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 ممخص
 

الصالح كاالنتقاـ الى ا ائي، فانتقؿ مف االيالـلقد تطكر الغرض مف العقكبة مع تطكر الفكر الجن
ساليب لتحقيؽ ألفضؿ االى تفريد العقاب كأعقابي الحديث جؿ ذلؾ اىتدل الفكر الأىيؿ كمف كالتأ

 ىيؿ. أغرض االصالح كالت
 
ناط المشرع بالقاضي النطؽ بيذه العقكبة باسـ الشعب ليحقؽ الردع العاـ كالخاص كمنحو أفقد  

الرقابة  كجب عميو تسبيب الحكـ حتى تسيؿأالسمطة التقديرية مع احاطتيا ببعض القيكد كالضمانات ك 
 عميو. 

 
ليو السياسة الجنائية الحديثة إىذه الرسالة مكضكع التفريد القضائي لمعقكبة الذم اىتدت  تلتناك  ليذا

ىداؼ العقكبة كلغايات تحقيؽ ىذا اليدؼ تناكؿ الباحث بياف ماىية التفريد القضائي أككسيمة لتحقيؽ 
كد سمطة القاضي ىميتو، متطمباتو كعناصره كما تناكؿ بياف حدألمعقكبة كتطكره في المدراس الجنائية ك 

ك نكعان ككذلؾ عندما يكاجو القاضي كاء مف حيث اختيار العقكبة كمان أالتقديرية في تفريد العقكبة س
ككذلؾ  دنى المقرر ليا قانكنان العقكبة كالنزكؿ بيا دكف الحد األالظركؼ التي قد تؤدم الى تخفيض 

 . قصى المقرر ليا قانكنان رفع العقكبة عف الحد اال الىتكافرىا ظركؼ يؤدم عندما يكاجو 
 

 ؛كلما كاف الحكـ الجنائي ىك ثمرة االجراءات الجنائية فاف الحقيقة الكاقعية ىي غاية الدعكل الجنائية
صية يضان دراسة شخأدانة بؿ ـ تعد تقتصر عمى حكـ البراءة كاإلف كظيفة القاضي الجنائي لإكعميو ف

كلعؿ  ،رشد بياستالرتكاب الجريمة ككضع لو معايير يسباب التي دفعتو المتيـ الستظيار الدكافع كاأل
ىـ مظاىر التفريد القضائي لمعقكبة في التشريع القضائي ككقؼ تنفيذ العقكبة مف أ نظاـ االختبار

 الجزائي الفمسطيني. 
 ىميا: مف التكصيات أكخمص الباحث الى جممة 

؛ مما يفرض الجنائي ف تكقيع العقكبة المناسبة تحتاج الى قضاة متخصصيف في المجاؿإ -1
 ىيميـ كالعمؿ عمى تخصيص دكرات تدريبية ليـ. ضركرة تأ

ف سمطتو ليست مطمقة ألسمطة القاضي في تقدير العقكبة ال تتعارض مع مبدأ المشركعية  -2
 كليست تحكمية بؿ ىي سمطة يتقيد بيا القاضي بالحدكد القانكنية المرسكمة لو. 

 ئؿ االعالـ لضركرة تقبؿ فكرة العقكبات البديمة. الرأم العاـ مف خالؿ كسا تييأتضركرة  -3



 د 

 

Judicial Separation of Punishment in Palestinian Legislative Penalties 

A comparative Study: Egypt, Jordan and Palestine 

 

By< Haya Abdulateef Abu Sal 

 

Supervised By: Dr. Abdullah Najajreh 

 

Abstract 

 

Because of the development of criminal thinking, the purpose of punishment is also devel-

oped from pain and revenge to rehabilitations. To achieve the purpose it is devoted to 

modern punitive thoughts to judicial separation of punishment as the best solution or style 

to achieve the purpose of rehabilitation .The legislator assigned the judge to declare this 

punishment by the name of people to achieve the public and private deterrence and giving 

him the estimated authority with some restrictions and guarantees and the ordered him to 

cause the sentence to facilitate the process of observation. 

 

The study sheds light on Judicial separation of punishment as a means to achieve the aims 

of punishment. To achieve this purpose, the researcher studied the judicial separation of 

punishment in terms of definition, development, importance, requirements in modern crim-

inal school. 

 

The researcher also studied the limits of the judge authority in separating punishment in 

terms of choice qualitatively and quantitatively and in dealing with the conditions of which 

lead to and mitigating the punishment and minimizing it according to the laws and in deal-

ing with the conditions that lead to raising punishment to the maximum scheduled. 

 

The  criminal judgment came as a fruit of criminal proceedings so the job of the judge is 

not only restricted to determine if the suspect is innocent  or guilty but also  studying  him 

to discover motives an reasons beyond the committing the crime  and then putting stand-

ards for helping him. Perhaps the system of judicial testing and the execution of punish-

ment may be one of the most important manifestations of judicial separation of punishment 

in the Palestinian Judicial legislation. 

 

The researcher recommended the following: punishment of the appropriate penalty needs 

to be ruled by specialized judges in the criminal field, which imposes the necessity of re-

habilitating them through specialized training courses. Moreover, the authority of the judge 

in assessing the punishment should not contradict with the principle of legality because his 

authority is not absolute and not arbitral, but it is restricted by the legal limits prescribed 

for them. In addition, the necessity of preparing the public opinion through media and the 

necessity of accepting the alternative punishment.  
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 :المقدمة
 

عبر المراحؿ الزمانية  قدـ العصكرأعرؼ المجتمع البشرم ظاىرة الجريمة كما عرؼ فكرة العقكبة منذ 
 أفبؿ  ،نماطياأك  ،تطكرت ظاىرة الجريمة مف حيث مفيكمياحيث  ،المتعاقبة التي مر بيا ىذا المجتمع

حدثتو مف تقدـ ىائؿ في أكما  ،بعد يـك بفعؿ الحياة العصرية ان صبح يتزايد يكمأخطر الجريمة 
، فقد كجد صعكبة في تكافؽ السكؾ االجتماعي مع ىذه الحياةأمما ؛ مجاالت االجتماعية كاالقتصاديةال

االجتماعي ضد الجريمة  كانت العقكبة ىي أكؿ صكرة لمجزاء الجنائي المتمثؿ في رد فعؿ الدفاع
، أف  إلىكقبؿ ظيكر فكرة الدكلة  ،ةىا بظيكر اإلنساف عمى كجو البسيطارتبط ظيكر كما  كالمجـر

الية كصكرة ثانية لمجزاء مف خالؿ أبحاث المدرسة الكضعية اإليط مظيرت فكرة التدبير االحتراز 
مف فشؿ  عيةكعمى الرغـ مف ظيكر فكرة التدابير االحترازية كما نادل بو فكر المدرسة الكض الجنائي.
ف العقكبة ظمت إف؛ (1)اإلجراـاديف عمى ف المعتية كالمجرمياإلجرامفي عالج بعض الحاالت  العقكبة 

 .لمدفاع االجتماعي لمكافحة الجريمة األكؿماف األ
 
لحكـ قضائي عمى مف ثبت  نيا جزاء يكقع باسـ المجتمع تنفيذان أعرفيا جانب مف الفقو بقكبة كما العف

اع شعكر المجتمع شبإتحقيؽ العدالة كذلؾ عف طريؽ  إلىيدؼ بشكؿ عاـ تك  (2)مسؤكليتو عف الجريمة
ف أتحقيؽ الردع العاـ كما كبالتالي . مف جراء كقكع الجريمة كذلؾ عمى نحك يتفؽ مع القانكف الغاضب

ية الكامنة في شخص المجـر )الردع الخاص( كذلؾ ببث اإلجرامالج الخطكرة اليدؼ مف العقكبة ىك ع
عميو ليحكؿ بينو كبيف  ية المحككـلـ العقكبة في نفسأفالردع الخاص يترؾ  ؛الخكؼ كالتيديد في نفسو

 .(3)خرلأجراـ مرة العكدة لإل
 

ف حؽ الدكلة في العقاب ىك أدعكل جنائية حيث حكـ كال حكـ بغير عقكبة بغير  نو الأمف المقرر 
ك التعيد بعدـ تحريكيا أعنيا  بالتنازؿ اتباشرىا النيابة العامة كال يجكز ليا التصرؼ فيي (4)حؽ قضائي

                                                           

 15 ص، 2014دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف،  (،1ط)، التفريد القضائي لمعقوبةد. فيد ىادم حبتكر،  1
 ، ص1983 القاىرة، ، مطبعة جامعة القاىرة،10 ، طبات، القسم العامشرح قانون العقو مصطفى،  د. محمكد 2

555 
 208 ، ص1986، الدار الجامعية، بيركت، عمم اإلجرام والعقابعبد القادر،  د. عمي 3
 9 ، ص1971، جامعة بيركت العربية، بيركت، حق الدولة في العقاب، نشأتو، واقتضاؤهالفتاح الصيفي،  د. عبد 4
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ناط أ ليذا ،(1)ككؿ تصرؼ يقيد ذلؾ يقع باطالن  ،نياأحكاـ الصادرة بشعف الطعف في األك بالتخمي أ
حيث  الجزائيةقامة الدعكل إبالنيابة العامة  2001لسنة  (3الجزائية الفمسطيني رقـ ) جراءاتاإلقانكف 

 تقاـ مف الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال بإقامةتختص النيابة العامة دكف غيرىا  (1نص في المادة )
ك تعطيؿ أك تركيا أك التنازؿ عنيا أكال يجكز كقؼ الدعكل  ،ة في القانكفينبحكاؿ المال في األإغيرىا 

  .(2)الت الكاردة في القانكفاال في الحإسيرىا اك التصالح عمييا 
 

تشريعات  التي حرصت ال إالجرائية حدل حمقات الشرعيةإكعميو فاف الدعكل الجنائية تعد كبحؽ 
دانة الفرد مف إلمفصؿ في  عادلة جراء محاكمةإمسؾ بيا لما تنطكم عميو مف ضماف عمى الت زائيةالج

فقد  ،(3)ذالؿ المتيـحفمة عامة إل ف الدعكل الجنائية ليستأبيد  ،وعدمو عف أم جريمة تنسب الي
  ب . كعمى مدار العصكر الكثير مف التضحيات لمحاربة التعسؼ في التجريـ كالعقا ةقدمت البشري

 
ة الحكـ غير ثابتة صبحت العقكبة المفركضة مف قضاأنو كبتطكر الفكرة العقابية مع تطكر الزمف أال إ
خر لـ يعد ىنالؾ عقكبة ثابتة متساكية بالنسبة آكبمعنى  ،دنىأقصى ك أتتراكح بيف حد  ك محددة كانما أ

حتى تتالءـ مع جسامة  كمقداران  بؿ ظير ىنالؾ نظاـ لتفريد العقكبات أم تدرجيا نكعان  ،لجميع الجناة
كمف  .(4)()تنفيذيان  داريان إكقد يككف  ك قضائيان أ كىذا التفريد قد يككف تشريعيان  ،الجريمة كشخصية الجاني

الفقيو  إلىإنما يعكدشاعة مصطمح تفريد العقاب كبمكرة صكره إف الفضؿ في أالجدير بالذكر 
(Rymond Salilles ) (5)االسـصدره بيذا أفي كتابو الذم . 
 

يعتمد حيث بإصدار حكـ باإلدانة، قكـينما يكيقصد بالتفريد القضائي التفريد الصادر عف القاضي ح
 ، التفريد القضائي عمى فطنة القاضي، كعممو، كمساعدة المختصيف لو في إعداد ممؼ شخصية المجـر

يد ىي مرحمة النطؽ بالحكـ ال المرحمة الحقيقية لتحقيؽ التفر  فأ عمى أساس كتقـك فكرة التفريد القضائي
 إلىمرحمة كضع النص التشريعي الخاص بالجريمة، كال يكفي لقياـ القاضي بميمة التفريد أف يرجع 

                                                           

مكتبة رجاؿ  ، 2 ط ، 1 ج ،الجنائية معمقا عميو بالفقو وأحكام النقض اإلجراءاتقانون مة، سال د. مأمكف 1
  48 ، ص2005القضاء، القاىرة، 

في  5/9/2001، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، بتاريخ 2001( لسنة 3جراءات الجزائية الفمسطيني رقـ )قانكف اإل 2
 .94 ، ص38العدد 

، دار النيضة العربية، القاىرة، لوساطة والعدالة الجنائية، اتجاىات حديثة في الدعوى الجنائيةامحمد سامي الشكا،  3
 .161 ، ص1977

 .352 ، ص1986، دار المطبكعات الجامعية، مصر، قانون العقوبات، القسم العامد. محمد زكي أبك عامر،  4
 87 ، ص1978 ،، مصركاإلعالفكالتكزيع ، الشركة العامة لمنشر 2 ،  طعمم العقاب مبادئد. محمد خمؼ،  5
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،  ةالقضائي صحيفة السكابؽ نما يجبلممجـر  "البيكلكجية"  أف يعتمد عمى نتائج الفحكص الطبية ، كا 
تفريد عقابي مناسب لحالة المجـر  إلىنصؿ كاالجتماعية لممجـر حتى يمكف أف كالظركؼ االقتصادية 
 محؿ الحكـ الجنائي.

 
كبما أف النصكص القانكنية التي يقررىا المشرع لكسائؿ التفريد تأتي عامة كمجردة، أم بعيدة عف 

القاضي الجنائي، فيك الذم يحيط بكؿ الكقائع، كالظركؼ، كالمالبسات  إالالكاقع، كال يمكف أف يممسو 
، كىك الذم يقدر طبيعة شخص الجاني، كدرجة خطكر التي تحيط بالجر  كمدل قابميتو  تويمة كالمجـر

القاضي الجنائي الذم يممؾ  تحقيؽ المساكاة الفعمية ىي ميمة لإلصالح، كالتقكيـ، كالتيذيب لذلؾ فإف
. إلىسمطة تقديرية في كزف العقكبة بالنسبة   الجريمة كالمجـر

 
معرفة المتيـ عف قرب، كاإلحاطة بكافة الظركؼ كالمالبسات  فالقاضي الجنائي ىك كحده القادر عمى

فيـ شخصية المتيـ، كخصائصيا، فيك يككف ك عمى إدراؾ  التي أحاطت بو، كألف القاضي ىك األقدر
 ديرية لمقاضي الجنائي تؤدمبالسمطة التق األخذف التكسع في أ إلى اإلشارةؿ لمتفريد، كتجدر أفضؿ عام

أف  عدـ المساكاة بيف المتيميف الذيف ارتكبكا جرائـ متماثمة، حيث يمكف لىإفي حدكد كأحكاؿ معينة 
في تقدير القضاة الذيف يحالكف إلييـ، كلكف يمكف تفادم ذلؾ عف  تختمؼ عقكباتيـ تبعان لالختالؼ

ذاطريؽ كضع المشرع الضكابط التي تكفؿ استعماؿ القاضي ليذه السمطة استعماالن سميمان، ك  أحسف  ا 
تحقيؽ المساكاة الفعمية بيف المحاطيف فانو يستطيع حينئذ مطتو التقديرية الكاسعة، ستعماؿ سالقاضي ا

 بالقاعدة الجنائية عف طريؽ التفريد القضائي لمجزاء الجنائي.
 

 أىمية الدراسة:
 

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا عمى المستكل النظرم في أف القاضي الجنائي لـ يعد في ظؿ التشريعات 
العقكبة كما كردت في النص التشريعي، بؿ أصبح ممزمان باختيار ب ينطؽية الحديثة مجرد بكؽ الجنائ

الذم يتناسب مع ظركؼ الجريمة، كشخصية الجاني، إذ يعد التفريد القضائي كسيمة  الفّعاؿنكع العقاب 
قابؿ لو، فمقد عادلة في تحقيؽ أغراض العقكبة لتحقيؽ التناسب بيف جسامة الفعؿ اإلجرامي كالجزاء الم

كضاع المادية في االعتبار األ األخذانقضى العيد الذم كانت تحدد فيو العقكبة بطريقة مجردة دكف 
كالشخصية التي تتعمؽ بارتكاب الجريمة، كتستمـز تخفيؼ العقكبة، أك تشديدىا، فيذه األكضاع ال يمكف 

"مبدأ المتمثؿ في   ختيار العقكبةإال مف خالؿ إعطاء القاضي الجنائي سمطة تقديرية في ا امراعاتي
ف أ بعيف االعتبار األخذمع  تفريد العقاب" كذلؾ بكضع التشريعات الجنائية تحت تصرؼ القاضي
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مكانية التحرؾ الختيار الجزاء إقكية تسمبو  قيكدان  ال تككفف أالقيكد الكاجب فرضيا عمى القاضي ينبغي 
ف تراعي أبؿ يجب  ،المطمقة في تطبيؽ الجزاء ةالحريمقاضي لكىمية تترؾ  المناسب، كال تككف قيكدان 
كالمصمحة الفردية  ،المصمحة االجتماعية في الكقاية مف الجريمة كمكافحتيا ؛التكفيؽ بيف مصمحتيف

أف يتحقؽ في  يمكف ال أىمية السمطة التقديرية بأف تفريد العقاب الفرد، كتبرز صالحإفي تحقيؽ 
، كىك ما يعجز ألكذلؾ ؛ فقط التشريعية المرحمة ف ىدؼ التفريد ىك تكقيع العقكبة المناسبة لكؿ مجـر

؛ الدراسة يعد مف الدراسات اليامة في القكانيف الجنائيةىذه  ف مكضكعأحد أعنو القانكف كال يخفى عمى 
بخاصة في غياب معايير دقيقة ييتدم بيا القاضي الجزائي في  لككنو يمس سمطة القاضي التقديرية،

زمة العدالة الجنائية ألتعمؽ  ية ىذا البحث نظران أىمما عمى المستكل العممي فتزداد أ ،بةتفريد العقك 
 الى بطءكالمحاكـ مما يؤدم  ،ركقة النياباتأعداد اليائمة مف القضايا في المتمثمة في تكدس األ

مر األ لجناة،عداد اأ التقاضي، كذلؾ  في ارتفاع الجريمة بتعقد الحياة، كما رافقيا مف زيادة مطردة في
ىيؿ أالت المؤسسات العقابية مف االضطالع بدكرىا في حدث اشكاليات حالت دكف تمكيفأالذم 
 السالبة لمحرية، كظاىرة العكلمة، فالتحدم يتمثؿ في تحديث سيما بالنسبة لمعقكبات كال ،صالحكاإل

ف نظاـ التفريد إالقكؿ  مما يستتبعالجنائية،  قامة العدالةإ في العقكبات كبيف المشاركة المجتمعية
حديث عنو نما جاء الا  ك  ،مف قبؿ القضائي في التشريع الجزائي الفمسطيني لـ تتـ دراستو بشكؿ معمؽ

 المشكالت القانكنية كالعممية. أىـحاطة ببشكؿ مقتضب في بعض الدراسات دكف اإل
 
 ىداف الدراسةأ
  

 ىداؼ التالية:تسعى ىذه  الدراسة لتحقيؽ األ
  
التفريد القضائي لمعقكبة مف خالؿ التشريعات  نظاـ الدراسة إلى التعريؼ بمعالـ تيدؼ ىذه  -1

 المقارنة كالسياسة الجنائية المعاصرة كبياف مدل فعالية ىذا النظاـ في إقامة العدالة الجنائية.
يجاد نظرة عقابية في الصالحية التقديرية لمقاضي الجزائي الفمسطيني عند ا  بياف كمحاكلة تممس ك  -2

 حكاـ بما يراعي خصكصية الكضع الفمسطيني. دير األتق
ككذلؾ الحث عمى تفعيؿ ىذا  ،الحث عمى تفعيؿ ىذا النظاـ في التشريعات الجزائية الفمسطينية -3

كعيكب العقكبات  سمكب لممعاممة العقابية يسد كيكمؿ نكاقصأالنظاـ في المحاكـ الفمسطينية ك
المتكخى مف ىذا  كالتأىيؿ اإلصالحيمة كتحقيؽ في سبيؿ مكافحة الجر  السالبة لمحرية كذلؾ

حكاـ المحاكـ أف نسبة كبيرة مف أ تقميؿ العبء عمى ميزانية الدكلة خصكصان مف ثـ النظاـ ك 
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العممية لمباحث  ةمف خالؿ الحياكذلؾ المدة  قصيرةك  سالبة لمحرية  الفمسطينية ىي ذات عقكبات
 . الفمسطينيةماـ المحاكـ أمة كالتي تزيد عمى ستة سنكات كممثؿ لمنيابة العا

فقد اتجيت غالبية  ،تركيز الضكء عمى البحث في الحمكؿ التشريعية لتبني العقكبات البديمة -4
يجاد طرؽ جديدة كبدائؿ إساس أتبني سياسة عقابية تقكـ عمى  إلى ،التشريعات العقابية الحديثة

 مختمفة لمعقكبات السالبة لمحرية.
 

 إشكالية الدراسة:
 
نو مكضكع كاسع كمعقد بالنسبة لغيره مف المكاضيع فيك أمة التفريد القضائي لمعقكبة  تكمف في ف مشكإ

دارة إالتي تحكـ  ئ ماـ المبادأنو يضعنا أمف نظرية العقاب كلكنو يحتكييا برمتيا كما  ليس جزءان 
اإلجابة اسة مف خالؿ كتتمثؿ إشكالية الدر  منو ،الفائدة العممية كبالتالي تمكح لمعياف القضاء بكجو عاـ،
 عف السؤاؿ التالي:

 
 التشريع الجزائي الفمسطيني؟ مبدأ التفريد القضائي لمعقوبة فيما مدى كفاية التنظيم القانوني ل

 
كفاية كمكاكبة النصكص سيحاكؿ اإلجابة عف مدل فإنو  ،كمف عمؽ اإلشكالية التي طرحيا الباحث

اـ القانكني الفمسطيني لمتطكر الحاصؿ في السياسة القانكنية الخاصة بالتفريد القضائي في النظ
 نيابنظر الجرائـ التي تقع كاقترا مدل قدرة المشتغمكف بالسمؾ القضائي الفمسطيني، كعف يةالجنائ

 .العقابي مف حيث تناسبيا كعدالتيابمدلكؿ التفريد 
 

العقابية  التشريعات كبالنظر إلى اتساـ التفريد العقابي بالعالمية مف خالؿ النص عميو لدل أغمب
المشرع الفمسطيني لديو مف القدرة ذا كاف إ عما ، سيحاكؿ الباحث اإلجابة القديمة منيا كالحديثة

النصكص الدكلية ك بالتفريد القضائي بما يتناسب كالخبرة التي تسمح لو بإحاطة النصكص الخاصة 
سيما الضمانات المتعمقة بحقكؽ كال  ميمية،المتمثمة في القانكف الدكلي كالمكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية اإلق

كما المدل الذم  ،بنص( عقكبة اال جريمة كال ال ونأأىميا )كمف الشرعية  أشكؿ مبدتنساف كالتي اإل
 .في مكاجية  الجرائـ، كالحد منيا تتمتع بو عدالة التفريد القضائي
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 محددات الدراسة 
 

سطيني مف التفريد القضائي لمعقكبة في ضكء معالجة تقتصر ىذه الدراسة عمى بياف مكقؼ المشرع الفم
، باعتباره القانكف السارم المفعكؿ في 1960( لسنة 16نصكص قانكف العقكبات األردني رقـ )

 الفمسطينيالجزائية  جراءاتاإلككذلؾ قانكف األراضي الفمسطينية كما جرل عميو تعديالت في األردف. 
 المعد مف قبؿ لجنة  2011لعاـ نكف العقكبات الفمسطيني قاكمسكدة مشركع  ،2001لسنة  (3رقـ )

كالقكانيف  1937لسنة  (58)كقانكف العقكبات المصرم رقـ  ،قانكف العقكبات الفمسطينيمشركع 
 نترنت.ت القضائية كمكاقع األالمكممة كاالجتيادا

 
 منيج الدراسة:

 
عمى الدراسة المقارنة ككذلؾ المنيج  اتبع الباحث منيج البحث القائـفقد  فضؿ النتائج ألمكصكؿ إلى 

ىذه  ظيار التبايف بيفكذلؾ إل ة؛الكصفي، مف خالؿ المقارنة بيف التشريعات الجنائية المختمف
مع مراعاة ، التي يمكف االستفادة منيا كتطبيقيا فضؿ النظـأ بيدؼ الكصكؿ إلى التشريعات

ثراء الفكر القانكني كعف ة فعالة إلالدراسة المقارنة كسيم خصكصية الكضع الفمسطيني، حيث تعد
مكاكبة التطكرات الحاصمة في  مف نقص كمف ثـ التشريع الكطني ما اعترل  ف نحددأطريقيا نستطيع 

 السياسة الجنائية الدكلية.
 

