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وه�ه ال�ل�ة ی�� ت��ی�ها

���ج� دس��ر ال�ولة , وفي

الع�اق فأن ال�ل�ة ال����ة

�ال����ع وفي �ل ال�سات��

الع�ا��ة على ال�ف��ل ال�الي

:

 

1. ال�س��ر الع�اقي

س�ة 1925: فأن ال�ل�ة

ال������ة في دس��ر 1925

م���ة ���ل� األمة وال��

ی�ألف م� م�ل��� , م�ل�

ال��اب وم�ل اال��ان .

2. في ال�س��ر س�ة

1958: فأن ال�ل�ة ال������ة

في ال�س��ر 1958 م���ة

���ل� ال�زراء ح�� �ع���

م�ل� ال�زراء ح��ها م��ال

لل�ل�ة ال��ف���ة وال������ة

معا .

3. في دس��ر 1963

دس��ر 4 ن��ان: فأن ال�ل�ة

ال������ة ح��ها ت���ل

�ال��ل� ال���ي ل��ادة ال��رة.

4. دس��ر 29 ن��ان

1964: فأن ال�ل�ة ال������ة
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��قا لل�س��ر ال����ر ی���ل

���ل� االمة .

5. دس��ر

21/9/1968: فأن ال�ل�ة

ال������ة ��قا لل�س��ر

ال����ر ت���ل ���ل� ��ادة

ال��رة , وفي �ل ه�ا ال�س��ر

ص�ر قان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 ال�ع�ل .

6. دس��ر

16/7/1970: وال�ل�ة

ال������ة ���ج� ال�س��ر

ال����ر ت���ل ���ل� ��ادة

ال��رة وال�� ی�اش� اخ��اص

اص�ار الق�ان�� والق�ارات ال�ي

لها ق�ة القان�ن , ف�ال ع�

ال��ل� ال���ي ال�� ��ارك

م�ل� ��ادة ال��رة سل�ة

اص�ار ال����عات , وق� ص�ر

ع� م�ل� ��ادة ال��رة ال���ل

ع�د ك��� م� الق�ارات ال�ي لها

ق�ة القان�ن س�اء تل� ال�ي

ع�ل� قان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 ال�ع�ل او

ال���قلة وال�ع��ة ب����ة مع��ة

.
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7. �ع� سق�� ال��ام

ال��اسي في 9/4/2003

وح�ى ص�ور قان�ن ادارة

ال�ولة: كان� ال�ل�ة ال������ة

وال��ف���ة والق�ائ�ة ب�� ال�اك�

االدار� (ب����) , وص�رت

���ج� ذل� الع�ی� م� االوام�

ال�ي ع�ل� قان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 ال�ع�ل ,

م� اب�زها ن�ام سل�ة

االئ�الف رق� 1 , وام� سل�ة

االئ�الف ال��ق�ة رق� 14 ,

وام� سل�ة االئ�الف ال��ق�ة

رق� 19 , وام� سل�ة

االئ�الف رق� 7 في 10

ح���ان 2003 , واالم�

االخ�� ح�ل ���ج�ه تع�یل

قان�ن العق��ات م�ها عق��ة

االع�ام واس���الها �عق��ة

ال��� م�� ال��اة (ا� ای�اع

ال����م في ال��س�ة العقاب�ة

ح�ى وفاته) .

ف�ال ع� اع��اده

لل��عة ال�ال�ة م� قان�ن

العق��ات ا� ال��عة ال�ادرة

عام 1984 , و��ل� فأن
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ال�ع��الت ال�اردة على قان�ن

العق��ات رق� 111 ل��ة

. 1969

و�ه�ا ����ع� ا� تع�یل

��ء على قان�ن العق��ات ب��

عام ١٩٨٤ وح�ى

19/4/2003 في ح�� ت�قى

ال�ع��الت ال�ي ح�ل� في

قان�ن العق��ات عام ١٩٨٤

وما س�قها .

