالعامة؛ألنلفظالصالحهوعكسالفاسد
شائعلكنهليسبالصواب،إذاالصو
ّ
خالفاًللفظالمصلحة:أيالمنفعةأوالصالح،فالصوابلفظالمصلحةنحومصلحةالوطن،أومراعاة
للمصلحةالعامة.

)(2

عبر األصوليون التعبير الصحيحباختيارهم اللفظ الصحيح ،وذلك بقولهم(التصرفعلى
وقد ّ
الرعيةمنوطبالمصلحة)،فلميقولوا(التصرفعلىالرعيةمنوطبالصالح).

)(3

.تجنبالتباعدبينالكلماتالمترابطةببعضها:
ّ 3
إنتراكيبالجمل،وتقديماأللفاظوتأخيرهاوغيرهامنأساليبالبالغةالكثيرةوالمتنوعةفياللغة
ّ
العربية،منشأنهاإضافةالجمالياتاللغويةعلىالكالمالمصاغ،والتيتساهمفيزيادةتأثيرهاعلى
القارئأوالمستمع.

)(4

فالشائعفيترتيبالجملةأنيكونالمفعولمتأخ اًرعنالفاعل،ويكونالخبرمتأخ اًرعنالمبتدأ
وكذلكبتقدمالموصوفعلىالصفة،ويجوزبالمقابلعكسذلك،بتقدمالمفعولعلىالفاعلوالخبر
ّ
علىالمبتدأ،والصفةعلىموصوفها،إالّأنهفيمقامصياغةالنصوصالقانونية،يفترضأنيراعى

()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.120
()2بيومي،سعيدأحمد()2007لغةالحكمالقضائي،مرجعسابق،ص.259

()3فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص126

()4القزويني،الخطيب(.)2003اإليضاحفيعلومالبالغة،ط،1بيروت:دارالكتبالعالمية،2003ص262
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الترتيبالشائع،وذلكلغرضمراعاةالدقةووضوحالمعنى،فيحرصالصائغالقانونيماأسعفهاإلمكان
بمجاورة الفعل لفاعله ومفعوله ،وعدم إغراق الجملة بألفاظ تباعد بين الكلمات المترابطة والمتعلقة
ٍ
ببعضها،علىنحويجعلهأقربمايكونللنصاألدبيمنهللقانوني.

)(1

أن مناط الترتيب متعلق بتحقيق الدقة والوضوح ومرتبطبها،فإنتسنى للصائغ أن يرتب
إالّ ّ
ٍ
األلفاظعلىنحويحصلبهالوضوحبالمعنىوتحقيقالدقة،فالمانعمنإتّباعهالترتيبالذييشاء،
طالماأنهاألقربلتحديدوتوضيحالمراد.
فقديتأثرالمعنى والحكمالمستفادمنالنصبموقعالكلمات والعباراتفيه،وبتقديمهاوتأخيرها،
فضالًعنحصولالتوضيحاألمثلللمعنى،واألكثردقةواألقربلذهنالمخاطببه.
فمثالًأوردالصائغفيالنصالتاليالمفعولمتراخياًعنفعلهالمرتبطبه،ومفصوالًبينهمابألفاظ
وكلمات باعدت بينهما ،فحصل بذلك نوع من التكّلف بإيضاح المعنى والبعد عن الدقة ما نصه
كاآلتي(:يعتبرالشخصالمعنوي،باستثناءالدائرةالحكوميةأوالمؤسسةالرسميةالعامة،مسؤوالًجزائياً
يهأوأيمنممثليهأوع ّماله،عندمايأتونهذه
تهأومدير
عنأعمالرئيسهأوأيمنأعضاءإدار
ُ
ُ
األعمالباسمهأوبإحدىوسائلهبصفتهشخصاًمعنوياً)

)(2

حيثكانحرٌي
األوضحللمعنىلوحققفيصياغتهمجاورة
بالصائغ،توخياًلألسلوباألدقو
ّ
ّ
المفعول لفعله ولنائب الفاعل ،وعدم الفصل بينهما بألفاظ وكلمات عديدة على النحو اآلتي (إنه
وباستثناءالدائرةالحكوميةأوالمؤسسةالرسميةالعامة ،يعتبرالشخصالمعنويمسؤوالًجزائياً عن
أعمالرئيسهأوأي.)...

()1فونتير،عبداإلله(.)2011اللغةالعربيةوالنصالتشريعي،المغرب:مطبوعاتأكاديميةالمملكةالمغربية،ص.69
()2المادة2/74منقانونالعقوباتاألردني.
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اعةالصائغتظهرجليةمنخاللوضعكلكلمةأوعبارةفيموضعهاالصحيح،
حيثأنبر
ّ
فقديزيلاضطرابألفاظومعانيالنصإجراءالتقديموالتأخيرلبعضألفاظهوعباراته،فضالًعماقد
يكونلذلكمنتأثيرعلىالمعنىالمراد،وتحقيقالغايةمنالحكم.

)(1

.4مراعاةالدقةعنداستعمالأسماءاإلشارةوالضمائر:
يلجأالصائغلغرضاإليجازبالصياغةوتجنباًلتكرارنفساللفظفيالنص،إلىاإلشارةإليه
بالضمير؛ألناستعمالالضمائريساعدعلىاالقتصادفياستعمالالكلمات،وبذلكفهويساعدعلى
صياغة جملة قانونية قصيرة وواضحة ،غير أنه من المفضل أن يستعمل الصائغ االسم بدالً من
الضميرفيحالتعدداالسمالذييسبقالضمير،أوفيحالإذافصلبينالضمير والكلمةعدد
منالكلماتوأصبحاحتمالالخلطبينهذهالكلماتوبينالكلمةالتييشيرإليهاالضميركبي اًرجداً،
كذلكفيالحالةالتياليؤمنمعهااللبسفيتحديدالمعنىالمرادبوضوحفيتحديداالسمالعائد
عليهالضمير،فإذاشكالصائغفيإمكانيةحدوثالتباسفيمدلولالضمير،فيستحسناالستغناء
عناستعمالهوإيرادالمقصودبهمباشرةً.
(إلتقىالجانيبالمجنيعليهوهوغضبان)إذيثورفيهذاالمثالتحديدم ْن
فعلىسبيلالمثال:
َ
الذيكانغضباناًفيهذهالحالة؟وهلكانالجانيأمالمجنيعليه؟
والقاعدةفيهذاالشأن،أنالضميريعودإلىأقربمذكور،أوعلىأقرباسمله.فلغرض
الدقةفيالتحديدولكمالوضوحالمعنى،ينبغيعلىالصائغأنيراعيفيصياغتهاستعمالاالسم
بدالًمنالضمير،منعاًللبسأوالترددفيفهمالمراد.
ثانيا:التحديدالصحيحلزمنالفعلالمنطبقعليهالحكمولنطاقالحكم:
.1تحديدزمنالفعل:وأزمنةالفعلفيالعربيةثالثة:الماضي:وهوماحدثوانتهى.
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.146
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عبرعنوقوعالفعلفيالزمنالحاضر.والمستقبل:ويدلعلىماسيقعفيالمستقبل.
ع:ي ّ
المضار ُ
وتجدراإلشارةإلىأناستخدامالفعلبزمنالمضارعيتميزبالثباتواالستمرار؛ألنزمنالمضارع
اليقتصرعلىالزمنالحاضرفحسب،وإنمايمتدليشملماسيقعفيالمستقبلأيضاً.

)(1

سنللمستقبل،نجدأناستعمالالفعلالمضارعهواألكثر
وبماأنالتشريع -كقاعدةعام ةُ  -ي ّ
يعية،وبالمقابلفإنهيندراستعمالصيغةالفعلالماضيفيتحديدزمن
ذيوعاًفيالصياغةالتشر ّ
الفعلالقانوني.
يعية،التحديدالصحيحلزمن الفعلالقانونيالذي
ومناألهميةبمكانفيمجالالصياغةالتشر ّ
يترتبعلىوقوعهانطباقالحكم،وماإذاكانهذاالحكمسينطبقعلىماوقعفيالماضيقبل
صدورالتشريع،أمسينطبقعلىمايقعفيظلالعملبالتشريع،أمسيشملالحالتين.
للحالةاألولىيستخدمالفعلالماضي،ووفقاًللحالةالثانيةتستخدمصيغةالمضارع،بينما
فوفقاً
ُ
قديلزماستخدامالصيغتينوفقاللحالةالثالثة.
وعادةماتستخدمالصورةاألولىفيالتشريعاتالتيتبتغيتصفيةأوضاعمعينةحدثتقبلسن
التشريع،مثلإصدارقانونبالتجاوزعناستردادماصرفللموظفينبدونوجهحققبلصدور
القانون،أوتسويةحاالتمنحصلواعلىمؤهالتمعينةقبلالعملبالقانون،أماإذاكانالمقصود
سريانالتشريععلىماسيقعبعدالعملبهوليسقبلذلكفتستخدمصيغةالمضارعحص اًر،واليصح
استخدامصيغةالماضي.
وبناءعلىذلكفليسمنالصوابالقول(يعاَقبكلمنخالفأحكامالمواد) ،وإنماالصواب:
ً
(يعاَقبكلمنيخالفأحكامالمواد)

)(2

()1عسران،محمدعبدالبديع(.)،1999مختصرالنحوالعربي،ط،1القاهرة:داراألمينللنشروالتوزيع،ص.50
ص.182-181
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
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سوىأوضاعالموظفين
وتمثيالًعلىالصورةالثالثةفقدوردفيبعضالتشريعاتالعربيةمانصه(تُ ّ
الحاصلينأوالذينيحصلونأثناءخدمتهمعلىمؤهالتأعلى)....

)( 1

المشرعلهذا النص ،أكثر حيط ًةفي تقرير سريانحكمالنص علىالذين
فقد جاءت صياغة ّ
حصلوا على مؤهل أعلى أثناء خدمتهم وقبل العمل بهذا النص ،وشمل كذلك من يحصلون على
ِّ
مؤهالتأعلىأثناءخدمتهمفيظلالعملبه.حيثلميكتفباستخدامصيغةالمضارع(يحصلون)
بلاستخداملفظ(الحاصلين)داللةعلىالزمنالماضي،لئالينحصرسريانالحكمعلىمنيحصلون
علىمؤهلأعلىأثناءخدمتهمفيظلالعملبهذاالنص،دونمنحصلواعلىالمؤهلاألعلىأثناء
الخدمةقبلالعملبهأيفيالماضي.
يعيأنيتنبهإلىضرورةتحديدنطاق
.2تحديدنطاقالحكم:وكذلكيتوجبعلىالصائغالتشر
ّ
الحكمالذييتضمنهالنص،بحيثلوكانمطلوباًاالستثناءمنحكممعين،فإنهيتعينعلىالصائغ
ّ
صياغةالنصبمايؤديإلىذلك،وبمااليمدهذااالستثناءإلىحكمأخريكونمنغيرالمقصود
أنيشملههذااالستثناء،فيشمله.
فمثالًفيحالكونالنصالمرادصياغتهيتضمناستثناء واردعلىمادةسابقة،وكانتهذه
المادةتحتويعلىأكثرمنحكم،فيتوجبعلىالصائغقصراالستثناءعلىنطاقهالصحيح،وذلك
بأنيقصرهعلىذاتالحكمالمستثنىبعينهعلىوجهالتحديد،فاليشملسواه.

)(2

ثالثا:تجنباستعمالاأللفاظغيرالعربية
ّ
تعتبراللغةالعربيةمنأغنىاللغاتبالمفرداتوالمعاني،فهيلغةثريةبمفرداتهاغنيةبمعانيها
ودالالتهـا،وقـادرةعـلىأنتستـوعـبكـلمجاالتالعـلـوموالفـنـونبـألفـاظـها،كـيـفالوهـياللغةالـتـي 

()1الالئحةالتنفيذيةلقانونالخدمةالمدنيةاالتحاديالسابقبدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة،رقم،21لسنة،2001المادة.36
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.183
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اختارهاهللاعزوجللتكونلغةالقرآنالكريم.لذلكيتحتّمعلىالصائغأنيحرصعلىاستخدام
األلفاظالعربيةفيصياغته،وتجنباستعمالاأللفاظاألعجمية،أوالتيليسلهاجذرأصيلفي
العربية.

)(1

وأيضا بأن يكون االصطالح المستخدم جارياً وفق سنناللغة،ومنزال على مقاييسها وخاضعا
اعداألساليبالتيبينهاأهلاللغة،منوضعأواشتقاقأوغيره.
لقو
ّ

)(2

وذلكلئاليكتنفالنصأيغموضمعتقدمالزمنفيتحديدالمرادمنداللةاللفظغيرالعربي
ّ
وماهوجذرهأوأصلهالذياشتقمنه،السيماوأناللغةالعربيةفيهابثراءمناأللفاظمايغنيعن
سواهامنالّلغاتاألخرى.
فقدوردفيالمادة4/406منقانونالعقوباتاألردنيمانصه(أنيكونالسارقصاحبخان
أونوتياًأوسائقسيارة)...فإناستعماللفظةخان،وهيلفظةغيرعربيةوإنما
أونزلأوحوذياً
ّ
ّ
فارسيةاألصل،وتعنيبالفارسيةالمحلأوالمنزلأوالفندقأواستراحةالمسافرين،وقدتعنيالحانوت
ّ
أوالدكان،وقدتعنيالمكانالذييتركفيهالمسافروندوابهموحيواناتهم.
عنتعددمعانيها،إنماهيلفظةفارسيةوليسلهاجذرأصيلفيالعربية،
فهذهاللفظةفضالً
ّ
بية،السيما وأنهالغةالبلد
وكانحرٌّيبالصائغاستبدالهابمايرادفهامنالمعنىالواضحباللغةالعر
ّ
الرسمية.
رابعا:مراعاةالمعاييراللغويةالصحيحةفيبناءالجملةالقانونية:
يقععلىعاتقالشخصالذييتصدىلصياغةالنصوصالقانونية،مهمةالتعبيرعناألحكام
مبنية وفقاً للمعايير اللغوية الصحيحة،
القانونية بلغة سليمة واضحة ومختصرة ،ومن خالل جمل ّ
ّ
وبطريقةالتحتملأيتأويلأوتفسيروذلكبمراعاةاألموراآلتية:
()1القماري،فهيمةأحمدعلي(.)2019أساسياتالصياغةالقانونية،اإلسكندرية:دارالكتبوالدراساتالعربية،ص74ومايليها.
ث(دراسةتأصيلية)،ط،1الرياض:دارالتدمرية،ص.264
()2الرومي،هيثمفهد(.)،2012الصياغةالفقهيةفيالعصرالحدي 
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.تفضيلالتعبيرالم َثبتعلىالتعبيرالمنفي:
1
ُ
إناألَولىفيالتعبيرعنالمعنى واألكثرإيضاحاًهواستخدامصيغةاإلثباتبدالًمنصيغة
ّ
ن المعنىالمرادالتعبيرعنهمستفادمنالكالموليس
ألنهبحالةالتعبيربصيغة النفي،يكو 
النفيّ  ،
مباش اًر.إالّإذااقتضتطبيعةالنصالقانونيخالفذلك،فالجملةالتيتكتببتعبيرلغويمثبت
تعبراألولىعنالحكمبأسلوب
تعتبرأكثروضوحاًمنالجملةالتيتكتببتعبير منفي،وبالتالي  ّ
نأناألخيرةقدتحتاجلتحليلمنأجلفهمها.
مباشرمؤّك
ديسهلفهمه،فيحي ّ
ُ

)(1

للمشتكىعليهفي
ومثالعلىذلكفإنصياغةالنصبصيغةاإلثباتعلىهذاالنحو (يجو ز 
َ
دعاويالجنح،أنينيبعنهوكيالًمنالمحامينلحضورالمحاكمةبدالًعنه،مالمتقررالمحكمة
أنحضورهضروريلتحقيقالعدالة)تعتبرأكثروضوحاًودقةمنالصياغةبأسلوبالنفيعلىهذا
النحو(اليجوزللمشتكىعليهفيدعاوىالجنح،إنقررتالمحكمةأنحضورهبالذاتيعتبرضرورياً
َ
لتحقيقالعدالة،أنينيبعنهوكيالًمنالمحامين،لحضورالمحاكمةبدالًعنه).
ٍ
،فالمناصعندئذ
وهذاكلهمالمتقتضيطبيعةالنصالقانونياستخداماألسلوبالمنفيحص اًر
مناستخدامه،ومثالعليه(اليجوزتنفيذحكماإلعدامبالمرأةالحامل).
.2السالسةواإلحكامفيصياغةألفاظوعباراتالجمل:
حيثأنسالسةاأللفاظوإحكامالعباراتالمستخدمةفيبناءالجملةالقانونية،تعتبرمنأهمما
ّ
يعية،وذلكبأنيلجأالصائغإلىاختياراأللفاظالسهلة،وأنيكون
ينبغيمراعاتهفيالصياغةالتشر ّ
اتفيكيانالجملةالقانونية،وذلكبمايعبرعنالمعنىالمراد
هناكانسيابفيتراكيباأللفاظوالعبار
ّ
صياغتهدونماحشوأو إطالة ،ومنأبرزوسائلالسالسة وإحكامالعباراتالتييتعينعلىالصائغ
مراعاتهافيصياغتهللنصوصهي:

)(2

يعيةللجمهوريةالعربيةالسورية،مرجعسابق،ص.52
()1الدليلاإلسترشاديللصياغةالتشر ّ
()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.180-179
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استعمالالجملالقصيرة.تخصيصجملةلكلفكرة.اللجوءإلىالتبنيدللتغّلبعلىطولالجملة..3تجنباستعمالألفاظغامضةللربطبينالجمل): (1
يحتاجالصائغفيصياغتهللنصوصالقانونيةلربطالجملمعبعضهاالبعض،وسواءكانذلك
ّ
أمامهذهالحاجةالملحةيتوجبعلىالصائغأنيتجنب
ضمنالمادةالواحدةأوبينعدةمواد ،و
ّ
استعمالألفاظومفرداتغامضةلتلبيةهذهالحاجة،سواءوردتمجردةعنالضمائرالمتصلةأم
مقترنةبهامثل(المذكور)أو(المذكورأعاله)أو(المشارإليهآنفاً)أو(المشارإليهفيماسبق)،فمثل
هذهالمفرداتالتكونداللتهااللغويةعلىالمعنىالمرادواضحةدائماً،وقدتؤديإلىالغموض.
لذلكإنلزمالربطبينالجملفيجبعلىالصائغالقيامبذلكعلىوجهدقيق كاإلحالةالدقيقةبين
الموادمعذكررقمالمادة.
خامسا:مراعاةقواعدالتعبيرفياستعمالالصيغالشرطية:
مايعّلق
تعدالصيغالشرطيةمنالصيغاألكثراستعماالًفيمجالالصياغةالتشر ّ
يعية،فكثي اًر ُ
يعبالغالبيصاغللمستقبل،األمر
سريانالحكمالقانونيعلىشرطأوشروطما،السيماوأنالتشر
ُ
الذيقديلزملهاستعمالالصيغالشرطية.
ّ
وكماهومعلوموبحسبقواعداللغةالعربية،فإنصيغةالجملةالشرطيةتتكونمنأداةالشرط
وفعل الشرط وجواب الشرط ،مثل(:إذا تعدد المحكوم عليهم ،وجبت النفقاتعليهم أقساماً متساوية
.)...

يعيةالفلسطيني،مرجعسابق،ص.93
()1دليلالصياغةالتشر ّ
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وللتعبيربهذهالصيغةيتوجبعلىالصائغأنيلتزمبأربعقواعدوهي:

)(1

بالشرطفيالجملةالمثبتة،فإنكلمنفعلالشرط
القاعدةاألولى:إذاتقدمفعلالشرطعلىجوا 
وجوابهيكونانفيزمنالماضيكقاعدةعامة،مثال(إذا انطبق علىالفعلوصفعامووصف
خاصأُخذبالوصفالخاص)

)(2

القاعدةالثانية:إذاتقدمفعلالشرطعلىجوابالشرطوكانجوابالشرطمنفياًبحرفالنفي"ال"أو
مسبوقاًبكلمة"فإنه"فإنجوابالشرطيأتيفيصيغةالمضارع.
تأعذارشخصيةمعفيةمنالعقابأومخففةله،فيحقأحدالفاعلينفيالجريمة
مثال(إذاتوافر 
أوالمتدخلينأوالمحرضين،فاليتعدىأثرهاإلىغيرمنتعلقتبه)

)(3

القاعدة الثالثة:إذا سبق جواب الشرط فعل الشرط،فإن جواب الشرط يأتي في صيغةالمضارع،
ويستويفيذلكورودجوابالشرطبصيغةاإلثباتأوالنفي.
إذاتعددالم ّدعونبالحقوقالشخصيةأوالمشتركونمالميصدرعنهم
ومثالعليه(اليعتبرالصفح،
ُ
جميعهم)

)(4

ابالشرطبصيغةجملةإسمية،فالبدأنيقترناالسمبحرفالفاءوتسمى
القاعدةالرابعة:إذاوردجو
ّ
الفاءالرابطةلجوابالشرط،ثميعقبهأنمعفعلمضارعأومصدر.
ومثاله(إذاتوقفتمييزماهيةالجرموأحوالهعلىمعرفةبعضالفنونوالصنائع،فعلىالمدعيالعام
بواحداًأوأكثرمنأربابالفنوالصنعة).
أنيستصح 

()1صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص110ومابعدها.
()2المادة2/57منقانونالعقوباتاألردني.
()3المادة3/79منقانونالعقوباتاألردني.