 خطة الدراسة 
 

سكؼ يتناكؿ مكضكع التفريد القضائي لمعقكبة دراسة مقارنة عمى  ،لطبيعة المنيج الذم اتبعو الباحث
 اآلتي:نحك ال
  

 الفصل التمييدي: ماىية التفريد القضائي
 المبحث األكؿ: تعريؼ التفريد القضائي كأىميتو

 المبحث الثاني: األنظمة الشبيية بالتفريد القضائي
 المبحث الثالث: التفريد القضائي في المدارس الجنائية المختمفة

 المبحث الرابع: عناصر التفريد القضائي كمتطمباتو
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  القضائي لمعقوبة.الفصل األول: ماىية وحدود سمطة القاضي التقديرية في التفريد 
  المبحث األكؿ: ماىية السمطة التقديرية: تعريفيا كأىميتيا كاعتباراتيا.

 المبحث الثاني: سمطة القاضي في تدرج كاختيار العقكبة
 لحدكد القانكنية لسمطة القاضي في تخفيؼ كتشديد العقكبةالمبحث الثالث: ا

 
 

 الفصل الثاني: الضوابط اإلرشادية لمقاضي في تفريده لمعقاب
 المبحث األكؿ: الضكابط المتعمقة بالجريمة

 بحث الثاني: الضكابط المتعمقة بالركف المعنكمالم
 المبحث الثالث: الضكابط المتعمقة بالجاني كالمجني عميو

 المبحث الرابع: الرقابة القضائية عمى سمطة القاضي الجنائية التقديرية
 المبحث الخامس: أنماط مف التفريد القضائي في فمسطيف كمصر كاالردف

  

 مصطمحات الدراسة 
ة شخصيتو كذلؾ بغية عحكالو كطبيأاختالؼ ظركؼ الجاني ك اختالؼ العقكبة ب التفريد العقابي:

 .(1)اصالح ىذا المجـر
 

ررىا المجتمع الذم اصابو ض جزاء قرره القانكف لجريمة منصكص عمييا تكقع لمصمحة :العقوبة
 .(2)عمى مرتكبيياكيكقعا القاضي 

ىي الرخصة الممنكحة لو في اختيار العقكبة التي يراىا مناسبة  سمطة القاضي في تقدير العقوبة:
 .(3)كظركؼ ارتكاب الجريمة كفي ضكء الحدكد المقررة بالقانكف، لحالة المتيـ

ؽ تنفيذ العقكبة المحككـ بيا عمى شرط مكقكؼ خالؿ فترة ىك ادانة المتيـ كتعمي وقف تنفيذ العقوبة:
 تحقؽ فتنفذ إذاما أ ،ف لـ يكفأك باإلدانةحقؽ الشرط اعتبر الحكـ فاف لـ يت ،مف الزمف يحددىا القانكف

 .(4)بأكممياالعقكبة 
 

                                                           

 13 ، ص2009 ، دار كائؿ لمنشر، عماف،1ط  ،التفريد العقابي في القانون األردنيسعكد الجبكر،  د. خالد 1
 298 ، ص1990، الدار الجامعية، بيركت، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، إبراىيـ نشأت أكـر 2
 10 ، ص2005، دار النيضة العربية، القاىرة، في تقدير العقوبةالتفاوت رمزم رياض عمرك،  3
كنية، ا، جمعية عماؿ المطابع التع1ط ، دراسة مقارنة: االعتبار ووقف تنفيذ العقوبة إعادةالمكمني، أحمد  .د 4

 .106 ، ص1992عماف 
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ما إىيؿ المدة المحكـك بيا عميو كىي أحد مراكز االصالح كالتأكضع المحككـ عميو جبرا في  الحبس:
 ك تكديرية. أية ك عقكبة جنح

 
النص عمييا  إلىكـ عميو بحكـ القانكف دكف الحاجة كىي العقكبات التي تمحؽ المح :العقوبات التبعية 

 في الحكـ.
  ةالدراسات السابق

 
نظام وقف تنفيذ العقوبة وفق التشريع الجزائي  (.2015.)بدر ابراىيم عمي شواىنة دراسة -1

 .، نابمسجامعة النجاح الوطنية ،رسالة ماجستير ،الفمسطيني
كتختمؼ دراستي عف الدراسة  ،ثارهآتناكلت ىذه الرسالة تعريؼ نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة كشركطو ك 

ف نظاـ كقؼ تنفيذ أكسع  حيث أتناكلت مكضكع  التفريد القضائي بشكؿ عاـ  ك  أنيافي  السابقة
 نماط  التفريد القضائي.أحد أالعقكبة 

 
حدود سمطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي (. 2014.)كنعان صالح حمدأصالح دراسة  -2

 .ردناأل  جامعة عمان العربية، رسالة ماجستير، في ظل التشريعات الجزائية األردنية،
كضكابط  تناكلت ىذه الرسالة بياف مكقؼ المشرع األردني مف السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي،

شمؿ أعـ ك أف دراستي جاءت أال إعميو كتتشابو مع دراستي في ىذه الجزئية  السمطة التقديرية كالرقابة
كركزت عمى التشريع الفمسطيني مع المقارنة بيف  ،كمتطمباتو ،مف حيث بياف مفيكـ التفريد القضائي

 .التشريع األردني كالمصرم
 
قوبة بين السمطة التقديرية لمقاضي في اصدار العبعنوان: " (.2013.)جواىر الجبوردراسة  -3

 .، عمانجامعة الشرق االوسط رسالة ماجستير،، "عمىواأل األدنىحدييا 
تناكلت ىذه الدراسة ماىية سمطة القاضي التقديرية كضكابط سمطة القاضي في تقدير العقكبة كالرقابة 

ف دراستي تتناكؿ أف دراستي تختمؼ عنيا في أ الإتي في ىذه الجزئية لعميو حيث تتشابو مع رسا
كسع كىي دراسة مقارنة بيف التشريع الجزائي الفمسطيني كاألردني أعـ ك أالتفريد القضائي بشكؿ  مكضكع

 كالمصرم.
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ضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في " . بعنوان:(2011) .احمد لريد محمد دراسة -4
 العدد السادس، بحث منشور في مجمة االكاديمية لمدراسات االجتماعية، ،"تخفيف الجزاء

 .الجزائر يدة،عجامعة الطاىر موالي س
بيا  األخذكضكابط  ،تناكلت ىذه الدراسة التعريؼ بالظركؼ القضائية المخففة في التشريع الجزائي

ف ىذه الدراسة لـ تبحث مفيكـ التفريد القضائي كمتطمباتو أال إ ،كتتشابو مع دراستي في جزئية محددة
لعقكبة كىذه المسائؿ ىي محؿ زاء تفريد اإعمى سمطة القاضي كلـ تبحث في الرقابة القضائية  ،ككسائمو

 الحالية.  ستيدرا
دراسة  –األردنيالتفريد العقابي في القانون " بعنوان: .(2007) .الجبور خالد سعود بشيردراسة  -5

 جامعة عمان العربية االردن. ،منشورة  دكتوراهرسالة  ،نسافر  ،مصر "،–مقارنة
 ،نكاعوأك  ،مف حيث تعريفو كالتنفيذم( التشريعي كالقضائي) العقابي التفريد تناكلت ىذه الدراسة مكضكع

ف الدراسة السابقة تناكلت أالحالية عف الدراسة السابقة حيث حكامو. تختمؼ دراستي أك  ،نماطوأك 
لمتفريد   ،المشكالت القانكنية كالعممية أىـمكضكع التفريد القضائي لمعقكبة بشكؿ عاـ دكف االحاطة ب

كلـ تتناكؿ ضكابط السمطة التقديرية  ،لـ تتطرؽ لمتطمبات التفريد القضائي كعناصرهيا نأضائي كما الق
كالمقارف بشكؿ  بينما تناكلت دراستي التفريد القضائي في التشريع الجزائي الفمسطيني ،لمقاضي الجزائي
 معمؽ كاكسع.

 
وبة في التشريع الجزائي الظروف المخففة لمعقبعنوان: " (.1989).نمور محمد سعيددراسة  -6

العدد  ،مد الرابعجالم ،ردناأل  ،جامعة مؤتة ،بحث منشور في مجمة مؤتة لمبحوث ،"األردني
 .الثاني

، األردنيفي قانكف العقكبات  كتطبيقيا ،كبياف نكعيا ،تناكلت ىذه الرسالة التعريؼ بالظركؼ المخففة
نيا تبحث في مفيكـ التفريد القضائي أ ىإلبالنظر  ابقةية عف الدراسة السكتختمؼ دراستي الحال

ف الدراسة السابقة لـ تبحث في أفي حيف  ،كمدل سمطة القاضي في تفريد العقكبة ،ككسائمو ،كمتطمباتو
 مفيكـ ىذه السمطة كحدكىا القانكنية كضكابط القاضي كالرقابة عمى سمطتو التقديرية.

 
سابقة عند بحث الجزئيات التي تناكليا الباحثكف  نو سيستفيد مف جميع الدراسات الأكيشير الباحث إلى 

 .بما يتالءـ كمقتضيات الدراسة
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 ائيريد القضالتف ةماىي :تمييديالالفصل 

 
المجـر  إلىكحكلت تركيزه مف الجريمة   ،التفريد القضائي ثكرة قمبت مفاىيـ الفقو الجنائي أحدث مبدأ 

نجع كسيمة أالبحث عف  إلى كجعمتيـ يسارعكف فكار جؿ الفقياءألنظريات ك  صبح مكضكعان أالذم 
كانما كمريض  ،لجعؿ العقكبة مالئمة  لشخصية المجـر الذم لـ يعد ينظر اليو كمذنب يجب معاقبتو

فكانت  ،اجتماعي يجب تخميصو مف مرضو كاعادة ادماجو في المجتمع كشخص مستعد لمتعايش معو
صدد ىك منح القاضي سمطة تقديرية لتمكينو مف بمكغ اكؿ كسيمة اىتدل الييا الفكر الجنائي في ىذا ال

 التفريد ةف نبحث في ماىيأد القاضي في التفريد العقابي ال ب كقبؿ الحديث عف دكر ىذا اليدؼ.
كتمييز  (ؿأك مبحث )يتو أىمك  تعريؼ التفريد القضائي :فمبحثيسيتـ تناكليا مف خالؿ القضائي حيث 
 .(ثانيمبحث ) يةالشبي ةاألنظمغيره مف  عف التفريد القضائي

 
 يتوأىمو في الفقو الجنائي  : تعريف التفريد القضائياألولالمبحث 

 

 إلى ضع تعريؼ لمتفريد القضائي لكي يصار كالفقو يحاكؿ ك  ،المجـر يةف ظير االىتماـ بشخصأمنذ 
تفريد ال لذا سيتناكؿ الباحث في ىذا المبحث تعريؼ ؛ـ كؿ مجـر عمى حدائتال ةعقابي ةكضع معامم
  ثاني(.مطمب )ية التفريد القضائي أىمك  (كؿأ)مطمب القضائي 

 

 لتفريد القضائي في الفقو المقارنتعريف ا :األولالمطمب 
 

 (.1كأفرد كفّرد كاستفرد، بمعنى انفرد بو) ،مأخكذ مف فّرد كُيقاؿ: فّرد برأيوالتفريد لغة: 
، كلذلؾاء، كىي تعقب الالجز العقوبة لغة: و   (.2بة )سميت عقك  جـر

ال يككف العقاب عامان مكحدان بالنسبة إلى كؿ مف اقترفكا " حديث يقصد بو مصطمحوتفريد العقوبة: 
فرد إلى آخر كفقان لالختالفات في الشخصية كالدكافع كسائر الظركؼ جرمان كاحدان كلكف يختمؼ مف 

 ككذلؾ تبعان  (.3بيف البشر)التي تدفع إلى الجريمة داخمية أك خارجية كما الى ذلؾ مف الفركؽ الفردية 
  لجسامة الجريمة كالضرر المترتب عمييا كمدل خطكرة الجاني.

 
                                                           

 .3548 – 3/3545لقاىرة، ا، دار المعارؼ، لسان العربابف منظكر،  1
 .255ىػ، ص  1402، 1، دار الفكر، دمشؽ، ط القاموس الفقييم، أبك حبيب، سعد 2
 .303، دار الكتاب لمطباعة كالنشر، القاىرة، ص عمم اإلجرام واالجتماع القانوني والعقاب فيالمعجم محمكد أدريد،  3
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حيث يرل جانب مف الفقو الفرنسي  ،في الفقو المقارف وتعددت تعريفات أما التفريد القضائي لمعقكبة فقد 
ماىيتو.  ف يدرؾأمعرفة الجاني ك  عمى ان ف يككف القاضي كحده قادر أف التفريد القضائي يقتضي أ

كسيككف لدل ، فالتفريد يضع تحت تصرؼ القاضي عقكبات ذات طبيعة مختمفة تبعان لطبيعة المجرميف
باختيار العقكبة خطر يتعمؽ حدىما كىك األأ، ف يفصؿ فييماأجب القاضي نكعاف مف المشاكؿ ي

عمى ف تتكقؼ أيجب  فالمدة، فيما يتعمؽ بمدة العقكبة فالقضاة لدييـ سمطات مرنو جدان ك  ،بمدتيا األخذك 
كثر خطكرة ىي اختيار العقكبة تبعان لمتصنيؼ النفسي تظؿ المشكمة األك تقييـ الفعؿ كخطكرتو الذاتية، 

 .(1)لممجـر
 

فئات  كىي كعميو فإف التفريد القضائي يستمـز كضع العديد مف فئات العقكبات بيف يدم القاضي
جرامي عقكبتاف مف فئات إم عمؿ ديو ألبصكرة تجعؿ القاضي ل مختمفة في صفاتيا كفي نظاميا

كتبعان لطبيعة الجاني  ،ذف مقياساف لمعقكباتإفسيككف ىناؾ ، مختمفة يستطيع تطبيقيا كفقان لكؿ شخص
 .(2)نظاـ العقكبة المتكازنة ما يسمىيبحث القاضي في أم مف المجمكعتيف كىذا 

 
 ، الئـ الفئات المختمفة مف المجرميفف ننشئ فئات مختمفة مف العقكبات تأكانطالقان مف ذلؾ عمينا 

فئة ك  ،جراـ خاص بيـإفئة المجرميف بال  فئات ثالث ىي: إلىيجب تصنيؼ المجرميف كمف ثـ 
الء غير قابميف كىؤ ، جراـ متأصؿإخيران فئة المجرميف ممف ليـ أك ، جراـ سطحيإالمجرميف ممف ليـ 

، ترىيبية الثالثف يالئمو فئات العقكبات أساسي لممجرميف الذم يجب كىذا ىك التقسيـ األ ،صالحلإل
صالحية  .كاحترازية، كا 

 
أم آخر بأف التفريد القضائي ىك ما يباشره القاضي مف تحديد العقكبة كال خالؼ في ريرل في حيف 

لفحص القاضي بنفسو مع االستعانة بمساعديو مف الخبراء  يقيتسابو صفة التفريد الشخصي الحقاك
 .(3)العقكبة المالئمة طبقان لتشخيصو حالة كؿ مجـر بالذات كفرضوع عمى كذلؾ لالطالباحثيف كال
 

ف يتركز دكر القاضي في جعؿ المالءمة الخاصة بيف أفي الفقو المقارف يرل  آخرم أبينما ىناؾ ر 
دكر  عندىا ينتييحيث  لكؿ جريمة  قصىألبتحديد الحد ا كذلؾ مستكل أعمىالعقكبة كالمجـر في 

                                                           

 .25، ص مرجع سابؽ التفريد القضائي لمعقوبة،د. فيد ىادم حبتكر، 1 
 .25 مرجع سابؽ، ص د القضائي لمعقوبة،التفريىادم حبتكر،  د. فيد  2
، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبةأكـر نشأت إبراىيـ،  3

 .27 ، ص1998األردف، 
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 أعمىكر القاضي الذم يتركز في جعؿ ىذه المالءمة الخاصة بيف العقكبة كالمجـر في د ، كيبدأعالمشر 
قرىا معيار تطبيؽ أيحقؽ التكافؽ بيف فكرة التفريد التي كما ، تعسؼ أم كبيذا يمنع كجكد، مستكل

 .(1)كخطكرة المجـر، العقكبة كفكرة النسبية المكضكعية بيف العقكبة
 

لمتفريد العقابي مفيكمان أكثر تكسعان بحيث يطمؽ سمطة القاضي التقديرية  يكجد رأم في الفقو يعطيليذا 
كاألقصى كتجعؿ القاضي حران في اختيار الجزاء الذم مف شأنو أف يستجيب  األدنىمف قيد الحديف 

الجريمة، كردكد فعؿ  ف االعتبار كالن مف جسامةبعي األخذبطريقة أفضؿ لطبيعة المحكـك عميو، مع 
 .(2)اعيالضمير الجم

 
كيعتمد  ،صدار حكـ اإلدانةإيقصد بالتفريد القضائي التفريد الصادر عف القاضي حينما ييـ بكما 

، إالتفريد القضائي عمى فطنة القاضي كعممو كمساعدة المختصيف لو في  عداد ممؼ شخصية المجـر
نتكصؿ إلى تفريد مما يستكجب الرجكع الى نتائج الفحص الطبي "البيكلكجي "كاالجتماعي لممجـر حتى 

كتقكـ فكرة التفريد القضائي عمى أساس أف المرحمة الحقيقية لتحقيؽ التفريد ىي مرحمة قضائي مناسب 
 .(3)النطؽ بالحكـ ال مرحمة كضع النص التشريعي الخاص بالجريمة

 
ؽ حقتف تحدد لكؿ جريمة عقكبة تالئـ ظركفيا كتأف التفريد القضائي ىك أ اخر إلى م كجانبأكيذىب ر 
التشريعات  أتمج، داء ميمتوألتمكيف القاضي مف  ك، كخاىا الشارع مف العقابتيغراض التي منيا األ

 أك، كالغرامة، فيختار القاضي بيف الحبس، بنظاـ العقكبات التخييرية األخذكسائؿ متعددة منيا  إلى
كمنيا ايضان تعييف ، فيان جية نظره كاك صمي مف كاف الجزاء األ إذانيا ميعفي  أك، الحكـ بعقكبة تكميمية

 .(4)ادنى لمعقكبة كحد أعمىحدا 
 

ف يجعؿ أتطبيؽ العقكبة ب عنديسمح لمقاضي  معناه أف ف التفريد القضائي لمعقكبةأيرل  فكىناؾ م
ف يحدد القانكف سمفان نكع أال يكفي  نوإفذلؾ  معك ، كظركفو الخاصة، مع حالة كؿ مجـر متالئمان الجزاء 

                                                           

1 Albert SABURIN, Della Fixation Judiciarire La Peine, these tours, 1960, p.73-80. 

 .21 ص مرجع سابؽ،، حدود سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء و الميداتي،لطيف 2
 ،، دار المعارؼعمم العقاب العقوبة عمى ضوء العمم الحديث في الفكر المصري المقارن عبد الرحيـ صدقي، 3

 كما بعدىا. 164 ص ،1994 القاىرة،
 .170، ص 1981مطبعة بغداد،  االقتصاديةقانون العقوبات، الجرائم د. فخرم عبد الرازؽ الحديثي،  4
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ىمية أفي  تأثيرا الأنيف يستخمص بعض االعتبارات التي مف شأ كاف يستطيع مقدمان ف ا  ء المقدر ك الجزا
 .(1)يةاإلجرامالداللة عمى مقدار خطكرتو  أكالجاني لتحمؿ المسؤكلية 

 
الكضعية بنكعيا كمقدارىا بنصكص  التشريعاتف العقكبات محددة في إلى أمف الفقو   يذىب جانبك 

لمبدأ بتطبيقيا كما كردت كلكف ىذه التشريعات متأثرة بنظرية تفريد يمتـز القاضي مف حيث ا، قانكنية
مجمكعة مف القكاعد تركت لمقاضي سمطة  تتضمفضعت ليذا المبدأ استثناءات عديدة ك ، العقاب
 .(2)بتعميقيا أك تشددييا أك، العقكبةما بتخفيؼ إتتعمؽ ، تطبيقيا

 
كبة ىك تقدير لعناصر غير محددة في الكاقعة القضائي لتطبيؽ العق ف التفريدأ إلىكىناؾ مف يتجو 

نما، الماديات فقط إلىالتي ال تنصرؼ  الجرمية خر آاتجاه  كيرل ، (3)تتعمؽ ايضان بظركؼ مقترفيا كا 
ف المقصكد بتفريد العقاب تطبيؽ العقكبة مف حيث نكعيا كمقدارىا بالنسبة لمجـر معيف كفقان أيضان أ

 .(4)شرعالضكابط التي يضعيا الم أك لألسس
 

ىك جعؿ العقكبة مالئمة لظركؼ المجـر إنما ف تفريد العقكبة أيذىب اتجاه آخر مف ىذا الفقو 
، ثناء كبعد ارتكاب الجريمةأ أكحالتو قبؿ ك  االجتماعيك كالنفسي  الشخصية المتمثمة في تككينو الجسمي

 أك، صابت المجني عميوأ كاألضرار التي، كالكسائؿ المستعممة في ارتكابيا، كطريقة ارتكاب الجريمة
ف المشرع يتيح لمقاضي الذم أكالباعث عمى ارتكاب الجريمة.نجد ، المجتمع مف جراء الجريمة المرتكبة

فيتحقؽ بذلؾ  ،ف يحدد العقكبة المناسبةأيقكـ عمى تطبيؽ العقكبة نظمان متعددة يستطيع بمقتضاىا 
لحديثة التدرج الكمي لمعقكبة بيف حديف نيف اىذه النظـ في القكا أىـكمف ، التفريد القضائي لمعقكبة

دكف الحد  ما إلىالعقكبة ب كالنزكؿالجمع بينيا  أكأكتر  أك، كالتمييز النكعي بيف عقكبتيف، دنىأك  أعمى
يقاؼأ إلىا تشديدى أك األدنى  .(5)التنفيذ كثر مف الحد األقصى كا 