و�ل ه�ا جاء اس��ادا

الى ام� ال�اك� االدار� في

سل�ة االئ�الف ال��ق�ة ب�ل

ب���� .

8. قان�ن ادارة ال�ولة

الع�ا��ة لل��حلة االن�قال�ة ل��ة

2004: ح�� ی��غى ال�����

في ه�ه ال��حلة ب�� م�حل���

:

أ. ال���مة االن�قال�ة

االولى (م� 30 ح���ان

2004 – وح�ى 31 كان�ن

ال�اني 2005): ح�� كان�

ال�ل�ة ال������ة وال��ف���ة

م�ا�ة ���ل� ال�زراء

و�ال���ی� في �ل ح��مة ا�اد
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عالو� , وق� ص�ر ع�

م�ل� ال�زراء ع�ة اوام�

(ق�ان��) م�ها ام� اعادة الع�ل

�عق��ة االع�ام رق� 3 ل��ة

2004 (ص461-459

�ال���) و���ج� ه�ا االم�

اع�� الع�ل �عق��ة االع�ام

ال�ي علق� في �ل عه�

ال�اك� ال��ني (ب����) والغاء

عق��ة ال��� م�� ال��اة في

ع�د م� ال��ائ� و�قائها في

ج�ائ� اخ�� كال��ف ال���د

في ج���ة االغ��اب.

ب. ال���مة االن�قال�ة

ال�ان�ة م� ش�ا� 2005 ح�ى

تأل�� ح��مة م����ة:

فال�ل�ة ال������ة في ه�ه

ال��حلة ت��ل� �ال����ة

ال����ة وال�ي ان��� بها مه�ة

ت���ع الق�ان�� ف�ال ع�

ك�ا�ة م��دة ال�س��ر الع�اقي

ال�ائ� س�ة 2005 , وق� ص�ر

ع� ال����ة ال����ة ح��ها

قان�ن م�اف�ة االرهاب رق� 13

ل��ة 2005 .

9. دس��ر 2005
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ال�ائ�: ع�� ال�ج�ع الى

ن��ص ال�س��ر الع�اقي

ال�ائ� ن�� ال�ل�ة ال������ة

���ج� ال�س��ر ال����ر

ت���ن م� م�ل� ال��اب

وم�ل� االت�اد .

اال ان م�ل� االت�اد

م�� ص�ور ال�س��ر وح�ى

ی�م�ا ه�ا ل� ی�� ال��ر ,

و��ل� اق���ت مه�ة س�

ال����عات ���ل� ال��اب

وال�� ان��� �ه مه�ة س�

ال����عات ��قا ل�ا جاء في

ن� ال�ادة (61/اوال) .

وق� ص�ر ع� م�ل�

ال��اب الع�اقي الع�ی� م�

ال����عات ال��ائ�ة م�ها ال�ي

ع�ل� م� قان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 كالقان�ن

رق� 6 ل��ة 2008 وال��

ع�ل� ���ج�ه الغ�امات

وال����ر في ال�قائع ال�ا��ة

�الع�د 4149 في 5/4/2010

والقان�ن رق� 15 ل��ة 2009

لل�ادة 243 م� قان�ن
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العق��ات رق� 111 ل��ة

1969 ال�ع�ل وال�ع��ة

�����ة االخ�ار ال�اذب

وال����ر �ال�قائع ال�ا��ة �الع�د

4133 في 17/8/2009 .

ك� ص�رت ع� م�ل�

ال��اب الع�اقي ع�د م�

ال����عات ال��ائ�ة ال���قلة

وال�ادرة ��أن ج�ائ� م��دة

ن��ا ل���رتها وخ��ص��ها

او مع��ة �ف�ة م��دة .