()4المادة3/53منقانونالعقوباتاألردني.

()5المادة1/39منأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني.

)(5
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وقدتردفيالصيغالشرطيةعبارة"مالم"و"إذالم"وهذهالصيغة وإنكانتصيغةشرطيةفي
ّ
األساس،إالّأنمعناهايفيداالستثناءبلويكثراستعمالهالتفيدهذاالمعنى،وعليهفهيتشبهصيغة
االستثناء"إالإذا".

)(1

يعية،
وبماأنالصيغالشرطيةتُ ّ
ّ
عد  -كماتقدمذكره -منأهمالصيغفيمجالالصياغةالتشر ّ
ٍ
ةعلىنحوسليم
يعي،ولضماناستعمالهافيصياغةالنصوصالقانوني
فإنهيتعينعلىالصائغالتشر
ّ
ّ
ودقيقوموافقلماعليهقواعداللغةالعربيةأنيراعيالتوجيهاتاآلتية:
.1أاليفصلبينفعلالشرطوجوابالشرطكالمكثير.
.2األولىتقديمجوابالشرطعلىفعلهإذازادأوكثرالكالمفيفعلالشرط.
.3إذاتعددتالشروطالمعّلقعليهاالحكم،فإنهمناألولىاللجوءإلىاستعمالالتبنيد.
.4يتعينعلىالصائغعدمتكرارذكرأداةالشرط"كلما"فيبدايةجملةالجواب،إذااستخدمتفي
جملةفعلالشرط،فاليجوزفيالفصحىتكرارهافيبدايةجملةالجوابكأنيقال(كّلماكانالنص
غامضاً،كّلمااحتاجإلىاالجتهادفياستخالصداللته)فاألصححذفكّلماالثانيةمنصدرجملة
الجواب.

)(2

سادسا:االستعمالالدقيقلعالماتالترقيم:
منالمالحظأنهثمةاتجاهحديثيتمثلفيتبسيطاللغةالقانونية،وعدماإلتباعللتقاليدالقانونية
الفنيةالقديمة،حيثكانقديماًاستعمالعالماتالترقيمفيالجملةالقانونيةمحدودجداًويقتصرعلى
استعمالالنقطةفيآخرالجملة فقط.وعلي ه فقدأصبحتاللغةالقانونيةالحديثةتستخدمالفاصالت
واألقواسوغيرهامنعالماتالترقيم،بعدأنكانتاللغةالقانونيةتكادتخلومنها.

)(3

()1صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.134

()2بيومي،سعيدأحمد(،)2007لغةالحكمالقضائي،مرجعسابق،ص.262
()3صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.36
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ومنالمعروفأنعالماتالترقيمقددخلتاللغةالعربيةحديثاً،وهيمظهرلتأثرهاببعضاللغات
ّ
األجنبيةنتيجةاالحتكاكبها.كماأنهذهالعالماتليستموضعاتفاقبينالعلماء،وربمااختلفت
اآلراءحولبعضها.

)(1

يعية،أضحتعالماتالترقيمتُستعملكأدواتمساعدةلبناء
لكنبتطورقواعدالصياغةالتشر ّ
اكيبه،كمايسهل
الجملةالقانونية،بشكليسهلعلىصائغيالتشريعاتتنظيمالموضوعوتوضيحتر
ّ
ّ
علىالمخاطبينبهاإلدراكالصحيحلمعناهوفهممقاصده،حيثأنالهدفمناستعمالهاتنظيمي
تعين مواطن الوقف والفصل واالبتداء وبيان
بحت ،ويتمثل في التبسيط من أجل التوضيح،فهي ّ
األغراضالكالمية،وتوضيحالمقاصدلتسهيلفهمالمعانيفيالجملالمصاغة.

)(2

وبالتالي يجب على الصائغ التشريعي الحرص على استعمالها حسب التركيب النحوي للحكم
تعمالالسليمالذييسهمفيتوضيحالمعنى،بحيثيربطبين
القانوني،وأنيراعىفياستعمالهااالس
ُ
المترابطاتويفصلبينمايتوجبالفصلبينهمنالمنفصالت،وموضحاًأجزاءالكالمومبيناًأثاره.

)(3

وفيما يلي عرضاً موج اًز ألبرز عالمات الترقيم التي تسهل استيعاب الجملة القانونية،وبيان ألهم
استعماالتها:
-)1الفاصلة( :)،
وتستعملالفاصلة()،لفصلبعضأجزاءالكالمعنبعضداخلالجملةالقانونية،حتىيسهلعلى
القارئفهمالمقصودبهذهالجملة.
)(4

أمامواضعاستعمالهافهي:

ص.149
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،

()2حقاني،فيضالرحمن(.)2015عالماتالترقيموأصولاإلمالء،بيروت:دارالكتبالعلمية،ص 30ومايليها.

( )3العيوني ،سليمانعبدالعزيز((.)2013الضوابطاللغويةللصياغةالقانونية)دراسةمنشورةفيمجلةالعلومالعربيةجامعةاإلمام
محمدبنسعداإلسالميةالرياض،العدد،29ص.240

ص.150
()4فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
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المتام،يؤديبمجموعهلمعنىمعين.
توضعالفاصلةفيمابينالجملالتييتكونمنمجموعهاك 
1
ّ
مثل(الجريمةإالبنص،واليقضىبأيعقوبةأوتدبيرلمينصالقانونعليهماحيناقترافالجريمة،
يمةتامةإذاتمتأفعالتنفيذهادونالنظرإلىوقتحصولالنتيجة).
وتعتبرالجر
ّ
-2وتوضعالفاصلةأيضاًبينأنواعالشيءوأقسامه،مثل:أنواعاإللزاماتالمدنيةأربعة:
الرد،العطلوالضرر،المصادرة،النفقات.
  -3وتوضعالفاصلة،بينأجزاءالكالمالذييتخللهعبارةمقيدةللمعنى؛وذلكلبيانماإذاكان
الشرطأوالقيدالذييأتيفيعجزالكالمأوالنصينصرفإلىجميعماسبقهأوإلىماسبقه
عداالستعمالاألهمللفاصلةفيمجالصياغةالنصوصالقانونية.
مباشر
ةفقط.وهذاي ّ
ُ
-4وقدتفصلبينبعضالكلماتأوالعباراتبصفتهابدياللحرفالعطف،ويجوزعندأمناللبس
نصت عليه المواد
أن تحذفالواو بينالمعطوفاتإذا قامتالفاصلة مقامهامثل(ويشملماقد ّ
[.)]6[،]5[،]4[،]3
لكناألولىواألكثرحيط ًةوحذ اًرأنيستخدمالصائغفيصياغتهالواوخشيةأنتسقطالفاصلةعند
النسخبينالمتعاطفين،فيؤديذلكإلىغموضفيالداللة.
)2الفاصلةالمنقوطة(؛):
وهيتوضعبينالجمل،فتشعربالوقوفعندهاوقفةأطولقليالًمنسكتةالفاصلة.
وأشهراستعماالتها:

)(1

-1توضعبينجملتين،تكونفيهماالجملةالثانيةناتجةعناألولى.
-2توضعبينجملتين،تكونفيهماالجملةالثانيةسبباًفيالجملةاألولى.

ص151
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني ،
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توضعبينجملطويلة،يتألفمنمجموعهاكالمتامالمعنىوذلكلتجنبالخلطبينهابسبب
 -3
ّ
تباعدها.
 توضعللتفريقبينعبارتينأو جملتين،تستطيعكلمنهمااالستقاللبذاتهاولكنهامناألجزاء4
األساسيةفيالجملة.
وبالمقابلوخالفاًلماتؤديلهالفاصلةالمنقوطةمنالوظائفالمشارإليهاسابقاًفيالصياغة،إالّأنه
حالمعنىبل
باستعمالها؛ألنوجودهافيالجملةالقانونيةاليساعدفيتوضي 
يوصيالبعضبتجن
ّ
ّ
قديؤديإلىإثارةالغموض.

)(1

-)3النقطة(:).
وهيتوضعفينهايةالجملةالتيتممعناها ،واستوفتكلمقوماتهابحيثتفصلعنالجملةالتي
ّ
تأتيبعدها،وتكونمفيدةلمعنىجديد.

)(2

ويستعملهاصائغوالتشريعاتفيالداللةعلىنهايةالجملةالقانونية،المصاغةكمافينهايةالمواد
والفقراتوالبنود.
مثل-1:تزولجميعالنتائجالجزائيةللحكمبوفاةالمحكومعليه.
-2تحولالوفاةدوناستيفاءالغراماتالمحكومبهاوالرسوم.
التأثيرللوفاةعلىالمصادرةالعينيةوعلىإقفالالمحل.3
-)4النقطتان(:):
وتستعمالنفيسياقالتوضيحوالتبيين،ومنأبرزمواضعها

)(3

يعيةالفلسطيني،مرجعسابق،ص.101
()1دليلالصياغةالتشر ّ

()2فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.154-153
()3الموجعالسابق،ص.154،155
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توضعانبينالشيءوأنواعهوأقسامه،مثال:ينقسمالقانونإلى:قانونعام،وقانونخاص.1
 -2توضعانبينلفظالقولوالكالمالمقولأومايشبههمافيالمعنى،مثلتنصالمادة()...على
أنه:إذاكانالشخص)...
توضعانقبلالكالمالذييعرضلتوضيحماقبله،مثل(:يعدممارسةللحق:كلفعلقضتبه
-3
ُ
ضرورةحالية،لدفعتعرضغيرمحقوالمثار.)...

  -4توضعانقبلاألمثلةأواألسبابالتيتساقلتوضيحالقاعدةأوالحكم،مثل(:األسبابالتي
تسقطاألحكامالجزائيةأوتمنعتنفيذهاأوتؤجلصدورهاهي-1:وفاةالمحكومعليه-2.العفوالعام.
-3العفوالخاص.)...
كماأنأبرزاستعماالتهافيصياغةالنصوصالقانونية،وضعهمابعدلفظةاآلتيةأوالتالية.
-5
ّ
-)5الشرطة(:)-
ومنأهماستعماالتها:
توضعبينالعددرقماًأولفظاً،وبينالمعدود.1
 -2توضعبينركنيالجملة ،وذلكإذاطالالركناألولبأنتوالتفيهجملكثيرة،كالفصلبين
المبتدأوالخبر،مثل(:القرارالذيتمتمناقشتهباستفاضة–بحيثبحثتكلجوانبهقبلإق ارره –
هوالقراراألمثل).
توضعلتقديمتوضيحوبيانماسبقها،حتىإذاحذفتلميخلذلكبالمعنى،فيوضعالتفصيلأو3
البيانبينشرطتين(.)-...-
،أماماسواهفيكاديكونناد اًر
واألكثرشيوعاًلورودهافيالصياغةالقانونية،هوبينالعددومعدودة ّ

إنلمنقلمعدوماً.

)(1

-)6الشولتانأوالقوسانالمزدوجان:

))((...

()1صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005مرجعسابق،ص.399
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تستخدمهذهالعالمةعندتعريفكلمةأوعبارةفيمادةفيالتشريع،لميردلهاتعريففيمادةالتعريفات،(1) .مثلوتشمللفظة((معدن)) أيخليطأومزيجمنالمعادن.
وقدتستخدملتحديدالقيامبفعلمعينساقالنصبيانهأوحددالقيامبه،كنصالقسم،مثل:يؤدي
الموظف عند تعيينه الَقسماآلتي((:أقسم باهللالعظيمأنأعملبأمانة وإخالص ،وأنأحافظ على
ممتلكاتالدولةوهيبتهاوأنأقومبمهاموظيفتيوواجباتهابتجردوحياددونأيتمييز)).

)(2

-)7األقواس(:][،)..
يعيةفيوضعرقمالقانون،أوأرقامالموادفيمابينها،
ويجرياستعمالهافيمجالالصياغةالتشر ّ
بمافيذلكاإلشارةمنمادةإلىأخرىفيالتشريع،أياإلحالةوكذلكأرقامالمقاديرأوالغرامات.

)(3

مثل:نصالمادة ()3منهذا القانون،أوتنفيذاألحكامالفقرة(أ) ،أوبغرامةالتقلعن()100
دينار.
الفرع الثاني :معرفة الصائغ للقواعد األصولية المتعلقة بأقسام اللفظ وداللته
لغةاألصوليةبعرىوثيقةالتنفصم،حيثأناللغةاألصوليةهيمصدر
ترتبطاللغةالقانونيةباّل
ُ
ومورداللغةالقانونيةفيالفهم واالستنباط،فاللغةاألصولية واللغةالقانونيةصنواناليفترقان،لذلك
ُّ
لهممنالتضلعباللغةاألصولية.
خفياللغةالقانونيةالبد
وحتىيبلغالقانونيوندرجةالرسو
ّ

)(4

بعليهأنيكونمنأهلاالختصاصوالمعرفةوالخبرةفيعلم
والصائغالتشريعي،كماأنهيتوج 
القانونوأصولهوفروعه،فإنهأيضاًيجبعليهبجانبذلكباإلضافةإلىدرايتهبعلوماللغةوقواعدها،
أنيكونعلىدرايةتامةوفهم وافيباللغةاألصوليةأوعلمأصولالفقه،وباألخصفيمالهصلة
المتعلقةبأقساماللفظوداللته،بحيثيستطيعأنيفرقبيناللفظالعام
بالقواعداألصوليةاللغوية ،و
ّ
يعيةالفلسطيني،مرجعسابق،ص.105
()1دليلالصياغةالتشر ّ

()2المادة()66مننظامالخدمةالمدنيةاألردني،رقم()30لسنة.2007

يعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية،مرجعسابق،ص.107
()3دليلالصياغةالتشر ّ

()4الحسيني،محمدعبدالكريم(.اللغةاألصوليةواللغةالقانونية)،مقالمنشورعلىالرابطhttps://cutt.us/e4cEt
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والخاص ،والمطلق والمقيد ،والخفي والمشكل .وأن يكون قاد اًر أيضاً على إدراك الفارق بين داللة
منطوقالنصالقانونيالذييتولىصياغته ،وداللةمفهومه )(1؛ منأجلمراعاةماقديترتبعلى
إذقديحتجبمفهومهاعلىحكموهواليقصده.
منطوقصياغتهومفهومها،
ُ

)(2

وإللقاء الضوء على القدر الالزم معرفته لهذه المصطلحات والفروع األصولية ،والواجب على
الشخصالصائغمعرفتهاواإللمامبها،إلىالحدالذييم ّكنهمنمعرفةداللةاللفظالذييستعملهفي
صياغةالنص،هلهيداللةجليةوقطعيةفيقصرالمعنىالمرادعلىاللفظالمستخدمووفقما
ّ
ع،أمداللةظنيةتحتملأكثرمنوجهفيتجنبهادفعاًلوقوعالغموضواللبس.
أرادالمشر
ّ
وهذاماسيجريتفصيلهوبيانهعلىالنحواآلتي:
الً-معرفةالصائغبداللةاللفظالعام:
أو
ويعرفاللفظالعامبأنه( :اللفظالذييدلبحسبوضعهاللغويعلىشموله واستغراقهلجميع
ةمعينةمنها).
األفر
اد،التييصدقعليهامعناهمنغيرحصرفيكمي ّ
ّ
فالعامهوالشاملالذييأتيعلىالجملةكاملة،فاليغادرمنهشيئاً.

)(3

)(4

ِّ
ماجزاء ِّ
ماك َسبا
الس ِّارَقةُ َفاق َ
ب َ
السار ُ
و ّ
ومثالهلفظالسارق والسارقةفيقولهتعالى ﴿  َو ّ
ِّق َ
طعوا أَيدَي ُه َ ً
من َّ ِّ
ن ً ِّ
كيم﴾[المائدة.]38:
ح ٌ
و َّ
عز ٌ
َ
كاال َ
ّللاُ َ
يز َ
ّللا َ
ليدلعلىاستغراقكلسارق
فهولفظمقرونبألاإلستغراقية،وهذااللفظموضوعوضعاًواحداً ّ
وسارقة،فكلمنيصدقعليههذااالسميستحقالعقوبةالمقررةلهبالنص.

)(5

يعية) ،مجلة القانونية الصادرة عن هيئة التشريع واإلفتاء القانوني،
()1حسن،خالد جمال أحمد ((.)2015مبادئ الصياغة التشر ّ
البحرين،العدد،4يونيه،ص.46

()2الصغير،صغيرمحمد(.)2017مرجعسابق،ص.199

()3خالف،عبدالوهاب(.)1972علمأصولالفقه،ط،8الكويت:دارالقلم،ص.181

يعية)،مرجعسابق،ص.47
()4حسن،خالدجمالأحمد((.)2015مبادئالصياغةالتشر ّ

()5الخن،مصطفىسعيد(.)2000الكافيالوافيفيأصولالفقهاإلسالمي،ط،1بيروت:مؤسسةالرسالةللطباعةوالنشر،ص.282
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صيغالعام وألفاظه (1):وقداستخلصعلماءأصولالفقهمناستقراءالمفردات والعباراتفياللغةالعربية،أناأللفاظالتيتدلبوضعهااللغويعلىالعمومواالستغراقلجميعأفرادهاهي:
أ-ألفاظالجموع:مثلكلوجميعوعامةوكافةوقاطبةونحوها،فكلمنهذهاأللفاظتُفيدالعمومفيما
تضافإليه.
ب -الجمعالمعرفبألالمفيدةلالستغراقأوالمعرفباإلضافة:كلفظالموظفينيفيدالعمومفيما

ّللافيأَو ِّ
الد ُكم[﴾...النساء.]١١:
أماالجمعالمعرفباإلضافةكقولهتعالى﴿يوصيكم َّ
يوضعله،و
ُ
ُ ُ

ج-المفردالمعرفبألاإلستغراقيةأوالمفردالمعرفباإلضافة:ومثالاألوللفظالسارق،الزانيفإن
هذااللفظيفيدالعمومفيمايوضع له ،ومثالالمفردالمعرفباإلضافةقولهصلىهللاعليهوسلمفي
ِّ
شأنالبحر(:الح ُّلميتته)فإنهيدلعلىحلكلأنواعميتاتالبحر.
ِّ
تفيدالعموم،كمافيقولهتعالى﴿كماأَرس ِّ ِّ
صىفرَعو ُن
رسوًالَ،ف َع
وأماألالتيللعهدفال
َ
لناإلىفرَعو َن َ
َ

سول ﴾
َّ
الر َ

[المزمل]16:

د -النكرةفيسياقالنفيأوالنهيأوالشرط:كمافيقولهصلىهللاعليهوسلم(الضرر وال
ضرار)،فهينكرةجاءتفيسياقالنفي،فإنهاتفيدالعمومبأينوعمنأنواعالضرر،وليسضرر
ٍ
ِّ
علىأحدمنهمماتأبداً﴾فكلمة(أحد)نكرةوردت
محددبذاته.ومثالهالثانيقولهتعالى﴿:فالتصل
ّ

فيسياقالنهيفتفيدعمومالمنافقين.ومثالهالثالث:قولهتعالي﴿إنجاءكمفاسق ٍ
ٍ
بنبأفتبينوا﴾فلفظ

(فاسق)نكرةوردتفيسياقالشرطتفيدالعموم.أماالنكرةالتيتردفيسياقاإلثباتفالعموملها
إالّبقرينة.
و(الذي)و(الذين).....كمافيقولهتعالى﴿والذين

هـ -األسماءالموصولة:مثل(ما)و(من) 
يرمونالمحصنات﴾.وقولهتعالى﴿ وأحللكم ماوراءذلكم﴾.فهيتفيدالعمومعلىماوضعت
له.
و-أسماءالشرط:كمافيقولهتعالى﴿:ومنقتلمؤمناًخطأ﴾.فـ(من)هنااسمشرطتفيدالعموم،تدل
علىكلقاتليقتلقتالًخطأً.
ى(.)1986مرجعسابق،ص.245
()1الزحيلي،وهبةمصطف 
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عليهجمهوراألصوليين،أنلفظالعاميتناولجميعماوضعله؛
وأماداللةالعامعلىأفراده:فالذي
ُ

ألنهموضوعلكلاألفرادوضعاًواحداً.

