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 المقدمـــــــــــــــــة
الحمد هلل الذي  بنعمتو تتم الصالحات، والصالة والسالم عمى اشرف المخموقات وسيد الكائنات، 
مام المرسمين،وخير خمق اهلل أجمعين ورحمة اهلل لمعالمين،سيدنا محمد صمى اهلل عميو وآلو  خاتم النبيين وا 

 وسمم . 

 التعريف بالموضوع    -أوال:
وني ألية دولة يضطمع بعبء حماية المصالح والقيم االساسية والجوىرية التي تيم النظام القان

المجتمع ، وذلك بفرض مجموعة من االلتزامات يجب عمى االفراد والجماعات داخل الدولة مراعاتيا، اذ أن 
رت في حاجة المجتمعات إلى وجود تنظيم يحدد العالقة بين االفراد ويضفي الحماية عمى مصالحيم، قد ظي

المجتمعات لتحديد ممارسة الحقوق ووضع االبعاد الالزمة لمحيمولة دون اساءة استعماليا،وعدم االعتداء 
 عمى حقوق اآلخرين عند ممارستيا. 

التي يسعى إلى توفير  –العامة والخاصة  –والمشرع في تحديده لممصالح والقيم االجتماعية 
ك إلى حاجات المجتمع ومصالحو،لذا فان عممو في ىذا الشأن الحماية القانونية الالزمة ليا يخضع في ذل

ليس تحكميا،فيو ليس حرا بالمعنى الدقيق في تعيين تمك القيم والمصالح واختيار الوسائل المناسبة لتوفير 
الحماية ليا ورفع التناقض والسمبية التي يمكن أن تترتب عمى حماية مصمحة دون غيرىا من المصالح 

بل يخضع في كل ذلك إلى ظروف ,ن تحقيق التناسب والوحدة لقيم المجتمع ومصالحوبوصفو مسؤوال ع
 واحتياجات المجتمع متأثرا بتقاليده وقيمو ونظمو السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومصالحو المتنوعة. 

ويعبر المشرع عن ارادتو في فرض الحماية القانونية من خالل النصوص القانونية التي تتضمن 
اعد قانونية ، وىذه القواعد يمكن ردىا إلى تقسيمات مختمفة يتبع كل تقسيم منيا فرعا من فروع القانون، قو 

وعمى ذلك،فان الحماية القانونية قد تكون مدنية اذا كان النص عمييا واردا في القانون المدني او ادارية اذا 
  .ذا كان النص عمييا واردا في القانون الجنائيكان النص عمييا واردا في قواعد القانون االداري او جنائية ا

ويعد النظام القانوني الجنائي،الوسيمة الفعالة والناجحة في حماية المصالح االساسية والقيم 
الجوىرية التي يقوم عمييا نظام أي مجتمع،الن قواعده تتسم بفاعميتيا وسرعة تطويرىا وتعديميا بما يتفق مع 

لمستجدة ، لذا يذىب رأي،إلى القول بيذا الصدد بأنو ليس ىناك حماية فعالة احتياجات وظروف المجتمع ا
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سوى تمك التي تتضمنيا القواعد القانونية الجنائية، وان القول بان ىناك حماية في القوانين االخرى يكون 
 عمى سبيل الجواز واالفتراض .

 أهمية البحث -: ثانيا

منزلة خاصة ومكانة في النظام القانوني الوضعي في  تكمن أىمية الموضوع في تبوأ فكرة المصمحة
تكوينو ,ذلك أن القانون وجد من اجل البشر وحماية مصالحيم , ونيدف من ىذا ابراز العالقة بين الفرد 
والدولة والعالقة من خالل ارتباط القانون الجنائي بالشرعية الدستورية الذي يؤكد عمى وحدة النظام القانوني 

لدستور ومن خالل ىذا االرتباط ال يكون قانون العقوبات وقانون االجراءات الجنائية أداة الذي يحكمو ا
تحقيق المصمحة العامة, وىذا يؤكد الدور فضال عن لمقير أو لمتحكم, وانما أداة لحماية الحقوق والحريات 

كان الدستور يحمي الحقوق  الذي يحتمو القانون الجنائي في النظام القانوني وفي نظرية القانون , فاذااليام 
والحريات , فالمشرع الجنائي يأتي ليوفر الضمانات الكافية ليذه الحماية, ويرسم لمقاضي دوره لتأمين ىذه 
الحماية والمحافظة عمييا, عمى نحو يوضح التوازن بين الحقوق والحريات والمصمحة العامة في ضوء 

   0معيار التناسب بين الوسائل والغايات 

 أشكالية البحث -: ثالثا

بحكم وظيفتيا,عمييا أن تحمي جميع المصالح القانونية,وىي ليست قاصرة عمى أن الدولة القانونية 
الدولة وحدىا بل انيا تشمل أيضا حقوق الفرد وحرياتو, فالحقوق والحريات يجب أن يحمييا القانون, وال 