وم� تل� ال����عات

ال���قلة , قان�ن م�اف�ة

ته��� ال�ف� وم��قاته رق� 41

ل��ة 2008 ال����ر في

ال�قائع ال�ا��ة �الع�د 4095

في 3/11/2008، وقان�ن

ه��ة ال��اهة ال�� ت���

ج���ة ال��� غ�� ال���وع

(م� ای� ل� ه�ا) رق� 30

ل��ة 2011 ال����ر �ال�قائع

الع�ا��ة , وقان�ن م�اف�ة

االت�ار �ال��� رق� 28 ل��ة

2012 , وقان�ن م�اف�ة

غ��ل االم�ال وت���ل االرهاب

رق� 13 ل��ة 2015 , وقان�ن
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م�ع اس�ع�ال وان��ار االسل�ة

ال�ات�ة لل��ت , ف�ال ع�

قان�ن ال���رات وال��ث�ات

العقل�ة .

والزل�ا في ص�د

ال��ی� ع� ال����ع ك���ر

وح�� لقان�ن العق��ات , فأن

م� ال��ور� االشارة الى

�ع� ال��ائل ال�ه�ة في ه�ا

ال�أن وهي ال�الي : 

ال�الح�ة (1): �ف�ل ال�اح�

اس���ام ��ارة م��أ م��و��ة

ال��ائ� والعق��ات على ��ارة

م��أ ش���ة ال��ائ� والعق��ات،

على اع��ار ان ��ارة ال����ة

وان كان� هي ال�ائعة في

االس���ام لها م�ل�ل س�اسي

ی���ل ب�قة ال����م�� �ال��ام

و����فاته� �غ� ال��� ع�

م��وع��ها وم�� م�ا�ق�ها

لل�� القان�ني، في ح�� تع�ي

ال���و��ة وج�د ال��

  القان�ني ال�ع�ي ب�����

االفعال ال�ي ت��ه� ال���

وال��الح ال��ی�ة �ال��ا�ة. 
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ال�الح�ة (1): عل��ا

ون�� ن���ث ع� م��أ

م��و��ة ال��ائ� والعق��ات ان

ن��� ب�� ال��اغ��� ال�ال����:

أ. ال ج���ة وال عق��ة

اال ب�اءا على قان�ن : ك�ا ه�

ال�ال في ال�ادة (1) م�

قان�ن العق��ات رق� 111 ل��ة

1969 ال�ع�ل وه�ه  ال��اغة

تع�ي ان ت���� االفعال

والعق��ة عل�ها ت��ن اما

(�قان�ن) او (ما ب�ي عل�ه، ا�

الق�ارات االدار�ة ال�ي ت��ي في

اص�ارها على قان�ن) و���ج�

ه�ه ال��اغة فأن الق�ان��

والق�ارات االدار�ة ت��ن ال�ع��ة

ب����� االفعال وال�عا��ة

عل�ها.

ب. ال ج���ة وال

عق��ة اال ب�� (قان�ن) :

و���ج� ه�ه ال��اغة فأن

القان�ن ال�ادر ع� ال�ل�ة

ال������ة ه� ال���ر ال�ح��

ل����� االفعال وال�عا��ة

عل�ها، واس��ادا لل�س��ر

الع�اقي 2005 في ال�ادة
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(19/2) م�ه فان ال��اغة

ال�اف�ة (ال ج���ة وال عق��ة

اال ب�� قان�ني) و��ن

ال�س��ر ه� القان�ن االعلى وال

���ز للق�ان�� ان ت�الف

اح�امه واال نالها ع�م

ال�س��ر�ة، فإن ال��اغة ال�ان�ة

�ع� دس��ر 2005 هي

ال�ع��ل بها، وال ��� ب�اءا

على ذل� لل�ل�ة ال��ف���ة ان

ت��م وتعاق� عل�ها ب�اءا على

الق�ان��  .

ال�الح�ة (3) :
الق�ان�� ال��ض���ة
(العقاب�ة) ك�ا ذ��نا ق�ل قل�ل
تق�� الى ق���� , قان�ن
العق��ات رق� 111 ل��ة
1969 , والق�ان�� ال�ع�لة له.

وق�ان�� اخ�� م��قلة

جاءت ل���م افعال م��قلة ل�

ی���ها قان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 , �قان�ن

م�اف�ة ال�غاء , وق�ارات

م�ل� ��ادة ال��رة ال���ل

(ال���قلة) .