ثانياً-معرفةالصائغبداللةاللفظالخاص:
(هواللفظالذيوضعللداللةعلىمعنى واحد،علىسبيلاالنفراد
ويعرفاللفظالخاصبأنه :
ُ
ُ
أوعلىكثيرمحصور،وكلاسملمسمىمعلومعلىاالنفراد).وهوإماأنيكونلخصوصالجنسأو
ّ
خصوصالنوعأوخصوصالعين.

)(1

فالخاصعلىفردبعينهكزيد،أوعلىفردبالنوعمثلرجلأوامرأة،أوعلىأفرادمحصورةمثل
ثالثة،عشرة،مئة،قوم،فريق......

)(2

وداللةاللفظالخاصعلىمعناهيفيدالقطعكمافيقولهتعالى﴿و َّالذينيرمونالمحص ِّ
ناتثُ َّمَلم
َ َ َ َ ُ َ
ِّ
َيأتو ِّ
﴾،فهومنقبيلالخاصوهويدلداللةقطعيةعلىمعناه
دوهمثَ َ
ُّ
ابأَرَب َع ِّة ُ
مانين َج َلدةً
داءَفاجل ُ
ش َه َ
الذيوضعله،واليمكنحملهعلىأقلأوأكثرمنالثمانين.
ثالثاً-معرفةالصائغبداللةاللفظالمطلق:
واللفظالمطلقبحسبمايعرفهعلماءاألصولهو(:اللفظالخاصالذييدلعلىفردشائع،أو
أفرادعلىسبيلالشيوع،ولميتقيدبصفةمنالصفات(3).مثلرجلورجال،وكتابوكتب،وقاضي
وقضاة.فإنهاألفاظتدلعلىفردشائعفيجنسه،أوأفرادغيرمعينة،فكلمفردنكرةأوجمعنكرة
هومادلعلىفردغير
غيرمقيدبوصفهومنقبيلالمطلق،واللفظالمطلقفيمفهومالقانون:
ّ
مقيدبأيقيد.
ّ

)(4

()1الخن،مصطفىسعيد(.)2000مرجعسابق،ص.281

يعية)،مرجعسابق،ص.47
()2حسن،خالدجمالأحمد((.)2015مبادئالصياغةالتشر ّ
()3الزحيلي،وهبةمصطفى(،)1986مرجعسابق،ص.208

()4فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012مرجعسابق،الكتابالثاني،ص.459
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ومثاله:قولهتعالى َّ
﴾
يتوفونمنكم ويذرونأزواجاًيتربصنبأنفسهنأربعةأشهروعش ار 
﴿وال َ
ذين ُ
َ
فلفظأزواجاًمطلقعنالتقييد،حيثيشملجميعاألزواج،سو َّ
اءكنمدخولبهنأمال،فتكونعدتهن
فيالوفاةأربعةأشهروعشرةأيام.
وقديلتبسبالتفريقبينالعاموالمطلقإالّأنالفرقبينهماهو:أنالمطلقلفظدالعلىالحقيقة،
فالمرادبهحقيقةالمرأةوحقيقةالرجل،ألنلكلشيءحقيقةأوماهية
مثل(:الرجللهقوامةعلىالمرأة) 
يتميزبها،فلفظالرجلهنامطلقوإنكانمعناهعاماً.
أماالعامفهويدلعلىأفرادغيرمعدودةبلمستوعبةلكلجزءمنجزئياتتلكالحقيقة،أي
ّ
لكلفردمنأفرادها،كلفظالمجرمينيشملكلمجرمفعلجرماًمستوجباًللعقوبة.
فاللفظالعاميدلعلىشمولكلأفراده،خالفاًللمطلقالذييدلعلىفردشائعأوأفرادشائعين
وليسجميعاألفراد،فالعاميتناولدفعة واحدةكلمايصدقعليهمعناهمناألفراد،فيحينأن
المطلقاليتناولدفعةواحدةإالفرداًشائعاًفيجنسهمناألف ارد.


)(1

يعلىإطالقهمالميثبتمايقيدهُ.
واللفظالمطلقيجر
ّ
فةالصائغبداللةاللفظالمقيد:
رابعاً-معر
ّ
واللفظالمقيدهو:اللفظالدالعلىالماهيةبقيديقللمنشيوعه)،(2أوهواللفظالخاصالدال
علىمدلولمعينمثلرجلصادق،امرأةعفيفة.فالتحقهنالفظ،عبارةعنقيدقللمنشيوعاللفظ،
فهومطلقتبعهقيدأخرجهعناإلطالقإلىالتقييد.
وعليه
َ
بولي،وشاهديعدل)فالحديثقيدالشهادة
ومثالهقولالنبيصلىهللاعليهوسلم(النكاحإالّ
ّ
بوصفأوقيد-،العدل-األمرالذيأوجبكون
اللفظالمقيديعملبهعلىتقييده
الشاهدينعدَل ْين.و
َ
ّ
مالميدلدليلعلىإلغاءالقيد.
ّ

)(3

()1السعدي،محمدصبري(.)1979تفسيرالنصوصفيالقانونوالشريعةاإلسالمية،القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.402
()2خالف،عبدالوهاب(.)1972مرجعسابق،ص.213

ى(،)1986مرجعسابق،ص.209
()3الزحيلي،وهبةمصطف 
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خامساً-معرفةالصائغبداللةاللفظالظاهر:
ويعرفاللفظالظاهر:بأنهاللفظ الذييتبادرمعناهاللغويإلىالعقلبمجردقراءةالصيغةأو
ينةأودليلخارجيفيفهمهأوحتىتأمل،فكلعارفباللغةيمكنأن
سماعها،دوناعتمادعلىقر
ّ
يفهممعناه،معإمكانيةأنيكونهذاالمعنىليسالمقصوداألصليمنالنص.

)(1

وحرمالربا﴾فالمعنىالظاهرأللفاظهذاالنصالقرآنيمن
ومثالهقولهتعالى﴿وأحلهللاالبيع ّ
با،لكناأللفاظلمتُسقلبيانهذاالمعنى،وإنما
غيرقرينةخارجيةأوتأمل،هوحلالبيعوحرمةالر
ّ
سيقتللردعلىالمشركينالقائلينبأنالبيعمثلالربا،فجاءتهذهاآليةتكذيباًلهم،فهيمسوقة
أصالًلنفيالمماثلة.
أماحكمظاهرالداللة:فحكمهأنهيجبالعملبمعناهعلىظاهره،أيالمعنىالمتبادرمنهقطعاً
ّ
ويقيناًبعمومه،حتىيقومدليلآخريصرفاللفظعنمعناهاللغويالواضح،إلىمايقتضيههذا
الدليلعلىتأويلهأوتبيينهعلىخالفالظاهر،كماخصصعمومحلالبيعفياآليةبنهيالنبي
ُ
صلىهللاعليهوسلمعنبيعالغرروبيعالثمرقبلبدوصالحه (2).
وفيالقانون:نجدأنالمشرعمثالًوضعأحكاماًعامةللعقد(تسمىنظريةالعقد)،تنطبقأحكامها
علىكلعقد،وبالرغممنذلكوضعأحكاماًخاصةلكلعقدمنالعقودالمسماة،تتفقمعطبيعة
ضهذاالحكمالذيقصدالمشرعمنهتنظيمعقد
فتعار
ّ
ذلكالعقد.فعقدالهبةمثالًاليتمإالّبالقبضَ ،
عهاالمشرعلتنظيمعقدالهبة
الهبةخاص ًة،معأحكامالعقدعام ًة،والتيالتشترطالقبضوالتيلميشر
ّ
ادالمشرعبالنسبةلحكمالقبض
خاص ًةبلللعقودعامة،فعمومالظاه ر-النظريةالعامةللعقد-ليسمر
ّ
عنفسهقدنصعلىاشتراطالقبضفيه.فاألحكامالنظريةالعامة
فيعقدالهبةمثالً،بدليلأنالمشر
ّ
للعقدهيمنقبيلالظاهر،حيثأنهاتتناولبعمومهاعقدالهبة.لكنالمشرعخصصمنعمومهذه 
ّ
()1الدريني،فتحي(.)2013المناهجاألصولية،ط،3دمشق:مؤسسةالرسالةناشرون،ص.45
()2الخن،مصطفىسعيد(.)2000مرجعسابق،ص.266
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النظريةمايتعلقبالقبض،وكذلككلعقدتعارضتأحكامهالخاصةمعأحكامالنظريةالعامة.

)(1

سادساً-معرفةالصائغبداللةاللفظالخفي:
ويعرفاللفظالخفي:بأنهاللفظالدالعلىمعناهداللة واضحة،ولكنخفيمعناهفيبعض
ّ
مدلوالته ،وإن كان ظاهر الداللة في البعض اآلخر ،وهذا الخفاء ليس منشؤه من صيغته بل من
تطبيقاتهعلىمدلوالته.

)(2

ومثاله:قولالنبيصلىهللاعليهوسلم(اليرثالقاتل)،فإنلفظالقاتلهوواضحالداللةعلى
ِّّ
معناه،وهوإزهاقالروحبمباشرةالقتلعمداًوعدواناً،أيدون
هحرممن
وجهحق،فمنقتلمورثَ ُ
الميراث.لكناختلففيتطبيقهذاالنصعلىالقاتلخطأأوالقاتلبالتحريضأوبالتسببحيث
أنالداللةعلىالقاتلبخطأفيهاشيءمنالخفاء وإن منشأهذاالخفاءليسمنصيغةاللفظ وإنما
جاءمنالتطبيقعلىالمدلوالت،فالخفاءهناليسناشئاًمنلفظ(القاتل)فيداللتهعلىالقتلالعمد
دونوجهحق؛ألنداللتهواضحة،وإنمانشأالخفاءعندتطبيقالنصعلىصورأخرىذاتصفات
وعناصرخاصةمنالقتل.

)(3

سابعاً-معرفةالصائغبداللةاللفظالم ِّ
شكل:
ُ
ِّ
اليدركإالّبالبحث
ويعر
فاللفظالمشكلبأنهاللفظالذيخفيمعناهلذاته،وبسببصيغته ،و ُ
ّ
ُ
والتأمل واالجتهاد،(4).فالخفاء في داللة اللفظ على المعنى المراد هنا ناشئاً من ذات الصيغة أو
شكلوالخفي،فالم ِّ
األسلوب،ومنهنايمكنالتفريقبيناللفظالم ِّ
شكلخفاؤهبسببمنصيغته،بينما
ُ
ُ
الخفيمنشأخفائهتطبيقاتهعلىأفراده،لذافالم ِّ
شكليعتبرأشدغموضاًمنالخفي.
ُ

()1الدريني،فتحي(،)2013مرجعسابق،ص.49

()2الخن،مصطفىسعيد(.)2000مرجعسابق،ص.270

()3الدريني،فتحي(.)2013المناهجاألصولية،ط،3دمشق:مؤسسةالرسالةناشرون،ص.74
()4الخن،مصطفىسعيد(.)2000مرجعسابق،ص.272
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اإلشكالإماأنيكونناشئاًبسبباالشتراكفياللفظ،أوبسببتأرجحه
ىعلماءاألصولأن
وير
ّ
ّ
بين الحقيقة والمجاز ،أو أن يكونظاهر الداللة على معناه لكنه معارض بنص آخر أوقع فيه
اإلشكال،(1) .ومثالعلىاإلشكالبسبباالشتراكفياللفظ:كلفظالعينحيثأنهوضعهذااللفظ
ٍ
لعدةمعانوضعاًمتعدداً،كلمنهاعلىسبيلالحقيقة،إالأنهاتطلقعلىالعينالباصرة،وعين
لغ ًة
ٍ
الجاسوسفإذاوردلفظ(العين)فينصفإنهيتبادرمنهعدةمعانمتزاحمةعلى
الماء والذهب ،و
السواء،بحيثاليستفادمنالمعنىالمرادمنهإالّباالجتهاد،وعمدةاالجتهادهينصوصأخرىأو
قرائنخارجيةترجحأحدهذهالمعاني.
ص :وذلكعندمايكونلكلنصداللة
ومثالعلىاإلشكالالراجعإلىالتعارضبينالنصو 
ظاهرةعلىمعناهأيدونأنيكونفيهذاالنصذاتهأيإشكالعلىداللتهلهذاالمعنى،
لكناإلشكالينشأحينيقابلهذاالنصبنصآخر،فيبدوانبحسبالظاهرفيداللتهماعلى
معانيهمامتعارضين،فيحتاجاألمرإلىالتدبروالتأملإلزالةهذاالتعارض،كالتعارضالظاهريبين
آية﴿وأولواألرحامبعضهمأولىببعضفيكتابهللا﴾وبينآياتالمواريثالتيقصرتاإلرث
علىبعضاألقارب.
ومننماذجالم ِّ
شكلفيالقانون:لفظ(الليل)فيالقانونبوصفهظرفاًمشدداًفيعقوبةالسرقة،
ُ
ادبهالوقتالذييخيمفيهالظالممنالليلفيقذفالرعب والخوففينفوسالناس،وييسر
هلير
ّ
علىالجانيارتكابجريمتهثمالفراربعدذلك؟وذلكمنبابالتقديرللحكمةالمنشودةمنوراء
التشديدفيهذهالجريمة.

()1المرجعالسابق.272،
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أمأنههليقصدبهالمعنىالفلكي والذييبدأمنغروبالشمسإلىحينشروقها؟ ) (1وهو
المعنىالذياعتمدهالمشرعاألردنيفيتفسيرلفظالليل.
ّ

)(2

ثامناً-معرفةالصائغبداللةاللفظالمجمل:
ينةتعينالمرادمنهبلالسبيلإلىإزالة
عرفبأنه:اللفظالذيخفيتداللتهعلىمعناه،والقر
ّ
وي ّ
ُ
الخفاءإالببيانمنصدرمنهاإلجمال)،(3وعليهفإنهاليفهمالمرادمناللفظإالبالبيانمنالم ِّ
جمل،
ُ
والذيمنجهتهحص اًريعرفالمرادحقيق ًة.والمجمليتنوعإلىأنواعثالثة:
-1المجملبسبباالشتراكفياللفظ:وهوالذيازدحمتفيهالمعانيوتع ّذرترجيحأحدالمعاني
المشتركة،لعدمالقرينةالتيتعينالمرادوتزيل اإلجمال .مثللفظالمولىأوالمواليفقديطلقعلى
العبيدوالمعتقين.
المجملالراجحلغرابةاللفظالمستعملله:كلفظالواقعةوالطالقوالحاقةفينصوصالقرآن.2
المجملالمنقولمنمعناهاللغويإلىمعنىاصطالحي:كلفظالصالةمعناهااللغويالدعاء،3
لكنهافيالشرع لهامعنىخاص،محددبالعبادةبهيئاتمخصوصةفيأوقاتمخصوصةوبشرائط
مخصوصة (4).والمجملالسبيللتحديدأومعرفةالمرادمنهإالبالرجوعإلىمنصدرمنهاإلجمال.
ومنأمثلته فيالقانون:يوجدفيالقانونالعام والقانونالخاصألفاظكثيرةمجملةمنهاعلى
سبيلالمثال:األهلية ،االلتزام ،التعسف ،الظروف القاهرة ،الجناية،الجنحة،إلىغيرذلكمماتواله
المشرعبالتفصيل والتفسير.وبيانالمجملفيالقانونيكون
بمايصدرهالمشرعمنتبيينسواءكان
ُ
هالمشرعمنقانونتفسيريالحقأو
بنصمادة،أومنخاللاللوائحالمنفذةللقوانين،أومايصدر
ّ

يعية)،مرجعسابق،ص.55
()1حسن،خالدجمالأحمد((.)2015مبادئالصياغةالتشر ّ
()2ينظرالمادة()1منقانونالعقوباتاألردني.

()3الخن،مصطفىسعيد(.)2000مرجعسابق،ص.274

()4الزحيلي،وهبةمصطفى(،)1986مرجعسابق،ص.341
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مذكرةتفسيرية (1).فلفظسبقاإلصرار الواردفيالفصلاألولمنالبابالثامنمنقانونالعقوبات
األردني،يعدهذااللفظمجمالً والسبيللتحديدمعناهإالببيانمنالجهةالتيصدرعنهااللفظ
ُ
،ولذلكجاءتالمادة()329منقانونالعقوباتاألردنيمبينةهذااللفظالمجملبياناًوافياًوقاطعاً.

)(2

تاسعا-معرفةالصائغ بداللةمنطوقالنصالقانوني:
تنقسمداللةاللفظعلىالحكمإلىقسمينأساسيينهما:المنطوقوالمفهوم.
وإنالنصالقانونيكمايدلعلىالمعنىالذيينشأعنهالحكمبمنطوقه،قديدلعليهبمفهومهوإلدراك
معنىذلكالبدبداي ًةمنتوضيحمعنىمنطوقالنصومفهومه.
ّ
منطوقالنص (3):وهوالمعنىالمستفادمنصريحاللفظ.
الذيلميصرحبهفيه.
وأمامفهومالنص:فهوالمعنىالالزملّلفظو
ُ
ٍ
دل
دلقوله تعالى(و
التقللهما ّ
أف) بمنطوقه على النهي من التأفيف للوالدين ،بينما ّ
فمثالً ّ
بمفهومهعلىالنهيعنالضرب،وهوحكملميدلاللفظعليهبمنطوقه،وإنماهومعنىمستفادمن
اللفظوالزمعنه.
عيأوأيتركيبلفظي،أنيدلعلىمعانيمتعددة
وعليهفإنهيمكنألينصقانونيأوشر
ّ
ةعلىمايفهممنعبارتهوحروفه،بلقديدل
وبطرقمتعددةمنطرق الداللةوليستداللتهقاصر
ُ
ٍ
علىمعانتفهممنإشارتهومناقتضاءه،والمكّلفبنصقانونيمكّلفبأنيعملبكلمايدل
أيضاً
عليههذاالنص،بأيطريقمنطرقالداللةالمقررةلغ ًة،وإذاماعملبمدلولالنصمنبعضطرق
طلالنصمنبعضالوجوه.
داللته ،وأهملالعملبمدلولهمنطريقآخر،فقدع ّ

)(4

()1الدريني،فتحي(.)2013مرجعسابق،ص 99ومابعدها.

()2عرفتالمادة()329عقوباتأردنياإلصرارالسابق بأنه:القصدالمصممعليهقبلالفعلالرتكابجنحةأوجناية،يكونغرض
الم ِّ
صرمنها،إيذاءشخصمعينأوغيرمعين،وجدهأوصادفه،ولوكانذلكالقصدمعلقاًعلىحدوثأمرأوموقوفاًعلىشرط.
ُ
ض(.)2005أصولالفقهالذياليسعالفقيهجهله،الرياض:الدارالتدمرية.ص.374
()3السلمي،عيا 
()4خالف،عبدالوهاب(.)1972مرجعسابق،ص.143
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ةبمكان،أنيعلمالصائغالذييتولىصياغةالنصوصالقانونية،أنواع
ومنهنافإنهمنالضرور
ّ
الدالالتالمرتبطةباأللفاظالتييستعملهافيصياغةالنصوص،وكيفمنالممكنأنتدلتلك
األلفاظعلىأكثرمن معنى،سواءكانمستفادمنمنطوقهأمالزماًعنهومتوّلداًمنه،وماقدينشأ
أنلكلتركيبلفظيداللةوضعية)ٍ (1
ومعانواضحات،تحتملها
عنهذهالمعانيمنأحكام،السيماو ّ
ّ
هذهالتراكيببحسبمدلوالتهااللغوية.
ثمإنداللةمنطوق
النصالقانونيعلىحكممعينمذكورفيه،ينقسمإلىعدةأقسامباعتبار
ّ
ّ
كيفيةداللتهعلىالمعنى.وفيمايليبيانإجماليبقليلمنالتفصيللهذهالداللةوتقسيماتهامنداللة
ّ
عبارةوإشارةواقتضاء،علىالنحواآلتي:
-1داللةعبارةالنص:
وهيداللةالصيغةاللفظيةعلىالمعنىالمتبادرفهمهمنها ،والمقصودمنسياقها .والمرادبما
يفهممنعبارةالنصالمعنىالذييتبادرفهمهمنصيغته،ويكونهوالمقصودمنسياقه ،وأن
النصقدسيقلبيانهوتقريره.