 
                                                           

، 1998القسـ العاـ، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر، بيركت،  شرح قانون العقوبات،د. سمير عالية،  1
 .455ص

 .431 ، ص1994،  منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽ، 6 . طالقسم العام: قانون العقوباتالسراج،  د. عبكد 2
، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، سمطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية، د. حاتـ حسيف مكسى بكار 3

 .150 ص)د.ت(، 
 .484 ، ص1991، مطبعة التعميـ العالي، المكصؿ، األحكام العامة لقانون العقوباتعبد شكيش الدرة،  د. ماىر 4
، 2006، المكتبة القانكنية، بغداد، العقوبات المبادئ العامة في قانونسمطاف الشاكم،  حسف الخمؼ، كد. د. عمي 5

 .446 ص
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، زيادتيا أك، قصانيانب عقكبة سكاءن ال تحديدقياـ القاضي ب أنوب، كيعرؼ التفريد القضائي عند بعض الفقو
ف أغير ، كالغرامة، كالحبس، كيطبؽ ذلؾ في العقكبات التعزيرية ،بداليا ضمف الحدكد القانكنيةإ أك

 .(1)المجـر كشخصية، القاضي ممـز بالتقيد بضكابط تتعمؽ بظركؼ الجريمة
 
بو القاضي الجنائي مف سمطة تقديرية  ما يتمتع أنوبالفقو المصرم عمى تعريؼ التفريد القضائي  أما

 ،الضكابط التشريعية لتطبيؽ العقكبة في اختيار العقكبة المناسبة لظركؼ الجريمة كالمجـر في اطار
القاضي بتقدير  إلىيعيد ، ف يرسـ الخطة العامةأف القانكف بعد أالقضائي ىك  التفريدف أفيرل بعضيـ 

ساس بحث جميع الظركؼ التي تحيط أتكاب الجريمة عمى كحالتو كقت ار ، حالة المجـر في مجمكعيا
 .(2)كذلؾ تمييدان الختياره نكع العقكبة التي تالئـ المجـر كتصمحو اإلجراـ إلىبو كالمؤثرات التي تدفعو 

 
القاضي عند تقدير العقكبة ف التفريد القضائي ىك ذلؾ الذم يراعيو أكيرل جانب آخر مف الفقو 

، ترؾ الخيار لمقاضي، كمف مظاىره في التشريع المصرم، قة غير ممزمةبطري، بترخيص مف الشارع
الغرامة  أككالحبس ، السجف المؤبد في بعض الجنايات أك، عداـإلغمب الجرائـ بيف عقكبتيف كاأفي 

ذلؾ تراكح العقكبة بيف حديف كك، مكاف الجمع بينيما في بعضيا اآلخرإفضالن عف ، الجنح في بعض
 .(3)يراعي القاضي ظركؼ الجاني فضالن عف جسامة الجريمة يثح أدنىكحد  أقصىحد 

القضائي لمعقكبة ىك ما يقكـ بو القاضي نفسو، كليذا أصبح لو   كيرل الدكتكر كامؿ السعيد أف التفريد
أىمية كبيرة جدان بعد الميؿ المالحظ نحك منح القاضي سمطة تقديرية كاسعة في اختيار العقاب 

كمف مظاىره تراكح العقكبة بيف حديف كاألخذ بنظاـ الظركؼ المخففة ثـ  ،المناسب لشخص الجاني
 .(4)بنظاـ كقؼ التنفيذ كغير ذلؾ مف النظـ المستحدثة

 

 توكلكف القاضي يمارس سمط، العقكبات المقررة لمجريمة دف القانكف يحدأكيرل جانب آخر مف الفقو 
يمارس سمطتو التقديرية قد يرل فرض عقكبة  كالقاضي عندما المحددةرية فيطبؽ ىذه العقكبات التقدي
خرل سكاء أطار كالبحث عف عقكبة تجاكز ىذا اإل إلىكقد يضطر ، كاألقصى األدنىطار الحد إفي 
مكف القاضي مف  حيث ، يسمح بو في حدكد ما كذلؾ  شد مما نص عميو القانكفأـ أخؼ أكاف 

                                                           

، منشكرات جامعة عدف، اليمف، القسم العام شرح قانون الجرائم والعقوبات اليمني:عبد الرحمف سمماف عبيد،  1
 .180، ص 2006

ؿ، السنة ك ، مجمة القانكف كاالقتصاد، العدد األتوجيو السياسة الجنائية نحو فردية العقابمصطفى،  د. محمكد 2
 161 ، ص1939التاسعة، 

 .667 ص ،1979، دار الفكر العربي، القاىرة، مبادئ القسم العام من التشريع العقابيد. رؤكؼ عبيد،  3
 .59ص ، 2011 دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، ،3 ، طاألحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد،  كامؿ د. 4
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طيع القاضي عمى ضكئيا النزكؿ بالعقكبة بيف الضكابط التي يست ممارسة سمطتو عمى الكجو المالئـ
يعرؼ بالظركؼ المخففة  كىك ما ،األقصىيزيد عف الحد  ما إلىتشديدىا  أك األدنىدكف الحد  ما إلى
 يأمرف أ باح لمقاضي في مقاـ التخفيؼأف القانكف أمر عند ىذا الحد بؿ األكلـ يقؼ ، المشددة أك

 .(1)فضؿ خارج السجفأقد يتـ بصكره صالحو إف أل أر  ما إذابكقؼ تنفيذ العقكبة 
 

التطبيؽ الكاقعي لمعقكبة بما يالئـ كؿ حالة مجردة عمى حدة حيث  أنوكيعرؼ التفريد القضائي ب
كذلؾ بتطبيؽ عدد مف ، مة الجنائية التي تناسب حالة كؿ مجـرمف يختار نكع المعاأستطيع القاضي ي

، األساليب العقكبة ذات الحديف همف ىذ ،ىذه الغايةساليب كاألنظمة التي زكده بيا المشرع لتحقيؽ األ
 .(2)يقاؼ التنفيذإتشديدىا كنظاـ  أك، كنظاـ تخفيؼ العقكبة، ةكذلؾ نظاـ العقكبات التخييري

 

كمقدار العقكبة ضمف العقكبات التي نص عمييا ، ف عمى القاضي اختيار نكعأ مؤداهفالتفريد القضائي 
  .(3)بعقكبة ذات طبيعة كاحدة أك، عقكبتيف بإحدلعمييا المشرع فكثير مف الجرائـ يعاقب 

 

ـك بيا القاضي بيف تمؾ المالئمة التي يق لقضائي لمعقكبة ىكيخمص الباحث إلى أف التفريد ا لما تقدـ
ينص عميو القانكف مف  خرل كبيف ماأالمكضكعية مف جية  لممتيـ كالظركؼ الظركؼ الشخصية

 .لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقكبةعقكبات في ظؿ الحدكد القانكنية 
 يتوأىمطمعنا عمى تعريؼ التفريد القضائي في الفقو المصرم كالفقو المقارف تبيف لنا مدل اف أكبعد  

. بما يحقؽ، عند تطبيؽ العقكبة صالح المجـر  اليدؼ المرجك منو في منع الجريمة كا 
 ية التفريد القضائيأىم :ثانيالمطمب ال
 

كىك مف المكضكعات الميمة في  أنكاع التفريد بنظرناطر خأك  أىـ مف ضائي يعتبر بحؽالتفريد الق
"سالي" يجعؿ القاضي أماـ نكعيف مف المشاكؿ،  نو عمى حد تعبير الفقيو؛ ألالسياسة الجنائية الحديثة

لحالة  فيك يعد تشخيصان  مدة ىذه العقكبة،يتعمؽ بتحديد  :يتعمؽ باختيار نكع العقكبة، كالثاني :األكؿ
بكاسطة الجزاء الجنائي المالئـ  ف الجاني ىك الشخص المجـر الذم يحتاج إلى عالجأذ إ الجاني،

 أعادة النظر في تسمية ىذا المبدإإلى  األخيرةكربما كاف ذلؾ كراء لجكء المشرع الفرنسي في السنكات 
 .(4))بشخصية العقكبة(" 

                                                           

 .773 ، ص1981 القاىرة، القسـ العاـ، دار النيضة العربية، ن العقوبات،الوسيط في قانوفتحي سركر،  د. أحمد 1
 .2008بيركت،  ، دار النيضة العربية،3ط ، االحترازيةالنظرية العامة لمعقوبة والتدابير العال،  أبكد. محمد  2
 .60 ، ص2006 ة،اإلسكندري جامعة الجديدة لمنشر،الدار  عمم الجزاء الجنائي، أصولد. سميماف عبد المنعـ،  3

4 Personnalisation, Reymond Ottenhof:"Lindividualisation de la peine deSaleilles a 

aujourd hui ed Eres,  2011 
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سمطة تقديرية كاسعة، كحاكؿ في نطاؽ عطي القاضي أُ  اإذ الإيتحقؽ  ال ىذا التفريد فأمما الشؾ فيو 

ىذه السمطة أف يحدد العقكبة التي يراىا مالئمة لظركؼ المتيـ، كيتمتع القاضي بيذه السمطة؛ إذ جعؿ 
المشرع العقكبة بيف حديف، حد أدنى، كحد أقصى، كقرر لمغالب مف الجرائـ عقكبات متعددة ينتقي منيا 

 .(1)ةالقاضي العقكبة المالئم
 

حيز  إلىية التفريد القضائي تكمف في ككنو يخرج التفريد مف الحيز المجرد، أىمكىكذا يمكف القكؿ أف 
كاقعي يعتمد عمى حقيقة الفرد، كحقيقة شعكره كالدكافع التي ساعدت عمى إتياف النشاط اآلثـ، كقد قاؿ 

ية أىمف أكجدير بالذكر  .(2)عنو "سالي" بأنو تفريد شخصي؛ ألنو يصؼ لنا حالة الشخص كطبيعتو
انطكت عمى سمطة تقديرية كاسعة لمقاضي الجنائي عقابية مرنة  ظمان نُ فرزت أ التفريد القضائي لمعقاب

ليا كمف مجاؿ يير النكعي خمف تبسيط نطاؽ التدرج الكمي كالتبما اتجيت اليو  ،في تحديد العقكبات
 .(3)تخفيفيا كتشديدىا

 
تشعبت عند  كاالتجاىاتيكم في تطكير القانكف الجنائي، لذلؾ فإف اآلراء يعتبر التفريد القضائي مبدأ ح

كانت  إذاكما الحديث عنو، إذ يرل بعض الفقو أف التفريد القضائي يحدد فيو القاضي طبيعة العقكبة 
، كما تكشؼ عنياإلجرام تقكيمية عمى أساس طبيعة الشخصية ـأعازلة  دراسة ظركؼ  اية لممجـر

، الكاقعة، حيث تأ عدـ ك أخذ في االعتبار عكامؿ الكراثة، كمؤثرات البيئة مف ناحية كقابمية المجـر
 .(4)مف ناحية أخرلقابميتو لإلصالح، أك التقكيـ 

 
التي تحدد فييا السمطة التقديرية  األحكاؿية التفريد القضائي أنو في جميع أىمكيرل بعض الفقو بصدد 

، ال بد كأف تككف الكاقعة المستكجبة لمعقكبة يدخؿ يان ر تشريعكاألقصى المقر  األدنىلمقاضي بيف الحديف 
الجريمة  ارتكابترؾ لمقاضي استخالصيا مف ظركؼ فييا عناصر أخرل غير منصكص عمييا يُ 

كظركؼ مرتكبيا، فالمشرع ال يحدد التكييؼ القانكني إال لمكاقعة في صكرتيا المجردة، أما ما يتصؿ 
 كيترؾ ذلؾ لو المشرع في التحديد الكارد بالقاعدة القانكنية، بشخص مرتكبييا فقميالن ما تعرض

                                                           

 .20ص ، 2007الرباط، ، ، طكب بريسحدود سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاءد. لطيفة الميداتي،  1
 .22، مرجع سابؽ، ص لتقديرية في تفريد الجزاءحدود سمطة القاضي الطيفة الميداتي،  2
، المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ضد الجريمة، بغداد، لمتفريد القضائي اإلجرائيةالجوانب ، إبراىيـ نشأت د. أكـر 3

 .1 ، ص1971
 .22 ، مرجع سابؽ، صحدود سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاءلطيفة الميداتي،  4
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الستخالص القاضي نظران لممتغيرات غير المحدكدة لألشخاص كظركفيـ الخاصة التي ينبغي أف تؤخذ 
 .(1)عند تكقيع العقكبة االعتبارفي 

 

التقديرية  توكد سمطترؾ لمقاضي الجنائي في حديتبيف أف التفريد القضائي ىك ما يُ  ما تقدـ كمف خالؿ 
في تقرير العقكبة مف حيث مقدارىا كنكعيا ضمف النطاؽ المقرر في القانكف، كذلؾ تبعان لظركؼ كؿ 
جريمة كحالة كؿ متيـ كدرجة إيالمو أك احتمالو العقكبة كأثرىا في نفسو، أم انو ما يتمتع بو القاضي 

 .(2)لظركؼ المجـر كأحكاؿ الجريمة الجنائي مف سمطة تقديرية كاسعة في اختيار العقاب المالئـ
 

 األدنىتعييف القدر المالئـ مف العقكبة ضمف الحديف  في ىذا المجاؿ كسائؿ عديدة، كمنيا كلمقاضي
تشديد حسب كاألقصى، كتخفيؼ العقكبة، كتشديدىا كفقان لظركؼ الجريمة التي تستكجب التخفيؼ أك ال

العقكبة المناسبة كفقان لنظاـ  اختياريؿ النطؽ بيا أك تنفيذ العقكبة أك تأج ك األمر بكقؼأاألحكاؿ، 
العقكبات التخييرية كالعقكبات البديمة، كتفريد العقكبة عمى ىذا النحك ال يتنافى كقاعدة المساكاة في 

 .(3)العقكبة
 

الذم  ف المجـر ىك الشخصأ ذإ ،ائي ىك تشخيص لحالة الجانيضف التفريد القأ إلىيخمص الباحث 
ف يككف عمى دراية أف يعي الميمة ك أيفترض بالقاضي حيث  ،عالج بكاسطة الجزاء الجنائي إلىيحتاج 
 ،الجاني كالمجني عميوكؿ مف ف يتفحص ظركؼ أك  ،لماـ كبير بالحالة المعركضة عميوا  تامة ك 

 كمف ثـ يختار العقاب المناسب.  ،كظركؼ ارتكاب الجريمة

                                                           

 .102، ص 1957، دار المفكر العربي، مصر، حدود سمطة القاضي الجنائي في تطبيق القانونة، مأمكف سالم 1
 .40 -39ص  مرجع سابق،فيد ىادم حبتكر،  2
 .40، ص مرجع سابق فيد حبتكر، 3
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 قضائياألنظمة الشبيية بالتفريد ال :المبحث الثاني
 

ي، كىك ما يطمؽ األكليجمع الفقو الجنائي الحديث اليكـ عمى كجكد ثالثة أنكاع مف التفريد: التفريد 
عميو بالتفريد القانكني كىك ما يقع في المرحمة التشريعية، كتفريد قضائي كىك التفريد الحاسـ إف صح 

ية بالغة. أىمكيكتسب ىك اآلخر التعبير كالتفريد التنفيذم كىك الذم يجرم في مرحمة تنفيذ الحكـ، 
 .(كؿأمطمب ) التفريد التشريعي كاآلتي:ينيما مف خالؿ مطمبيف سكؼ يتناكؿ الباحث التمييز بليذا ك 
 .(مطمب ثاني) التفريد التنفيذمك 
 

 : التفريد التشريعياألولالمطمب 
 
تحديده لشؽ  العديد مف الكاجبات التي تقع عمى عاتؽ المشرع عند اإلجراـكضحت دراسات عمـ أ

ف يراعي المشرع عند أنشاءه أتمؾ الكاجبات ضركرة  أىـالجزاء الجنائي مف القاعدة الجنائية كمف 
خؼ مف العقكبة العادية أك أشد أمعيف عقكبتو لمجزاء تدرجو بحسب ظركؼ كؿ جاني فيفترض نص 

التشديد، كأعذار ، مثؿ ظركؼ (1)كقع في ظركؼ معينة أك مف جناة محدديف إذاالمقررة لنفس الفعؿ 
 المعفية مف العقاب. األعذارالتخفيؼ ك 

 
أف يدخؿ المشرع في اعتباره عند كضع الجزاءات المقررة لمجرائـ المختمفة  في كيتمثؿ التفريد التشريعي

 .(2)ظركؼ الجريمة المرتكبة، كظركؼ الجاني مف ناحية أخرل، أك تدخؿ المشرع بغية تنظيـ العقكبة
 

التشريعي بأنو: التفريد الذم يتكاله المشرع ذاتو محاكالن بو أف يجعؿ مف العقكبة جزاءن يعرؼ التفريد ليذا 
عمى المجتمع ية، بما تتضمنو الجريمة مف خطر متناسبان كمتالئمان مع الخطكرة المادية لمجريمة مف ناح

ك يتنبأ أك ما يمكف أف تحدث بو مف ضرر مع الظركؼ الشخصية لمجاني الذم يمكف لو اف يتكقعيا أ
، (3)بيا كقت تحديده لمجريمة أك العقكبة، أم لحظة كضع نص التجريـ كالعقاب، كذلؾ مف ناحية ثانية

ب مف طبي اإلجياضبالنسبة لمسرقة ككقكع  كاإلكراهكقعت في ظرؼ معيف  إذاككجكب تشديد العقكبة 
                                                           

 )د.ف(، ،2003، 1 ج ،الظاىرة اإلجرامية، الحق في العقاب :المدخل لدراسة الظاىرة اإلجراميةلطفي السيد،  أحمد 1
 .32 ص

 . 8مرجع سابؽ، ص ، حدود سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاءلطيفة الميداتي،   2
وقوانين ، تفريد العقوبة في القانون الجنائي، دراسة تحميمية تأصيمية في القانون المصريمصطفى الجكىرم،  3

 (.3، ص) 2002، دار النيضة العربية، القاىرة، بعض الدول العربية
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الجريمة مف حدث كقعت  إذا األحداثكجكب ترؾ النصكص الخاصة بأك صيدلي أك جراح أك قابمة أك 
 .(1)في مراحؿ العمر التي يحددىا القانكف

 
قاضي لمرؾ المشرع كيت ،كدرجة اإلثـكمعيار التفريد التشريعي يقكـ عمى عنصريف ىما عدـ المشركعية 

ة في تحديد ىذيف العنصريف لتقدير العقكبة ليما تشديدان أك تخفيفان عف طريؽ الظركؼ المخففة ىماالمس
نكعيف: ظركؼ مكضكعية كظركؼ شخصية، أما  إلىـ الفقو الجنائي الظركؼ كقد قسّ  ،كالمشددة

االجرامية  الظركؼ التي تتعمؽ بخطكرة الجاني ليست مف الظركؼ التي يحددىا المشرع، فالخطكرة 
ف قاـ بيا القاضي  مف معايير التفريد القضائي، أما الظركؼ فيي مف معايير التفريد التشريعي كا 

التي ينظـ بيا القانكف ظركؼ الجريمة المخففة أك المشددة التي تخكؿ القاضي بمعنى أف النصكص 
سمطة الحكـ بعقكبة مغايرة لمعقكبة المقررة لمجريمة ىي نصكص مكممة لنصكص التجريـ ذاتيا، 

 .(2)كالتفريد الذم يقره المشرع ليذه الظركؼ ىك تفريد تشريعي كليس تفريدان قضائيان 
 

أنو ال تطابؽ بيف التفريد التشريعي كالتفريد القضائي، بؿ أف التفريد التشريعي ىك كيرل جانبان مف الفقو 
ر العاـ كىذا االطا (3)العاـ الذم يمكف لمقاضي أف يجرم تفريده القضائي مف خاللو اإلطارالذم يحدد 

 اإلطارأك يتسع عمى ضكء الظركؼ المخففة أك المشددة في حدكد ىذه  لمتفريد التشريعي قد يضيؽ
يمارس القاضي سمطتو في تقدير العقكبة كفقان حيث  ضيقان كاف أك متسعان بقدر تكافر ىذه الظركؼ، 
 لمعايير التفريد القضائي كىي مكضكعية بحتة.

 
أنو يفرضو إذ  إلى فباإلضافةكعميو فإف التفريد التشريعي ىك أساس عمؿ القاضي في تطبيؽ العقكبة 

يكف الشارع قد قررىا ابتداءن، فسمطة القاضي محصكرة في  ال يتصكر أف يطبؽ القاضي عقكبة لـ
ال يستطيع أك  حدكد حدكد يضعيا الشارع، فميما كاف طابع الكاقعة أك الحالة المعركضة عميو مف

قد  حدكد العقكبة المقررة لو التي قيده بيا الشارع، كمف ناحية اخرل فأف الشارع ليس لو أف يتجاكز
فيمتـز  ،يستخدـ سمطتو في حدكد تمؾ الضكابط التي رسمت لوحيث ضي يضع ضكابط تنظـ سمطة القا

 أك يسترشد بيا.
 