ال�الح�ة (4) : وه�ه

ال�الح�ة ت�ت�� �ال�الح�ة

ا ل ال�ال�ة
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ال�ال�ة وت��لها :

و���ا ی�عل� �ق�ارات

م�ل� ��ادة ال��رة ال���ل

و��ا عل��ا في ال�الح�ة

ال�ان�ة انها على ن�ع�� االولى

مع�لة لقان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 , واخ��

جاءت م��قلة ت��م افعال ل�

ی���ق لها قان�ن العق��ات رق�

111 ل��ة 1969 شأنها شأن

الع�ی� م� الق�ان�� ال���قلة

ال�ي اش�نا ال�ها .

وفي ه�ا ال�أن ن���

الى ام� في غا�ة االه��ة

ارج�ا م� القار� الع���

االل�فات  ال�ه اال وه� :

أ. ���ا ی�عل� �ق�ارات

م�ل� ��ادة ال��رة ال���ل

ال���قلة , فأنها ال ت�ال ناف�ة

ومل�مة في ال����� اال ما

ع�ل او الغي م�ها �قان�ن او

ق�رت ال����ة االت�اد�ة �ع�م

دس��ر��ه و�ال�الي الغائه.

ب. اما ���ا ی�عل�

�ق�ار م�ل� ��ادة ال��ة ال���ل

ال�ع�لة �قان�ن العق��ات رق�
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111 ل��ة 1969 ففي ه�ه

الق�ارات عل��ا ان ن��� ب��

م�حل���  :

1. الق�ارات ال�ع�لة

لقان�ن العق��ات رق� 111

ل��ة 1969 : ال�ادرة م��

1970 وح�ى 1984 فأن ه�ه

الق�ارات ال زال� ناف�ة ومل�مة

مال� تع�ل او تلغى �قان�ن او

تق�ي ال����ة االت�اد�ة �ع�م

دس��ر��ها و�ال�الي الغائها .

2. الق�ارات ال�ع�لة

لقان�ن العق��ات رق� 111

ل��ة 1969 : ال�ادرة م��

1985 وح�ى 2003 , فأنها

"معلقة" وال �ع�ل بها ��قا

ألم� سل�ة االئ�الف ال��ق�ة

(ال���لة) رق� 7 ل��ة 2003

وال�� اع��� قان�ن العق��ات

(ال��عة ال�ال�ة) .

وال��� في ذل� ان

سل�ة االئ�الف ال��ق�ة ت��

ان ال�ل�ة ال�اك�ة ح��ها ق�

تع�ف� في ف�ض عق��ة

االع�ام م�� 1985 وح�ى

2003 على اتفه ال��ائ� وه�
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رأ� ج�ی� �االح��ام. 

الفرع الثاني

عدم رجعیة القوانین 

الجنائیة على الماضي

 

وفي ه�ا ال��د عل��ا ال�����

ب�� ام���: 

1. القوانین

الموضوعیة (العقابیة):

فال���أ العام  ه� ع�م رجع��ها

على ال�اضي وذل� كأث�

م��ت� على م��أ م��و��ة

ال��ائ� والعق��ات على اع��ار

ان الفعل ق�ل ص�ور ال����ع

كان م�احا , وسار  االف�اد في

ت��فاته� ��قا ل�ل� , فل��

  م� الع�ل ان ت�اءله� ع�

افعال كان� ح��ها م�احة وان

االصل في االفعال هي

اال�احة، او ان تف�ض عل�ه�

عق��ة او ت�ب�� ل� ت�� م�ج�دة

او اش� ج�امة م�ا كان� عل�ه

في ال�اب� .