)(2

ةاللفظيةفيالنصألولوهلةمنمعنىصريح،بمجردسماعهأو
أيأنهاماتدلعليهالعبار
ّ
قراءته.وأمثلتهافيالقانونكثيرةالتعدوالتحصىومنهاعلىسبيلالمثالنصالمادة()326من
قانونالعقوباتاألردني (من قتلإنسانقصداًعوقبباألشغالعشرينسنة)فإنهذاالنص يدل
بعبارتهعلىتجريمالقاتلإلنسان حي،بجناية القتلالقصدوتحديدالعقوبةالمقررة له،وهذا المعنى
مفهوممنعبارةالنصومقصودمنسياقه.وأنهذهالداللةتولدتمنالصيغةاللفظيةالتياستعملها
ادالمشرع.
الصائغفيصياغتهللنصوفقمر
ّ
()1يقصدبداللةاللفظالوضعية:كوناللفظمفهوماًمعناهللعالمباللفةمتىماأطلقوأنكونذلكالمعنىموضوعٌلهاللفظلغ ًةالدريني،
فتحي(.)2013مرجعسابق،ص.216

()2خالف،عبدالوهاب(.)1972مرجعسابق،ص.144

144

-2داللةإشارةالنص:
ِّ
إنماهوالزمللمعنىالذيسيق
وهيداللةالنصعلىمعنىغيرمقصودمنسياقاللفظ ،و
الكالمإلفادته(1).وبمعنىآخرأنهذاالمعنىالزملمايفهممنعبارةالنصوغيرمقصودمنسياقه.
والفرقبينمدلولالعبارةومدلولاإلشارة،أنمدلولالعبارةسيقالكالمألجله،ومدل ولاإلشارةلم
يسقالكالممنأجلهولكنهالزمللحكم،أيأنهذاالمعنىاليتبادرللذهنألولوهلةمنعبارةاللفظ،
أناللفظوإنلميدلعلىهذاالمعنىالناشئ
يدركمنخاللفهمالتالزمواالرتباطفيمابينهما،و ّ
ْ
لكن ُ
أنهيشيرإليهلزوماًضمناً.
صراح ًةإالّ ُ

)(2

ومناألمثلةالتطبيقيةعلىداللةإشارةالنص:
أ-منالقرآن:قولهتعالى(الجناحعليكمإنطلقتمالنساءمالمتمسوهنأوتفرضوالهنفريضة)
تدلبعبارةالنصعلىجوازالطالقومشروعيتهقبلفرضالمهر،وهوالمعنىالمقصود
فاآليةبداي ًة ّ
أصال ًةمنذكراآلية،أماداللةاإلشارة:فاآليةتدلعلىمعنىالزملهذاالمعنىاألولالمقصودمنها
وهوصحةعقدالزواجمنغيرذكرالمهر،إذالولميكنصحيحاًمنغيرمهرلماوقعالطالق،
إذالطالقإالبناءعلىزواجصحيحقائم.
ً

)(3

ةماتنصعليهالفقرةاألولىمنالمادة(()284

ب-مناألمثل ة فيالقانون علىداللةاإلشار

اليجوزمالحقةالزانيأوالزانيةإالّبشكوىالزوجأوالزوجةمادامتالزوجيةقائمةبينهما،وكذلك
بشكوىوليالزانية،وفيحالالشكوىضدأحدهماأوكليهما،يالحقاالثنانمعاً،باإلضافةإلى
الشريك والمحرض والمتدخلفيفعلالزناإنوجدوا ،وتسقطالدعوى والعقوبةالمحكومبهابإسقاط
الشاكيشكواه).
()1الزحيلي،وهبةمصطفى(،)1986مرجعسابق،ص.350

()2بيومي،سعيدأحمد(.)2010لغةالقانونفيضوءعلملغةالنص،مرجعسابق،ص.453
()3الدريني،فتحي(.)2013مرجعسابق،ص.226
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فنصهذهالمادةووفقاًلداللةالعبارة،يدلعلىأنمالحقةالزانيمنأحدالزوجينالتجوزإال
بتحريكالدعوىبالشكوىمنالزوجأوالزوجةضداآلخرالزاني،وبحالةقيامالزوجيةبينهما،وكذلك
أنإسقاطالدعوىوالعقوبةمتوقفعلىإسقاطالشاكيشكواه.
بشكوىوليالزانية،و ّ
ووفقاًلداللةاإلشارة:يدلنصالمادةعلىأنزناالزوجةأوالزوجاليعتبرجريمةعلىالمجتمع
ادالمشرعوإنماهوجريمةعلىالزانيمنأحدالزوجين،وهذاالمعنىالزمضمناًلثبوتحق
وفقاًلمر
ّ
قصرتحريكالدعوىوإسقاطهاعلىأحدطرفيالزوجيةأووليالزانية،إذلوكانجريمةعلىالمجتمع
كمافيالسرقةلماثبتألحدحقإسقاطالعقوبة.
وكثيرمنالنصوصالقانونيةمنهذاالقبيل،تدلبعباراتهاعلىأحكاموتشيرإلىأحكام،وهذا
ّ
مايعبرعنهفقهاءالقانونبقولهم:النصصريحفيكذا،ويؤخذمنهبطريقاإلشارةبكذا.
ّ

)(1

-3داللةاالقتضا ء
وهيالكالمأواللفظعلىمسكوتعنه،يتوقفصدقالكالمأوصحته،علىتقديره.
بمعنىأنصيغةالنصالتدلعليه ،وإنماتتوقفصحةهذاالكالمعلىتقديره،بلاليستقيم
المعنىإالّبه.وبمعنىآخر:هوالمعنىالذييقتضيهالنصبحيثالتصحصيغةالنصوالتستقيم
دونتقديرهذاالمعنى،أودونحملعباراتهعلىهذاالمعنى.ويسمىاللفظالذيوجبتقديرهلصدق
الكالمأوصحتهبالمقتضى.
ُ

)(2

النسيان،ومااستُكرهواعليه)

ومثاله:قولالنبيصلىهللاعليهوسلم(:رفععنأمتيالخطأو
ُ

()1خالف،عبدالوهاب(.)1972مرجعسابق،ص.147

()2الزحيلي،وهبةمصطفى(.)1986مرجعسابق،ص.355
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هعليهبعدوقوعهامحالاليرتفع؛ألنالفعلإذاوقعال
فإن رفعالخطأ والنسيان والعملالمكر
ُ
نبأنيقال:رفع
وذلكبتقديرمعي
ُيرفع،فصحةالعبارةتقتضيتقديرليكونالكالمصادقاًأوصحيحاً،
ّ
ُ
عنأمتيحكمأوإثمالخطأوالنسيانومااستكرهواعليه.
ن
مثالعليهمنالقانون:ماوردببعضالتشريعاتالمتعلقةبنظامعقوداإلدارةمانصه( :يكو 
للو ازرةالمعنيةحقالحجزعلىكلأوبعضمستحقاتالمقاوللدىجميعالو ازرات،وكذلكالحقفي
بيعاآلالتواألدواتوالموادالموجودةبموقعالعمل،دونأدنىمسؤوليةعلىأيخسارةتلحقبالمقاول
منجراءبيعها)

)(1

فإنهوفقداللةاالقتضاءيتعينفيتلكاآلالت واألدوات والموادالموجودةبموقعالعمل –والتي
لإلدارةالحقفيبيعها-أنتكونمملوكةللمقاول،حتىوإنكانالنصلميتضمنفيعباراتهالنص
علىشرطملكيتهاللمقاول،وألنمفهومالنصومعناهاليستقيمإالبتقديرذلك،أيبالقولبذلك،وأن
القولبغيرهمؤداهالسماحلجهةاإلدارةببيعملكالغير،وهومااليمكنالتسليمبه.
عاش اًر:معرفةالصائغبداللةمفهومالنصالقانوني:
تقدمفيماسبقاإلشارةإلىأنداللةاللفظعلىالحكمتنقسمإلىقسمينأساسيين:هماالمنطوق
ّ
والمفهوم.ولقدتمتفصيلالكالمفيداللةالمنطوق
علىحكممعين،وفقاًللتقسيماتالسابقةمنداللة
ّ
العبارةواإلشارةواالقتضاء.
لهولكنهلميصرحبهفيه،
أماداللةالمفهومفهيالمعنىالذييتأتّىمناللفظبأنيكونالزماً
ّ
ّ
بمعنىأنهداللةاللفظعلىحكمشيءلميذكرفيالكالمويسمىبالداللةالمعنويةأوالداللةااللتزامية.
وقدقسماألصوليونداللةالمفهومإلىقسمين:مفهومموافقةومفهوممخالفة.
ّ

()1نصالمادة()87مننظامعقوداإلدارةبدولةاإلماراتالعربيةالمتحدة،لسنة،2000رقم(.)20
()2الزحيلي،وهبةمصطفى()1986مرجعسابق.361،

)(2
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-1مفهومالموافقة:
وهوداللةاللفظعلىثبوتحكمالمنطوقبه،للمفهومالمسكوتعنه،الشتراكهمافيعلةالحكم
التييمكنفهمهاعنطريقاللغة،منغيرحاجةلبذلالجهدفيتقريرالحكم.
إنمايفهممنطريقمناطالحكمأيعلته.
فالحكمالثابتبهاليفهممناللفظبشكلواضح،و ُ
ُ

)(1

وتحديدالعلةالمشتركةبينالمنطوقبهوالمفهومالمسكوتعنه،إنماتدركمنالنصبمجردفهم
اللغةوالتحتاجإلىبذلجهدواستنباطكمافيالقياس،وبهذايظهرالفرقبينداللةمفهومالموافقة
للنصوبينالقياس،إذفيالقياسالبدمناجتهادلمعرفةالعلةبسببخفائها،بينمايكفيفيداللة
مفهومالموافقةفهماللغةإلدراكالعلة.

)(2

وقداشترططائفةمنعلماءاألصوللألخذبهذهالداللة،بأنيكونالمفهومالمسكوتعنهأولىبالحكم
منالمنطوقبه.

)(3

وبمكنالتمثيلعلىهذهالداللةمنالقانونمنخاللصياغةهذاالنصالقانوني(:أنالمرأة
المتزوجةالتيثبتزناهاُ ،يحكمعليهابالحبسمدةالتزيدعنسنتين،ولكنلزوجهاأنيوقفتنفيذ
)(4

هذاالحكمبرضائهمعاشرتهالهكماكانت).

حيثيفهممنداللةهذاالنصأنللزوجأنيطلبوقفالسيرفيدعوىالزناقبلالحكمفيها؛
ُ
ألنمنملكوقفتنفيذالحكمبعدصدوره،ملكمنبابأولىوقفإجراءاتالدعوىبشأنه.
ففيالنصالسابقنجدأنالمفهومفيحكمهوافقالمنطوق
فيحكمه،بناءعلىموافقتهلهفي
ّ
ً
عّلته ،فوقفإجراءاتالدعوىحكممستفادمنداللةمفهومالنص،ثبتلهحكمالمنطوقبهوهو

()1المرجعالسابق،ص.353

()2الدريني،فتحي(.)2013مرجعسابق،ص.249
()3المرجعالسابق،ص.252

()4المادة()274منقانونالعقوباتالمصري ،ويقابلهافيالقانوناألردني:المادة1/284إالأنهانصتصراحةعلىإسقاطالدعوى
بينماأغفلتهذهالمادةالنصعليهصراح ًة،فكانحكمهمستفادمنداللةمفهومالنص.
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وقفتنفيذالحكم،الشتراكهمافيعلةواحدةوهيكونتحريكالدعوىووقفتنفيذالحكمحًقاشخصيا
للزوج.
-2مفهومالمخالفة:
وهوداللةاللفظعلىثبوتحكمللمسكوتعنهمخالفللحكمالذيدلعليهالمنطوق ،النتفاء
ّ
قيدمنالقيودالمعتبرةفيالحكم.

)(1

ولكونهغيرمنطوقبهفيالنصسميمفهوماً،والعتبارهمناقضاًللحكمالمنطوقسميمخالفاً.
ومثالهقولهتعالى(وإنكانذوعسرة

)(2فنظرة) (3إلىميسرة)[البقرة]٢٨٠

ه،علىأنالمدينالعاجزعنوفاءالدينيجبإمهالهحتى
يميدلبظاهر
فمنطوقالنصالكر
ّ
َ
اليسار.فالمدينموصوفبكونهمعس اًروهذاالوصف(اإلعسار)قيدمعتبرفيالحكم؛إذلوالالعسرة
فاإلعسارإذنحالةبنيعلىأساسهاهذاالحكم،فإذاانتفىهذاالوصفأو
لماشرعوجوباإلمهال،
ُ
ُ
الحالة(بمفهومالمخالفة)بأنأصبحالمدينموس اًر ،انتفىالحكموهووجوباإلمهال،وثبتنقيضه
وهوالمطالبة.

)(4

ومفهومالمخالفةلهأنواععديدة،وقداختلفتأراءاألصوليينحولالعملبه،وأنهالبدأنتتحقق
ويعتدبهفيتقريراألحكامعندالقائلينبه.
فيهمجموعةمنالشروطحتىيصبححجة ُ

)(5

وعلىكلحالفهوأضعفالمفاهيممنالناحيةالقانونيةكذلك ،ويقصدبهقانوناً إعطاءحالة
غيرمنصوصعليها،عكسحكمحالةمنصوصعليها.

)(6

()1الخن،مصطفىسعيد(،)2000مرجعسابق،ص.304
()2أيإنوجدمدينعاجزعنوفاءدينه.
()3النظرة:أياإلمهال.

()4الدريني،فتحي(.)2013مرجعسابق،ص.307

ى( )1986مرجع سابق ،ص
( )5ينظر لمزيد من التفصيل حول أنواعه وشروطه وآراء األصوليين حوله :الزحيلي ،وهبة مصطف 

.362،374

()6كيرة،حسن(،)1974مرجعسابق،ص.406
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فمثالًمنخاللالنصالتالي(:يجبالضمان،علىمناستعملحقهاستعماالًغيرمشروع)

)(1

عمايترتبعلىهذا
يستنتجبمفهومالمخالفة،أنمنيستعملحقهاستعماالًمشروعا،اليكونمسؤوالً ّ
االستعمالمنضرر.

المبحث الثاني:
الضوابط الخاصة لصياغة النصوص الجنائية وأثر الصياغة على مكانة النص الجنائي
يعتبرالتشريعالجنائي،أحد أهمالمجاالتالتيتتعرضللصراع والتناقضبينمختلفالحقوق
والحريات،وبينالمصلحةالعامة.فهويحكمالصراعاألبدي والدائممابينالسلطة والحرية،وبين
حقوقاألفرادوحرياتهموبينحقالدولةفيحفظالنظامالعام،والحفاظعلىأمنالمجتمعواستق ارره.

)(2

حيثأنه،وكماتعتبرالمبادئالعامةالتييجسدهاهذاالتشريعاألداةالضامنةلحقوقاألفراد
وحرياتهم،فإنهاوبذاتالوقتومنجهةأخرىتعتبرهياألكثرمساساًبحريةوكرامةاألفرادوسالمة
أجسادهموأموالهم.
يع،يتحملمسؤوليةتحقيقالتوازنالذييوقفهذاالصراع،
ومنهذاالبابنجدأنهذاالتشر
ّ
ويكفلحمايةالحقوقوالحرياتوالمصلحةالعامةبقدرمتناسب.
ونظ اًرألهميةالقانونالجنائي؛ولكونهأحدأهمفروعالقانونالعاموالذيمنخاللهتتجلىمعالم
ي
سيادةوسلطانالدولة،والعتمادنصوصهعلىقوةاألمروالنهيباستخدامالتجريموالعقاببشكلقسر 
ِّ
ع،باإلضافةإلىعظمأهميةالمبادئالتييجسدهاهذاالقانون،والتيتُعد
باسمالدولةوبشكلمشرو
صمام أمان لجميع المخاطبين بقواعد هذا القانون الحيوي والمهم والكافل لحماية
بمجموعها بمثابة ّ
حقوقاألفرادوحرياتهم،واستقرارمراكزهمالقانونية،استرعىذلككلهانتباهمشرعيالدساتيرفيالكثير

()1المادة()1/66منالقانونالمدنياألردني.

()2سرور.أحمدفتحي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،مرجعسابق،ص5
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منالدول،بتنظيموتضمينالكثيرمنمسائلالخاصةبالقانونالجنائيكمبدأالشرعيةالجنائيةومبدأ
األصلفياإلنسانالبراءةوحقالمتهمفيالدفاععننفسهوحقهفيالمحاكمةالعادلة،وذلككله
نالسلطة والحرية،فغدا ذلكالتنظيم والتضمين
طيات الدستور الذي يعتبرنقطة التوازن بي 
ضمن ّ
يضفينوعمنالشرعيةالدستوريةعلىمبادئالقانونالجنائي.

)(1

هاعماسواها
ّ
وهذاإندلفإنمايدلعلىماتمتازبهالنصوصالجنائيةمنطبيعةخاصة،تميز ّ
يإلىأنيخصها
مننصوصقانونيةأخرى،إذالوالتلكالخصوصيةلماحداذلكبالمشرعالدستور
ّ
بجملةمنالمبادئوالقواعدالدستورية،التيتهدفبمجملهاإلىوجوباحترامهذهالنصوصللحقوق
والحرياتالعامة،وبشكلمتوازنمعمقتضياتالمصلحةالعامة.
وبمقابلهذهالخصوصية،ونظ اًرلألهميةالتيتقتضيهاالطبيعةالخاصةللنصوصالجنائية،كان
لزاماًأنتخضعصياغةهذهالنصوص،باإلضافةإلىالقواعد والضوابطالعامةالتيتحكمصياغة
القانونية األخرى ،إلى ضوابط خاصة تقتضيها الطبيعة الخاصة التي تتمتّع بها هذه
النصوص
ّ
النصوص.
وفيمايليبيانوتفصيللجلهذهالضوابطالخاصة،والتيتتمثلفيمراعاةالمبادئالدستورية،
ّ
حيثأنقانونالعقوباتيحكمهنوعانمنالمبادئالدستورية:نوععاميشتركفيهمعسائرالنصوص
القانونيةاألخرى ،كمبدأالمساواةومبدأالمحاكمةالعادلةومبدأعلنيةالمحاكمة،ونوعخاصيحكم
قانونالعقوباتوحده؛باعتبارأنالنصوصالجنائيةهيأكثرالنصوصمساساًبالحقوقوالحريات،
وهذهالحقوقوالحرياتهيأكثرالموضوعاتالتيتحظىبتنظيموحمايةدستورية.

)(2

أماالمبادئالخاصةفهيتنقسمإلىمبدأين:المبدأاألول:وجوبمراعاةمبدأالشرعيةالدستوري ة 
( )1الجبوري،ماجدنجم((( .)2015الشرعيةالدستوريةللقانونالجنائي))،دراسةمنشورةفيمجلةالقانونللعلومالقانونية والسياسية
بجامعةكركوك.)13(،4،ص.236

ي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،ص.12
()2سرور.أحمدفتح 
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عيةالجنائيةومايترتب

أواحترامالمبادئالدستوريةالجنائية،والذييتجسدفيمدىاحتراممبدأالشر
عليه،باإلضافةإلىمراعاةمبدأعدمرجعيةالنصوصالجنائية،وهوماسأبينهفيالمطلباألولمن
هذاالمبحث.
المبدأالثاني:المتمثلفيوجوباحترامحقوقوحرياتاألفراد،ويتجسداحترامهذاالمبدأفي
مراعاةالمشرعفيسبيلتحقيقذلكاحتراممبدأشخصيةالعقوبة،ومراعاةأصلالبراءةللمتهم،إضاف ًة
ت معمقتضياتالمصلحةالعامة،وهوماسيتمبيانه
إلىوجوبالموازنةبينمختلفالحقوقوالحريا 
بالمطلبالثانيمنهذاالمبحث.
بينماأخصصالمطلبالثالثلبيانأثرالصياغةالوافيةعلىمكانةالنصالجنائيبالمجتمع
هافيمجالالتكييفالقانونيللوقائعالجرمية.
علىثقةالمواطن،وكذلكأثر
ّ
وفيمايليبيانوتفصيلماتقدمعلىالنحواآلتي:
ّ

المطلب األول:
مراعاة الشرعية الدستورية في صياغة النصوص الجنائية
المتتبعلدساتيرالعديدمنالدول)،(1يجدأننصوصهذهالدساتيرتتضمنمبادئدستورية
إن
ّ
ّ
جنائيةناظمةلضرورةكونصياغةالنصوصالجنائيةمحتكمةبأحكامالدستوروخاضعةلها،ويمكن
اإلشارةإلىجملةالمبادئالدستوريةالجنائيةالتييجبأنتحكمصياغةالنصوصالجزائيةكمافي
الفروعاآلتية:
الفرع األول :مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عليه
وذلك منخاللحصرصياغةالنصوصالناظمةللتجريم والعقاب،وعدمقبولتحديدالجرائم
وفرضعقوباتهاإالمنخاللالتشريع،بجعلهالمصدرالوحيدلذلكدونسواه،ومناطهذاالحصر 
(  )1علىسبيلالمثال:دستورالوالياتالمتحدةاألمريكيةالتعديلالسادس والسابعومايليهاوكذلكالدستورالفرنسيودستوراليابان
والدستورالكندي.رحال،سمي ر(.)2020مرجعسابق،ص.169
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تكزعلىمبرريناثنين:
أنهير
ّ
أوالهما:ضمانتوفيرالحمايةللحريةالشخصية.
ثانيهما:ضمانتحقيقالمصلحةالعامة.
ووفقاًللمبرراألول،يكونفيذلكضمانةلتوفيرالحمايةللحريةالشخصيةمنخاللوضع
لهم،السيماوأنالتجريميمسحرية
الحدودالواضحةلألفر
ادبمايعدمحظو اًرفيحقهمأوهومباحاً
ّ
ُ
اعمعينةمنالسلوك؛ألنهيخضعهلضوابطاجتماعية معينة،هذاباإلضافةإلى
الفردفيمباشرةأنو
ُ
العقابفإنهيمسالحريةالشخصيةللفرد ،ولعلهذامادعاالفقيه(بيكاريا)إلىالقولبأنالقوانين
المشرع الشرعي
وحدها القادرة على تحديد الجرائم والعقوبات ،وال يمكن أن يتولى هذه السلطة إال ّ
للمجتمعبأسره،وبمقتضىبنودالعقداالجتماعي.