                                                           

 .353، ص 1981، الدار الجامعية، بيركت، شرح قانون العقوبات المبناني، القسم العامزكي أبك عامر، محمد   1
 805، ص 1989، دار النيضة العربية، القاىرة، شرح قانون العقوبات، القسم العامد. محمكد نجيب حسني،  2
رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، القاىرة، ، نظرية التفريد القضائي لمجزاء الجنائيمحمد عبد العزيز فتاكم محمد،  3

 .18 ، ص2005
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( مف قانكف العقكبات المصرم التي تنص 237مظاىر التفريد التشريعي لمعقكبة نص المادة ) أىـكمف 
أف مف فاجأ زكجتو حاؿ تمبسيا بالزنا كقتميا في الحاؿ ىي كمف يزني بيا يعاقب بالحبس بدالن مف 

. 1937لسنة  (58العقكبات المصرم رقـ ) قانكفمف  (236، ك234لعقكبات المقررة في المادتيف )ا
كمف قبيؿ ىذا التفريد تحديد عقكبة خاصة لمزكج الذم يقتؿ زكجتو عندما يتفاجأ بيا متمبسة بجريمة 

 العمد العادم. الزنا ىي كمف يزني بيا كىذه العقكبة ىي الحبس بدالن مف عقكبة الجناية المقررة لمقتؿ
تسبب تة التي أكىي الحالة الخاصة بالمر  األردنيمف قانكف العقكبات  (332كما نصت عميو المادة )

الكالدة  ،تنقص عف خمس سنكات مدة ال بمكت كليدىا لممحافظة عمى شرفيا بقكليا "تعاقب باالعتقاؿ
 .(1)دتوفي مكت كليدىا عقب كال -ك ترؾ مقصكدأبفعؿ  –لعارالتي تسببت اتقاء ا

 
ىي أالردني مف قانكف العقكبات  (326) قتضى المادةمف عقكبة القتؿ القصد بأ إلى اإلشارةكتجدر  

 ،مر التخفيؼ المستفاد مف العذر المخفؼأمر الذم يكضح لنا األ؛ الشاقة خمسة عشرة سنة األشغاؿ
قانكف العقكبات ( مف مسكدة مشركع 487كمف مظاىرىا في التشريع الجزائي الفمسطيني المادة )

لمعار تعاقب بالسجف  دفعان  ،تعمدت قتؿ كليدىا فكر كالدتو ةأمر ا"كؿ التي تنص عمى:  الفمسطيني
 .المؤقت مدة ال تزيد عمى عشر سنكات"

 
 المطمب الثاني: التفريد التنفيذي

 
عرؼ التفريد ي، ك (2)"التفريد الكاقعي"ك " أدارماإل التفريد" ػيطمؽ البعض عمى ىذا النكع مف التفريد ب

 إلىف ترجع في ذلؾ أدارة العقابية القائمة عمى تنفيذ العقكبة دكف اإلبو الذم تقـك  نو التفريدأالتنفيذم ب
كذلؾ بفحص كؿ  ،صالح حاؿ المحككـ عميوإكليس ليذا التفريد مف ىدؼ سكل ، السمطة القضائية

ة ىذا الفحص لما يالئمو يان، تبعان لنتيجكنفسيان، كاجتماع، يان يو بعقكبة سالبة لمحرية فحصان طبمحككـ عم
آت العقابية مف دكف تعكيؿ عمى الطبيعة القانكنية لمعقكبة التي حكـ شة في المؤسسات كالمنمممف المعا

النص الجنائية الفرنسي  جراءاتاإلكبناء عمى اقتناع بيذا الفكر الحديث تضمف قانكف  بيا القضاء.
فنص عمى تعييف قاضي لتنفيذ العقكبات لو سمطات  ،العقكبةعمى مرحمة تنفيذ  شراؼ القضاءإعمى 

جيزة أتقرير جدكل العقكبة مف عدميا حتى تتحرؾ  إلىليصؿ كاسعة في الرقابة عمى المسجكنيف 
                                                           

 .1960لسنة  16األردني رقـ  قانكف العقكبات( مف 332انظر: المادة ) 1
، المجمة العربية لمدفاع االجتماعي، والعقابية في الوقاية من الجريمة اإلصالحيةدور المؤسسات الكسكاني،  د. سالـ 2

ك د. عمار عباس الحسيني، التفريد العقابي في القانكف العراقي  .77 ، ص1981العدد الحادم عشر، القاىرة، 
 .88، ص  https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73793كالمقارف، بحث منشكر عمى اإلنترنت

https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=73793
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فراج خصكص اإلخرل التقرير بأكمف جية  ،التخطيط العقابي نحك البحث عف العقكبة المثالية مف جية
  ياية المدة.قبؿ ن

 
ية أك الحد اإلجراميدؼ الذم تنشده التشريعات الجنائية المعاصرة مف القضاء عمى العكامؿ كلما كاف ال

نظمة حديثة تعد مف ثمار الدراسات أتبنى  إلىىا بإصالح المجـر كتأىيمو ىك ما دفعيا تأثير مف 
 .(1)ـبرزىا نظاـ تصنيؼ المحكـك عمييأمف  ،ية في ىذا المضماراإلجرام

 

عمى مالحظة متعمقة، كفحص كامؿ بغرض تحديد المعاممة  بناءن  انيفدالمصنيؼ التفريد يقكـ بت كىذا
 .(2)الكاجبة بناء عمى المالحظة المطكرة كالمستمرة حتى النياية

 

ف نجاح التفريد التنفيذم يتكقؼ عمى مدل تكفيؽ القاضي في ميمة التفريد كاختيار أكمما ال شؾ فيو 
، لتنفيذمطار الذم يعمؿ في داخمو التفريد االقضائي يرسـ اإلتفريد ال فكذلؾ أل ؛العقكبة المالئمة
عث ىذه طالؽ، كمبيا عمى اإلأىمىك  ف كاف التفريد القضائيا  نكاع الثالثة كثيقة ك فالعالقة بيف األ

فينقؿ نصكص ، الذم يجسد الكظيفة االجتماعية لقانكف العقكباتىك ية لمتفريد القضائي أنو ىماأل
التنفيذم لكي يقكـ بدكره عمى خير نحك  لمتفريدمرحمة الحركة، كيميد  إلى، ككفالتفريد مف مرحمة الس

 .(3)ممكف
 

كالتفريد القضائي في ايجاد  ،ية التفريد التنفيذم بعد اف تحقؽ عجز التفريد التشريعيأىملقد ازدادت 
، مستجدةف يتنبأ بكؿ الحاالت الأفالمشرع ال يستطيع ، تأىيموالجزاء المناسب لكؿ شخص إلعادة 

ة الخطكرة ف يتنبأ بتطكر حالأخر تطيع ىك اآلف القاضي ال يسأما كبكيضع ليا نصان مناسبان، 
ف التفريد بو أمران مسممان أفقد بات  ، عميو حتى يضع الجزاء المناسب أك المالئـ ية لدل المحككـاإلجرام

 لدل الجاني  يةاإلجرامالخطكرة الحقيقي ىك التفريد التنفيذم الذم يتـ بناء عمى تقدير أك بياف حالة 
 .(4)ثناء التنفيذأ
 

                                                           

 .18ص  ،2005عماف،  ،  دار كائؿ لمنشر كالتكزيع،جرام والعقابأصول عممي اإلعبد اهلل الكريكات،  د. محمد 1
2 Fancios, GORPHE, Comment puet se fair I’lndidualisation Judiciaire, op, cit, and 

p.364. 

، 1975، رسالة دكتكراه، جامعة القاىرة، لمتفريد القضائي اإلجرائيةاألوجو  الفتاح عبد العزيز خضر، د. عبدأنظر.   3
 كما بعدىا. 6ص 

 .247ص ، مرجع سابق د. عبد الرحيـ صدقي، 4
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الجية  مسياسة الجنائية الحديثة فيك يمنحمات االساسية لف التفريد التنفيذم ىك مف المقك أكيرل الباحث 
ف السجف في أ خصكصان  ,اإلجراـ إلىعدـ العكدة ك ، القائمة عمى التنفيذ الفرصة إلصالح المحككـ عميو

د مجرد مكاف مختص لعزؿ المحككـ عمييـ طيمة فترة العقكبة بؿ تحكؿ في ظؿ الزمف المعاصر لـ يع
 .(1)ماعي غايتو تقكيـ كاصالح النزالءلى مرفؽ اجتإالسياسة العقابية الحديثة 

 

استكفى قدران  إذامظاىر التفريد التنفيذم لمعقكبة جكاز االفراج الشرطي عف المحككـ عميو  أىـكلعؿ 
الثقة في تقديـ نفسو  إلىكـ بيا عميو ككاف سمككو اثناء كجكده في السجف يدعك معنيان مف المدة المحك

انكف السجكف كتقدير االمر باإلفراج الشرطي أك قمف ، (52) كىذا ما جاء في القانكف المصرم المادة
( مف قانكف مراكز 35نصت عميو المادة ) ما ككذلؾ ،(2)دارية كحدىاعدمو منكط بالسمطات اإل

ف يقرر لمكزير بناءن عمى تنسيب المدير أ نوأ، حيث 2004( لسنة 9رقـ ) األردني التأىيؿاإلصالح ك 
مضى مف كأ كاف حسف السمكؾ  إذاالشاقة المؤبدة  األشغاؿعميو ب المحكـكاطالؽ صراح النزيؿ 

بشأف  1998( لسنة 6مف قانكف رقـ ) (45المادة )ككذلؾ ما نصت عميو  ةمده عشريف سن عقكبةال
يفرج عف النزيؿ  ، حيث أنو2005لسنة  (3كالمعدؿ بالقانكف رقـ ) الفمسطيني إلصالح كالتأىيؿمراكز ا

 يشكؿ اإلفراج عميو، ككاف خالؿ تمؾ المدة حسف السيرة كالسمكؾ كالبيا أمضى ثمثي المدة المحكـك  إذا
ف كانت العقكبة الحبس المؤبد يفرج عنو عنو خطران عمى األ مضى عشريف أ إذامف كالنظاـ العاـ، كا 

( عمى أف اإلفراج يككف بقرار مف 46عامان في المركز، ككاف سمككو خالليا حسنان، كنصت المادة )
 .(3)اإلفراج أسبابالكزير بناءن عمى اقتراح المدير العاـ كتحدد في القرار 

 

بة كميا أك يسمح بو القانكف لمسمطة التنفيذية مف حؽ العفك عف العقك  ما يضان أكمف مظاىر ىذا التفريد 
نظاـ  فإف كلذلؾ، (4)يعرؼ بحؽ العفك الخاص عف العقكبة بعضيا أك ابداليا بأخؼ منيا كىك ما

 العقكبة غير محددة المدة كىي تمؾ التي يترؾ تقديرىا لمسمطات التنفيذية.
 

 تعرضقد ك ، يتعمؽ بتنفيذ العقكبةإنما  ف ىذا النكع مف التفريد أ إلىخمص ن ىذا المبحث كفي نياية
صالح المحكـك إ كعقكبة كأصبح اليدؼ مف تنفيذىا ىعمـ العقاب لدراسة النظـ المختمفة في تنفيذ ال

ف غاية ىذا التفريد أنكاع الجرائـ كطرائؽ المجرميف أم أدارم حسب عميو كلذلؾ تنكعت طرؽ التنفيذ اإل

                                                           
 .255، ص 2011منشكرات مالطا،  أصول العقاب،عبد الرحمف أبك تكتة،  1

 .767، ص 1979، دار الفكر العربي، مبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤكؼ عبيد، د.  2
 54في العدد  ة،المنشكر في الكقائع الفمسطيني 1998ة لسن (6رقـ ) كالتأىيؿ اإلصالح( بشاف مراكز 6قانكف رقـ) 3

 2005( لسنة 3يكليك في العدد الرابع كالعشريف,  كالمعدؿ بالقانكف رقـ ) 23/4/2005بتاريخ 
 .133، ص المرجع السابقد. مصطفى فيمي الجكىرم،   4
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عف طريؽ العمؿ  كتأىيمو اجتماعيان  اإلجراـ إلىتحقيؽ المنع الخاص بردع المجـر مف العكدة ىك 
 كالتعميـ كالتيذيب.
 التفريد القضائي في المدارس الجنائية المختمفة المبحث الثالث:

 
ث ىذا التطكر مف خالؿ لقد مر التفريد القضائي في تطكره التاريخي في عدة مراحؿ لذا سيتناكؿ الباح

التفريد القضائي (، ك كؿأطمب م) الجنائية التقميدية المدرسةالتفريد القضائي في كاآلتي:  ثالثة مطالب
التفريد القضائي في حركة الدفاع االجتماعي الحديث (، ك مطمب ثاني) الجنائية الحديثة المدرسةفي 

 .(مطمب ثالث)
 

 الجنائية التقميدية  المدرسةالتفريد القضائي في  :األول المطمب
 

ى األكلب في مدرستيف ىما التقميدية الجنائية التقميدية قد تعاق المدرسةاف التفريد القضائي لمعقاب في 
كفي الفرع الثاني سيتكلى دراسة التفريد القضائي في فقو  األكؿالتي سيتكلى الباحث دراستيا في الفرع 

 المدرسة التقميدية الجديدة .
 

 .ىاألولالجنائية التقميدية  المدرسةالتفريد القضائي في  :األول الفرع
 

سائؿ التعذيب اني مف القرف الثامف عشر ضد قسكة العقكبات كك النصؼ الثفي  نشأت ىذه المدرسة 
 ركاد ىذه المدرسة: ىـ أىـالعقاب ك تنفيذىا نظرا لتحكـ القضاء في التجريـ ك التي كانت سائدة  في 

الجرائـ  كتابو المشيكر 1764نشر في عاـ ، ك (1)ىذه المدرسة كىك يعتبر مؤسس، بيكاريا في ايطاليا
ساس فكرة اقرار مبدأ أكنشأت ىذه المدرسة عمى  ،في المانيا كبنتاـ في انجمترا اخكيربفك  (2)كالعقكبات

كحصر  ،كالعقاب ،كذلؾ لمقضاء عمى سمطة القاضي المطمقة في التجريـ ،شرعية الجرائـ كالعقكبات
بيف الجناة الذيف يرتكبكف نفس  المساكاة تطبيؽ العقكبات عمى نصكص القانكف لتطبيؽ مبدأ

                                                           

 31 ص مرجع سابؽ،، مبادئ عمم العقابد. محمد خمؼ،  1
بفكرة العقد االجتماعي في تحديد  بو المشيكر الجرائـ كالعقكبات بتسجيؿ قكاعد مذىبو مستعينان قاـ بكاريا كفي كتا 2

الجرائـ كالعقكبات كاكد كجكب تحديد الجرائـ كالعقكبات بقانكف تضعو السمطة التي تمثؿ الجماعة مع ضركرة تثبيت 
امي كطالب بحرماف رئيس الدكلة مف حؽ الفعؿ اإلجر  كخطكرةالمشرع نكع كمقدار العقكبة لكؿ جريمة تبعا لشدة 

دار  ،2ط  ،مقارنة السياسة الجنائية: دراسة، إبراىيـ نشأت اإلعداـ. انظر: د. أكـرعقكبة  بإلغاءالعفك كما نادل 
 101 ، ص2011الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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انعداـ  إلى باإلضافةحيث كاف يسكد التحكـ الشخصي لمقضاة في تطبيؽ العقكبات  ،(1)الجريمة
 . ةالجنائي العدالةماـ أالمكاطنيف  المساكاة بيف

 
كالمنفعة  االجتماعييا: العقد أىمكقد أسس أنصار المدرسة التقميدية مذىبيـ عمى عدة أفكار كدعائـ 

المدرسة  ألداءغراض العقكبة كفقان أتركزت كما . (3)ركاالختيا اإلرادةكفمسفة حرية  ،(2)االجتماعية
جرامو كأف ال يقمد غيره كيذكر أف لممدرسة إالتقميدية عمى فكرة الردع العاـ بأف ال يكرر المجـر 

مبدأ شرعية الجرائـ كالعقكبات التقميدية فضالن في أرساء مبادئ  قاـ عمييا التشريع الجنائي الحديث ك
القضاء، كجعمت تحديد الجريمة كفرض العقكبة لممشرع كحده كأقرت مبدأ حرية حالت دكف تحكـ  التي 

رادة فاقد اإلدراؾ، كفاقد اإل لمسؤكليةااستبعدت مف ىذه كما بالتالي مبدأ المسؤكلية الشخصية ك  االختيار
لؾ صالح المجـر كتأىيمو لذإإال أنيا لـ تتجو نحك فكرة  ،كحالت دكف العقكبات القاسية غير المبررة

المجردة  ةانتقادات شديدة في الفقو لمتطرؼ كالمبالغة في التجريد كذلؾ عند المساكا إلىتعرضت 
لمتفريد الجزائي الجنائي لتحقيؽ  االن ىمإشخاص الذيف يرتكبكف نفس الجريمة مما يعد األ ما بيف لمعقكبة

 الغرض الكحيد لمعقكبة. كالتأىيؿ كليس فقط، بتحقيؽ الردع العاـ باعتباره اإلصالحغرض العقكبة في 
 

ى تبيف لنا بأنو ال كجكد لمبدأ التفريد القضائي لمعقاب األكلكمف خالؿ دراستنا لفقو المدرسة التقميدية 
حدث كاف كتطبيقان ألفكار الفمسفة العقابية ىك ما حدث في فرنسا  أىـعند فقو ىذه المدرسة، إال أف 

حيث  ،1879اغسطس  26لثكرة الفرنسية في بإعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الذم أصدرتو ا
الشرعية كمبدأ العقاب الالـز فقط لتحقيؽ  :تضمنت المادة الثانية فيو النص عمى مبدأيف ىما

كالذم تأثر بمذىب  1991كالثاني ما تضمنو قانكف العقكبات الفرنسي الصادر سنة  ،المصمحة
 قراره لمبدأ الشرعية.إ)بكاريا( في 

 
 
 

                                                           

 (.62، ص )1973 ، القاىرة،، دار النيضة العربيةعمم العقابد. محمكد نجيب حسني،   1
 .48، ص 2003، اإلسكندرية، دار المطبكعات الجامعية، عمم العقابانظر: فتكح الشاذلي،   2
، 109ص  ،1997 بيركت، ، دار النيضة العربية،محاضرات في الجزاء الجنائيعكض بالؿ، د. أحمد انظر:  3

 .16، ص ، مرجع سابؽقانون العقوبات، القسم العامكعبكد السراج، 
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 ية الجديدةالقضائي في فقو المدرسة التقميد لتفريدا :الثانيفرع ال
 

ىماؿنشأت ىذه المدرسة نتيجة الطابع المكضكعي المجرد،  شخصية المجـر مف قبؿ أفكار المدرسة  كا 
، ك الى المدرسة عنايتيا  ى، كمف ثـ كاف مف الطبيعي أف تكجو ىذهاألكلالتقميدية   أىـشخص المجـر

، كتعتبر المدرسة إيطاليافي  "كراكا"ك في فرنسا "فكلتيو"، كا"رؿ لكك"شا ركسيالركاد ىذه المدرسة ىـ 
كما يعكد ليا الفضؿ في انتشار قكاعد  .(1)التقميدية الجديدة أكؿ مف نادت بضركرة تفريد العقاب

 التخفيؼ  العقابي كالظركؼ المخففة.
 

، كأسس ذلؾ لفكرة كقد نادت ىذه المدرسة بتفريد العقاب عمى أساس درجة االختيار لدل الفرد
المسؤكلية الجنائية المخففة، كبالتالي ضركرة تخفيؼ العقكبة لتتفؽ مع درجة المسؤكلية الجنائية، ثـ 
لزاـ القاضي بيا عند تكافرىا،  نادت لزامان أف يتضمف قانكف العقكبات النص عمى ىذه المسؤكلية، كا 

لمدرسة بكجكب التمييز بيف المجرميف بصرؼ النظر عف التحقيؽ الجكازم لمقاضي، كقد اعترفت ىذه ا
في المسؤكلية، كبالتالي ضركرة تحقيؽ العقاب عند نقصاف حرية االختيار، مما أقرت ضركرة تصنيؼ 
المسجكنيف حسب ظركفيـ حتى يناؿ كؿ منيـ معاممة تتفؽ مع حالتو، كلذلؾ قاـ في إطار المدرسة 

 .(2)تفريد المعاممة بالنسبة لممسجكنيفالتقميدية ما يسمى بالمدرسة العقابية التي تستيدؼ 
 

ات نفسية بيكلكجية تأثير كقد نجحت ىذه المدرسة في ترسيخ فكرة أف الجناة قد يرتكبكف جرائميـ تحت 
سمككيـ العاـ عمى كاجتماعية متنكعة تؤثر في الجانب الشخصي لممسؤكلية الجنائية، كبالتالي 

 ي.اإلجرام
 

بيف فكرة العدالة، كفكرة المنفعة االجتماعية،  انيـ جمعك أمدرسة كمف أحسف ما قاـ بو أنصار ىذه ال
 1810كظير صدل أفكار المدرسة التقميدية الجديدة تطبيقان بصدكر قانكف العقكبات الفرنسي سنة 

المخففة  المسؤكلية كغ تباشير التفريد القضائي، ككفقت ىذه المدرسة في ابتداع مبدأالذم كاف ايذانان ببز 
 يعتبرك لتمكينو مف مالءمتيا مع ظركؼ الجريمة،  ،في تقدير العقكبة كسع نسبيان أي سمطة كمنح القاض

                                                           

 .52، المرجع السابؽ، ص عمم العقاب، فتكح الشاذلي 1
، الدفاع االجتماعي في السياسة الجنائية المعاصرة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيمحمد نيازم حنانة،  2

 125، ص 1984 بيركت، مكتبة كىبة،
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مف أشير القكانيف المعبرة عف تمؾ التعاليـ لممدرسة التقميدية ، 1889اإليطالي سنة قانكف العقكبات 
 .(1)يدةدالج
 الجنائية الحديثة. المدرسةالتفريد القضائي في  :ثانيالمطمب ال
 

الجنائية الحديثة، كذلؾ مف خالؿ أبحاث المدرسة  المدرسةفي  تفريد العقاب تطكران شيد نظاـ 
التفريد القضائي في  اثة الدفاع االجتماعي كسكؼ يتناكؿ الباحثالكضعية، كالمدارس الكسطية، كحد

(، كؿأفرع )التفريد القضائي في فقو المدرسة الكضعية  كاآلتي: فرعيفالمدارس الثالث مف خالؿ 
 (.فرع ثاني)ضائي في المدارس الكسطية قفريد الالتك 
 
 القضائي في فقو المدرسة الوضعية التفريد :األولفرع ال
 

يجتيا في دراسة االسمكب الذم انت إلىسميت المدرسة الكاقعية نسبة ك برزت طالئع المدرسة الكضعية 
شر، كمف أقطابيا في النصؼ الثاني مف القرف التاسع ع، كظيرت (2)الجريمة كمكاجية مشكالتيا

ىذه المدرسة برفضيا كؿ مظاىر المغاالة في التجريد  كاتسمت، (3)"كجارك فالك كدفيرم كلكمبركز "
ميان تجريبيان قائمان عمى القانكني التي كانت تتسـ بو الفمسفة التقميدية، حيث تبنت ىذه المدرسة منيجان عم

الجريمة عمى أنيا حقيقة كاقعية ترفع بيا  إلىية، كبدأت تنظر اإلجرامة في دراسة الظاىرة ظالمالح
 سائؿ جديدة لعالجيا كالكقاية منيا.ك عكامؿ عديدة ينبغي استخداـ 

 
يا: حتمية أىمف ما استحدثتو الفمسفة الكضعية مف جديد في الفكر الجنائي يمكف إيجازه في مالمح إ

ية كأساس ليذه اإلجرام، كالخطكرة ةالجريمة باعتبارىا كاقعة اجتماعية، كالمناداة بالمسؤكلية االجتماعي
، كمف ذلؾ التدابير التي كانت تستخدـ عند أنصار ىذه (4)التدابير االحترازية إلىالمسؤكلية، كالدعكل 

                                                           

 كما بعدىا. 29، ص المرجع السابقأكـر نشأت،  1
. لكمبركزك كفيرم ككاركفالك()مكطف مؤسسييا الثالثة  إيطالياة إلى نسب اإليطاليةسميت ىذه المدرسة بالمدرسة  2

، كحدة البحث كالتككيف المتخصصة في قضاء األحداث، جامعة مبدأ تفريد العقابانظر: حسف جابرم كأميف بربرة، 
 .7، ص2007سيدم محمد بف عبد اهلل، المغرب، 

حب كتاب عمـ االجتماع الجنائي كجارفمك مؤلؼ عمـ اإلجراـ يعد لكمبركزك بمؤلفو الشيير اإلنساف المجـر كفيرم صا 3
 مف ركاد المدرسة الكضعية األكائؿ.