28 /12 /2021 1:44 ص النتائج المترتبة على مبدأ ال جریمة وال عقوبة اال بنص محاضرة علمیة

https://mohammedalzeber.blogspot.com/2018/08/blog-post_53.html 16/33

اال انه ب�ف� ال�ق� ت�د

على ه�ا ال���أ ع�د م�

االس���اءات :

أ. الق�ان�� ال�ف��ة :

فالق�ان�� ال�ف��ة ال تأتي ���ی�

غ�� انها ت�ضح ح�� قائ�

وقان�ن ناف�, فالقان�ن ال�ف��

  االصل ی��� مع القان�ن

و��ل� ت��� ما ورد ��ه م�

تف���ات على ال�اضي وه�ا

ال�ع�ى ه� ما اك�ته م���ة

ال����� في اح�� ق�اراتها

�ق�لها :

( ان الق�اع� القان�ن�ة

ال�ف��ة وال��ض�ة ت��� على

ما س�� م� ال�قائع ب�ون ان

ی�� ص�احة على س��انها

على ال�اضي)[1]

ب. الق�ان�� االصلح

لل��ه� : ل�ا كان م��أ ع�م

رج��ة الق�ان�� ال��ائ�ة على

ال�اضي ك����ة م� ن�ائج م��أ

م��و��ةال��ائ� والعق��ات

ض�انة م� ض�انات ال��ه�

ول�ال�ه.

فان س��ان القان�ن

file:///C:/Users/Spider/Desktop/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%E2%80%AB%E2%80%AC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA.docx#_ftn3
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ال��ائي االصلح لل��ه� على

ال�اضي ق� جاء ت����ا

وتأك��ا لل��انة ال����رة،

على اع��ار ان القان�ن ال�اف�

ق� جاء ل�الح ال��ه� كأن

ی��ح الفعل ال���م سا�قا او

��فف م� العق��ة ال�ف�وضة. 

ت���قات القان�ن

ال��ائي االصلح لل��ه� 

 

ن��اءل ع� ����ة

مع�فة القان�ن االصلح لل��ه�

و�ال�الي ام�ان�ة س��انه على

ال�اضي، ��ع�ى اخ� : م�ى

�ع� القان�ن ال��ائي ل�الح

ال��ه� ح�ى ن���ث ح��ها ع�

ام�ان�ة س��انه على ال�اضي:

I-                   ح�� �أتي

قان�ن ج�ی� یلغي ج���ة قائ�ة

في القان�ن ال�اب� وأص�ح

الفعل ��ق��ى القان�ن ال��ی�

فعال م�احا فان القان�ن ال��ی�

في ه�ه ال�الة اصلح م�

القان�ن الق��� و�ال�الي س��انه
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على ال�اضي و��ل� ال�ال اذا

اضاف القان�ن ال��ی� س��ا م�

اس�اب اال�احة او مانع م�

م�انع ال���ول�ة ال��ائ�ة.

II-                 واذا كان

القان�ن ال��ی� ���� ر��ا

ج�ی�ا الى ال����ة، فه� اصلح

لل��ه� ح�� ان ت���قه (ا�

القان�ن ال��ی�) ی�د� الى

ت��ئة ال��ه� على اع��ار ان

الفعل ال�� ارت��ه ل� ت��ف�

�ال���ة له ع�اص� ال����ة

ج��عها، كاش��ا� ال���ع وق�ع

فعل في زمان او م�ان مع��

او صفة تق�م في الفاعل او

في ال���ي عل�ه.

III-              اذا جاء

القان�ن ال��ی� �عق��ة اخف

م�ا هي عل�ه في القان�ن الق���

فانه �ال�أك�� اصلح لل��ه�

ول�� ن��ل م�ى ت��ن العق��ة

اخف م�ا هي عل�ه في

ال�اب�، ان ال�ا�� في مع�فة

القان�ن االصلح لل��ه� م�

ح�� العق��ة ت��ن على

ال��ل ال�الي:
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·                      م� ح��

ن�ع ال����ة: فال��ائ� م�

ح�� ش�تها والعق��ة

ال�ف�وضة عل�ها تق�� الى

ج�ا�ة وج��ة وم�الفة ،

وت���قا ل�ل� فان عق��ة

ال��الفة اخف م� عق��ة

ال���ة، واالخ��ة اخف م�

عق��ة ال��ا�ة.