)(1

ووفقاًللمبررالثاني:فإنهبموجبهذاالمبدأ،يتمرعايةالمصلحةالعامةمنخاللتوفيرالحماية
للقيم والمصالح المهمة المرعية ،والتي من المفترض أالّ تحدد إال من قبل ممثلي الشعب بواسطة
القوانين،والتيجرىصياغتهاوسنهامنقبلالهيئاتالمختصةبالتشريعباختالفالدول.

)(2

ثمإنهذاالمبدأيتمتعبقيمةدستوريةوافية،حيثأكدتعليهالعديدمنالدساتيرالعربيةكالدستور
السوريلعام2012وذلكبالنصعليهصراحةفيالمادة/51/منه(العقوبةشخصيةوالجريمةوال
عقوبةإالبقانون) ،كمانصعليهأيضاالدستورالمصري()2014ص ارحةفيالمادة/95/منه
والدستورالعراقي()2005فيالمادة/19/منه.
إالأنالمشرعالدستورياألردنيوإنلمينصعليهصراحةإالّأنهأشارإليهبصورةضمنيةفيالمادة
الثامنةمنه.

)(3

(1) Beccaria (1965) Des délits et des peines, Geneve: librairie Dalloz, p, 9.
ي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،مرجعسابق،ص.32،33
()2سرور.أحمدفتح 
ال يجوزأنيقبضعلىأحدأويوقفأويحبسأوتقيدحريتهإالّ وفقأحكام
( )3حيثوردالنصفيالفقرة()1منالمادة ( ( )8

الملك،لكناستثناءمنهذااألصلفقدخولالدستورالسلطة
ً
القانون)واألصلأنالسلطةالتشريعيةفياألردنيباشرهامجلساألمةو
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وتمتدجذورهذاالمبدأإلىمتطلباتسيادةالقانونوديمقراطيةنظامالحكم،ومنثمفإناعتباره
منمقوماتالشرعيةالدستورية،اليستندفقطإلىصريحالمادةالتيتنصعلىأنهالجريمة وال
عقوبةإالبقانون،وإنمايجدسندهأيضاًفيالمادةالتيتنصأيضاًأنسيادةالقانونأساسالحكمفي
التينصعليهاكلمنالدستورالسوريفيالمادة/50/والدستورالمصريفيالمادة/94/
الدولةو
ّ
منه.
يمأوالعقابفإنهالبدمنمراعاةوتطبيقهذا
وعليهفعندصياغةأينصجنائييتضمنالتجر
ّ
المبدأفيعمليةالصياغةواحتراممايترتبعليهمننتائجوالتيتتمثلباآلتي:
1.مراعاةاستيفاءخصائصالعقوبةفيالنصالمرادصياغته:
ِّ
يمةمنقبلنفسالمجرمأومنغيره،
بماأنالغايةمنوراءالعقوبةدائماًهيمنعارتكابالجر
ّ
وهيغايةتقررتلمصلحةالمجتمع)،(1فيلزمحتىيتحققالغرضمنورائها،أنتستوفيهذهالعقوبة
الخصائصاآلتية:

)(2

أ -قانونيةالعقوبة :وذلكبأنتستوفيصياغةالنصللعقوبةمنحيثنوعهاوقدرها،وتعتبر
قانونيةالعقوبةمنالقواعداألساسيةفيالتشريعاتالجنائيةالحديثة.

ب
التنفيذيةاختصاصاًتشريعياًمحدداًتصدربموجبهمايسمىبالقوانينالمؤقتةوتصلحبالتاليأنتكونمصد اًرلقواعدالتجريم والعقا 
ابطأوردهاالمشرعالدستورياحتياطاً.كماأنهوخالفاًلألصلفإنهيجوزأنيكونلألنظمةالتيتصدر
وذلككلهضمنشروطوضو
ّ

عنالسلطةالتنفيذيةبتفويضمنالمشرعدو اًرفيمجالالتجريموالعقابكمايمكنلهاأنتتدخلفيرسمسياسةالتجريموالعقابلكن
ّ
فيحدوداختصاصه االتشريعيالمحدودفالتجرمإالاألفعالالتيتدخلفيالمجالالذيتباشرفيهاختصاصهاالمحددوذلككله

بشرطأالّيصلاألمرإلىوضعالقيودعلىالحريةالفردية.المجالي،نظامتوفيق(،)2020مرجعسابق،ص.109،110

ي(.)1972أصولالسياسيةالجنائية،القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.176
()1سرور،أحمدفتح 

( )2الخلف ،عليحسين والشاوي ،سلطانعبدالقادر(.)2015المبادئالعامةفيقانونالعقوبات،ط، 1بغداد :دارالقانونية،ص
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ب-المساواةفيالعقوبة:بأنتكونالعقوبةواحدةلكلاألفراد،ودونماتفريقبينهمتبعاًلمكانتهم

ِّّ
فيالمجتمع،وذلكبأنيحرصالمش ّرععلىأنتكون
صياغةالنصالمقررللعقوبةصياغةمحقّقة
لمعنىالمساواةفيالخطابللمكّلفينبالنصعلىالسواءدونماتفريق.
جالمشرع
ج-شخصيةالعقوبة:أيشمولهالشخصمرتكبالجريمة،أومنأسهمفيها،فاليخر
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
لعقوبةما ،عنإلحاقالعقوبةبغيرمرتكبالجريمة ،فهيتلحقبالمجرم
مقرر
فيصياغتهلنص
وحده،والتُوقععلىغيرهماداملمتُسندلهيدفيارتكابها.
ادصياغته،بأال
د -أهدافالعقوبة:وذلكبأنيكونالهدفمنالعقوبةمتحققاًفيالنصالمر
ّ
تكونالعقوبةمجردةعنفكرةاإلصالحومنعتفشيظاهرةالجريمةفيالمجتمع،والتهدفإلىاالنتقام
منالجانيفحسب.وإنمنأهمأهدافالعقوبةهي:تحقيقالعدالة،حيثأنالجريمةإنماتمّثلعدوان
علىالعدالة،وفيهاتحديللشعوراالجتماعي؛لماتنطويعليهمنظلمباعتبارهاحرماناًللمجنيعليه
ّ
ٍ
منحقله،فتكونالعقوبةهادفةإلىمحوهذاالعدوانمنخاللاأللمالذييصيبالمحكومعليه،
اءتصرف
المجتمعأنهيقابلاإلخاللالحادثجر
وبالقدرالذييقر
سواءفينفسهأومالهأوحريته،
ّ
ّ
ّ
)(1
مايعرفبالمنعالعام:أيإشعارالناسكافةعنطريقالتهديد
الجاني، .ومنأهدافالعقوبةأيضاً ُ

امية
بالعقابالذييلحقبهمفيحالأقدمواعلىارتكابالجريمة،وذلكمنخاللمواجهةالدوافعاإلجر ّ
بأخرىمضادةلإلجرام،حتىتتوازنمعهاأوترجحعليهافالتتولدالجريمة.

)(2

نصبعلىشخصالمجرم
ص
وباإلضافةإلىذلكأنتكونالعقوبةهادفةإلىالمنعالخا 
:وهوم ّ
ُ
فحسب ،ويرادبهعالجالخطورة اإلجراميةالكامنةبشخصالمجرم،وإصالحوتقويمسلوكالجاني

()1حسني،محمودنجيب(.)1976علمالعقاب،القاهرة:دارالنهضةالعربية،ص.98
()2المرجعالسابق،ص.100،101
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ي-الذيدفعهالرتكابالجريمة؛وذلكلمنعهمناإلقدام
عنطريقإزالةالخلل-النفسيأواالجتماع 
علىارتكابجريمةأخرىمستقبالً.
يالدقةوالوضوحفينصوصالتجريموالعقاب:
2وجو تحر ّ
ب ّ
وذلكبأنتراعىفيصياغةالنصوصالجنائية،كاّفةمعاييرالدقةوالوضوح،بأنتكونمحددة
ٍ
علىنحواليكونفيهاأمرالتجريمفرطاً،وتكون
وبعيدةعنالغموض،ومصاغةفيحدودضيقة،
وبدالالتيقينيةجازمة ،بمااليتركمجاالًلاللتباسالذي
أحكامهاكذلكمصاغةعلىوجهمحدد ،
ّ
محمل ًة بأكثر من معنى ،و قابلة للتأويل والتباين في فهم مراميها
تصبح معهالنصوص الجنائية ّ
أنغموضالنصوصالجنائيةيؤديإلىإساءةاستخدامالسلطةوالتّحكمالقضائي
سيماو ّ
ومقاصدها،ال ّ
باإلضافةإلىأنمنأبرزعيوبالصياغةاالفتقارإلىالتحديدالسيمافيالمجالالجنائي
الخطر،
ّ
،ومجالالحرياتبوجهعام.
ثمإنهذاالتحديدالجازموالقاطعوالخضوعلمقاييسصارمةومعاييرمحددةاليقتصرفقطعلى
مايتعلقبصياغةقواعدالتجريموالعقابوإنمايشملأيضاًقواعداإلجراءاتالجنائيةالماسةبالحرية.

)(1

وعطفاًعلىماسبقفإنهيمكنإجمالمعاييرالدقةوالوضوحالتيتتطّلبهاصياغةالنصوصالجنائية
فيالنقاطالثالثاآلتية:
أ-أنتكوناألفعالالمؤثّمةمحددةبصورةيقينية،الالتباسفيهاوالغموض؛وذلكألنالنصوص

الجنائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أث اًر ،ويتعين بالتالي
ضماناًلهذهالحري ة -أنتكوناألفعالالتيتؤثّمهاهذهالقوانينمحددةبصورةقاطعة ،بمايحولدونالتباسهابغيرها،وبمراعاةأنتكوندوماًجليةواضحةفيبيانالحدودالضيقةلنواهيها.

()1إبراهيم،أكرمنشأت(.)1965الحدودالقانونيةلسلطةالقاضيالجنائيفيتقديرالعقوبة،القاهرة:دارمطابعالشعب،ص.56
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وعلىهذااألساسفقداسترعىنظرقسمالتشريعبمجلسالدولةالمصريمشروعقانونكان
يتضمنالنصعلىمعاقبةكلمنارتكبفعالًمنشانهالمساسبسمعةالبالدفيالخارج

)(1

 فقالأنه(يفتقرإلىتحديدأهمأركانالجريمة،وهوالركنالماديلها ،والذييتمثلفيبيان
األفعالأوالتصرفاتالمؤثمة،وتوضيحعناصرهاالتييمكنبهاتمييزه،واليكفيلقيامالركنالمادي
للجريمةتجهيلاألفعالأوالتصرفاتأونسبتهاإلىتحقيقهدفغيرمنضبط)

)(2

ب -أنتتضمنالنصوصالجنائيةتحديداًجازماًلضوابطتطبيقها،وهومايتطلبأنتكون

ضوابطالتجريموالعقابمحددةفيركنيهاالماديوالمعنويوفيتحديدنوعالعقوبةومدتها.
ج -أنتحكممعانيالنصوصمقاييسصارمةومعاييرمحددةتتعلقبهاوحدها،وتنسجممع
طبيعتها والتزاحمها في تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية،وهو ما يعني وجوب فهم معاني
النصوصالجنائيةدونااللتجاءإلىالقياس،الذيإنجازفيالنصوصغيرالجنائيةإالأنهمحظور
فيالنصوصالجنائية.
الفرع الثاني :مراعاة مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية:
ويقصدبهذاالمبدأأننصالتجريماليسريإالّعلىاألفعالالتاليةلنفاذه،وعدمسريانهعلىما
وقعقبلذلكمنأفعال،وهويتحددبالنصوصالجنائيةاألسوأللمتهمأيتلكالتيتجرمفعالًمباحاً
قابعلىفعلمجرم.
أوالتيتشددالع
ّ
ّ

)(3

وهذاالمبدأإنمايعتبرصورةتطبيقيةونتيجةمنطقيةلمبدأشرعيةالجرائموالعقوبات،وباإلضافة
إلىذلكفإنهيعدضامناًلصونالحقوقوالحرياتالشخصيةمنأياعتداءعليها،إالأنهومنباب
ُ

ص.157
()1فتحالباب،عليوةمصطفى(،)2012الكتابالثاني،مرجعسابق ،

يعيةلقسمالتشريعبمجلسالدولةالمصري،العامالقضائي[،]2002-2001ج،1
()2المبادئالقانونيةالمستخلصةمنالمراجعةالتشر ّ
المكتبالفنيلقسمالتشريع،المبدأرقم[،]196ص.121

()3المجالي،نظامتوفيق(.)2020مرجعسابق،ص.121،122
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ٍ
الخاصةعلىحدسواء،فإنهيسري
صيانةالحقوقوالحرياتوالحفاظعلىتحقيقالمصلحةالعامةو
القانونالجديدبأثررجعيفيحالةكانأنفعوأصلحللمتهم:كأنيخفضمقدار العقوبة ،أويقرر
عذ اًرلميكنموجوداًمن قبل،وعليه فإنضابطالرجعيةوعدمهامنوطبمصلحةالمتهمبمايحفظ
ويصونالحقوقوالحرياتالشخصية.

)(1

فطبقاًلهذاالمبدأاليمكنللمشرعصياغةنصوصجنائيةيمكنأنتسريعلىالماضيبأثر
ويعدهذا
مجرما،إال إذاكانتأصلحللمتهمُ  ،
رجعي ،علىأفعاللمتكنحيناقترافهاتشكلفعالً  ّ
المبدأالدستوريخاصبالنصوصالجنائيةدونسواها.
وُيعد هذا المبدأ من المبادئ المسّلم بها في دولة القانون .حيث يقرر ضرورة احترام الحقوق
المكتسبة ،واستقرار المراكز القانونية التي نشأت في ظل قانون معين ،ولهذا اكتسب هذه القيمة
الدستورية،وقدنصعليهصراح ًةوبشكلمباشركلمنالدستورالسوريفيالمادة/52/منهوكذلك
الدستور المصريفي المادة /95/منه والدستورالعراقيفيالمادة /19/منه ،بينما جاءالدستور
األردنيخلواًمنالنصعليه.
ّ
باإلضافةإلىأنهذاالمبدأيستندأيضاً،إلىاعتباراتالعدالةوحمايةحرياتاألفراد،إذأنهمن
أومجرماً.
حقكلإنسان،أنيعلموقتارتكابالفعلماإذاكانسلوكهمباحاً
ّ

)(2

المطلب الثاني:

وجوب احترام حقوق وحريات األفراد
اعاةالمشرعالجنائيفيصياغتهللنصوصالجنائيةللمبدأالسابقوالمتمثلفي
إنهوباإلضافةلمر
ّ
وجوباحترامالشرعيةالدستوريةالجنائية ،فإنهيتعينعليهأنيراعيفيصياغتهلهذهالنصوص

ي(.)2002القانونالجنائيالدستوريمرجعسابق،ص.109
()1سرور.أحمدفتح 
()2يسرأنور(،)1969شرحقانونالعقوبات(النظريةالعامة).123،
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احترامحقوقاألفرادوحرياتهم،ويتجسداحترامهذاالمبدأفيمراعاةالمشرعفيسبيلتحقيقذلك
احتراممبدأشخصيةالعقوبة،ومراعاةأصلالبراءةللمتهم ،إضاف ًةإلىوجوبالموازنةبينمختلف
الحقوقوالحرياتمعمقتضياتالمصلحةالعامة.وبيانذلكفيالفروعالتاليةعلىالنحواآلتي:
الفرع األول :مراعاة مبدأ شخصية العقوبة
أنهاليجوزأنيسألالشخصجنائياًإالّعنالفعلالصادرعنهوالذييعاقب
ويقصدبهذاالمبدأ:
ُ
عليهالقانون،فاألصلأنالعقوبةاليتحملهاإالمن أُدينبهاكمسؤولعنها،فالعقوبةالتطالإالّ
عتد
شخصمنارتكبالجريمةأوأسهمفيها،معقيامر
ابطةالسببيةبينفعلهوالنتيجةالجرمية،والم ّ
ّ
العقابمنقبلالمشرع.
بهافيالتجريمو
ّ

)(1

فالعقوبةتلحقبهوحده ،والتوقععلىغيرهماداملمتُسندلهيدفيارتكابالجريمة،سواء
بصفتهفاعالًأوشريكاً.

)(2

وعليهيتوجبعلىالصائغفيصياغتهتجنبكلمامنشأنهأنيصطدممعهذاالمبدأالمرتكز
علىأساسشرعيدستوريأصيل.
وتنبعالقيمةالدستوريةلهذاالمبدأ،منكونهيتفقمعمقتضياتالعدالةوالمنطقالقانونيالسليم
ولذافقدنصعليهكلمنالدستورالسوريصراح ًةوبشكلمباشرفيالمادة /51/منه والدستور
المصريوبشكلصريحأيضاًفيالمادة/95/منهوكذلكالدستورالعراقيفيالمادة/8/بينماخال
ولعلالمشرعاألردني
الدستوراألردنيمناإلشارةإلىهذاالمبدأالبصورةمباشرةوالبصورةضمنية.
ّ
لميشرإلىهذاالمبدأ؛كونهأصبححديثاًمنالمبادئالقانونيةالعامة،ومناألمورالّلصيقةبشخصية
أنالنصعليهأفضلمنعدمه.
اإلنسان،ويرىالباحثوبالرغممنذلك
ّ

()1الخلف،عليحسينوالشاوي،سلطانعبدالقادر()2015مرجعسابق،ص.409

ي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،مرجعسابق،ص.206
()2سرور.أحمدفتح 
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وتبعاًللقيمةالدستوريةلهذاالمبدأ ،فإنأيمخالفةأليسلطةمنسلطات الدولةتؤدي إلى
المساسبمبدأشخصيةالعقوبة،فإنذلكيعدموجبلمخاصمتهاأمامالقضاءالدستوري.
الفرع الثاني :مراعاة مبدأ األصل في اإلنسان البراءة:
يوضحهذاالمبدأ:الحالةالتييمربهاالمتهمقبيلإثباتعدمسالمةاالتهامالمنسوبإليهقضائياً
وقبلأنيتمالتحققمنإدانته،ويعتبرهذااألصلمبدأأساسياًفيالنظامالديمقراطي،ومفترضاًمن
مفترضاتالمحاكمةالمنصفة ) ،(1حيثأنكلالفلسفاتالقانونيةالعقابيةتقومعلىأساسافتراض
ُ
البراءة،وأنالتجريموحظراألفعالهواالستثناء.
ولألهميةالتيينطويعليهاهذاالمبدأفقدوصفهمجلسالّلورداتالبريطانيبأنهخيطذهبي

ّ
فينسيجثوبالقانونالجنائي.

)(2

اءاتالجنائية،باإلضافةإلىأن
عدهذاالمبدأركيزةأساسيةللشرعيةالدستوريةفيقانوناإلجر
وي ّ
ّ
ُ
ضمانالحريةالشخصيةللمتهمتستلزمهذاالمبدأ،الذييقتضيبراءةأيمتهمبجريمةمهمابلغت
جسامتهاحتىتثبتإدانتهبموجبحكمقضائيبات.وعليهفإنعبئاإلثباتيقعكامالًعلىعاتق
سلطةاالتهام(النيابةالعامة)،فعلىعاتقهاعبئإثباتحدوثالجريمةبأركانهاالمقررةقانونياً،وكذلك
حمل
إثباتأنالمتهمبارتكابهاهوالذيقامبمقارفتها،وتقديمالدليلعلىذلك
ُ
وبالتاليفاليجوزأني ّ
المتهمعبئاإلثبات،أويطالببإقامةالدليلعلىمايدعيه.