 ، ص2000، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، النظرية العامة لقانون العقوباتد. سميماف عبد المنعـ،  4
36. 
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ا مدابير العالجية، كالجزاءات، كبدائؿ العقكبة باألساليب العقابية، كتالمدرسة بمصطمحات عدة، منيا ال
رساء حجر األساس لممنيج التجريبي في دراسة الظاىرة أف لممدرسة الكضعية فضؿ كبير في إ

، كعمـ العقاب، كما كاف ليا الفضؿ اإلجراـظيكر، أك خمؽ عمميف ىما: عمـ  إلىية الذم أدل اإلجرام
لىفي جعؿ شخصية الجاني كمعيار لممسؤكلية الجنائية، كلمعقكبة معان، ك  الدراسة العممية في البحث  ا 

لىـ بشخص مرتكب الجريمة، ك االىتما إلىانحرافو، كمف ثـ أدل ذلؾ  إلىعف الدكافع التي أدت   ا 
أيضان المناداة بضركرة تفريد رد الفعؿ االجتماعي إزاء الجاني  ىامبدأ تفريد العقاب، كمف مزاياتدعيـ 

سياميا في استخداـ فكرة التدبير  لجعمو مالئمان لشخصية كؿ فرد مف حيث نكعو، كطريقة تنفيذه، كا 
 .(1)ليحؿ محؿ العقكبة االحترازم

 
يتضح لنا اىتماـ ىذه المدرسة بشخص مرتكب الجريمة، كيعد أيضان تدعيمان كازدىاران لمبدأ تفريد ليذا 

ف كاف في ظؿ المدرسة الكضعية يعد   إلىيشير الباحث ك  ،بداية لظيكر التدابير االحترازيةالعقكبة، كا 
 (2)رسة الكضعية ىك القانكف الكركنالندمدالم خذ بقكاعدأف ىنالؾ قانكف كاحد في العصر الحاضر أ

حؿ التدبير أكالعقكبات ك  اإلجراـ ؿ قاعدة قانكنيةأىمالمسؤكلية ك  دأالذم نبذ مب 1954الصادر عاـ 
 .محؿ العقكبة

 
 : التفريد القضائي في فقو المدارس الوسطيةالثانيفرع ال
 

كائؿ القرف العشريف ، كعرفت أفي لقت أكاخر القرف التاسع عشر كتأظيرت المدارس الكسطية في 
، كعنيا نشأت قاعدة نتقاءاالكر الجنائي، بحركة التخيير أك حركة ىذه المدارس في تاريخ تطكر الف

 الدكلي لقانكف العقكبات: كاالتحادمدارس كسطية أك تكفيقية، كلعؿ أىميا: المدرسة الثالثة اإليطالية، 
 

 (Teyzaschooأواًل: المدرسة الثالثة اإليطالية )
 

عرؼ ىذا االتجاه التخييرم في تاريخ تطكر الفكر الجنائي بيذا االسـ؛ ألنو اتجاه جاء يتكسط بيف لقد 
المدرستيف المتصارعتيف التقميدية كالكضعية، حيث اعترفت بأىمية العقكبة كصكرة ثانية لمجزاء الجنائي 

اممي األىمية، بينما تطبؽ التدابير إلى جانب التدابير االحترازية فتطبؽ العقكبات عمى المجرميف ك
 .(3)االحترازية في مكاجية المجرميف ناقصي األىمية

                                                           

1 Filippo Gramatica: Principes de definse sosoclak, Paris, 1963, p23. 

 طعة في القطب الشمالي تابعة لمممكة الدنمارؾاكركنالند: مق 2
 .72، ص المرجع السابق، كسميماف عبد المنعـ، 121، ص المرجع السابقعكض بالؿ،  أحمد 3
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كىما مف أنصار المدرسة  ،(1)(كرنفاليبرنارد المينيا ك يطاليا عمى يد )إكقد نشأت ىذه المدرسة في 
ـ اعتنقت مبدأ حتمية الجريمة، كتمسكت بقيـ عم الكضعية، كقد غمب عمييا الطابع الكضعي؛ إذ

، غير أنيا كما أنيا أرست في الكقت نفسو نظرية الخطكرة االجتماعية كالخطكرة اإلجرامية اإلجراـ
المدرسية الكضعية التي كانت محالن لميجكـ، فأنكرت فكرة المجـر بالميالد،  تختمؼ عف كثيٍر مف أفكار

كالتدبير، كجمعت بيف  كاعترفت بالعقكبة، كبأىمية الجاني لممسؤكلية الجنائية، كميزت بيف العقكبة
فكرتي الردع العاـ، كالردع الخاص، فقربت بذلؾ بيف المذىبيف الكضعي كالتقميدم، ككاف ذلؾ في 

 .(2)نياية القرف التاسع عشر
 

 ثانيًا: االتحاد الدولي لقانون العقوبات
 

قي، كقد تأسس في جانبيا التطبينشأ ىذا االتجاه لمتكفيؽ بيف األفكار التقميدية، كاألفكار الكضعية 
(، كالبمجيكي Von Liszt، عمى أيدم األلماني فكف ليست )1880الدكلي لقانكف العقكبات سنة  تحاداال

( كاليكلندم فاف ىامؿ، حيث اعترؼ االتحاد بأىمية المنيج العممي في Adolphe pritizأدكلؼ برتز )
جية الخطكرة اإلجرامية الكامنة في دراسة الظاىرة اإلجرامية، كبأىمية نظاـ التدابير االحترازية لمكا

، كأف حصر نطاؽ تطبيقيا في الحاالت التي يثبت فييا قصك  ر العقكبة عف مكافحة شخصية المجـر
رط لتطبيقيا أف ينص عمييا القانكف، كأف تككف نتيجة ارتكاب جريمة، كال تطبؽ إال تشيكما الجريمة، 

رل اعترؼ بأىمية دكر العقكبة في الردع مف ناحية، كمف ناحية أخىذا ، (3)بمكجب حكـ القضاء
 :األكلى ،، ككذلؾ اىتـ بالتفريد التنفيذم لمعقكبة، حيث ميز بيف طائفتيف مف المحككـ عمييـ(4)العاـ

ىي طائفة المجرميف بالمصادفة، كأقر باختالؼ قكاعد تنفيذ  :ىي طائفة المجرميف باالعتياد، كالثانية
إلييا المحككـ عميو، كحدد األغراض التي تيدؼ ىذه القكاعد إلى العقكبة بحسب الطائفة التي ينتمي 

 .(5)تحقيقيا، كىي: اإلنذار، كاإلصالح، كاالستبعاد
 

                                                           
: نكافصدر مؤلفان بعأبرنارد المينيا أخرج مؤلفان بعنكاف المذىب الطبيعي االنتقادم كالقانكف الجنائي كعمانكئيؿ كرنفالي  1

 يطاليا".إ"المدرسة الثالثة لمقانكف الجنائي في 
 .134،  ص مرجع سابقانظر: محمد نيازم حتاتة،  2
 .10، ص 1992، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، المساواة في اإلجراءات الجنائيةد. فتكح الشاذلي،  3
 .71، ص 1992 ركت،بي ، دار النيضة العربية،مبادئ عمم العقابفكزية عبد الستار،  4
  .96، ص مرجع سابؽعمم العقاب، د. محمكد نجيب حسني،  5
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، كآخرىا في سنة 1889عدة مؤتمرات دكلية، كاف أكليا في سنة  تحاداالتمخض عف نشاط لقد  
يـ بفكرة تفريد العقكبة، ، كقد أسفرت مؤتمراتيـ إلى نتائج عممية عديدة كاف مف أىميا التسم1913

كبأىمية التدابير المانعة التي تيدؼ إلى القضاء عمى العكامؿ المسببة لإلجراـ، كالتسميـ برفض فكرة 
جماالن فإف ختدابير ضد أم شخص لـ يرتكب جريمة بعد بحجة تكافر  تخاذاإمكانية  طكرة لديو، كا 

ماـ بالعقكبة في المقاـ األكؿ، ثـ بالتدابير التي الطابع العاـ لالتحاد الدكلي لقانكف العقكبات ىك االىت
 يجب أف ُيحاط تنفيذىا بالضمانات القضائية.

 

كخالصة القكؿ: إف فكر المدارس "التكفيقية" قد تمحكر بضركرة االعتراؼ باألسمكب التجريبي في 
 .الدراسات الجنائية كالظاىرة اإلجرامية، كاعتبر العقكبة الزمة، كنادل بتفريد العقاب

 
 المطمب الثالث: التفريد العقابي في فقو حركة الدفاع االجتماعي الحديث.

 

مركز دراسات الدفاع  أنشأحيث  "،جراماتيكا"ستاذ االيطالي عمى يد األ تماعينشأت حركة الدفاع االج
لىك  1947 " عاـساف ريمك"عقد مؤتمر دكلي في  إلىكدعا  1945في عاـ  "جنكة"االجتماعي في   ا 

ككذلؾ  "،نشاء "الجمعية الدكلية لمدفاع االجتماعيإتقرر فيو  1949 عاـ "ليج"لي في مؤتمر دك 
كا اتي، كذلؾ في اتجاىيف: اتجاه متطرؼ: يمثمو جرام"مارؾ أنسؿ"المستشار الفرنسي 

(Gramatica Filippoالذم ) الدفاع  ئعرض مذىبو الخاص بالدفاع االجتماعي في كتابو )مباد
قانكف العقكبات يجب أف يترؾ المجاؿ لقانكف  أف إلىفيو يذىب ك  1960االجتماعي الصادر في 

، فيك (1)مح الكقاية العامةطالدفاع االجتماعي، حيث أف مصطمح الدفاع االجتماعي يكازم تقريبان مص
جديدة لمدفاع االجتماعي، كقائية، كعالجية،  إجراءاتالعقكبات، كأف تستبدؿ بيا  بإلغاءيطالب 

كار الجزاء ذاتو، كىك ينيض في صكرة نظرية ن، ىك إ"جراماتيكا"ع االجتماعي عند كتربكية، فالدفا
 اهقانكنية ينبغي أف تككف بديمة لمقانكف الجنائي، كاتجاه معتدؿ يمثمو مارؾ أنسؿ، كينادم بما أسم

في التمسؾ بمبدأ  التكفيؽ بيف الفكر التقميدم إلى بمذىب الدفاع االجتماعي الجديد، كىك ييدؼ
بفكرة تفريد العقاب لمكاجية  األخذة، كالمسؤكلية الجنائية مع ما يستتبع ذلؾ مف ادر كحرية اإلرعية الش

، كبيف  ذنكب ببعض أفكار نظرية الدفاع االجتماعي لمكقاية مف بعض الحاالت الخطرة،  األخذالمجـر
احد ىك رض ك تحقيؽ غ إلىكذلؾ عف طريؽ اتخاذ تدابير الدفاع االجتماعي، كىذه التدابير تسعى 

حماية المجتمع، كحماية المجـر عمى حدا سكاء؛ أم أف  إلىىيؿ ىك السبيؿ أتأىيؿ المجـر باعتبار الت
معاممة المجـر تعني أف نضع في االعتبار أف إنسانان معينان قد ارتكب جريمة معينة، فينبغي مساعدتو 

                                                           

 .119، ص 1972 بيركت، ، دار النيضة العربية،محاضرات في الجزاء الجنائيد. أحمد عكض بالؿ،  1
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ىذه الحالة، كىك  إلىكصكلو  أال يرتكب غيرىا، بعد ذلؾ، كمف ثـ يككف مف الكاجب معرفة سبب في
 المعاممة األكثر مالئمة لو. ؼشاتأنسؿ بقصد اك أشارشخصيتو، كما  اختراؽما يقتضي 

 : عناصر التفريد القضائي ومتطمباتوالمبحث الرابع
 

، كالردع الخاص، كالعدالة، غراض ثالثة ىي الردع العاـأتحقيؽ  إلىف العقكبة تيدؼ أمف المعمكـ 
كىي مكافحة ، غراض الثالثة حتى تحقؽ العقكبة غايتيا النيائيةالجمع بيف ىذه األيتعيف بالتالي ك 

ال عالجان إليست  ف العقكبةإعمى ذلؾ ف كبناءن  .(1)مصمحة المجتمع ونحك الذم تقتضيالعمى  اإلجراـ
 .(2)دكاء المر الذم يكصي بو الطبيب لممريضالضركريان ال يزيد في شره عف 

 
ف أجؿ ذلؾ أكينبغي مف ، بكعي ايجب التعامؿ معيفإنو ، بد منو قكبة شر الكانت الع فإذا كعميو 

كالقانكنية الكفيمة بضماف كرامة مف تسمب ، تكفر ليذه العقكبة كؿ الظركؼ المادية كالكسائؿ البشريةت
 كالتقميؿ مف المجكء الييا.، بالدكر التربكم المنتظر كربطياحريتو 

 
 قضائي عناصر التفريد ال :األول المطمب

 
يضان بالظركؼ المتعمقة أميتـ  ع المادية المككنة لمجريمةائف القانكف الجزائي عمى قدر اىتمامو بالكقإ
ف القاضي الجزائي أيترتب عمى ذلؾ حيث ي قياسو لمعقكبة الكاجب تطبيقيا كذلؾ ف ،شخص مرتكبياب

تطمبة لمكجكد القانكني لمجريمة لمكالمعنكية ا، معقكبة ال يقؼ فقط عند حد العناصر الماديةلعند تقديره 
 .خرل تتصؿ بشخص مرتكبيا لـ ينص عمييا المشرع صراحةأنما يقدر العقكبة عمى ضكء عناصر ا  ك 
 

 سمطتو التقديريةف يمارس القاضي الجزائي أجؿ أمف  أنومف ىنا قررت العديد مف المؤتمرات الدكلية 
تمقي دراسة جنائية مناسبة ك الخصكص عمى كجو ، تأىيالف يككف قد تمقي أممارسة صحيحة يجب 

ككذلؾ االحاطة ، متطمبات يجب تكافرىا في شخصية القاضي لضماف التككيف العممي لو إلىضافة إ
في التفريد بشكؿ  حتى تمكنو مف ممارسة سمطتو اإلنسانيةبالمعمكمات الضركرية في مختمؼ العمكـ 

في فحص  ليوإد لمقاضي الجنائي لاللتجاء اعنشاء جياز مسإبالخبراء مف خالؿ  االستعانةفعاؿ مع 
                                                           

، عمم العقاب، نيالدكتكر محمكد نجيب حس 312، مرجع سابؽ، ص أصول عمم اإلجرام والعقابمأمكف سالمة،  1
، منشأة ساسيات عمم اإلجرام والعقابأ ،بعدىا، د. فتكح عبد اهلل الشاذلي كما 9، ص 88ع السابؽ بعد المرج

 .128، ص 2000، اإلسكندريةالمعارؼ، 
 .29، ص 1972 القاىرة، ، دار النيضة العربية،السياسة الجنائية أصولالدكتكر أحمد فتحي سركر،  2
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)فرع ىيؿ القاضي الجزائي تأ كاآلتي: الباحث ىذه العناصر في فرعيف شخصية الجاني كسكؼ يتناكؿ
 )فرع ثاني(. المساعدة لمقاضي الجزائيجيزة ألأكؿ(، كا
 القاضي الجنائي تأىيل :األول الفرع

 

ف كظيفة القاضي الجنائي تتسـ اليـك أيجد  (1)الحديثةي السياسة الجنائية فر الحاصؿ ف المتتبع لمتطك إ
فضالن عف الطابع القانكني فمـ يعد دكر القاضي الجنائي ينحصر فقط  كاإلنسانيبالطابع االجتماعي 

الجزاء  إلىصبح ينظر أماـ القانكف بؿ أميف عدالة جزائية مكضكعية تجعؿ المكاطنيف سكاسية أتفي 
فميمة القاضي الجزائي تطكرت  .(2)قمتيا إلىلمكصكؿ بيا  القضاةيدم أكضعت بيف  رسالة مقدسةك

 في حدكد ما ككاعيةتطبيؽ الحي لسياسة اجتماعية ال إلىيقكؿ البعض مف التطبيؽ المجرد لمقانكف  كما
 .(3)يقرره القانكف

 
 ان تأثير ف مسالة التخصص تؤثر أعتقد تلقي معارضة مف طرؼ طائفة  التخصص قد أف مبدأو فيال شؾ 

حيث يركف بأف القاضي الجنائي عميو أف يفصؿ في كؿ ما يثار  .(4)تقدير العقكبة كبيران في سالمة
أمامو مف مسائؿ متعمقة بقكانيف غير جنائية مثؿ القانكف المدني كالقانكف التجارم، مما حدا ببعض 

الفصؿ في تمؾ  رجاؿ القانكف إلى نبذ فكرة التخصص باعتبارىا تحكؿ دكف قدرة القاضي الجنائي عمى
ف أ الإ ،(5)المسائؿ؛ ألف التخصص يجمد قدرات القاضي في المجاؿ الجنائي دكف غيره مف القكانيف

عدة مؤتمرات دكلية  بإتباعو صتأك بيذا المبدأ بعد ما  األخذضركرة  تأكدتالكاقع خالؼ ذلؾ حيث 
كالمؤتمرات ، 1931ات لسنة كالمؤتمر البمجيكي لقانكف العقكب، 1925منيا مؤتمر لندف العقابي لسنة 

                                                           
مف  أكؿ(، الذم كاف 1883 - 1775و األلماني "أنسمـ فكف فكيرباخ" )يرجع تعبير السياسة الجنائية إلى الفقي 1

استعممو بداية القرف التاسع عشر كيقصد بالسياسة الجنائية مجمكعة الخطكط العامة التي تحدد اتجاه المشرع 
سـ إلى القائمة عمى تطبيؽ التشريع القائـ كتنفيذه مف أجؿ تحقيؽ الدفاع االجتماعي كىي تنق اتالسمطك الجنائي 

، مقاؿ السياسة الجنائية. د. أحمد فتحي سركر، يذيةنفثالثة أقساـ سياسة تشريعية كسياسة قضائية كسياسة ت
 3، ص 1969، مارس 39منشكر في مجمة القانكف كاالقتصاد، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، العدد  األكؿ السنة/

 كما بعدىا.
 176ص  مرجع سابؽ،، قديرية في تفريد الجزاءحدود سمطة القاضي التد. لطيفة الميداتي،  2
 .177ص  ,مرجع سابؽ، حدود سمطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاءد. لطيفة الميداتي،   3
 ،1981بغداد،  ، مطبعة األديب البغدادية،1ط ضمانات سالمة أحكام القضاء الجنائي، المختار،  أحمد عامر 4

 .74-73ص
لمبحكث الجنائية كاالجتماعية،   ، منشكرات المركز القكمير القضائي، دراسة مقارنةاالختبافتحي سركر، أحمد  5

 بعدىا. كما 142القاىرة، ص 
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، الثالثة، كالحمقات العربية الثانية، 1961، 1933لقانكف العقكبات لسنة ، كالثامف، كالسابع ،الثالث
لمدفاع االجتماعي لسنة  كالمؤتمر الثاني العربي ،1973كسنة ، 1966لمدفاع االجتماعي لسنة 

الجنائية في العالـ العربي  جراءاتاإلقكانيف ككذلؾ الندكة العربية لحماية حقكؽ االنساف في  ،(1)1948
البند المعنكف بمرحمة كصت في أكالتي  1989ديسمبر  20-16مف كالتي عقدت في القاىرة 

ف يككف القضاة مؤىميف كمتخصصيف كمعينيف دكف تفرقة مف حيث النكع كاف يجتاز كؿ أ)ب: المحاكمة
دم ؤ ى الدكلة دعـ معاىد التدريب لتكعم منيـ فترة تدريب كدراسة تخصصية تتصؿ بعممو القضائي

بكاتفاف  ك  ،فيداؿ" :مثاؿأالتخصص العديد مف الفقياء  أكما نادل بمبد ،(2)(كمؿميمتيا عمى الكجو األ
 .عطاء ثقافة خاصة لمقضاةإمى ضركرة كدكا عأك  "كجارك

 
الجنائي  ف تجعؿ مف القاضيأليس مف الضركرم  أنو، عمى غرار ما جاء في بعض الفقو الفرنسيك 

كعامة لتحقيؽ ، خير معمكمات شاممةف تككف ليذا األألكنو مف الالـز  اإلجراـفي عمـ  اختصاصيان 
سيحيد بو عف السقكط في التحكـ الناتج عف الجيؿ  كىذا ما، داء كظيفتوأالتناسؽ المتطمب منو في 

تككف لو كذلؾ  فأ بدال فكاف لمقاضي سمطة تقديرية في تكقيع الجزاء  إذاف، خطر العيكبأكىك 
 .(3)مكاف تطبيؽ الجزاء المناسبالماثؿ امامو إلمعمكمات كافية عف حالة الشخص 

 
نشاء مراكز عممية لتدريب القضاة حتى يككف إالقضاة كذلؾ مف خالؿ  بإعدادبعض الدكؿ  كقد عنيت

نشاء إـ ت  فرنسا مثالن  ففي ، عف طريؽ التدريب أك، القاضي مؤىالن عف طريؽ الدراسات التخصصية
، نكاع مف الدراساتأربعة أعداد القاضي عف طريؽ إييدؼ إلى ، مركز قكمي لمدراسات القضائية

غير  نشاطو الذىني إلعدادتماثؿ تمؾ التي تمقاىا القاضي في كمية الحقكؽ ، دراسات نظرية ىاألكل
المحاماة فتسمح  عماؿأتدريب عمى ، كدراسة ثانية، كثر اتساعان أا تختمؼ عنيا في المضمكف فيي أني

عماؿ المحاكـ أيتمقكف فيو تدريب ميني عمى  ةثالث ةكدراس ،محاميف في فترة التدريبليـ باالشتغاؿ ك
في ميداف العمؿ  ةكاسع ةخارج التخصص ليكسبكا خبر  كالرابعة تدريب ،في مختمؼ التخصصات

تتمثؿ  تي يكتسبيا القاضيالخبرة الىدؼ تمؾ ك ، كالمشركعات التجارية، كالبنكؾ، في المصانع كالتدريب
 مف مناقشة تقارير الخبراء التي تعرض عميو. نويتمكفي 
 

                                                           

 .12ص ، 1972دار النيضة العربية، بيركت،  ،دروس في عمم اإلجرامعمر السعيد رمضاف،  1
تماعية كالجنائية، قسـ بحكث المركز القكمي لمبحكث االج ،الغرامة كبديل لمحبس قصير المدةمينا،  د. عطية 2

 111 -110 ، ص2004المعاممة الجنائية، القاىرة، 
 .178، ص ، مرجع سابقلطيفة الميداتي 3
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ففي ، معاىد قضائية أك، نشاء مراكزإمف خالؿ ، القاضي بتأىيؿعنيت بعض الدكؿ العربية  كما
، 1981لسنة  347بقرار مف رئيس الجميكرية رقـ  لمدراسات القضائية مصر تـ انشاء المركز القكمي 

عداده، القاضي تأىيؿع كزارة العدؿ يتـ فيو يتبحيث  ف يمتد أجازت أك  تدريبيةعف طريؽ دكرات  كا 
بيا بالدكؿ االسالمية كالجيات المعاكنة  ،عضاء الييئات القضائيةأ ىيؿأنشاطو ليشمؿ تدريب كت

لعمؿ عداد الميني السابؽ عمى االلتحاؽ في اسمكب اإلأكفمسطيف فيتـ اتباع  األردف ما فيأ ،كالعربية
 .(2)لمقاضي خارج الدكلة عداد المينيبينما قطر تجرم اإل، (1)ةعاىد القضائيمالقضائي مف خالؿ ال

 
 ،عقابيا ىداؼ السياسية الجنائية كفمسفوأة معرف إلىف يتكصؿ القاضي أف اليدؼ مف التأىيؿ ىك إ

انكف مف فكرة تفريد القاضي غاية الق حتى يحقؽ، ككاقعية، دراسة عممية، ككذلؾ دراسة شخصية المجـر
كدكرات تدريبية ، عداده مينيان مف خالؿ دراسات متخصصةإىك ، ف تأىيؿ القاضيإكعميو ف، العقاب