فاذا جاء القان�ن ال��ی�

وجعل العق��ة ما ُ�عادل عق��ة

ال���ة في ال��ائ� ال�ي كان�

في القان�ن الق��� ج�ا�ة، فان

القان�ن ال��ی� أصلح لل��ه�.

·                      م� ح��

درجة العق��ة: في �ع�

االح�ان ق� �أتي القان�ن ال��ی�

ل�غ�� العق��ة دون تغ�� ن�ع

ال����ة، وفي حالة ت��ن

العق��ة االخف هي االدنى

واالو�أ درجة ح�� ال��ت��

القان�ني لها ب�� زم�ل�ها م�

عق��ات ال��ع ال�اح� م�

ال��ائ�.

فالعق��ات في القان�ن

الع�اقي: (االع�ام، ال���
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ال����، ال��� ال��ق�،

ال��� ال��ی�، ال��� ال����،

الغ�امة، ال��� في م�رسة

الف��ان ال�ان���، ال��� في

م�رسة اصالح�ة).

وت���قا ل�ا تق�م فان

ال��� ال���� اخف م�

ال��� ال��ی�، وال��� ال��ی�

اخف م� ال��� ال��ق�،

وال��� ال��ق� اخف م�

ال��� ال����، وال���� اخف

م� عق��ة االع�ام؛ والغ�امة

اخف م� ج��ع العق��ات

ال����رة.

·                      م� ح��

م�ة العق��ة أو مق�ارها: ع��ما

ت��ن العق��ة م� ن�ع واح� في

القان�ن ال��ی� وم� درجة

واح�ة كأن ت��ن ال���

ال��ق� فان ال���ار ال��

���ج�ه ی���د اصل��ة القان�ن

���ن �ال��ل ال�الي:

 أ-                    العق��ة ال�ي

ح�ها االعلى واالدنى ه�ا

االخف�: فعق��ة ال��� م�

خ�� س��ات الى ث�ان س��ات
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اخف م� عق��ة ال��� م�

س� س��ات الى ع�� س��ات.

 ب-               والعق��ة ال�ي

ح�ها االدنى ه� االخف�

ت��ن في صالح ال��ه�، اذا

ت�او� ال�� االعلى في

العق��ات، فعق��ة ال��� م�

س� س��ات الى ع�� س��ات

اخف م� عق��ة ال��� م�

ث�ان س��ات الى ع�� س��ات

، وذل� الن م�ال ال��ول

�العق��ة الى القلة اك�� في

العق��ة االولى م�ه في ال�ان�ة.

 ج-                العق��ة ال�ي

ح�ها االعلى ه� االخف� هي

االصلح اذا ت�او� ال��

االدنى: في العق��ات، فعق��ة

ال��� م� خ�� س��ات الى

ث�ان س��ات اخف م� عق��ة

ال��� م� خ�� س��ات الى

ع�� س��ات الن م�ال

االرتفاع في ال�ان�ة اوسع.

 د-                   والعق��ة

ال�ي ح�ها االعلى ه�

االخف� هي االصلح لل��ه�

اذا اخ�لف ال��ان االعلى
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واالدنى ب�� العق��ات، فعق��ة

ال��� م� خ�� س��ات الى

ث�ان س��ات اخف م� عق��ة

ال��� م� س� س��ات الى

ع�� س��ات.

وم�ا ه� ج�ی� �ال���

ان قان�ن العق��ات الع�اقي

كغ��ه م� غال��ة الق�ان��

ال��ائ�ة ال��ی�ة كان ق� ح�د

العق��ات ب�ع��� ح�ها االعلى

فق� دون ت��ی� ال�� االدنى.