)(3

وقدنصعلىهذاالمبدأاإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان ،وأكدعليهالعهدالدوليالخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،وكذلك نصت عليه االتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته
ةالغراءحيثوردفيالحديثالشريف:
يعةاإلسالمي
دتعليهالشر
األساسية،وقبلذلككلهأ ّك
ّ
ّ
ّ
ي(،)2002القانونالجنائيالدستوري،مرجعسابق،ص.271
()1سرور.أحمدفتح 

(2) Spencer, Le droit anglais "Revue internation de driot penal, 1992 (vol.1 et 2) "la penal comparèe,
p83 et 90.

()3عبيد،رؤوف(.)1988ضوابطتسبيباألحكامالجنائية،ط،4القاهرة:الناشرمكتبةالوفاءالقانونيةص.23
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ِّ
يخطئ
اسبيله،فإن
مخرٌجفخّلو
درؤو
ْ
ّ
ْ
االحدودعنالمسلمينمااستطعتم،فإن َ
كان ُ
اإلمامأن ُ
(ا َ
له َ
يخطئفيالعقوبة)
فيالعفو،خير
ْ
ٌ
منأن ُ

)(1

وقد أكد على هذا المبدأ وبشكل صريح ومباشر كل من الدستور السوري في المادة /51/
والدستوراألردنيفيالمادة/101/والدستورالمصريفيالمادة/96/منه.
فإنهطبقاًلهذاالمبدأاليمكنللمشرعالجنائيصياغةأينصوصجنائيةتجعلعبئاإلثبات
فيها على عاتق المتهم؛ ألن مجرد توجيه االتهام ي مّثل مساساً بالحرية الفردية ،وينبغي أن تتغلب
مصلحة الفرد في حماية حريته األساسية على مصلحة المجتمع ،في البحث عن الدليل لمعرفة
الحقيقة.

)(2

الفرع الثالث :وجوب الموازنة بين مختلف الحقوق والحريات المختلفة:
إنالنصوصالجنائيةسواءالموضوعيةمنها والمتعلقةبالتجريم والعقاب،أماإلجرائيةالمتعلقة
عدأكثرالنصوصمساساًبحقوقوحرياتاألفراد،علماًأنقانون
العقوباتوجد
بالمتابعةالجزائية،تُ ّ
ُ
علىالمشرعأن
أصالًلحمايةالمصالحالتيير
اهاالمشرعجديرةبالحمايةالجنائية؛لذلككانلزاماً
ّ
ّ
يجعلديدنهفيعمليةصياغتهللنصوصالجنائيةإقامةالتوازنالمطلوببينحمايةالمصلحةالعامة
التيتمسكيانالمجتمعأوالدولة،وبينحمايةالحقوق والحريات والمصالحالخاصةباألفرادالتي
كفلهاالدستورورعاها.
والذييحكمفعاليةقانونالعقوباتفيإحداثالتوازنالمطلوبهوأمران:
األول:مدىحسنتعبيرهعنمصالحوقيمالمجتمع،فينصوصهالمصاغة.
الثاني:مدىدقةتنظيمهللجزاءالجنائيالمحتكملسياسةجنائيةتكفلاحترامالمصالحوالقيماألساسية
وذلكبأنيبتغيالمشرعالجنائيفيصياغةنصوصهطريقاً 
للمجتمع،وحمايةحقوقاألفرادوحرياتهم،
ّ
()1أخرجهالترمذيوالحاكموالبيهقي،وراويالحديثأمالمؤمنينعائشةرضيهللاعنها.
ي(.)2002القانونالجنائيالدستوري،مرجعسابق،ص.275
()2سرور.أحمدفتح 
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وسطاًبأنيوازنبينكفتيالمصلحة،المصلحةالخاصةلألفرادمنجهةوالمصلحةالعامةللمجتمع
بأنالتتجاوزالقيودالتييفرضهافيسبيلتحقيقذلكمتطلباتهاالمنطقية،فيقرمنالمصلحتينما
ُ
يهمالمجتمعويضمنحسنسيرهوفعاليته.

)(1

مشرعالجنائيسننصوصترسمحدودلحقحريةالتعبير،
ومثاالًعلىذلك:إذاماأرادال ّ
المشرع بأال يتجاوز بصياغته لهذه النصوص القيود المنطقية لهذا الحق الذي كفله
فيتعين على
ّ
الدستور،وبالتاليفإنهذهالقيوداليجوزأنتنالمنهذاالحقإالّبالقدروفيالحدودالتيينص
عليهاالدستور،والتيتضمنأالّيطغىحفظحقالمجتمعالمتمثلفيالمصلحةالعامة،علىحفظ
حقالفردوحريتهالشخصية.

)(2

لذلكاليجوزبأيحالمناألحوال،أنيكون
مؤدىصياغةالمشرعللنصالجنائيوفقممارسة

ّ
ّ
سيما وانبعضالحقوق والحرياتاألساسية
أيحقمنحقوقاإلنساندونأيمبررمشروع  ،
ال  ّ
اءفيزمنالسلمأم
ُيحظرالمساسبها واليجوزتعطيلهاأوالخروجعليهافياألوقاتجميعهاسو ً
فيزمنالحربوهيماتُعرفبالحقوقاألساسيةالسبعة.

)(3

المشرعفيمجالتنظيمالحقوق
وفيهذاالصددقضتالمحكمةالدستور
ّ
يةاألردنيةأن(سلطة ّ
اليجوزتخطيه،
يقيدالدستورممارستهابضوابطتحدمنإطالقها،وتُقيمحداً
ّ
هيسلطةتقديرية،مالم ّ
يعية،فإنماتُقررمنقواعدقانونية
عمعينإلىالسلطةالتشر
ّ
وعليهفإنالدستورإذيعهدبتنظيمموضو ّ
بأيصورةكانتوذلكإعماالًللدستور).
بصدده،اليجوزأنتنالمنالحقمحلالحمايةّ ،

)(4

()1المرجعسابق،ص.9،10

()2سرور،أحمدفتحي(.)2000الحمايةالدستوريةللحقوقوالحريات،ط،2القاهرة:دارالشروق،ص.101

()3وهذهالحقوقهي:الحقفيالحياة،الحقفيعدمالخضوعللتعذيبأوالعقوبةالقاسية،الحقفيعدماالسترقاق،عدمجوازحبس
اإلنسانلمجردعجزهعنالوفاءبالتزامتعاقدي،عدمجوازرجعيةقوانينالعقوباتأوفرضعقوبةأشدمنتلكالتيكانتنافذةوقت

ارتكابالجريمة،الحقفياالعترافبالشخصيةالقانونية،الحقفيحريةالفكروالدين.

علوان،محمديوسفوالموسى،محمدخليل(.)2014القانونالدوليلحقوقاإلنسان،ط،5ج،1عمان:دارالثقافةللنشروالتوزي ع
ص.128،127

()4حكمالمحكمةالدستوريةاألردنية،قضيةرقم()4لعام.2014،
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المطلب الثالث:
أثر الصياغة الوافية على مكانة النص الجنائي
إناألثراألبرزلعمليةالصياغةالتشريعيةللنصوصالقانونيةعموماً،يتجلىبوضوحعندوضع
هذهالنصوصفيحيزالتطبيق ،األمرالذيينعكسأثرهعلىمجاالتشتّى ،واألمرذاتهبالنسبة
ّ
حيثيمكنأنيتضحأثرالصياغةعلىمكانةالنصالجنائيفيأمورعدة،
للنصوص الجنائية ،
ّ
ولكناألبرزمنهايتجلىفيمضمارين،األول:فيأثرهاعلىاألفرادفيالمجتمع،والذييتمثلبمدى
احتراموثقةالمواطنينبعدالةالتشريعالجنائيالذيوجدأصالًلحمايتهموصونحقوقهم ،والمضمار
الثاني المتمثل في:أثر الصياغة على مكانة النص الجنائي في مجال التكييف القانوني للوقائع
الجرمية،وفيمايليبيانلهذينالمضمارينمنخاللالفرعيناآلتيين:
الفرع األول :أثر الصياغة على مكانة النص الجنائي بالمجتمع على ثقة المواطن
لمتعدتقتصرأهميةالقانونالجنائيعلىتحديدنصوصهللجرائمالجنائية،وتحديدالجزاءالمالئم
لها،حيثأنهومعتطورالمجتمعاتاإلنسانيةالحديثةامتدتهذهاألهميةلتطالأيضاًتحقيقاألمن
لألفرادداخلالدولةالحديثة،بمعنىخلقشعورعاملدىعامةأفرادالمجتمعباألمانوالطمأنينةعلى
أنفسهم  وأموالهمومصالحهموذويهموعامةحقوقهمالمتنوعةالتيتمنحهاالدولةلهم،وذلككلهمن
سيما وأن
خاللالتجريم والعقابعلىكافةصورالتعديعلىالمصالح والحقوق والحرياتتلك ،ال  ّ
ت )،(1األمرالذيينعكس
المبادئالعامةللقانونالجنائيتعدالضامنةلصونهذهالحقوق والحريا 
يعاتها،ثمإنهذهالنصوصالجنائيةالتيتمثل
أثرهأيضاًعلىتعزيزثقةالمواطنينبالدولةوتشر
ّ
الضمانةالحقيقيةلحمايةتلكالحقوق والحريات،ماهيإالتجسيدعمليللسياسةالتشريعيةالتي
يرسمهاالمشرعمنأجلالنهوضوالتغييرفيالواقعاالجتماعيوالسياسيداخلالدولة،ويسعىإلى

()1الجبوري،ماجدنجم(.)2015مرجعسابق،ص.267
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ٍ
وحتىتتحققهذهالغاياتالبدعندئذمنوسائل
تمثيلهافينصوصتتضمنالمثلالعلياللعدل ،
خلقهذاالجوهرليغدونصاًصالحاً
اتمهمةتتمثلفيأساليبالصياغة،التيمنخاللهاي
وأدو
ُ
ّ
للتطبيققائماًفيصياغتهعلىأصولوضوابطمستقاةمنواقععلميومنهجيبحت.
وهنايبرزدورالصياغةوأثرهاااليجابيعلىعمليةاإلصالحالقانوني،والذيينعكسأثرهأيضاً
على األفراد في المجتمع ،وذلك يتم عندما تكون صياغة النصوص القانونية متفقة مع األفكار
والتصوراتواألغراضالتيسعتهذهالنصوصلتحقيقها.
منأساسياتالصياغةالمنضبطةللنصوصعموماًوالنصوصالجنائيةخصوصاً،باعتبار
ثم ّ
إن
ّ
ّ
أنهاأكثرالنصوصالقانونيةمساساًبالحقوقوالحريات،وأكثرهاارتباطاًبفكرةالقمعواستخدامالسلطة
العامةفيمقابلةالمواطنينأواألفرادفيالمجتمع،ولهذهالخصوصيةكانلزاماًأنتكونصياغةهذه
النصوصبلغة واضحةوقريبةومألوفةمنلغةالتخاطبلألفرادالعاديين،وتتناسبألفاظهامعفهم
سائرالمواطنينالمخاطبينبها ،منغيرالمتخصصينفيمجالالقانون والتقليلقدراإلمكانمن
المفاهيم والمصطلحاتالوصفية،وهذابدورهيعززمنطمأنينةاألفراد والمواطنين،وتزيدمنثقتهم
بهذهالنصوصعلىنحوتمكنهممنمتابعةمدىاحترامسيادةوحكمالقانون،ومنمراقبةأداءالدولة
ّ
تشريعاًوليسفقطتطبيقاً.

)(1

فالنصالجنائيالمصاغصياغة واضحةوسهلةالفهم،يرسخمبدأالثقةالمشروعةبعدممفاجأة
همالمشروعة،وييسرسهولةفهمهللمخاطبينبهواحترامحقوقهمالمكتسبة،
المخاطبينبهأوهدمتوقعات
ّ
ن)،(2وبذلك يتحقق الرضا
وتحقيق المساواة وتحقيق االستقرار النسبي للقانون لتحقيق دولة القانو 
الثقةبعدالتهاللتحيزه،فيحترمون
أحكامهطوعاقبلأنتطبقعليهمكرهاً.
بالقانونو
ُ
ّ
()1الصاوي،علي(.)2003مرجعسابق،ص.11

()2العصار،يسريمحمد(((.)2003الحمايةالدستوريةلألمنالقوميفيقضاءالمحكمةالدستوري))،مجلةالدستوريةالعددالثالث
السنةاألولىيوليو،ص.52-51أيضاً:خرم،أشرفرفعتمحمدعبدالعال(.)2020مرجعسابقص.145
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وبالمقابلفإنعدموضوحالصياغة،وسهولةالفهمللنصوصالجنائية،يؤديإلىتبايناألحكام
ّ
ٍ
اتفاليستويعندئذتطبيقاألحكامعلىاألفرادأوالمواطنينتنفيذاً واحداًدون
نتيجةتباينالتفسير
تباين،فينتججراءذلكاختاللفيثقةالمواطنينبالدولةونظامهاالقانوني،بلإنبعضالفقهـاءيذهب
إلىأبعـدمنذلكويقـولأنالنصـوصالقـانونيةغيرالواضحـةتفتقرإلىالعـدالة ،واليمكـنالنظر
ـة،ألنالّلغـةالواضحـةهيأسـاسللقـوانينال وضعية.
إليهاباعتبارهاقواعـدقانوني
ّ

)(1

فالصياغةالمتقنةتعتبرهياألداة الفاعلة،التي من خاللها يستطيعالصائغ القانونيإيصال
الغرضالمقصودمنالتشريعوالغايةمنه،وذلكمنخاللفهمإرادةالمشرعوتجسيدهابعباراتوجمل
قانونية واضحةوقابلةللفهممنقبلالمخاطبينبها؛لتم ّكناألفرادأوالمواطنينالمخاطبينبهامن
االحتجاجبهاومواجهةالسلطاتالعامةفيالدولةمنجهةوفيمواجهةبعضهمالبعضمنجهة
أخرى.

)(2

وإذامااتشحتهذهالنصوصالتيتحكمنشاطاألفرادداخلالمجتمع،بالصياغةالمنضبطة
ٍ
القائمةعلىاألصولالعلمية،فإنهاعندئذستحّقـقالهدفمنهاوالمتمثلفيتحقيقالعدالـة
والواضحةو
بيناألفرادعلىنحويضمنالحرية والمساواةفيالحقوق والواجباتأمامالقانون؛لتحقيقالمصلحة
العامةوالخاصةعلىالسواء،وسينعكسأثرهعلىتعزيزثقةالمواطنينبالدولة،وبالمقابلفإنالصياغة
يعيةغيرالوافيةأوالمعيبةتسهمفيعرقلةالجهودالوطنيةفيبناءالدولةالقانونية،والتييعتبر
التشر ّ
هاومرتكزها،وتؤثرتأثي اًربالغاًعلىثقةالمواطنينفيالدولةونظامهاالقانوني.
الفردأوالمواطنمركز ُ

)(3

ط،1بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية،ص.72
()1ألكسي،روبرت(،)2006فلسفةالقانون(،تعريبكاملفريدالسالك) ،
()2نصراوين،ليثكمال(،)2017مرجعسابق،ص.1

( )3حسين ،ميثمفالحوتويه ،محمدجبار((( .)2019صياغةالقواعدالجنائية وأثرهافيتعزيزثقةالمواطنبالدولة)) ،بحثمنشور
فيمجلةالطريقللتربيةوالعلوماالجتماعية،جامعةميسانكليةالحقوق،)5(.6،ص.558-556
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الفرع الثاني :أثر الصياغة على مكانة النص الجنائي في مجال التكييف القانوني للوقائع الجرمية
ةللنصوصالقانونيةبشكلعاموالنصوصالجنائيةخصوصاً،تنطوي
يعي
ّ
إنعمليةالصياغةالتشر ّ
علىأهميةبالغة،وتتّضحهذهاألهميةعلىالصعيدالعمليلدىاستخدامهذهالنصوصفيالواقع
التطبيقي .وعلىصعيدالنصوصالجنائية ،يمكنأنتتجلىهذهاألهميةبشكل واضح،فيمجال
التكييفالقانونيللوقائعالجرمية.
ّ

)(1

إذأنهذهالنصوصتعتبربمثابةاألساسالتشريعيلتكييفالجرائم؛وذلكألنعمليةتكييف
ّ
الوقائعاإلجرامية،ماهيإالمطابقةسماتالحادثةالجرميةالمرتكبة،التيتمثلموضوعهذاالتكييف،
التيتضمنهاالنصالجنائي.
مععناصرالنموذجالقانونيللجريمة،و
ّ

)(2

عدجرائم،يعتمدباإلضافةإلىالخبرةوالكفاءة
لذلكفإنالتكييفالقانونيالصحيحللوقائعالتيتُ ّ
يعيةللنصوصالجنائية،
والدرايةالقانونيةلدىجهاتالتحقيقوالقضاءعلىدقةووضوحالصياغةالتشر ّ
ماإذامابنيتهذهالنصوصعلىقدرمنالدقةوالتناسقوالكمالفيطورصياغتها.
السي
ّ
ُ
التييدرجهاالمشرععندصياغةالنص
وكماهومقررأنمجموعةالسماتالخاصةبجريمةما،و
ّ
الجنائيضمنالنموذجالقانونيلجريمةمعينة،فإنهاهيالتيتُعتمدوحدهافيتكييفالجريمة.

)(3

يعيةللنصوصالجنائية،والتيتشكلمقدمةهامةلتطبيقها
وهناتبرزمدىأهميةالصياغةالتشر ّ
بصورة صحيحة،فالصياغ ة التشريعيةللنصوصالجنائيةينبغيأنتكوندقيقةومحددة،وباألخص
فياستخدامالمصطلحاتالداّلةعلىمعانيهابعنايةتامة ،بحيثالتحتملالتأويلبأكثرمنوجه

يعرفتكييفالجرائم:بأنهإعطاءالتثمينالقانونيالجنائيللواقعةاإلجراميةوتحديدتطابقهامعقاعدةقانونيةجنائيةينصعليها
(ّ )1
قانونالعقوباتالنافذ.ينظر:عيسى،حسينعبدعلي(.)2005األسسالنظريةلتكييفالجرائم،مرجعسابق،ص.273

نعبدعلي((.)2012أهميةالصياغةالتشريع ّيةلقانونالعقوباتفيتكييفالوقائعاإلجرامية)،مجلةجامعةتكريت
()2عيسى،حسي 
للعلومالقانونيةوالسياسية،المجلد،4السنةالرابعة،العدد،13ص.66

ص183ومايليها.
ي(.)2007شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،بغداد:المكتبةالقانونية ،
()3الحديثي،فخريعبدالرزاقصلب 
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ِّ
اضحةوسهلةالفهم،ومجسدةبصورةدقيقهلحدود
،األمرالذيمنشأنهأنيجعلهذهالنصوص و
ّ
التجريمالتييتضمنهاالنصالجنائي.
يعيةالمبنيةعلىقصورفيلغة
ّ
وعلىالنقيضمنذلك،فإنعدمااللتزامبقواعدالصياغةالتشر ّ
الذيمردهإلىضعفاإلمكانياتاللغويةلدىالمكلفبصياغةالنصوص،واستخداماأللفاظ
النص،و
ّ
أوالتراكيباللفظيةغيرواضحةالداللة،والتيتفيدأكثرمنمعنىفيصياغةالنصوصالجنائية،
وباألخصالنصوصالمتضمنةالنماذجالقانونيةللجرائم ،فإنهيمكنأنيؤديإلىعدمفهمها وإلى
جراءحصولاألخطاء
تضاربها؛نتيجةتباينالتفسيراتوبالنتيجةإلىاتخاذأحكامقضائيةغيردقيقة؛ ّ
في تكييف الجرائم باالعتماد عليها واتخاذها أساساًتشريعياً لذلك التكييف ،ويمكناستجالء بعض
النتائجالسلبيةالمترتبةعلىاعتمادتلكالنصوصالمصاغةعلىنحوغيردقيقأوغيروافي،وأثرها
علىالخطأفيعمليةتكييفالجرائمبمايأتي:

)(1

-1عدمالدقةفيالربطبينطبيعةالجريمةوخطورتهاوتقريرالعقابالمناسبلها،والذييؤدي
إلىاتخاذعقوباتغيرعادلة،حيثأنالتكييفغيرالصائبلواقعةما،يمكنأنيؤديإلىإعمال
أوتطبيقمادةعقابيةتتضمن عقوبةصارمةأوبالعكسمنذلك،ففيكلتاالحالتينتكونالعقوبة
غيرعادلة؛بسببأنهاالتتناسبمعطبيعةالجريمةالمقترفةومدىخطورتها.
-2إنتكييفالواقعةاإلجراميةيشكلاألساسلتحديدظروفمتفاوتةلتمضيةالعقوباتالمقيدة
للحرية،وذلكارتباطاًبنوعالجريمةالمرتكبة،وعلىهذافإنتكييفالجريمةبصورةخاطئة،إنمايعني
حصولخطأالحقلنظامتمضيةالعقوبةالمحددة.
 ارتباطاًبتكييفالجريمةونوعالجريمةالمرتكبة،يمكنأنيتحددنوعالعود(عام ،خاص،3
مرتبطبعقوبةالسجنالمؤبدأوغيرمرتبطبها)،ممايمكنأنيؤديإلىآثارقانونيةمتنوعة.
()1عيسى،حسينعبدعلي(.)1993تكييفالجرائمفيالقانوناليمنيوالمقارن،عدن:طباعةجامعةعدن،ص 25ومايليها.
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-4إنتكييفالجريمةونوعالعقوبةالمحددةعلىأساسه،يؤثرانفيتدابيرمثلقيدالحريةمع
وقفالتنفيذ،أواإلفراجالشرطي،أواحتسابمددالتقادم،أوإمكانياتاإلعفاءمنالعقاب،أوتطبيق
العفوالعام.
-5إنتكييفالجرائميؤديإلىآثارجنائيةإجرائيةمتنوعة،مثلتحديداالختصاصالتحقيقي
والقضائي،وكذلكالمدداإلجرائيةوالتدابيراالحت ارزية.
-6إنتكييفالجرائملهآثارمتعلقةبعلماإلجرام،فيمايخصاإلحصاءالجنائيبالنسبةللجرائم
المقترفة،والتيصدرتفيهاأحكامقضائيةوأنواعها،ممالهآثاربالنسبةللسياسةالجنائيةعلىصعيد
اتخاذالتدابيرفيمكافحةاإلجرام.
يعيةللنصوصالجنائية
باإلضافةلماتقدموجرىاإلشارةإليه،فإنعدموضوحالصياغةالتشر ّ
باستخداماأللفاظغيرالدقيقةأوالمحتملةلمعانيمتعددة ،سيقودبالنتيجةإلىطرحمسألةالتفسير
القضائيلهذهالنصوصفينطاقتكييفالجرائم،وينبثقعنهذهالفرضيةالحاصلةفرضيةأخرى
قةبهاوهيحدودصالحياتالقضاءفيهذاالمضمار،حيثأنالتفسيرالقضائيالموسعألي
متعّل
ّ
مصطلحجنائي،ممكنأنيفضيإلىالتغييرغيرالمسببفيالغايةالتيمنأجلهاوضعالنص.
اطنينومصالحهم،وبالمقابلفإنالتفسير
وسينعكسأثرهمش ّكالًفيبعضاألحيانانتهاكاًلحقوقالمو
ّ
الضيقيمكنأنيؤديإلىتقليصحدودالحمايةالجنائية.
ّ

)(1

الفعال على مكانة النص
وهكذا يتضح لنا مدى ِّع َ
ظم دور الصياغة التشر ّ
يعية الجيدة وأثرها ّ
الجنائي ،وباألخص فيما يتعلق في مجال التكييف القانوني للوقائع اإلجرامية،والذي يرتكز بشكل
أساسيعلىالنصالجنائيباعتبارهاألساسالتشريعيلعمليةتكييفالجرائم.