 0جوز إىدارىا بدعوى المحافظة عمى مصمحة المجتمع 
إن القاعدة الجنائية وجدت لحماية القيم والمصالح,وىذا يعني أن النصوص التجريمية من شأنيا أن 
تعمل عمى تطوير المجتمع وتتماشى مع التغييرات التي تطرأ عمى مفيوم المصالح والقيم محل الحماية, 

غييرات وقيمتيا الن ىذه المصالح تعبير عن ضمير الجماعة,فعمى القاعدة الجنائية أن تعكس ىذه الت
ومصالحيا وتعمل عمى تطويرىا في إطار األىداف المرسومة دون االقتصار عمى حماية ىذه المصالح 

وضع قواعد ومن ثمَّ بنظام الحكم فاصبح من الضروري مواكبة التطورات  راً فقط,وبما ان العراق شيد تغيي
ر الذي افرز تأثيرا عمى كافة المجاالت سواء قانونية تتالئم مع التغيير في االيدلوجية التي انتيجيا الدستو 

الفمسفي لمدستور الفكر تغيير  تأثيرتتمثل بمدى عية وان االشكالية االقتصادية او السياسية او االجتما
 0العامة والخاصة  وتحقيق التوازن بين المصالحومدى  عمى قانون العقوبات الحالي 
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 عناصر مشكلة الدراسة -رابعا:
 -الحالية اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية : تحاول الدراسة 

مدى تحقيق قانون العقوبات للموازنة بين المصالح بسبب صدور قانون العقوبات قبل دستور العراق  -1 

  1 5112واستمر في ظل دستور  1791الملغي لعام  

  1كيفية تقييم المصالح من قبل المشرع  -5

 نطاق البحث   -:خامسا 
إلى مجموعة  واستناداموعة من المحددات التي تنيرلنا الطريق وتوضح معالمه تتحدد دراستنا بمج

 من المرتكزات واألسس .

في احكام التشريع الجنائي بشقيو الموضوعي  ,نصب الدراسة بصفة اساسية عمى التشريع العراقيت -
 0واالجرائي

   0 5002و 0790تنصب الدراسة عمى دستوري جميورية العراق لعام   -

 منهجية البحث   -:ساساد
ىذه عمى المنيج القانوني التحميمي,الذي يقوم عمى استعراض النصوص اعتمدنا في دراستنا 

لتحقيق ومناقشتيا لبيان مدى كفايتيا لتوفير  تحميمياالقانونية التي أوردىا المشرع العراقي بيذا الخصوص و 
جوانبو وكافة أبعاده بيدف استجالء  إذ سيتم تحميل موضوع الدراسة من مختمف0التوازن بين المصالح

المالمح  والجوانب المختمفة لموضوع الموازنة بين المصالح وذلك من خالل تحميل النصوص والوقوف 
البحث وتحميميا والمقارنة بينيا  استعراض اآلراء الفقيية المتعمقة بموضوع مع عمى المراد منيا نصا وروحا,

 ان االسباب والمبررات التي دفعتني الى ذلك .وترجيح احدىا واالنحياز اليو مع بي

 خطة البحث   -: سابعا
في الفصل  سنبينوبغية االحاطة الشاممة بموضوع البحث فقد ارتأينا تقسيمو إلى ثالثة فصول 

في الثاني  وسنتناولتعريف بالمصمحة ,لماألول  سنخصصاالول ماىية المصمحة من خالل ثالثة مباحث ,
الى سنبين فيو  ,أما الفصل الثانيعالقة المصمحة بمفاىيم قانونية اخرى ,والثالثياشروط المصمحة وانواع

المعايير المحددة في األول سنخصص مباحث, من خالل ثالثة  دور المصمحة في وظيفية التشريع
دور المصمحة في قانون لالثالث و , دور المصمحة في قانون العقوباتلفي الثاني وسنتناول , لممصمحة
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توازن التجريم والعقاب في اطار التناسب والضرورة العامة   سنبين,وفي الفصل الثالث ءات الجنائيةاالجرا
الضرورة والتناسب لتحقيق في الثاني  وسنتناول ,سياسة التجريـــملاألول  سنخصصمن خالل ثالثة مباحث 

تمنا بحثنا بخاتمة أوجزنا ,ثم خ الضمانات في مواجية سياسة التجريم والعقابالتوازن المطموب, والثالث 
التي سنقدميا أممين من المشرع العراقي التوصيات فييا االستنتاجات التي توصمنا إلييا فضال عن جميع 
 0األخذ بيا عند إعادة النظر في نصوص التشريع النافذ 

 