و��ل� ���ن ق� ج���ا

ك���ا م� ال�ع��ات ال�ي ق�

ت��ر في م�ال ت��ی� العق��ة

االخف، واذا كان القان�ن

ال��ی� ی���� اح�اما في

صالح ال��ه� واخ�� ل��� في

صال�ه ����� عل�ه االصلح

م�ها دون غ��ه اال اذا كان

ی��و ان القان�ن ی��� م� ه�ه

االح�ام ج��عا وح�ة واح�ة ال

ت���ء ففي ه�ه ال�الة ال ���غ

ان ���� �ع�ها دون ال�ع�

االخ� لع�م قابل��ها لل���ئة. 

وق�ل ان ن��هي م�
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ال��ی� ع� م�ض�ع القان�ن

االصلح لل��ه� ی��غي ان ن���

ال�الح�ات ال�ال�ة: 

ال�الح�ة (1): لل��ه�

االس�فادة م� القان�ن االصلح

لل��ه� س�اء ق�ل ص�ور ال���

ال�هائي او �ع� ص�ور ال���

ال�هائي.

ال�الح�ة (2): ان

س��ان القان�ن ال��ائي االصلح

لل��ه� على ال�اضي �ق���

على ال�ان� ال��ائي دون

ال��ني م� ح�� ال���أ، فاذا

ص�ر قان�ن عف� او قان�ن

یلغي ال����ة القائ�ة و�ان

ال����م عل�ه مل�م �ال�ع���

فان ال�ع��� ال ��ق� مع

سق�� ال����ة والعق��ة.

ال�الح�ة (3): ان

القان�ن االصلح لل��ه� ال

���ل الق�ان�� ال��ائ�ة م��دة

الف��ة وال�ي ت��ر ل��اجهة

��وف غ�� عاد�ة كال��ب او

في االزمات االق��اد�ة،

و�ال�الي فان القان�ن ال��ی� ال
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���� على ال�اضي وان جاء

في صالح ال��ه�. 

2- القانون االجرائي

(الشكلي): تق�� الق�ان�� م�

ح�� م�ض�عها الى ق�ان��

م�ض���ة واخ�� اج�ائ�ة ،

ول� ��� االم� م��لفا �ال���ة

للق�ان�� ال��ائ�ة.

���� تع��� الق�ان��

ال��ائ�ة ال��ض���ة (العقاب�ة)

�انها: (م���عة الق�اع�

القان�ن�ة ال�ي ت��� اصل

ال��).

ب���ا تع�ف الق�ان��

ال��ائ�ة االج�ائ�ة (ال��ائ�ة)

�انها: (م���عة الق�اع�

القان�ن�ة ال�ي ت��� اج�اءات

ال�ص�ل الى ال��).

ان ال��ی� ع� ال��ائج

ال���ت�ة على م��أ م��و��ة

ال��ائ� والعق��ات ال ُت�ار اال

في الق�ان�� ال��ائ�ة

ال��ض���ة (قان�ن العق��ات)

على اع��ار ان االخ��ة هي

ال�ع��ة ب����� االفعال
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وال�عا��ة عل�ها.

و��ل� فان الق�ان��

ال��ائ�ة االج�ائ�ة م� ح��

ال���أ ت��� على ال�اضي

على اع��ارها ق�اع� قان�ن�ة

غ�� مع��ة �ال����� والعقاب

وان�ا ت��� اج�اءات ال��ق��

وال��اك�ة لل�ص�ل الى

ال���قة ال�ي ���ج�ها ی�ان

ال��ه� او ی��ء.

وعلى ال�غ� م� ذل�

فان الفقه وم� ورائه الق�اء

�ف�ق ب�� ن�ع�� م� الق�ان��

االج�ائ�ة، ب�� م� لها ت�اس

م�اش� وم�ث� على م���

ال��ه� و��� اخ�� ال ی�أث� بها

م��� ال��ه�، و��ل� فان

القان�ن االج�ائي ال��ی� ال��

ال ی�ث� على م��� ال��ه� ول�

��� لألخ�� ح� م���� في

�ل القان�ن الق��� فان القان�ن

ال��ی� ���ن قا�ال لل���ان

على ال�اضي.
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