()1باختصارمن:الحديثي،فخريعبدالرزاقصلبي(.)2007مرجعسابق،ص50ومايليها.
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الفصل الخامس:

الخاتمة والنتائج والتوصيات
أوال :الخاتمة
تعتبرالنصوصالجنائيةجزءمهممنالنظامالقانونيفيالدولة،حيثتتحددأحكامهافيضوء
طبيعة العالقة التي بين الفرد والدولة،وذلك بما توفره هذه النصوص من حماية لألفراد وحقوقهم
وللمصلحةالعامةفيالوقتذاته،وذلكبحكمالضرورةاالجتماعيةالتيتتطلبهاهذهالحماية.
وهذاكلهمرتبطبمدىتمثيلهذهالنصوصللغايةالتييسعىالمشرعإلىتحقيقها،وفقالسياسته
امذلككلهيعتمدعلىاآلليةالتيتنقلتلكالنصوصمنحالتهاالنظريةإلىحالتها
التشريعية،وقو
ّ
ثأنهاتعتبرالوسيلةاألساسالتي
الواقعية ،أالوهيعمليةالصياغةالتشريعيةلتلك النصوص،حي 
تحددمعناهاوتضبطمضمونها.
ولقدغدتعمليةالصياغةالتشريعية–بماتقومعليهمنأسسومبادئ-فياآلونةاألخيرةموضع
اهتمام ومحط أنظار واضعي التشريعات واألنظمة القانونية ،باإلضافة إلى ثّلة من الباحثين
والمتخصصينفيالمجالالقانوني؛وذلكلماتشكلهمنأهميةبالغةتنعكسعلىدقةتطبيقالنصوص
القانونية،إذأنالتطبيقالسليمللقوانينمنوطبدقةصياغتهاوضبطأدواتهامنجهة،ومنجهةأخرى
فإنالصياغةالتشريعيةالجيدةتعتبربحقداعمةللحكمالجيد،وتلبيحاجةالتشريعاتإلىتحسين
النظام القانوني ،وتنقيته من الشوائب وتخليصه من حالة عدم االستقرار ،والتي تولدت جراء سن
النصوصبعيداعنالمناهجالسليمةوالضوابطالقويمةلعمليةالصياغةالتشريعية.
ثمإنالنصوصالجنائيةوبحكمكونهاجزءمنالمنظومةالقانونية،فإنهيحكمصياغتهامايحكم
ّ
الفنية،وكذلكالضوابط
صياغةالنصوصالقانونيةاألخرىمنالمبادئواألساليبوالضوابطاللغويةو ّ
المتعارفعليها،إالأنهوباإلضافةإلىذلك،ونظرالماتصطبغ
القانونيةالشكليةوالموضوعيةالعامةو
ّ
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هاعماسواهامنالنصوص،بحكمأنهامنأكثرالنصوص
ّ
بههذهالنصوصمنطبيعةخاصةتميز ّ
العقابالذيتنطويعليه،فإنهثمةدا ٍع
القانونيةمساسابحقوقوحرياتاألفراد،منخاللالتجريمو
ّ
آخرألنيحكمصياغتهامجموعةضوابطخاصةإضافية،تتطلبهاهذهالخصوصية ،بحيثتكون
أكثرتقيدابجملةالضوابط والمبادئالدستوريةالجنائية،التي
معهاعمليةالصياغة،أكثرإحكاما و
ّ
خصهاالمؤسسالدستوريبها،وأوجبتحقيقهاومراعاتهافيعمليةصياغةنصوصالتجريموالعقاب؛
اءسنهاوالهدفمنها،والمتمثلفيتحقيقالعدالـةبيناألفراد،
حتىتحققهذهالنصوصالغايةمنور ّ
ٍ
علىنحويضمنالحرية والمساواةفيالحقوق والواجباتأمامالقانون،وتحقيقالتوازنبينمصلحة
الفردومصلحةالجماعةفيدولةالقانون.

ثانيا :النتائج
*إنهومنخاللماتقدمبيانهفيفصولهذهالدراسة،يمكنناأننستخلصالنتائجالتالية:
ّ
يعيةبمقوماتها وأساليبهاومبادئها ،ترتكزإلىأصولعلميةومعرفية،
ّ  -1
إنعمليةالصياغةالتشر ّ
وأساليبفنيةمتنوعة؛لذلكفهيفنوعلمفيالوقتذاته،لهامبادؤهاوقواعدهااللغوية واألصولية
يعية،التيترسمهاكل
والمعرفيةالمتجددةوالمتطورةباستمرار،والتيتوائمشتىأنواعالسياساتالتشر ّ
دولةفيصياغةقوانينها.
يعية،كوناأللفاظوالعبارات
عد
2
تُ ّمنأبرزالسماتالمميزةوالداّلةعلىحسنوجودةالصياغةالتشر ّ
ّ
متناسبةبالقدرالالزممعالحكمالمرادصياغته،دونماتزّيدأوتكرار ،السيما فيصياغةالنصوص
الجنائية؛ألنمنأهممقتضياتالصياغةالتشريعيةللنصوصالجنائية،اعتمادهاعلىاإليجازوعدم
التكرارواإلغراقفيالتفاصيل.
خذصياغةالنصوصالجنائيةأساليبمتعددةومتنوعة،فتارةًتعتمدأسلوبالصياغةالجامدة،
-3تتّ
ّ
ث وإذاماكانتالوقائع
وتارةًأخرىتتخذمنالصياغةالمرنةأسلوباتلجأ لهفيحاالتمعينة،حي 
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يقةقاطعةومحددةالتحتمل
تتطلبحالًحاسماًومحدداً،فالمشرعينتهجأسلوبالصياغةالجامدةبطر
ّ
التأويلوالتدعمجاالًللتقدير،وإذاماكانتالوقائعتتطلبقد اًرمنالمرونةفإنهينتهجأسلوبالصياغة
المرنة،مفسحاًالمجاللمراعاةالظروفالخاصةبالجانيومراعاةظروفالجريمةومالبساتها،من
خاللسلطةالقاضيالتقديرية،وتقديرهللحكماألنسب،لذلكالوجهللمفاضلةبيناألسلوبينفيالنظام
القانونيالواحد،فالقانون
يجبأنيجمعبينهماإرساءلتحقيقفكرةالعدلالعامفيالمجتمع ،وتجسيد
ً
روحالعدالةبالشكلاألمثل.
يعيةالمعنويةللنصوصالجنائيةباستخدامالقرائنالقانونية،تكادتكوننادرة،
4إنالصياغةالتشر ّالمشرع الجنائي إلى استخدام القرائن في صياغته للنص محدودة جداً،
والحاالت التي يلجأ فيها
ّ
وباألخصفيمجالقرائناإلثباتالجنائي ،والسبب؛أنفيذلكخروجعلىمبادئالدستور واجبة

االحترامفيعمليةالصياغة،وباألخصمبدأافتراضقرينةالبراءةفيالمتّهم.
  5جميعالنصوصالجنائيةالتيتتمصياغتهاتتضمنفيبنيانهاقواعدجنائية،يعمدالمشرعفيصياغتهلهاعلىتضمينهابها،لكنليسبالضرورةأنتتضمنجميعالقواعدالجنائيةالمصاغةنماذج
ةأنيضمنالمشرعالقواعدالجنائيةعنصريالتجريموالجزاء
قانونيةللجرائم،وكذلكليسمنالضرور
ّ
عةبيننصين.
،بأنيجمعبينهمابذاتالنصالمصاغ،فلربماجاءتصياغتهماموز
معاً
ّ
ُ
6التقتصرمبادئالصياغةوقواعدهاعلىتحقيقااللتزامبالضوابطالموضوعيةفحسب بل إنااللتزامبالمحدداتوالضوابطالشكليةوالمتمثلةفيمراعاةالتبويبالمنطقيفيالتشريعوكذلكمراعاة
منطقيةتصنيفالنصالتشريعيوتتابعه،باإلضافةإلىالتزاماإليجازفيصياغةالنص،وكلذلك
ة،حيثأنكالهمايكمل
يعي
اليقلأهمي ًةعنااللتزامبالضوابطالموضوعيةلعمليةالصياغةالتشر ّ
ّ
اآلخر،ويؤثرفيدقةوقيمةالنصوصبالمنظومةالقانونيةداخلالدولة.
ّ

171

-7لبلوغالكمالفيالصياغةوتحقيقإتقانها،اليعدكافياًاقتصارالصائغالتشريعيعلىاالكتفاء
فيتخصصيواحد،وهوتخصصهفيعلمالقانونوإحاطتهبمعرفةأصوله وفروعه،ال
بجانبمعر
ّ
يعيةلهاصلةوثقىبأكثرمنحقلمعرفي،فهيغير
أنالموضوعاتالمتعّل
سيماو ّ
قةبالصياغةالتشر ّ
ّ
ّ
محصورةبالقانونوحسب،و ّإنماتتصلبشكلوثيقأيضاًبالجانبالّلغويواألصوليوالمنطقي؛لذلك
ّ
كانالبدأنيتوّفـرفيشخصالصائغأيضاإلىجانبمكنتهمنتخصصهفيالقانون،أنيكون
ٍ
صعلىنحوسليم
كامصياغةالن
علىقدرمعقولمنالعلموالدرايةبقواعدالّلغة؛حتىيتسنىلهإح
ّ
طالعهعلىعلمأصولالفقه،وباألخصمعرفته
منجهتيالمبنىوالمعنى،هذاباإلضافةأيضاًإلىا ّ
اعداألصوليةالّلغوية،كأقساماللفظوطرقداللتهعلىمعناه.
الوافيةبالقو
ّ
هاعماسواهامننص وصقانونيةأخرى،وهيأنها
-8تمتازالنصوصالجنائيةبطبيعةخاصة،تميز ّ
منأكثرالنصوصالقانونيةمساساًبالحقوقوالحريات،وهذهالحقوقوالحرياتهيأكثرالموضوعات
التيتحظىبتنظيموحمايةدستورية،وهذهالطبيعةالخاصةاستلزمتلدىصياغةهذهالنصوص،
وجوبمراعاةالصائغلضوابطخاصةباإلضافةللضوابطالعامةالتيتحكمصياغةسائرالنصوص
يخصها بجملة من المبادئ والقواعد
القانونية األخرى ،األمر الذي حدا بالمشرع الدستوري إلى أن ّ
الدستورية ،والتيتهدفبمجملهاإلىوجوباحترامهذهالنصوصللحقوق والحرياتالعامة،وبشكل
متوازنمعمقتضياتالمصلحةالعامة.
-9إنالصياغةالوافيةوالمتقنةللنصوصالجنائية،اليقتصرأثرهاااليجابيعلىعمليةاإلصالح
القانونيضمنالمنظومةالقانونيةفيالدولةفحسب،وإنماينعكسأثرهاعلىمكانةالنصالجنائي
فيالمجتمععلىثقةالمواطن،والمتمثلةبمدىاحتراموثقةالمواطنينبعدالةالتشريعالجنائيالمتقن
فيصياغته،والذيوجدأصالًلحمايتهموصونحقوقهم.وباإلضافةلذلكفأندقةووضوحالصياغة
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يعيةللنصوصالجنائية،ينعكسأثرهعلىمكانةالنصالجنائيفيدقةالتكييفالقانونيللوقائع
التشر ّ
أنهذهالنصوصتعتبربمثابةاألساسالتشريعيلتكييفالجرائم.
الجرمية،السيماو ّ

ثالثا :التوصيات
إنهذهالدراسة،وبمااشتملتعليهمنحقائقونتائجتوصيبمايأتي:
-1ضرورةإسنادمهمةصياغةالتشريعاتوتدقيقهابجهازمعين،تتوافرلدىالعاملينفيهاإلمكانيات
الفنية والمعرفةالقانونية والخبرةاللغوية،وغيرهامنالمستلزماتالضروريةللصياغةالتشريعية؛لما
يحققهذلكمنفائدةتتمثلفيمراعاةوحدةالتشريعوتوحيدأسسهوتوحيدمصطلحاتهوتعابيره،األمر
الذييعززمنمكانةأحكامه،ويضمنسهولةتطبيقه.
اسييعنىبتعليم
2
 يستحسنتضمينالمناهجالدراسيةلكلياتالقانونفيالدولالعربية،لمقرردر ُأصولالصياغةالتشريعيةومبادئها،وإسنادتدريسهالمنتتوافرلديهمالدرايةوالخبرةفيمجالصياغة
بالدولالسباقةبهذاالصدد،معضرورةتحفيزالباحثينفيمرحلةالدراساتالعليا،
التشريعات،أسوةً
ّ
علىايالءموضوعالصياغةالتشريعيةوسبلتطويرهاأهميةخاصةفيبحوثهماألكاديمية؛ بهدف
االرتقاء باألسس العلمية والمعرفية لعلم الصياغة ،باإلضافة إلى تسليطهم الضوء على ما اعترى
النصوصالتشريعيةمنعيوبسواءفيمبناهااللفظيأومعناهاالدالليمنمنظورعلمالصياغة
ومناهجها،واقتراحاألسلوباألمثللصياغتها.
-3ضرورة المراجعة المستمرة للصياغةالتشريعية لقانون العقوبات ،مع األخذ باالعتبار بالمرتبة
المحمية في  قانون العقوبات ،وضمان تفاوت المسؤولية
األولى بإعادة النظر في نظام المصالح
ّ
الجنائية،وإعادةصياغةبعضالنصوصالتيافرزالتطبيقعيوبافيها،أوخالفتاألصولالواجب
مراعاتهافيصياغتها ،كصياغةالفقرةالثانيةمنالمادة ()315منقانونالعقوبات ،والتيجعلت
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عبئإثباتالبراءةعلىعاتقالمتهم،وصياغتهابمايتوافقمعالشرعيةالدستورية،ال سيمامبدأ
المتهمبرئحتىتثبتإدانت ه.
أنيراعىفيصياغةالنصوصالجنائيةباإلضافةإلىالضوابطالعامةوالخاصةالمطلوبتوافرها
4
 ُفيالصياغةالتشريعية ،احتراممبادئالشريعةاإلسالميةوبقدراإلمكان،وبمايتناسبمعالسياسة
الجنائيةللدولة،وباألخصفيصياغةالنصوصالمتضمنةتوصيفاللسلوكالمجرموتحديداله،ال
ّ
سيما وأن غالبية الدول العربية تنص في دستورها على أن اإلسالم دين الدولة ،ومبادئ الشريعة
ّ
اإلسالميةهيالمصدراألساسيللتشريع.
 -5العملعلىتوحيدالصياغاتالقانونيةوتبسيطالمفاهيمالمستعملةفيصياغةالنص ،والتقليل
قدراإلمكانمنالمفاهيم والمصطلحاتالوصفية؛وذلكلضمانفهمأحكامهامنقبلالمواطنين،
وأجهزةالدولةالتييقععلىعاتقهاتطبيققانونالعقوبات.
عالجنائيإلىأنيعتمدفيصياغةالنصوصاألساسيةالمجرمةأسلوب
 -6توصيالدراسةالمشر
ْ
الصياغةالتام ة(النصوصالمستوعبة)،التييجتمعفيالقاعدةالقانونيةالمتضمنةلهاشّقاالتكليف
يقدم شق التكليف على شق
أن ّ
والجزاء؛لمافيه منسهولة ووضوحللقاضيفيتطبيقالنص،و ْ
الجزاء؛ألنهليسالغايةمنالنصالجنائيهوالعقابفحسب.
وآخردعواناأنالحمدهللربالعالمين،هوموالنافنعمالمولىونعمالنصير.
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قائمة المراجع والمصادر
القرآن الكريم
المعاجم وكتب اللغة
الزبيدي،محبالدينمحمدمرتضىالحسيني(،)2003تاجالعروسمنجواهرالقاموس،دارالفكر
للطباعةوالنشر.
ب،بيروت،دارإحياءالتراثالعربي
ابنمنظور،جمالالدين()1999لسان العر 
األزهري،محمدبنأحمد(.)2001تهذيباللغة،ط،1بيروت:دارإحياءالتراثالعربي.
الجوهري،إسماعيلبنحماد(،)1990الصحاح،ط،4بيروت:دارالعلمللماليين.
الفيروزآبادي،مجدالدين،تحقيقمحمدالعرقسوسي()2005القاموسالمحيط،ط،8بيروت:مؤسسة
الرسالة.
حقاني،فيضالرحمن(.)2015عالماتالترقيموأصولاإلمالء،بيروت:دارالكتبالعلمية.
القزويني،الخطيب(.)2003اإليضاحفيعلومالبالغ ة،ط،1بيروت:دارالكتبالعالمية
عسران،محمدعبدالبديع(.)1999مختصرالنحوالعربي،ط،1القاهرة:داراألمينللنشروالتوزيع.
فونتير،عبداإلله(.)2011اللغة العربية والنص التشريعي،المغرب :مطبوعات أكاديمية المملكة
المغربية.
الكتب الفقهية واألصولية
الجوزية،محمدبنأبيبكربنقيم(،)1975كتابإغاثةاللهفان،تحقيقمحمدحامدالفقي،بيروت:
دارالمعرفة.
المقدسي،ابنقدامة()1408هـ،المغني،الرياض:دارهجر،الطبعة،1تحقيق:عبدهللاالتركي.
الشافعي،محمدبنإدريس(.)2014الرسالةفيعلمأصولالفقه،جدة:دارالمنهاجللنشروالتوزيع.
ج،1دمشق:دارالفكر.
الزحيلي،وهبةمصطفى(.)1986أصولالفقهاإلسالمي،ط ،1
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ب(.)1972علمأصولالفقه،ط،8الكويت:دارالقلم.
خالف،عبدالوها 
السعدي،محمد صبري(.)1979تفسير النصوص فيالقانون والشريعة اإلسالمية،القاهرة :دار
النهضةالعربية.
الخن ،مصطفى سعيد (.)2000الكافي الوافي في أصول الفقه اإلسالمي ،ط ،1بيروت :مؤسسة
الرسالةللطباعةوالنشر.
ث(دراسةتأصيلية)،ط،1الرياض:
الرومي ،هيثمفهد( .)2012الصياغةالفقهيةفيالعصرالحدي 
دارالتدمرية.
ي،ط،1القاهرة،
الحصري،أحمد(.)1986نظريةالحكمومصادرالتشريعفيأصولالفقهاإلسالم 
دارالكتابالعربي.
ط،3دمشق:مؤسسةالرسالةناشرون.
الدريني،فتحي(.)2013المناهجاألصولية ،
ض(.)2005أصولالفقهالذياليسعالفقيهجهله،الرياض:الناشرالدارالتدمرية.
السلمي،عيا 
الكتب القانونية
بيومي،سعيدأحمد(.)2007لغةالحكمالقضائي(دراسةتركيبيةداللية)،ط،1القاهرة:دارالنهضة
العربية.
إبراهيم،أكرمنشأت(.)1965الحدودالقانونيةلسلطةالقاضيالجنائيفيتقديرالعقوبة،القاهرة:دار
مطابعالشعب.
البهادلي،رافدخلفهاشموالعبودي،عثمانسلمان(.)2012التشريعبينالصناعةوالصياغة،ط،1
بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية.
الجمال،مصطفىمحمدوالجمال،عبدالحميدمحمد(.)1987النظريةالعامةللقانون،بيروت:الدار
الجامعية.
الحديثي،فخريعبدالرزاقصلبي(.)2007شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،بغداد:المكتبةالقانونية.
ج،1بغداد :مطبعة
الحسن،مالكدوهان ( .)1972المدخللدراسةالقانونالنظريةالعامةللقانون  ،
الجامعة.
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ت،ط،1
الخلف،عليحسينوالشاوي،سلطانعبدالقادر(.)2015المبادئالعامةفيقانونالعقوبا 
بغداد:دارالقانونية.
ط،1بغداد:مطبعةالعاني.
الذنون،حسنعلي(.)1975فلسفةالقانون ،
ط،1بغداد:طباعةالجامعةالمستنصرية.
الذنون،حسنعلي(.)1975فلسفةالقانون ،
الرويس،خالد،والريس،رزق(.)1999المدخللدراسةالعلومالقانونية،ط،1الرياض:مكتبةالشقري.
الساعدي ،حميدوبارة ،محمدرمضان ( ،)1989التكييفالقانونيفيالموادالجنائية دراسةمقارنة،
طرابلس:مجمعالفاتحللجامعات.
ط،10دمشق:منشوراتالجامعةالسورية.
السراج،عبود(.)2002قانونالعقوباتالقسمالعام ،
السنهوري،عبدالرزاق(.)1936علمأصولالقانون،مصر:مطبعةفتحهللاإلياسنوريوأوالده.
ن(خالصةالمحاضراتالتيألقاهاالسنهوريعلى
السنهوري،عبدالرزاق(.)1936علمأصولالقانو 
طالبكليةالحقوق)،مصر:مطبعةفتحهللاإلياسنوري.