كافة حتى يتمكف مف الفصؿ فيما لماـ بفركع القانكف فضالن عف اإل، يكسب بيا ثقافة قانكنية متخصصة
كـ الجنائية المساعدة لمقانكف ال لماـ الكامؿ بالعمعمى القاضي اإل ذلؾ يتعيف إلىضؼ أ، عميو عرض

لعامة التي يجب الثقافة ا إلىباإلضافة ، لكي يساعد في تفريد العقاب، كالعقاب اإلجراـي سيما عمم  
  بيا. لماـ عمى القاضي اإل

 
 جيزة المساعدة لمقاضي الجنائيالثاني: األ الفرع

 
بشخصية المتيـ الذم يتـ  ف يككف عمى عمـ كامؿأبد  لكي يحكـ القاضي بالجزاء المناسب ال

كعمـ ، في عمـ االجتماع كأخصائييفطباء أيحكم  مساعد لونشاء جياز إمما يقتضي  ؛محاكمتو
، كالنفسي، في فحص شخصية المحككـ عمييـ حيث يعتبر الفحص الطبي لاللتجاء الييـ، النفس

لعقمي كالذم ال يمكف كما في حالة المرض ا، يربفي مجاؿ البالغيف جزءان مف عمؿ الخ، كاالجتماعي
كىذا الفحص في ، جانب النفسيال أك، ي قد تككف في الجانب البيكلكجيمراض التنكاره باعتباره مف األإ

                                                           

( كتخرج الفكج 2008( لسنة )6المعيد القضائي الفمسطيني بمكجب المرسـك الرئاسي رقـ ) إنشاءفي فمسطيف فقد تـ  1
مارسة مىيميـ لأعضاء النيابة العامة كتأضائي تدريب القضاة ك ، حيث يتكلى المعيد الق2013القضائي األكؿ عاـ 

 عماليـ القضائية.أ
 .99ص  مرجع سابق،فيد ىادم حبتكر،  2
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ذاك ، ف يككف لو مقرأمؿ ىذا الفريؽ يجب كلكي يع، ف يككف عمؿ فريؽأالكاقع يجب  الشرط ىذا  تكافر ا 
 .(1)ساس تطكر القيمة الحقيقة لمفحصأعمى جمالية إف يتـ بطريقة أجراء الفريؽ يمكف إساسي فاف األ
 
مر أتشكيؿ المحكمة في مصر  في بالعنصر الفني ستعانةاالف العمؿ بفكرة أيرل جانب مف الفقو ك 
بمبدأ  األخذذ تفترض ىذه الفكرة سمفان إ، قؿ بالنسبة لممحاكـ الجنائية العاديةاألى عم كانوبؽ ألسا

 اإلنسانيةخرل ثقافتو الجنائية بفركع العمـك األد حتى يتمكف القاضي مف فيـ كتزكي التخصص
 أنوالعادلة مف ش شراؾ العناصر الفنية في تشكيؿ المحكمة الجنائيةإف أكالمساعدة في ىذا المجاؿ كما 

 إلىجة حكاؿ التي ال يككف القاضي فييا بحاكذلؾ في األ، لحرية القاضي في التقدير مثؿ تقييدان يف أ
ما عف محاكـ أ، ا بالنسبة لمقاضيأنيبش العممية لكضكح الرؤيا تمامان  أك، ةنيالف االستعانة بالخبرات

كمف ىنا كاف ، كثر منيا جنائيةأفي الكاقع تككف ذات طبيعة اجتماعية  األحداث فاف قضايا األحداث
غمب ىؤالء االخصائييف يككنكف أف أك  خاصة ،يبرره مران لو ماأفي تشكيميا  كأعضاءكجكد االخصائييف 

خصائييف في العمـك كبكجو عاـ مف األ، التربية أكالنفس  أكفي عمـ االجتماع  المتخصصيفمف 
المشرع الفمسطيني قد كاكب التطكرات الحاصمة في السياسة  فأ إلىيشير الباحث ، ك (2)السمككية

 سنةل (4انكف رقـ )القرار بق مف (30) المادةفقد اشترطت  األحداثفي قضاء  الجنائية كخصكصان 
حيث  (3)ةمف تشكيؿ المحكم ه جزءان كاعتبر  ة،الطفكل ةحضكر مرشد حماي األحداث ةف حمايأبش 2016

ال إالحدث ة كال تجكز محاكم ،تحت طائمو البطالف ةسري ةبصكر  المحكمةتنعقد جمسو "تنص عمى: 
الحضكر  المحكمةتجيز لو ثـ كمف  ،لمحاميو باإلضافة ،ةالطفكل حمايةكمرشد  ،مرهأبحضكر متكلي 

 ."لمقانكف خاص كفقان  بإذف
 

كقد اكتسب  ف يككف عالمان قانكنيان أبؿ قعالـ نفساني  أنوعمى  القاضي إلىف الدكؿ ينظر مفي كثير 
ذامف مشاىدتو كتجاربو ك  ثانيان ك  ،أكالن  ةالمجـر النفسي ةحال ةذلؾ مف دراس  ةك نفسيأ ةعكزتو مسائؿ فنيأ ا 

 إلىف ينضـ ألماني يكتفي بف النظاـ األألذلؾ نجد ، صالخبراء الفنييف لسد النق إلى أف يمجأ وفم
نما ،م العاـ كما ىك الحاؿ في فرنساأالقاضي ىيئة مف المحمفيف ال يمثمكف الر  يممككف الخبرة الفنية  كا 

                                                           

1 Jean pinatel les problems fondamentaux delexamen medioco-psyhologique et social rap-

port introductive in les techniques de lindividualisaation judiciaire edttion cujas paris 

1981p.8-10 

 .103، ص سابقمرجع د. فيد ىادم حبتكر،  2
 .8(، ص 118بشأن حماية األحداث المنشور في مجلة الوقائع الفلسطينية، عدد ) 2116( لسنة 4قرار بقانون رقم ) 3
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 رأيان  ا لمقاضيف يعطك أ الذم يستطيعكف بتجاربيـ اإلصالحيات ككمنيـ مدير ، المختص فمنيـ الطبيب
 .(1)يا عالجوبة التي تالئـ المجـر كالمدة التي يستمزمصحيحان عف طبيعة العقك 

 
سمطة التقديرية لمقاضي في تحديد يقتضي االستعماؿ السميـ ل أنوجانب مف الفقو  في حيف يرل 

 عمييا تعرؼال يتـ شخصية المتيـ حتى تتكلى فحص جيزة فحص فنيأف تعاكف القاضي أبة العقك 
 .(2)حدد العقكبة المالئمة ليافي ،تمامان 

 
 بالمعمكمات مف الضركرم كجكد جياز مساعد لمقاضي الجنائي ليعمؿ عمى امداده  أنونحف نرل ك 

ف أـ دا ما، كال يضر العدالة شيئان  األحداث مجـر تمامان كما ىك العمؿ في قضاءالالزمة عف حالة ال
 أك، األكؿخبير خير ىك الباعتبار األ، استشارم غير ممـز لمقاضي القانكني القاضي الفني مجرد رأم

 صاحب الحؽ في الفصؿ في الدعكل الجنائية .
 

 متطمبات التفريد القضائي الثاني: المطمب
 

الكاسعة في ىذا  ةتو التقديريلحسف اضطالع القاضي في تفريد العقاب كسالمة ممارستو لسمط ضمانان 
العناية ف ثـ مك  عمى عاتقو الممقى ءالعب ؼكتخفي ،نو ينبغي تخصص القاضي الجنائيإف ،فأالش
 عداده مف الناحية العممية كسكؼ يتناكؿ الباحث متطمبات التفريد القضائي مف خالؿ مطمبيفا  و ك ىيمأبت

 (.ثاني )فرعفحص شخصية المتيـ )فرع أكؿ(، ك لقاضي الجنائي اتخصص  كاآلتي:
 

 تخصص القاضي الجنائي. :األول الفرع
 

جنبان إلى جنب مع اتساع معارؼ اإلنساف في  التخصص ظاىرة حديثة العيد نسبيان كىي تتماشىإف 
 تخصص القاضي الجنائي إلىاء في السياسة الجنائية الحديثة تدعك ر برزت العديد مف اآلالحياة، كقد 

بؿ  أركانياكتكييؼ الكاقعة طبقان لتكافر ، القانكنية لـ يعد يقتصر عمى تطبيؽ النصكصف دكره أحيث 
، تكسيع السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي إلىؿ االتجاه مف ذلؾ بكثير مف خال أىـصبح دكره أ

                                                           

 14، ص1939القتصاد، يناير ، مجمة القانكف كاتوجيو السياسة الجنائية نحو فردية العقابد. محمكد مصطفى،  1
 كما بعدىا.

، ص 1989، بيركتدار النيضة العربية،  ،6ط  شرح قانون العقوبات القسم العام،، يمحمكد نجيب حسن د. 2
807. 
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، الشخصية ظركفوبك ساس العناية بشخص الجاني أكاعتماد مبدأ التفريد العقابي القائـ عمى 
 .(1)كالمكضكعية

 
ة في ىماكفي المس، كفي كصؼ العالج الالـز، ف لمقاضي الجنائي اليكـ دكران ميمان في التشخيصإ 

 مبدأفي تطبيؽ  أالكلف يأتي ذلؾ ، بشكؿ عاـ كمف العالج  بشكؿ خاص اإلجراـ تحقيؽ الكقاية مف
 تخصص القاضي الجنائي.

 
 عمى نظام التفريد القضائيثره أوما والسؤال الذي يطرح نفسو؟ ما المقصود بنظام التخصص 

 لمعقوبة.
 

دكف ، جنائيةفي المنازعات ال الإيقضي القاضي  أاليقصد بالتخصص في مجاؿ القضاء الجنائي 
يقصد بو استقاللو  كما ،ضركرة ممحةل الإ خرلاألغيرىا مف المنازعات التي تختص بيا القكانيف 

ك نقمو لمنظر في منازعات اخرل كال يكتمؿ أكعدـ انتدابو  ،بالفصؿ في القضايا الجزائية دكف غيرىا
د يتمقى فييا العمكـ الجنائية عف طريؽ الحاقو بمعاى كتأىيمو إعدادهتـ  إذا إالتخصصو في ىذا المجاؿ 

 .(2)كالنفسية كاالجتماعية كالقانكنية المتخصصة
 

 كقاضي األحداثبحيث يكجد قاضي جنائي لمفصؿ في جرائـ ، اكثر مف ذلؾ إلىبؿ ذىب البعض 
بمبدأ  األخذكدت المؤتمرات الدكلية كجكب أكقد  ،(3)األطباءاخر لمفصؿ في الجرائـ التي تقع مف 

ف القاضي الذم أكد عمى أالذم  1925 سنةكمنيا مؤتمر لندف العقابي ل، الجنائيتخصص القاضي 
 ةف تتاح لو كافأك  ،في ىذا النكع مف فركع القضاء ان ف يتخصص كميأينبغي  ةيفصؿ في المكاد الجنائي

كالمؤتمر  1930 سنةككذلؾ المؤتمر البمجيكي لقانكف العقكبات ل، (4)الكسائؿ كاالمكانيات لمتقدـ فيو
، بمجمكعة مف العمكـ إلمامو القاضي الجنائي يعني  فتخصص 1978 سنةالثاني لمدفاع االجتماعي ل

                                                           

والفرص المتاحة لمقاضي الجنائي لمتفريد القضائي في  األمدالعقوبة قصيرة داكد السعدم، بدائؿ  ةكاثب .د :أنظر 1
 .137، ص 1988، ، عمافاتحاد الحقكقييف (،4-1) عدادأل، ا، مجمة الحقكؽدمةضوء البدائل المق

 ،2007عماف،  ،اإلنساف، المركز الكطني لحقكؽ القضاء في تفريد العقوبة عند تنفيذىا دورنمكر، محمد سعيد  2
 117 ص

 1993، ص القاىرة، )د.ت(دار الطباعة الحديثة، أصول عمم العقاب، د. أحمد صبحي العطار،  3
 78 ، ص1972،  بيركت، ةالعربي ةدار النيض دروس في عمم اإلجرام،السعيد رمضاف،  د. عمر 4
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معاممة  كأساليب ياإلجرامنماط السمكؾ أكببقية ، ية بصفة عامةاإلجرام ةكالفنكف المتصمة بالظاىر 
 .(1)تطبيقومف العمـ بالقانكف كخبرة  يحيط كذلؾ كمو بالطبع فكؽ ما يجب اف، اةالجن
 

جؿ أكذلؾ مف ، قطاب المدرسة الكضعيةأؿ مف نادل بمبدأ تخصص القاضي الجنائي ىـ أك كلعؿ 
عف تخصص ، جنائية المساعدة فضالن الدراسة العمكـ اضافة إلى ، اعطاء القاضي الجنائي كقتان كافيان 

دراسة ىك الكسيمة التي يمكف مف خالليا الحد مف المبالغة في العقكبات مف خالؿ ، القاضي الجنائي
ما ك كى، كالجاني قبؿ تحديد المعاممة الجنائية المالئمة لو، متكاممة لظركؼ الجريمة كالمجني عميو

، بالعمـك االجتماعية كاإلحاطة، كافية بالعمكـ الجنائية المساعدة مف القاضي الجنائي معرفو يتطمب
بضركرة تخصص ، الجتماعيايضان مذىب الدفاع ا كعمـ االجتماع. كما نادل، عمـ النفسك  كاإلنسانية

التي ثقافتو القانكنية  إلى باإلضافة، القاضي الجنائي كذلؾ مف خالؿ تمقي القاضي دراسات خاصة
كمصمحة ، ساليب مكافحتيا تحقيقان لمصمحة المجتمعأكدراسة  يةاإلجرامالظاىرة  أسبابتؤىمو لمعرفة 
 اإلجراـ كف مممان بدراسة عمميف يكأ، صالحو كمف ثـ يتعيف عمى القاضي الجنائيإالجاني في 

تحقيؽ الجنائي ال كعمـ، كعمـ النفس القضائي، كعمـ النفس الجنائي، كسائر العمكـ المساعدة، كالعقاب
 .(2)الفني

 
 :ما يميتخصص القاضي الجنائي  بمبدأ األخذمبررات  أىمولعل 

 
االجتماعي في  هكر تمكيف القاضي الجنائي مف القياـ بكظيفتو االجتماعية مف خالؿ قيامو بد -1

ىداؼ السياسة الجنائية الحديثة عف طريؽ التفريد العممي الكاقعي ال مجرد التفريد أتحقيؽ 
 فقد اضحت كظيفة القاضي الجنائي اليـك كظيفة اجتماعية انسانية. ،كالتشديد، بالتخفيؼ

لجنائية ة فالتشريعات االرغبة في تمكيف القاضي الجنائي مف االحاطة بالتشريعات المتعدد  -2
ف التخصص تالفي أمقاضي كمف شل بالنسبةيو أىمعددة ذات تضـ فركعان مت اصبحت كحدىا

منازعات  كعدـ في الفصؿ في ال اإلبطاءبرزىا ألتي ظيرت في العمؿ القضائي التي العيكب ا
 حكاـ.صدار األإفي  الدقة

                                                           

جراءات المحاكمة اإلجراءاتشرح قانون خالد سرم صياـ،  .د  1 كمية الحقكؽ، جامعة  إصدارات، 2ط  الجنائية وا 
 .12ص  ،2007 القاىرة، عيف شمس،

 ، جامعة القاىرة،دكتكراه، رسالة ة التقديرية لمقاضي الجنائيضوابط السمط، ةحسف عكض الطراكن أنظر: د. 2
 .68، ص 2005
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ر جديدة مف فمقد ظيرت صك ، الحديث اإلجراـتمكيف القاضي الجنائي مف االحاطة بصكر   -3
فرزتيا الظركؼ أي ذلؾ نتيجة لممتغيرات الكبيرة التي تسمت بطابع دكلي كفاالجرائـ 
كجرائـ  ،حكظ في الجرائـ المعمكماتيةكما ىك مم ،ات السياسة كاالقتصادية العالميةكالمعطي

 المخدرات.
، ضاياعدد مف الق كبرأنجاز إيزيد مف قدرتو عمى اه كمف ثـ تخصص القاضي يرفع مف مستك   -4

يا رجحاف أىمية تكافر صفات معينة في القاضي الجنائي أىم، (1)فمقد اكدت المؤتمرات الدكلية
لقدرة عمى فيـ الحاالت التي تعرض كذلؾ اك ، مكر كقكة التدليؿ كالركح االنتقاديةالفصؿ في األ

       .(2)ؾ الكسط االجتماعي الذم يعيش فيوف يدر أككذلؾ ، عميو مف كافة جكانبيا
                                                                         

حيث نص في قانكف ، تخصص القاضي الجنائي مبدأ إلىكقد استجاب المشرع الفرنسي لمدعكة 
جب اختيار القضاة الذم يجمسكف في ىيئات قضائية أك الذم ، 1958السمطة القضائية الصادر سنة 

كقد ذىب ، جتماعي مف بيف مف يتكافر لدييـ مؤىالت خاصةاالطابع الات ذ، المنازعاتلمفصؿ في 
فيما يختص فيو طكاؿ  الإكال يقضي ، ف يظؿ القاضي الفرنسي في نطاؽ تخصصوأىذا القانكف عمى 
اقتضت  إذا أال، كدكف اف يشتغؿ احدان في مكانو، ائر اخرلك ف يكمؼ بالجمكس في دأمدة خدمتو دكف 

تخصص القاضي الجنائي في قانكف السمطة  بمبدأ لألخذذىب المشرع المصرم  كما ذلؾ ، الضركرة
، حكاـ ىذا القانكف بشاف ذلؾ لـ تنفذأف أ الإ 1969، كالمعدؿ سنة، 1965الصادر سنة ، القضائية

قؿ ربع سنكات عمى األأتخصص القاضي بعد مضي  ينص عمى آخرصدر قانكف  1979كفي سنة 
كبالنسبة لمف ، المستشاريف إلىجب اف يتبع نظاـ التخصص بالنسبة يكما   في كظيفتو ينومف تعي

 يككف مف القضاة قد مضى عمى تعينو ثماني سنكات.
 
جرل  لج مكضكع تخصص القاضي الجنائي كافلـ يعا ةالقضائي ةقانكف السمط فإما في فمسطيف فأ

كبعد  .ا دكف غيرىاحيث يتكلكف النظر فيي الجزائيةضايا لمعمؿ في الق ةالعمؿ عمى تخصيص قضا
بشأف حماية األحداث فقد جرل العمؿ عمى تشكيؿ ىيئات  2016( لسنة 4صدكر القرار بقانكف رقـ )

( منو حيث نصت عمى انو" إلى حيف تعييف قضاة أحداث 26المادة  ) بأحكاـمؤقتة عمالن 
حكاـ ألمتخصصيف يتكلى مجمس القضاء األعمى تخصيص ىيئات لمنظر في قضايا األحداث كفقان 

 ىذا القانكف".
                                                           

 .1961،1957ثينا أالمؤتمرات الدكلية السابع كالثامف لقانكف العقكبات المنعقديف في   1
في تنظيـ  ةفاؽ الحديثاآل ة، بحث منشكر في مجمصدار الحكم الجنائيإفي  ةالجوانب  العمميأحمد فتحي سركر،  2

 350، ص 1978، ة، القاىر ةكالجنائي ة،  المركز القكمي لمبحكث االجتماعيةالجنائي ةدالالع
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ف أف تخصص القاضي الجزائي يجب أبعض الفقو الذم يرل مف  ليذا فاني اتقؼ مع ما ذىب اليو
 :اآلتيةتتكافر فيو الشركط 

 
 ربع سنكات مف التعييف بكظيفة القاضي.أف يككف التخصص بعد أ -1
 .ف يككف لديو الرغبة في العمؿ في القضاء الجزائيأ -2
 .نائية المساعدة نظرية كعممية كاف يتاح لو المجاؿ لدراسة العمـك الج بدراساتيجرم تأىيمو ف أ -3
خصص بعض القضاة الجزائييف لمنظر بالقضايا ذات الطابع الخاص كقضايا تمراعاة   -4

 .(1)المخدراتكمدمني  شرديفكالم األحداث
 

ان تتبع نيجان عالمي أصبحتحيث ىي مسالة ميمة ، مسالة تخصص القاضي الجنائي أفكيرل الباحث 
الكصكؿ لنظاـ جنائي يراعي التطكر الحاصؿ في السياسة الجنائية  ةبغيكذلؾ ، غمبية الدكؿأفي 

حيث أف دكر القاضي الجنائي اليكـ كفي ظؿ تعدد األنماط اإلجرامية أصبح أكثر تعقيدان كأشد  الدكلية.
سياسة الجنائية التي صعكبة كبخاصة عندما يدرؾ عمؽ المسؤكلية الممقى عمى عاتقو فيك المنفذ لم

تسير عمييا دكلتو. كعميو فإف قصر نظر القاضي المؤىؿ شخصيان عمى المنازعات الجنائية بعد إعداده 
يؤدم إلى المامو بالعمكـ الجنائية األساسية سيكسبو خبرة خاصة تؤىمو لمفصؿ في إنما إعدادان خاصان 

فإف ذلؾ كمف ثـ دان أك نكعيان أك عامان، المنازعات الجنائية سكاء كاف ىذا التخصص مطمقان أـ مقي
 القاضي بدكره عمى أكمؿ كجو في تفريده لمعقكبة. إلى نتائج إيجابية بحيث يقـك سيؤدم في النياية 

 
 : فحص شخصية المتيمالثاني الفرع

 
مة المنظكر ءفاف مال شخصية المتيـ بشكؿ تاـ  معرفة إلىلما كانت التحقيقات التقميدية ال تؤدم 

ية أىم إلى اإلجراـتكصمت الدراسات الحديثة لعمـ  حيث ، مران ضركريان أصبح أمي لتشخيص المتيـ العم
لمتيـ كعنصر في ادخاؿ فحص شخصية ا إلىت الدعكة ألذلؾ بد ،(2)الفحص العممي لمجناة البالغيف

ف يككف أتمـز كىك ما يس باعتباره أكلى خطكات التفريد العممي مف الناحية التطبيقية، الدعكل الجزائية

                                                           

، مؤتمر اإلجراءات القضائية نحك تعزيز ضمانات تخصص القاضي الجزائي في تحقيق العدالةسمطاف الشاكم،  1
 .32، ص2008تشريف الثاني،  5 – 4العدؿ كدكلة القانكف، جامعة اليرمكؾ، 

 ، دار النيضة،الجنائية ممف الشخصية نحو مفيوم عممي لحسن سير العدالةر الديف ىنداكم، د. نك  :أنظر 2
 .26، ص1992 القاىرة،
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يتعمؽ بالبحث العضكم  :كىك البحث االجتماعي كالثاني :األكؿ ،اماـ القاضي نكعيف مف البحث
 كالنفسي. 

 
كذلؾ الحكـ كالذم يستيدؼ تفريد الجزاء الجنائي  مى لمقصكد بالفحص ىك الفحص السابؽ عاف ا

ليس كفؽ معايير مكضكعية بتمكيف القاضي الجنائي مف استعماؿ سمطتو التقديرية عمى اساس عممي ك 
 بحتو.

 
كذلؾ  الى ارتكاب جريمتو التي دفعت الجاني  : البحث عف العكامؿويقصد بفحص الشخصية

كىي ما تسمى بالعكامؿ (1)بخضكعو لمفحص كالدراسة مف حيث تككينو العضكم كالنفسي كالعقمي
اسيا يختار القاضي نكع سأالتي عمى  (2)يةاإلجرامية تحديد خطكرتو كذلؾ بغ الداخمية لالجراـ ,

 سباباألة الجاني لمكقكؼ عمى ف يجرم فحص شامؿ لشخصيأ. بمعنى (3)المعاممة الجنائية المالئمة
تحديد اسمكب معاممتو يتـ عمى ارتكاب الجريمة حيث في ضكء ىذا الفحص  قداـاإل إلىالتي دفعت بو 
 بيدؼ عالجو.

 
 ى نكعيف:لإالبعض الفحكصات  كقد قسـ

 
 حص العضوي)البيولوجي(اًل: الفأو 
 

كما قد يككف داخميان اذ ييتـ بدراسة ، الجسـ الخارجية بأعضاءكقد يككف ىذا الفحص خارجيان أم يتعمؽ 
 الجسـ الداخمية. كأجيزةكظائؼ اعضاء 

الجسـ الخارجية لبياف ، أعضاء طكؿ ك ، : يتضمف ىذا الفحص قياس ابعادالفحص العضوي الخارجي
فقد تبيف مف خالؿ البحكث التي اجريت اف ضخامة كسط الجسـ بالنسبة  ،امدل التناسب فيما بيني

بالعالـ  خمية دكف اكتراثاىكاء الدكز في األر يت، نفساني لدل المجـر انطكاءيدؿ عمى ، لألطراؼ
كاالتصاؿ ، بالعالـ الخارجي تغمب االكتراث  مىكضخامة االطراؼ بالنسبة لمكسط تدؿ ع، الخارجي

                                                           

 .34ص، 2003 ،اإلسكندرية ،ةدار المطبكعات الجامعي ،عمم اإلجرام د. عمي  عبد القادر القيكجي، 1
يعيش عمييا ىذا الشخص كيصبح معا  الخطكرة اإلجرامية ىي الخطر المنبعث مف الشخص كالذم يدؿ عمى حالة 2

الخطر الجنائي المكاء الدكتكر حسنيف المحمدم،  . انظر:محتمالن  مران أكقكع الجريمة في المستقبؿ مف ىذا الشخص 
 .65 ص ،2003سكندرية، ، منشاة المعارؼ، اإلومواجيتو

 .58ص ، 1970، مصر، مكتبو سيد عبد اهلل كىبو ،القانون الجنائي ةدراس إلىالمدخل  راشد، د. عمي 3
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مف  العديد كقد اثبتت، كتعبيرات الكجو، س الجسـأيشتمؿ ايضان ر ، كاألطكاؿالبعاد كقياس ا، بالمحيط
عدـ احساس أك ، فيي كاف كانت تكشؼ عف قمة، التي يكجد عمى الجسـ الكشماتف أ، الدراسات ايضان 

يكشؼ  أنوعارية ف امرأةاتخذ الكشـ صكرة  إذاففيي تعبير عف رغبات دفينة في نفسو  باأللـالمجـر 
ذاك ، الميؿ نحك جرائـ العرضغمك في عف  سمحة أنكاع أأم نكع مف  أك، الكشـ في صكرة خنجر كاف ا 
كيسجؿ لمعالـ  .(1)الميؿ الرتكاب جرائـ االعتداء عمى االشخاصيعد تعبيران عف غمك في  أنوف، القتاؿ

ف الحقيقة أال إعضاء الجسـ الظاىرية أفحص  إلىنظار فضؿ السبؽ في تكجيو األ "لمبركزك"ي يطالاإل
نو مف الصعب أ الإحياف في بعض األ ف كاف يصدؽا  ك  ف ىذا الفحصألييا إ اإلشارةالتي ينبغي 

  العضكم. نظريات حديثة تعنى بالفحصبعد ظيكر  التسميـ بنتائجو خصكصان 
 

  الداخميثانيًا: الفحص العضوي 
نماجية لجسـ المجـر يقتصر الفحص العضكم عمى األعضاء الخار  ال ليشمؿ اعضاء جسمو  يمتد كا 

فقد اثبتت العديد مف ، كالجياز العصبي، كالجياز التناسمي، كالجياز اليضمي، ككظائفو الداخمية
 أك، لمحياءفي جرائـ الفعؿ المنامة بيككف لو ص خمؿ الذم يصيب الجياز التناسمي قدف الأالدراسات 

ك حركات أجكد رعاش في اليديف العصبي كك  ف اضطرابات الجيازأعمى العرض كما ، بجرائـ االعتداء
 كال سيما الغدة الدرقية  ،فرازات الغددإىذا الجياز الداخمية بما في ذلؾ كاضطرابات  ،كالمساف ،الجفكف

 .(2)الجرائـ العاطفية أك، قد تككف لو ارتباط بارتكاب جرائـ العنؼ
 

 الفحص العقمي والنفسي 
لمكقكؼ عمى صمتيا ، ـكالعقمية لممجر ، ةالكشؼ عف االضطرابات النفسي إلىييدؼ ىذا الفحص 

صاحبو مف تطكر في طرائؽ  كنظران لتقدـ العمـ في العصر الحديث كما، ياإلجرامكسمككو ، نزعاتوب
فقد ظيرت العديد مف الفحكص تتـ بكاسطة اختبارات عدة لمحاكلة ، كالعقمي لممجـر، الفحص النفسي

، ـ الجانب النفسيأ، منيا بالجانب العقمي يتعمؽ ماعما يعانيو المجـر مف اضطرابات سكاء  الكشؼ
 :ىذه االختبارات أىـك 
 
 اختبار)ردورشاخ( -1

عمى الفرد المراد فحصو كىذه ، كافلغيره مف األ أك أسكدلحبر  بقعيتمثؿ ىذه االختبار بعرض عشر 
 أك، ياءشأعنو ىذه البقع مف  صحتف الفرد بياف ما إلىيطمب ثـ ضح كا معنى  أك، البقع ليس ليا شكؿ

                                                           

 .75ص  )د.ت(، ،القاىرة، منشأة المعارؼ، عمم تفسير اإلجراميس بيناـ، سد. رم 1
 .125، ص 2003، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، عمم اإلجرام والجزاءد. سميماف عبد المنعـ،  2
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كسؤالو في ، مالحظاتو، رقو في الدارغكالزمف الذم است، فعمو النفعاالتو كردكدمع تسجيؿ ، معاف
، الكاقع التي ذكرىا كمف تفسير تمؾ البيانات أك، شياءكسبب رؤيتو لتمؾ األ، فاعف مك، النياية

 .(1)يةعقم أك، كتحميميا يمكف الكشؼ عما يعانيو الفرد محؿ الفحص مف اضطرابات نفسية
 

 اختبار موري:  -2
 أك، ألشخاصكقد تككف ىذه الصكر ، كيتـ ىذا االختبار بعرض ثالثيف صكرة عمى الفرد محؿ الفحص

 ،يركم ركاية قصة عما يراه في كؿ صكرة مف الصكر فأ الفرد إلىكيطمب ، مكاقؼ معينة أكاث دحأ
يعكس  أنوحيث يفترض ، اباتكانطباعاتو ليتـ تحميميا لمكشؼ عف اضطر ، جميعيا مع تسجيؿ ركاياتو
 .(2)قاـ بركايتيا تياالشخاص الذيف تدكر حكليـ احداث القصة ال إلىمشاعره كينقؿ اتجاىاتو 

ف أحيث  ،اف اساليب البحث المتعمقة بالمجـر عديدة كمتنكعة كمنيا دراسة الحالة إلىيشير الباحث 
تحميؿ نفسياتيـ كفحص  إلىالكصكؿ سمكب العممي لجمع البيانات الخاصة بالمجـر بيدؼ ىذا ىك األ

تاريخ  ذاضي الفرد منم يشمؿ أف البحث حالتيـ العضكية كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كما 
 .(3)مختمؼ جكانبيا  مفكالتعرؼ عمى شخصيتو حتى اتماـ دراستو  هميالده كحاضر 

، الحكـ بالنسبة لمبالغيف مى عة مف فحص مرتكب الجريمة السابؽ أما مكقؼ التشريعات الجنائية العربي
كفحصو طبيبان ، ففي القانكف المصرم لـ نجد نصان عامان صريحان يتعمؽ بكجكب دراسة شخصية المتيـ

  إذاكنص  (338)في المادة ، الجنائية جراءاتاإلجاء في قانكف  ف المشرع المصرم قدأ أالكنفسيان 
 النيابة الجزائي كطمب لمقاضي أك، التحقيؽ قاضيكز لجالعقمية يفحص حالة الميتـ  إلىمر األ دعا

 كاف محبكسان  إذاأف يأمر بكضع المتيـ  ،صكؿب األحس ماميا الدعكلأالمحكمة المنظكر  أك، العامة
يزيد مجمكعيا عمى مدد  أكحتياطيان تحت المالحظة في أحد المحاؿ الحككمية المختصة لذلؾ لمدة ا

 إذا، كيجكز ف كاف لو مدافعإ، كالمدافع عف المتيـ، بة العامةقكاؿ النياأبعد سماع  يكمان  كأربعيفخمسة 
نص  في حيف م مكاف آخر.أأف يأمر بكضعة تحت المالحظة في  احتياطيان  لـ يكف المتيـ محبكسان 

 أف، المحكمة أكتبيف لممحقؽ  إذا أنو) :عمى، (233في المادة ) األردنيالجنائية  جراءاتاإلقانكف 
الجزائية  جراءاتاإلكما نص قانكف  (،الحالة العقمية لوفحص ب إجراء عقميان فيج مختؿالمتيـ 

الفحكصات الطبية  بإجراءككيؿ النيابة مف تمقاء نفسو  يأمر)عمى: منو  (100) الفمسطيني في المادة
 (ك محاميوأبناء عؿ طمب المتيـ  كأضركرة لذلؾ  رأل إذانفسية لممتيـ مف قبؿ الجيات المختصة لكا

                                                           

 .80، ص 1689سكندرية، اإل ،عية، دار المطبكعات الجامدراسة في عمم اإلجرام والعقابد. محمد زكي أبك عامر،  1
، ص 1997، دار النيضة العربية، القاىرة، 1 ، جأصول عممي اإلجرام والعقاب ،نكر عمي كآماؿ عبد الرحيـأيسر  2

129 
 .140، ص 1990ذات السالسؿ، الككيت،  مطبعة ،2 ، طعمم اإلجرام وعمم العقاب عبكد سراج، 3
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ثبت لممحكمة  إذا) بأنو: 2001( لسنة 3الجزائية رقـ ) جراءاتاإل( مف قانكف 269) ادةكذلؾ نص الم
 اثناء المحاكمة اف المتيـ مختؿ في قكاه العقمية اك معتكه لدرجة تحكؿ دكف محاكمتو تصدر قراران 

ذاحدل المؤسسات الطبية لممدة التي تراىا ضركرية لمراقبتو ك إ بإيداعو ف أبة ة ىذه المراقجثبت نتي ا 
ال ا  مة تباشر المحكمة محاكمتو ك طباء الحكك أكذلؾ بشيادة طبيبيف مختصيف مف  ،المتيـ سميـ العقؿ

 .  (مراض العقميةمستشفى األ بإيداعومر أت
 
 ؛ككرامتو مف األمكر المتصمة بحقكؽ اإلنسافإنما ىي  فحص شخصية المتيـ  إجراءاتنشير الى أف ك 

المصيقة  الحقكؽ أك ومساس بكرامتال إلىنو أف يؤدم أمف شلكؿ ما  التعرض يجب عدـ كبالتالي 
 خالؿ فترة الفحص. وبشخصيت

لمسمطة  إالاء ىذا الفحص ر كيؿ إجخينبغي عدـ ت يرل جانب مف الفقو أنو طكرة ىذا األمرخنظرا لك 
كمف ثـ يجب أف ننأل  المحكمةـ قاضي أ، سكاء كانت ىذه السمطة عبر قاضي التحقيؽالقضائية 

ف ىذا ليس مف أل ؛االستدالالتاإلدارية المختصة، بجمع  صية عف السمطةفحص الشخ تإجراءاب
جيات  اختصاصكىك بصفة أساسية مف س بشخص المتيـ ما يمثمو مف مسا إلىنظر لبا اختصاصيا

 .(1)التحقيؽ كالمحاكـ
 ؿاإجراء فحص الشخصية مث التحقيؽ سمطة منحت قضاءحيث بعض القكانيف  وكىذا ما ذىبت إلي

قاضي  إلىمكككؿ أمره ف قضاء التحقيؽ في فرنسا أل( 81)في المادة الفرنسي  جراءاتاإلذلؾ قانكف 
عمى كظيفة االتياـ  ةف القانكف الفرنسي قصر ميمة النيابة العامأل ؛النيابة العامة إلىالتحقيؽ كليس 

نيف ف ىنالؾ قكاأ إلىيشير الباحث ك  منحيا سمطة األمر بالفحص، إلى طمئنافاالفال يمكف  ،فقط
المغربي  جنائيةال جراءاتاإل مثاؿ ذلؾ قانكف المتيـ عمى فحص شخصيةة نصت صراح ةعربي

ممتيـ كاتبع لكالنفسي  الفحص الطبي بإجراءمر أف يأالتحقيؽ  جاز لقاضيأالذم  (88،89المادتاف )
 . منو (68) المادةفي الجزائرم  جراءاتاإلالنيج نفسو قانكف 

إشراؼ القاضي  كيتـ تحت وأف يثبت فعالن اسناد الجريمة إلي خصية المتيـ بعدشفحص ب اجراء كيج
نادت  رار الشخصية لمجانيمف أجؿ المحافظة عمى األس اجرائو ك كسرعةالفحص  سرية لمباشرة 

بنتائج التحقيؽ المتعمقة بشخصية المتيـ في ممؼ خاص سرم ال   االحتفاظالمؤتمرات الدكلية بضركرة 
كمف ابرز ىذه المؤتمرات المؤتمر  المحكمة  أكالدفاع عف المتيـ  أككل سمطات التحقيؽ يطمع عمية س

                                                           

، منشكرات المركز القكمي لمبحكث الجنائية كاالجتماعية،  ، دراسة مقارنةاالختبار القضائيفتحي سركر، أحمد  د.  1
 بعدىا. كما 142القاىرة، ص 
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 رضعدـ تع وكمف المتفؽ عمي ،(1)1969الدكلي العاشر لقانكف العقكبات المنعقد في ركما سنة 
بالقدر الذم يتصؿ بالشخصية كيجب إال يككف  إالع الجريمة المتخصصيف في فحص الشخصية لكقائ

 المتيـ. إلىسناد الجريمة إخؿ في دميـ لعم
 

كنحف نتفؽ مع االتجاه القائؿ بضركرة فحص شخصية المتيـ قبؿ الحكـ لالحاطة بمككنات شخصيتو 
 كلتحديد مدل خطكرتو كمف ثـ اختيار العقاب الذم يتناسب مع خطكرتو االجرامية .   

 

                                                           

. 138، ص 1970(، 6بحث منشكر في مجمة القضاة، العدد ) ،ئية القضائيةاالسياسة الجنفتحي سركر،  . أحمدد 1
 .216، ص 1972دار النيضة العربية، مصر،  ،وأصول السياسة الجنائية



45 

 

 
 .القضائي لمعقوبةسمطة القاضي التقديرية في التفريد وحدود ماىية  :األولالفصل 

 
كضعت  حؿ المشكمة التي إلىال يؤدم بالضركرة ، ف مجرد كجكد القاعدة القانكنيةأمما ال شؾ فيو 

 خالؿكذلؾ مف ، تفعيؿ تمؾ القاعدة مف قبؿ السمطة القضائية فال بد مف ،جمياأالقاعدة مف ىذه 
بغض النظر عف ، القاضي ياالتي يتمتع ب السمطة التقديرية مفيفي بالغرض المقصكد بما تطبيقيا 

انطالقان مف قاعدة أف كظيفة القاضي الجنائي ال تقتصر كذلؾ  طبيعة النزاع الذم ىك بصدد حسمو
 قة السببية بؿ عميو تقدير كتقييـالركف المادم كالمعنكم لمجريمة كعال كؿ مف  عمى مجرد البحث في

 د العقابي عمى أكمؿ كجو.حتى يقـك بكظيفتو في التفري عمى الجريمة الظركؼ السابقة 
 

 اييرىا؟ىذه السمطة كماىي مع فما ىك مفيكـ
 
 .يتيا واعتباراتياأىمتعريفيا و : ماىية السمطة التقديرية :األولمبحث ال
  

اف بياف المقصكد بالسمطة التقديرية لمقاضي الجزائي يتطمب الكقكؼ عمى معناىا كعالقتيا بكظيفة 
 .العقكبة 

 
 السمطة التقديرية تعريف  :األولالمطمب 

ف أل ةفي حاجالمشرع ليس القضاء كلذلؾ فاف ك ىك مف عمؿ الفقو إنما كالشرح   كالتأكيؿالتعريؼ  أف
ردف كفمسطيف في اال التطبيقات القضائية ك  الجتياداتا إلىالرجكع بك  ةا لمسمطة التقديرييضع تعريف

 .ةالقاضي التقديري ةلسمط التعريفات العديد مف نجد ركمص
 
ما كأ .(1)فيقاؿ لو سمطة عميو أم بمعنى لو الغمبة عميو، عني الممؾ كالقدرةتفي المغة ة السمطث أف حي

: كتعني ايضان ، خرآشخص قانكني إلرادة شخص ، اخضاع ارادة تعنيمف الناحية القانكنية 
كالحقكؽ  ،مف شأنو تنظيـ الحريات عمؿ عاـ بإدارة"االختصاص بقدر مف نشاط الدكلة متضمنان التزامان 

                                                           

 .22 المعجـ الكسيط، ص  1



46 

 

، القانكنيةكالسمطة ، (1)عند االقتضاء في حدكد القانكف مع امكانية المساس بتمؾ الحريات كالحقكؽ
القدرة عمى المالئمة بيف  فيي، بالسمطة التقديرية لمقاضي ما يسمىخير نشأ عنيا األ بمفيكميا

سكاء اكاف  ،الجنائي الظركؼ الكاقعية لمحالة المعركضة عميو كظركؼ مرتكبيا بصدد اختيار الجزاء
بيف المصالح الفردية  االتفاؽبما يحقؽ  ضمف الحدكد المقررة قانكنان  ك مقداران أ كقائيان  ـ تدبيران أعقكبة 

جنائي  أكدارم إ أك، نزاع مدني كىي كاحدة سكاء تصدل القاضي لحؿ ،كاالجتماعية عمى حد سكاء
ف نشاط القاضي أحيث ، القاضي التقديرية ال تمس جكىر سمطة فأنياكانت طبيعية ىذا النزاع  يمافم

القاضي في  ةنيا سمطأكىناؾ مف عرفيا ب، (2)قانكنيةقاعده  ال يخمؽفيك  منشأفي مجاؿ القانكف ليس 
المنصكص ك كمدل قابميتيا لمتنفيذ مف بيف االختيارات التي منحيا الشارع  كشدتيا عقكبةاختيار نكع ال

 .(3)في القانكف اعميي
 

ساسان في المكازنة بيف المصالح المتعارضة مصمحة أتنحصر إنما طة القاضي التقديرية ف سمإكعميو ف
ينبغي  كىذا ما، كنظامو، مصمحة المجتمع في صكف أمنو أكالفرد في المحافظة عمى حقكقو كحرياتو 

كاف يستعيف بكافة ، ماموأالمطركحة عمى القاضي الجزائي مراعاتو عند النظر في الكاقعة الجزائية 
كتطبيؽ العقكبة ، الحقيقة إلىلمكصكؿ  قناعتو الكجدانيةف تساعده في تشكيؿ أالكسائؿ التي مف شأنيا 

  بالكاقعةبنشاط ذىني كاسع عند استعمالو لسمطتو التقديرية في الحكـ كالقاضي يتمتع ، المناسبة
كل ضمف ف يككف محددان كمحصكران في نطاؽ الدعأيجب  ف نشاطو الذىنيأ الإالمعركضة عميو 
 :االعتبارات التالية

 
الكقائع المعركضة عميو نصان كركحان بمعنى االلتزاـ بيا كعدـ الخركج عمييا  أكااللتزاـ بالكاقعة  -1

 تعديميا. أك
 منتج مف تمؾ القكاعد كفؽ قكاعد االثبات المقررة . ما ىكاستخالص  -2

                                                           

، مجمة دراسات عمـك الشريعة لمقاضي الجزائي في التفريد العقابي ةالتقديري ةوسائل وضوابط السمطفيد الكساسبة،   1
 .339، 2015(، الجامعة األردنية، عماف، 1(، عدد )22كالقانكف المجمد)

 111 ، صمرجع سابؽ ،االحترازيةتدابير وال العقوبةسمطة القاضي الجنائي في تقدير حاتـ حسف مكسى بكار،  2
 ، الجزائر،الجزائر، كميو الحقكؽ ةماجستير، جامع رسالة، ةسمطة القاضي الجزائي في تقدير العقوب، ةقريمس سار  3

 ..28 - 27 ، ص2012
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ية كاالجرائية كاصدار اصدار الحكـ في الكقائع المعركضة ضمف القكاعد المكضكع إلى تكصؿال -3
 .(1)بما يراه مناسبان مف اىؿ الخبرة كاالختصاص االستعانةالمناسب كلو في سبيؿ ذلؾ القرار 

 
نيا قانكنية أ :ياأىمتتميز بخصائص عديدة إنما ف السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي أ إلى نخمص ك 

ف اختمؼ ا  انكاع النزاعات ك نيا ذات مضمكف كاحد في مختمؼ أك  ،ساسيا مف نص القانكفأتستمد 
فال يجكز لو التحمؿ  ،نيا ممزمة لمقاضيأكما  ،جرائي كالمكضكعيكما انيا تشمؿ الجانب اإل ،مداىا

.ك ككف ىذا النص أمنيا بحجة عدـ كجكد نص قانكني      غير ممـز
       
 معايير السمطة التقديرية :المطمب الثاني

 
زاعات التي تعرض عميو تعتمد اساسا عمى ي الكقائع كالنف استخداـ القاضي لسمطتو التقديرية فإ

 .التقدير المكضكعي كالتقدير الشخصي اىم خياريف
  
 اًل: التقدير الموضوعي أو 
 
التجربة المستخمصة مف سمكؾ  عمىتشييد معايير عامة غير قابمة لمتغيير كمؤكدة كقائمة لمقصكد بو ا

كيفترض المعيار المكضكعي ، (2)ؾ تحديد سف الرشدمثمة عمى ذلكمف األ، المتكسط جؿ العادم الر 
فالقاضي يأخذ مامو أ المنظكرة كالداخمية لمكاقعة ،الخارجية الخاصةتجرد القاضي مف مجمكع الظركؼ 

كيسكد   د العناصر الخاصة بأشخاص النزاعبعيستك ، بعيف االعتبار العناصر ذات العالقة بتمؾ الحالة
يستمـز كجكد خطر ذك  كاإلىماؿ فعمى سبيؿ المثاؿ تقدير الطيشمدني ىذا المعيار في حقؿ القانكف ال