السنهوري ،عبدالرزاق ،وأبوستيت،أحمد ( .)1950أصولالقانون،القاهرة :مطبعةلجنةالتأليف
والترجمةوالنشر.
قضاء ،محاماةً)،ط ،1عمان :دار
الشيخلي ،عبدالقادر( .)2014الصياغةالقانونية (تشريعاً ،فقهاًً  ،
الثقافة.

الصراف،عباسوحزبون،جورج(.)1993المدخلإلىعلمالقانون،ط،3عمان:دارالثقافةوالصدة،
عبدالمنعم(.)1979أصولالقانون،القاهرة:دارالنهضةالعربية،

الصغير،صغيرمحمد(.)2017ضوابطفيصياغةوسنالقوانين(دراسةمقارنة)،ط،1داراأللوكة
للنشر.
ص،اإلسكندرية.
الصيفي،عبدالفتاحمصطفى(.)1967قانونالعقوباتالقسمالخا 
الصيفي ،عبدالفتاحمصطفى ( .)1991المطابقةفيمجال التجريم،ط ،2القاهرة:دارالنهضة
العربية.
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الصيفي،عبدالفتاح(.)1967القاعدةالجنائية،بيروت:الشركةالشرقيةللنشروالتوزيع.
ط،1بغداد:مركزالعراقلألبحاث.
الطائي،حيدرأدهم(.)2008دروسفيالصياغةالقانونية ،
العوا،محمدسليم(.)1978فيأصولالنظامالجنائياإلسالمي(دراسةمقارنه)،القاهرةدارالمعارف.
الكلية ،ط ،4بيروت:
الغزي ،محمد صدقي أبو الحارث (.)1996الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ّ
مؤسسةالرسالة.

القبالوي،محمودعبدربه(.)2003التكييففيالموادالجنائية،ط،1اإلسكندرية:دارالفكرالجامعي.
القماري،فهيمةأحمدعلي(.)2019أساسياتالصياغةالقانونية،اإلسكندرية:دارالكتبوالدراسات
العربية.
ألكسي،روبرت(،)2006فلسفةالقانون(،تعريبكاملفريدالسالك)،ط،1بيروت:منشوراتالحلبي
الحقوقية.
الكيالني،فاروق(.)1985محاضراتفيأصولالمحاكماتالجزائيةاألردنيوالمقارن،ط،2ج،2
دمشق:دارالفارابي
المجالي،نظامتوفيق (،)2020شرحقانونالعقوباتالقسمالعام (دراسةتحليليةفيالنظريةالعامة
للجريمةوالمسؤوليةالجنائية)،عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.
ى(.)2010القاعدةالقانونيةفيالقانونالمدني،بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية.
الموجي،مصطف 
الوكيل،شمسالدين(.)1968مبادئالقانون،ط،1اإلسكندرية:منشأةالمعارف.
بكر ،عصمتعبدالمجيد( .)2014مشكالتالتشري ع دراسةنظريةوتطبيقيةمقارنة،بيروت :دار
الكتبالعلمية.
بهنام،رمسيس(.)1976الجريمةوالمجرموالجزاء،ط،2اإلسكندرية:منشأةالمعارف.
ص،القاهرة:دارالكتبالوطنية.
بيومي،سعيدأحمد(.)2010لغةالقانونفيضوءعلملغةالن 
تناغو،سميرعبدالسيد(.)1986النظريةالعامةللقانون،اإلسكندرية:منشأةالمعارف.
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جمالالدين،سامي ( .)2000تدرجالقواعدالقانونية ومبادئالشريعةاإلسالمية ،ط،1اإلسكندرية:
منشأةالمعارف.
ت.
اسةالعلومالقانونية،ج،1الكويت:منشوراتجامعةالكوي 
حجازي،عبدالحي(،)1972المدخللدر
ّ
حسن،أحمدإبراهيم (.)2000غاي ة القانوندراسةفيفلسفة القانون،اإلسكندرية :دارالمطبوعات
الجامعية.
حسني،محمودنجيب(.)1962شرحقانونالعقوباتالقسمالعامالنظريةالعامةللجريمة،القاهرة:دا ر
النهضةالعربية.
ب،القاهرة:دارالنهضةالعربية.
حسني،محمودنجيب(.)1976علمالعقا 
خرم،أشرف رفعت محمد عبد العال (.)2020القاعدة الجنائية بين الصياغة الفقهية والصياغة
ط،1السعودية:داراالجادة.
التشريعية ،
راشد،علي(.)1974فلسفةوتاريخالقانونالجنائي،القاهرة:جامعةعينشمس
زهران،هماممحمدمحمود( .)2008المدخلإلىالقانونالنظريةالعامة للقانون ،اإلسكندرية :دار
الجامعةالجديدة.
ي،ط،2القاهرة:دارالشروق.
سرور.أحمدفتحي(.)2002القانونالجنائيالدستور 
ت،ط،2القاهرة:دارالشروق.
سرور،أحمدفتحي(.)2000الحمايةالدستوريةللحقوقوالحريا 
سرور،أحمدفتحي(.)1972أصولالسياسيةالجنائية،القاهرة:دارالنهضةالعربية.
سلطان،أنور(.)1983المبادئالقانونيةالعامة،ط،4بيروت:دارالنهضةالعربية.
سلطان،أنور(.)1983المبادئالقانونيةالعامة،ط،4بيروت:دارالنهضةالعربية.
شرفالدين،أحمد(.)1993أصولالصياغةالقانونيةللعقود،القاهرة:مطبعةأبناءوهبةحسان.
شهاب،عبدالقادر(.)1990أساسياتالقانونوالحق،ط،1بنيغازي:منشوراتجامعةقاريونس.
شهاب،عبدالقادر(.)1994أساسياتالقانونوالحق،بنغازي:دارالكتبالوطنية.
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صبرة،محمودمحمدعلي(.)2005أصولالصياغةالقانونية،المحلةالكبرى:دارالكتبالقانونية.
صبرة،محمودمحمدعلي(.)2004أصولالصياغةالتشريعية،المحلةالكبرى:دارالكتبالقانونية.
صبرة،محمودمحمدعلي(.)2014االتجاهاتالحديثةفيإعدادوصياغةمشروعاتالقوانين،مصر:
دارالكتبالقانونية.
ن،ط،2بيروت:منشوراتزينالحقوقية.
طليس،صالح(.)2011المنهجيةفيدراسةالقانو 
عازر:عادل(.)1967النظريةالعامةفيظروفالجريمة،القاهرة:المطبعةالعالمية.
عبدالبصير،عصامعفيفيحسين( .)2004أزمةالشرعيةالجنائيةووسائلعالجها ،ط ،1القاهرة:
دارأبوالمجدللطباعة.
ن(.)2003تجزئة القاعدة الجنائية ،ط ،1القاهرة :دارالنهضة
عبد البصير،عصام عفيفي حسي 
العربية.
عبدالحافظ،عبدالعزيز(.)1991الصياغةالتشريعية،بيروت:دارالجيل.
يعية،بيروت:دارالجبل.
عبدالعزيز،عبدالحافظ(.)1999الصياغةالتشر ّ
عبيد،رؤوف(.)1988ضوابطتسبيباألحكامالجنائية،ط،4القاهرة:الناشرمكتبةالوفاءالقانونية.
علوان،محمديوسف والموسى ،محمدخليل (.)2014القانونالدوليلحقوقاإلنسان ،ط ،5ج،1
عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.
علي،يسرأنور(.)1969القاعدةالجنائية،القاهرة:دارالنهضةالعربية.
عودة،عبدالقادر .التشريعالجنائياإلسالميمقارناًبالقانونالوضعي،ج  ،1بيروت:دارالكتاب
العربي.

عيسى،حسينعبدعلي ( .)1993تكييفالجرائمفيالقانوناليمني والمقارن ،عد:طباعة،جامعة
عدنكليةالحقوق.

عيسى،محمدجمالعطية(.)1994الشكلية القانونية دراسة مقارنةبينالنظمالقانونيةالوضعية
والشريعةاإلسالمية،القاهرة:دارالنهضةالعربية.
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ت،جزء ،1
فتحالباب ،عليوةمصطفى( .)2012الوسيطفيأصولسنوصياغةوتفسيرالتشريعا 
القاهرة:دارالكتبالقانونيةودارشتاتللنشروالبرمجيات.
فرج،توفيقحسن(.)1988المدخلللعلومالقانونية،بيروت:الدارالجامعية.
فرج ،توفيقحسن(.)1988المدخلللعلوم القانونية (النظريةالعامةللقانون ،النظريةالعامة للحق)،
بيروت:الدارالجامعية.
قسيس،أنطوان(.)1967المدخلللعلومالقانونية،حلب:جامعةحلب.
ط،5اإلسكندرية:الناشرمنشأةالمعارف.
كيرة،حسن(.)1974المدخلإلىالقانون ،
لطفي،محمد حسام محمود (.)1993المدخل لدراسة القانون في ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء،
القاهرة،دارالثقافة.
مصطفى،محمود(.)1983شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،ط،10القاهرة:دارالنهضةالعربية.
منصور،محمدحسين(.)2010المدخلإلىالقانون،ط ،1بيروت:منشوراتالحلبيالحقوقية.
ط ،1عمان:
نجم ،محمد صبحي ( .)1991الوجيزفيقانونأصولالمحاكماتالجزائيةاألردني ،
مكتبةدارالثقافة.
نصراوين،ليث كمال وأبو عزام ،صدام إبراهيم (.)2020مبادئ الصياغة التشريعية(المفاهيماألساليب،المراحل) ،ط ،2عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.
نصراوين ،ليثكمالوأبوعزام،صدامإبراهيم( .)2020مبادئالصياغةالتشريعي ة (المفاهيماألساليب
المراحل) ،ط،2عمان:دارالثقافةللنشروالتوزيع.
هاشم ،رافدخلفوالعبودي ،عثمانسليمان(.)2012التشريعبينالصناعةوالصياغة،ط،1بيروت:
منشوراتالحلبيالحقوقية.
الرسائل الجامعية
ي ،ط،1
الحلفاوي،حمديحسن( .)2003ركنالخطأفيمسؤوليةاإلدارةالناشئةعنالعقداإلدار 
أطروحةدكتوراهمقدمةإلىجامعةالقاهرة.
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يعية ،رسالة
شاعر،نصر هللا محمد أحمد (.)2013األصول اللغوية في صياغة النصوص التشر ّ
دكتوراهمقدمةإلىجامعةالعلوماإلسالميةالعال مية.

األبحاث في الدوريات:
الجبوري ،ماجدنجم(( .)2015الشرعيةالدستوريةللقانونالجنائي)،دراسةمنشورةفيمجلةالقانون
للعلومالقانونيةوالسياسيةبجامعةكركوك.)13(،4،
السنهوري ،عبدالرزاق( ( .)1936وجوبتنقيحالقانونالمدنيالمصري)،مقالمنشورفيمجلة
القانونواالقتصادالتييصدرهاأساتذةكليةالحقوقجامعةالقاهرة،السنةالسادسة ،العدداألول.

الصفو ،نوفلعليعبدهللا(( .)2013أساليبالصياغةالقانونيةللنصوصالجنائية )،بحثمنشور
فيمجلةكليةالقانونللعلومالقانونيةوالسياسيةجامعةكركوكالعراق.)6(.2،

الصفو ،نوفلعليعبدهللا(( .)2015أساليبالصياغةالقانونيةللنصوصالجنائية)،دراسةمقارنة،
مجلةالشريعةوالقانون،جامعةاإلماراتالعربيةالمتحدة،كليةالقانون،العدد.62

العصار،يسريمحمد((.)2003الحمايةالدستوريةلألمنالقوميفيقضاءالمحكمةالدستورية)،مجلة
الدستوريةالعددالثالثالسنةاألولىيوليو.
العيوني ،سليمانعبدالعزيز((.)2013الضوابطاللغويةللصياغةالقانونية)دراسةمنشورةفيمجلة
العلومالعربيةجامعةاإلماممحمدبنسعداإلسالميةالرياض،العدد.29
اللهيبي ،عليأحمد(((.)2019دراسةبعنوانقواعدصياغةالنصالتشريعي)) ،بحثمنشورفي
مجلةالعلومالقانونيةكليةالقانونجامعةبغداد/العدداألول.

المؤمن ،حيدرسعدون (.)2019دراسةبعنوان (مبادئالصياغةالقانونية)،مجلةالعلومالقانونية/
كليةالقانونجامعةبغدادالعددالخاصالسادس.3

بكر،عصمت عبد المجيد(((.)1990دور اللغة في صياغة التشريع))،بحث منشور في مجلة
دراساتقانونيةعدد،1السنةاألولى.
حسن،خالدجمالأحمد(((.)2017ماهيةالصياغةالتشريعيةومقوماتوجودتها))،دراسةمنشورة
فيمجلةكليةالقانونالكويتيةالعالمية،العدد2الجزءاألول.-
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حسين،ميثمفالحوتويه،محمدجبار((.)2019صياغةالقواعدالجنائيةوأثرهافيتعزيزثقة المواطن
بالدولة)،بحثمنشورفيمجلةالطريقللتربيةوالعلوماالجتماعية،جامعةميسانكليةالحقوق،

.6
خالد،نوافحازموعمر،سركوتسليمان(.)2016االتجاهاتالفقهيةفيتقسيمالصياغةالتشريعية،
ق.)29(3،
دراسةمنشورةفيمجلةجامعةتكريتللحقو 

رحال ،سمير ((( .)2020خصوصيةصياغةالنصوصالجزائية))،دراسةمنشورةفيمجلةصوت
القانون،مجلد،7العدد.2

عثمان،آمالعبدالرحيم(.)1972النموذجالقانونيللجريمة،بحثمنشورفيمجلةالعلومالقانونية
واالقتصاديةالعدد.1
عيسى،حسينعبدعلي( .)2005األسسالنظريةلتكييفالجرائم،بحثمنشورفيمجلةالرافدين
للحقوق،المجلد()10العدد()24السنةالعاشرة.

يعيةلقانونالعقوباتفيتكييفالوقائع
عيسى ،حسين 
عبدعلي ((.)2012أهميةالصياغةالتشر ّ
اإلجرامية)،مجلةجامعةتكريتللعلومالقانونيةوالسياسية،المجلد،4السنةالرابعة،العدد.13

نصراوين ،ليث كمال (((.)2017دراسة بعنوان متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على
اإلصالحالقانوني))،منشورةفيمجلةكليةالقانونالكويتيةالعالمية،العدد22الجزء،1مايو.

يعيةفيالعراق،بحثمنشورفي
نعمة،أحمدعبيس(.)2014التشريعالسليمومعوقاتالعمليةالتشر ّ
مجلةالكوفةللعلومالقانونيةوالسياسية،العراق:كليةالقانونجامعةالكوفة،مجلدرقم.7

وفاء،سيد(.)1991وظيفة دائرة الفتوى والتشريعبدولة اإلمارات العربية المتحدةفي مجال إعداد

التشريعاتوصياغتها،بحثمنشورفيمجلةالعدالة،إصدارو ازرةالعدلبدولةاإلماراتالعربية

المتحدة،العدد،66ابريل.
األبحاث والدراسات في المؤتمرات والندوات والتوصيات:
الصاوي،علي ( .)2003الصياغةالتشريعيةللحكمالجيد ،ورقةعملمقدمةإلىورشةعملحول
يعيةللبرلماناتالعربية،برنامجاألممالمتحدةاإلنمائيبالتعاونمع
تطويرنموذجللصياغةالتشر ّ

ت6-3،شباطفبراير.
مجلسالنواباللبناني،بيرو 
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ت(.)2010ورقةعملبعنوان(تجربةمصرفيإعدادوصياغةومراجعةمشروعات
السيد،محمدعز 
القوانين) قدمت في مؤتمر عمل بعنوان(تجارب الدول العربية في إعداد وصياغة مشروعات
القوانينمقارنهباالتجاهاتالدوليةالحديثة)،دبي.
صبرة ،محمودمحمدعلي( .)2011األصول الفنيةلصياغةمشروعاتالقوانين،بحثمقدمضمن
يعية،المعقودالمدةمن12-11ديسمبر.
مؤتمرملتقىبغدادللصياغةالتشر ّ
الحسيني،محمد عبد الكريم(.اللغة األصولية واللغة القانونية) ،بحث منشور على الرابط
https://cutt.us/e4cEtآخرزيارةبتاريخ.2021/12/2
التوصياتالصادرةعنالمؤتمرالتاسعلمسؤوليإداراتالتشريعفيالدولالعربية،المنعقدفيبيروت،
،2009/12/10منشوراتالمركزالعربيللبحوثالقانونيةوالقضائيةلجامعةالدولالعربية،8

التوصية.12
يعيةلقسمالتشريعبمجلسالدولةالمصري
مجموعةالمبادئالقانونيةالمستخلصة منالمراجعةالتشر ّ
خاللالعامالقضائي(،)2004،2001الجزءاألول،المكتبالفنيلقسمالتشريع.

الدالئل االسترشادية للصياغة التشريعية
يعيةلجمهوريةالعراق،بغداد :منشوراتمجلس
مجلسالنوابالعراقي ( .)2014دليلالصياغةالتشر ّ
النوابالعراقي.

و ازرةالعدلالمصرية(.)2018دليلجمهوريةمصرالعربية إلعداد وصياغةمشروعاتالقوانين،
اإلصداراألول.
يعية في المملكة األردنية الهاشمية(.)2010إعداد الشبكة القانونية للنساء
دليل الصياغة التشر ّ
العربيات،مؤسسةالمستقبل.

يعية
ديوانالفتوىوالتشريعبو ازرةالعدلومعهدالحقوقبجامعةبيرزي 
ت(.)2000دليلالصياغةالتشر ّ
ط.1
الفلسطيني ،

يعيةللجمهورية
منشوراترئاسةمجلسالوزراءالسوري(أيار.)2019الدليلاالسترشاديللصياغةالتشر ّ
العربيةالسورية.
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