سمكؾ المألكؼ لمشخص المعتاد الالمكضكعي عمى  في التقديركيعتمد القاضي ، صمة بسمكؾ معيف
  الناس. ية باعتبارىا ظرؼ يمتد ليشمؿ عمكـكالزمان، دكف اغفاؿ الظركؼ المكانية

 
 إلىمامو دكف االلتفات أ المطركحة باألدلةيتقيد  ذا المعيار لي القاضي كفقان  فأ إلىكيخمص الباحث 

 مامو. أبالشخص الماثؿ  الخاصةالظركؼ 
 

                                                           

الشريعة  دراسات عمـكمجمة  ، لمقاضي الجزائي في التفريد العقابي ةالتقديري ةوسائل وضوابط السمط، ةفيد الكساسب 1
 .340 ، ص2015 الجامعة األردنية، عماف، (،1، عدد )(42)مجمد كالقانكف،

  .كما بعدىا 77 ص ، مرجع سابق،القاضي الجنائي في تفريد العقوبة ةالحدود القانونية لسمط ،إبراىيـت أأكـر نش 2
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 انيًا: التقدير الشخصي ث
 

التقدير  فإيو فسمطتو التقديرية كعملعند مباشرتو  لمفرد بالعناصر الشخصية القاضي الجزائي يعتدكفيو 
 تكقيع العقكبة إلىالجنائي ذلؾ اف الخطأ الجنائي ييدؼ  رحبان في نطاؽ القانكف، الشخصي يجد ميدانان 

في اعتباره  لكاقعة بصكرة مجردة بؿ البد اف يضعالمضركر. كالقاضي الجنائي ال يأخذ اال تعكيض 
فالمعيار الشخصي يقيس كؿ شخص  ة؛الجرميدكر ممكات المتيـ الذاتية كالخاصة في احداث الكاقعة 

دراؾبو مف حرية بمدل فطنتو كيقظتو كما يتمتع   أكمف ظركؼ خاصة داخمية  كما يكاجيو كا 
 . (1)خارجية

 
 ةى يعتد بشخصياألكل بالدرجةلجنائي ىك تقدير شخصي ف تقدير القاضي اأعبيد  رؤكؼيرل الدكتكر ك 

في  الممنكحة لمقاضي ةسمطكبالتالي فاف ال ،عف الفعؿ المرتكبة كمدل مسؤكليتو الجزائي ،الجاني
يخرج النص التشريعي مف قالب  الجريمةمتو بيف الكاقع كالظركؼ كاحكاؿ المجـر ك كائمك  ةتقدير العقكب

التي يستند   الكجدانيةكاممو في تككيف قناعتو  حريةكيتمتع القاضي بساحو التطبيؽ  إلىنص التجريـ 
 .(2)لييا الحكـ الصادرإ
 

مف ( 3)مكرر (54) نص في المادةبالتقدير الشخصي في المسائؿ الجزائية فقد  األردنيخذ المشرع أكقد 
الحبس مدة ال تزيد  أك، بالسجف جنحة أك، يجكز لممحكمة عند الحكـ في جناية)قانكف العقكبات بأنو 

 أكمف اخالؽ المحككـ عميو   رأت إذا، تنفيذ العقكبة بإيقاؼعف سنة كاحدة اف تأمر في قرار المحكمة 
مخالفة  إلىلف يعكد  بأنوعمى االعتقاد  ما يبعث، يمةالظركؼ التي ارتكب فييا الجر  أك سنة أكماضيو 
استندت محكمة استئناؼ عماف  بانو "إذاكمف التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز األردنية  ،(القانكف

بكقؼ تنفيذ العقكبة إلى ككف المميز ضده شاب متزكج كفي مقتبؿ العمر كلعدـ كجكد أسبقيات جرمية 
لى إتاحة المجاؿ أمامو  لمعيش حياة كريمة كأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف.... فإف القرار القاضي كا 

                                                           

  127 ص، 1979القاىرة،  ، دار النيضة العربية،التعسف في استعمال الحقالسيد محمد شكقي،   1
، 1977، دار الفكر العربي، القاىرة، 2 طوأمر التصرف في التحقيق،  ةتسبيب األحكام الجنائيعبيد،  رؤكؼد.  2

 .199 ص
مف  (374)المنشكر عمى الصفحة  1960( لسنة 16( مكرر إلى قانكف العقكبات األردني رقـ )54المادة ) أضيفت 3

قانكف معدؿ  1988( لسنة 9بمكجب القانكف المعدؿ رقـ ) 11/5/1960( بتاريخ 1487عدد الجريدة الرسمية رقـ )
 .361، ص 16/2/1988( بتاريخ 3533لقانكف العقكبات المنشكر في الجريدة الرسمية رقـ )
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الشخصي خذ المشرع الفمسطيني بالتقدير أكما  (.1في كقؼ تنفيذ العقكبة بحقو ال يخالؼ القانكف" )
عند الحكـ في  لممحكمةالفمسطيني )يجكز  الجزائية جراءاتاإلمف قانكف  (284) المادةنصت  حيث

 ةالعقكب تنفيذ بإيقاؼمر في نفس الحكـ أف تأ سنةالحبس مده ال تزيد عف  أك ةبالغرام جنحةك أجناية 
ما يبعث  ةك الظركؼ التي ارتكبت فيو الجريمأ وسن كأك ماضيو أخالؽ المحكـك عميو أت مف أر  إذا

ال نجد ما  ا"إنن قضت محكمة استئناؼ راـ اهلل ليذا  .مخالفو القانكف( إلىنو لف يعكد أعمى االعتقاد ب
سباب المخففة التقديرية لتخفيض العقكبة خذىا باألأمة المكضكع عند كيبرر تدخمنا في قناعة مح

ىي طكؿ  األسبابكىذه ، 1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات رقـ ( 99/4)لنص المادة  عماالن إ
ترافو كندمو كطمبو كالتزاـ المتيـ  بحضكر جمسات المحاكمة كاع المستأنؼالمدة بيف الفعؿ كالقرار 
ة المحكمة يالسكابؽ كرؤ  أصحابنو ليس مف الفعؿ كتغير حالتو االجتماعية كأ الرحمة كصغر سنو عند

سباب تصمح التخاذ مخالفة القانكف كأف ىذه األ إلىنو لف يعكد مف اخالقو ما يبعث عمى االعتقاد أ
مف قانكف  (284)نص المادة ل عماالن إمف صالحية القرار بكقؼ تنفيذ العقكبة بما ليا  المحكمة كعمالن 

  .(2)2001لسنة  (3جراءات الجزائية رقـ )اإل
 

 ج واختيار العقوبة تدر السمطة القاضي في  :المبحث الثاني
 

كتدرج كميا ضمف النطاؽ القانكني ، يتمتع القاضي الجنائي بسمطة تقديرية في اختيار نكع العقكبة
 أكعمى أحدان ادنى كحدان ، عندما يضع المشرع لمعقكبة حديف المحدد لعقكبة كؿ جريمة عمى حدة كذلؾ

يجمع  أف أك، بإحداىمايحكـ  أفلمقاضي  زعندما يضع المشرع اكثر مف عقكبة لمجريمة الكاحدة كيجي
كىما ، (3)نياالختيار النكعي ليا ضمف نطاقيا القانك ك ، بينيما كبيذا فاف نطاؽ التدرج الكمي لمعقكبة

داة أكضعت في التشريع لتجعؿ مف النص قد ف ىذه الكسائؿ إ، اف لمتفريد القضائيالكسيمتاف العاديت
 االجتماعيتحقؽ التفريد القضائي لمعقكبة كقد اتخذ المؤتمر الدكلي الثامف لمدفاع يلمعقكبة حتى  ةمرن

  .(4)لو عنكانان كمكضكعان كسائؿ التفريد القضائي  أكمف طرؽ ، 1971المنعقد في باريس سنة 
 

                                                           
 ، األردف.، منشكرات مركز عدالة5/5/2010( ىيئة خماسية بتاريخ 2072/2009قرار محكمة التمييز الجزائية رقـ ) 1
 16/5/2010الصادر بتاريخ  38/2010عف محكمة استئناؼ راـ اهلل في استئناؼ جزاء رقـ  القرار الصادر 2

، مكتبة دار الثقافة، لمنشر كالتكزيع، الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائية في تقدير العقوبة، إبراىيـأكـر نشأت  3
 .66 ، ص1998 ،عماف

طبقان لقانكف العقكبات االتحادم  ، دراسة تحميمية كتأصيميةائيالنظرية العامة لمجزاء الجند. مصطفى الجكىرم،  4
 .41 ، ص1998مقارنان ببعض القكانيف العربية، منشكرات شرطة كمية دبي، دبي، 
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 التدرج الكمي لمعقوبة:سمطة القاضي في : األولطمب مال
 

فيك يعني قياـ  القكانيف الجنائية الحديثة التي أخذت بيا النظـ أىـيعد التدرج الكمي لمعقكبة مف 
قاضي سمطة تقدير لم تاركان  التي تقبؿ طبيعتيا التبعيض، لمعقكبات أعمىالمشرع بتحديد حديف أدنى ك 

 إذ، السابؽ في ان ىذا النظاـ معركف فكلـ يك، (1)زىاك ف الحديف دكف تجاضمف ىذيالعقكبة المناسبة 
مرة منذ صدكر قانكف العقكبات الفرنسي  ؿك ألكقد كجدت  ،كانت العقكبات تقكـ عمى نظاـ الحد الكاحد

 األردني التشريع كمنيا، المعاصرة قابيةفيما بعد معظـ التشريعات الع وثـ أخذت عن 1810لسنة 
  .كالفمسطيني

 
فيما بينيا  اختمفتا أنيغالبية التشريعات قد أخذت بالتدرج الكمي لمعقكبة إال  أف كعمى الرغـ مف
 :كاآلتي فرعيفالباحث في  سيتناكلوكمدل تحديد التدرج كانقسمت بصدد ذلؾ كىذا ما ، بالنسبة لمطريقة

 (.فرع  ثاني) التدرج الكمي النسبي)فرع أكؿ(، ك  التدرج الكمي الثابت
 

 التدرج الكمي الثابت  :األولع الفر 
 
ىذا يا  كانت صكرة أ ثابتيف، أعمىيقصد بالتدرج الكمي الثابت أف يحدد المشرع لمعقكبة حديف أدنى ك  

عاما  عمىالعكس األ أكخاصان  عمىعامان كاأل األدنى ـ كافأ ثابتيف، ا ىمبت سكاء كاف كألالتحديد الثا
قاضي التقديرية في اختيار العقكبة المناسبة بيف ىذيف الحديف كىنا تكمف سمطة ال ،(2)خاصان  األدنى أك

كرد ظرؼ مشدد يقضي  إذاال إالجاني كالجريمة المرتكبة فال يجكز تجاكزىما ميما كانت  ظركؼ 
 األدنىقرار العقكبة بيف حدييا إف )أبة األردنيالتمييز  محكمةقضت  ليذا فقد  عقكبةلبكجكب تشديد ا

  ،(3)(عف باف العقكبة التي قضت بيا المحكمة ال تتناسب مع الفعؿ المرتكبكاالقصى فال مجاؿ لمط
مثاؿ ، ت العديد مف مكادهنتضم فقد رج الكمي الثابت. بمختمؼ صكره بالتد األردنيخذ المشرع حيث أ
( مف قانكف العقكبات كالتي حددت عقكبة جريمة االحتياؿ بالحبس مف 417) عميو مادة ما نصتذلؾ 

 .دينارمائتي  إلى دينارثالثة سنكات كبالغرامة مف مائة  إلى ثالثة اشير
 

                                                           

 .145 ص مرجع سابؽ،، السياسة الجنائية، ابراىيـ أكـر نشأت 1
 .71، مرجع سابؽ، ص العقوبةالحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير ، إبراىيـأكـر نشأت   2
 .508 الجزائية لمحكمة التمييز األردنية، ص حكاـ، مجمكع األ4930/97تمييز جزاء  3
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 .كىي كاآلتي ربع صكر مف التدرج الكميألج الباحث كعميو سيعا
 

 الثابتين الخاصين عمىواأل األدنىأواًل: العقوبات ذات الحدين 
 

عقكباتيا كؿ مرة في قانكف نابميكف كنجد أف القكانيف التي أخذت بو قد حددت ظير ىذا النظاـ أل
خاصيف فيما عدا بضعة عقكبات ذات حد كاحد كقانكف العقكبات الفرنسي، الذم  أعمىدنى ك أبحديف 
ثالث السنكات االخيرة نحك جعؿ المدل كاسعان بيف الحديف الخاصيف لمعقكبات التي خالؿ ال اتجو 

ركؼ المختمفة، لتمؾ سيما االقتصادية كذلؾ لتمكيف القاضي مف مكاجية الظ يقررىا لبعض الجرائـ، كال
كقكانيف أخرل تضمنت عددان غير قميؿ مف العقكبات ذات الحديف الخاصيف  ،(1)الجرائـ كمرتكبييا
( التي جعمت العقكبة محصكرة 321، كذلؾ في المادة)1960لسنة ( 3)رقـ األردنيكقانكف العقكبات 

التي حصرت عقكبة الحبس  (333سنكات، ككذلؾ المادة ) ثالث كأعالىمااشير  دناىا ستةأبيف حديف 
، الخاصيفذات الحديف  ف تضمف عددان محددان مف العقكباتبيف ثالثة اشير كثالثة سنكات، كقكاني

مف تحديد لعقكبة الحبس مدة ة ( مكرر 116ت عميو المادة )نتضم المصرم كمثاليا ما كقانكف العقكبات
أك  الخاصيفالعقكبات ذات الحديف  كجكدسنكات، كقكانيف يندر فييا  ستال تقؿ عف سنة كال تزيد عمى 

 قانكف العقكبات االنجميزم.كينعدـ فييا كجكد مثؿ ىذه العقكبات 
 

 الخاص الثابتين عمىالعام والحد األ األدنىثانيًا: العقوبات ذات الحد 
 

كيسمى ىذا النمط مف العقكبة بنظاـ التدريج   (2)القانكف االنجميزم نشأ ىذا النظاـ في رحاب
، خاص فقط لعقكبات الحبس المكقت كالغرامة أعمىالذم جرل عمى تثبيت حد   "جمكسكسكنيناأل"

الخاص مرتفعا  عمىالعاـ ميما كاف حدىا األ األدنىحدىا  إلىبحيث يمكف لمقاضي اف ينزؿ بالعقكبة 
ر ( مكر 206ىذا النكع مف العقكبات ىك الغالب في قانكف العقكبات المصرم، مثاؿ عمييا نص المادة )

التي تعاقب بالحبس  (307س بو كمثاؿ عمييا المادة )أال ب عددان  األردنيكما تضمنت قانكف العقكبات 
قاضي اف يعكد لمنص الذم يحدد كمف ثـ يجكز لم األدنىشير دكف تحديد لمحد أتزيد عمى ستة  مدة ال
ز لو اف يحكـ عميو نو ال يجك أال إك اكثر أ بأسبكعفيحكـ الجاني  (21الحبس كىك نص المادة ) مقدار
  .(3)النص ليذا ف سمطة القاضي مقيدة كفقان شير ألأحكاؿ عف ستة تزيد في كؿ األ بعقكبة

                                                           

 (161، ص)1963القاىرة،  )د.ف(، ،1ج ، الجرائم االقتصادية في القانون المقارنمحمكد مصطفى،  1
 .103، مرجع سابؽ، ص التفريد العقابيخالد الجبكر،  2
 األردني. 1960( لسنة 16مف قانكف العقكبات رقـ ) (316، 314، 312المكاد) ر:انظ 3
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 العام الثابتين عمىالخاص والحد األ األدنىثالثًا: العقوبات ذات الحد 

 
 بمكجب ىذا النمط يتكلى المشرع تعييف الحد األدنى الخاص لعقكبة الجريمة مع عدـ تعييف حد أعمى

ف يرتفع بيذا أحيث يككف لمقاضي ب العاـ المنصكص عميو في القانكفخاص بيا مكتفيان بالحد األعمى 
العاـ المقرر لو، لذلؾ  تتناسب مدل سمطتو التفريدية في تحديدىا  عمىالحد األ إلىالنكع مف العقكبة 

 األدنىبارتفاع الحد  يقوالعاـ، كتضي عمىالخاص كارتفاع الحد األ األدنىعكسيان مع درجة ارتفاع حدىا 
كىذا النمط غير غالب يتضمف عددان مف العقكبات المحددة  ،(1)العاـ عمىالخاص كانخفاض الحد األ

ف المصرم مثاؿ عميو نص مادة كالسكرم، كالمبناني، كيندر كجكده في القانك  األردنيطبقان لو كالقانكف 
 كأ المرتشيدة، أك عمـ بو، ككافؽ عميو مكررة عمى اف كؿ شخص عيف ألخذ العطية أك الفائ (108)
مساكية  الحبس مدة ال تقؿ عف سنة كبغرامةب ،(2)قبؿ شيئان مف ذلؾ مع عممو بسببو يعاقب أكخذ أ

 أيضان  خذ بيا المشرع المصرمألـ يكف قد تكسط في الرشكة  إذاعده بو، ك ذلؾ ك عطى أك أ لقيمة ما
يعاقب ، عمى )مف تسبب خطا في مكت شخص ( كالتي تنص238كالمادة ) (108): في المادتيف
التضييؽ مف  إلى ىدفت سمكبخطة المشرع في اتباع ىذا األك  (،شيرأعف ستة  ال تقؿبالحبس مدة 

 ضرارىاألجسامة  نظران  قتصاديةاالنكع معيف مف الجرائـ كالجرائـ ما لمكاجية ، إسمطة القاضي التقديرية
فراط في الحكـ بعقكبات قصيرة المدل كنكع مف مف اإلاكلة الحد ما لمحا  ك  ،الكطني قتصاداالعمى 

 الترشيد التشريعي لضماف حسف السياسة العقابية. 
 

 العاميين الثابتين عمىواأل األدنىرابعًا: العقوبات ذات الحدين 
 

بو التشريع الفرنسي كالبمجيكي  كيأخذسمي ىذا النمط مف العقكبات بالنظاـ التقميدم الفرنسي 
الشاقة  كبات كحدكدىا الدنيا كالعميا كاألشغاؿنكاع العقأف المشرع يحدد أكيعني ىذا النظاـ ، (3)كالمغربي

المؤقتة كاالعتقاؿ المكقت كالحبس كالغرامة في نصكص مستقمة كخاصة بتحديد العقكبة كنكعيا كعادة 
ضمف ، كقد ت(4)تشمؿ القكانيف الجنائية عمى مثؿ ىذه النصكص في بداياتيا تحت فصؿ العقكبات

                                                           

 . 85 ، المرجع السابؽ، صالحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، إبراىيـأكـر نشأت  1
ة، المنشكر في مجمة الكقائع المصري 1937(،  لسنة 58( مكرر مف قانكف العقكبات المصرم رقـ )108المادة ) 2

 ـ. 1937(، 71عدد )
 .104ص  مرجع سابق،فيد حبتكر،  3
 (25-14، المكاد )1960( لسنة 16رقـ ) انظر قانكف العقكبات األردني 4
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( التي نصت 2/110عددان مف العقكبات المقدرة عمى ىذا النمط مثاليا المادة ) األردنيقانكف العقكبات 
قانكف العقكبات المصرم عدد مف العقكبات التي خصصيا  كما تضمف ،بدة المؤ  األشغاؿعقكبة  عمى

ي نصت عمى أنو" كؿ ( الت115المشرع لبعض الجرائـ مكتفيان بذكر نكعيا كالسجف المشدد في المادة )
مكظؼ عاـ حصؿ أك حاكؿ اف يحصؿ لنفسو، أك حاكؿ اف يحصؿ لغيره بدكف حؽ عمى الربح أك 

. كيحدد القاضي في حكمو المدة المناسبة (1)منفعة مف عمؿ مف اعماؿ كظيفتو يعاقب بالسجف المشدد
 العميا العامة.الدنيا ك  يراه مع التزامو بعدـ تجاكز حدكدىالمثؿ ىذه العقكبات تبعان لما 

 
خاص لعقكبة كؿ جريمة ىك مطمب غالبية الفقياء باعتبار ذلؾ يحكؿ دكف تحكـ  أعمىف تحديد  حد إ

ف أحقكؽ المكاطنيف كحرياتيـ مف تعسؼ القضاة، كما لصيانة  ككنو ضمانان  إلىالقضاة باإلضافة 
بالقاضي عف التطرؼ في الخاص ضركرم لكفالة العدالة كتحقيؽ الردع العاـ، كالبعد  األدنىتحديد 

ف القاضي مف تفريد يالخاص لمعقكبات لتمك األدنىخر كينادم بحذؼ الحد آالرأفة في حيث يرل اتجاه 
غفاؿ البعد عف التطرؼ في تكسيع أك تصنيؼ سمطة إالعقاب تبعان لحالة المجـر الشخصية دكف 

 القاضي في التدرج الكمي لمعقكبة.
 

 لنسبي التدرج الكمي ا :ثانيال الفرع 
الخصب في العقكبات السالبة لمحرية، فإف الغرامة ىي العقكبة و كاف التدرج الكمي الثابت يجد مجال إذا

يرية بخصكصيا ديتحدد سمطة القاضي التقكما تتحدد نسبيان  كميان  المشرع نطاقان  لياالتي يحدد  الكحيدة
كيتمثؿ ذلؾ فيما تحقؽ مف  ،عف الجريمة، اما بالتدرج المكضكعي في تقدير قيمة الضرر الناشئ

المكقؼ المالي لمرتكب  إلىكذلؾ بالنظر ، بالتدرج الشخصي أككما فات مف خسارة ، كسب
 .(2)الجريمة

 
، في جرائـ االختالس كاستثمار الكظيفة بالتدرج الكمي النسبي المكضكعي األردنيقد أخذ المشرع لك  

الفائدة التي  أكعف الجريمة  الناشئمة الضرر قي إلىبالقياس  أعمىا كحد دنىأ كذلؾ حينما حدد حدان 
مف  (175)التي كاف مف المتكقع اف يحصؿ عمييا فقط فقد نصت المادة  أك الجانيحصؿ عمييا 

غير منقكلة  أكإدارة أمكاؿ منقكلة  أكشراء  أكبيع  و" مف ككؿ اليأنوعمى العقكبات االردني  قانكف 
كاـ التي تسير حد ىذه األعماؿ كخالؼ األحأترؼ غشان في فاق، لحساب إدارة عامة أكلحساب الدكلة "

                                                           

 .1937( لسنة 55( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ)115المادة ) 1
 .202 ص مرجع سابؽ، ،سمطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازيةبكار،  حاتـ مكسى 2
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إضراران باإلدارة العامة، عكقب  أكإضراران بالفريؽ اآلخر  أكذاتيان كمراعاة لفريؽ  عمييا أما لجر مغنـ
ككذلؾ ما كرد ، قيمة الضرر الناجـال تنقص عف بغرامة لحبس مف ستة اشير الى ثالث سنكات ك اب

قيمة بحيث حدد الغرامة ، مف قانكف العقكبات المتعمقة بالرشكة (178)، (170النص عمية في المكاد )
 .عيف أكقبؿ مف نقدان  أك، ما طمب المكظؼ

 ليذا سكؼ نشير الى التدرج الكمي النسبي المكضكعي أكال ثـ التدرج الكمي النسبي الشخصي ثانيا .
 
 

 التدرج الكمي النسبي الموضوعي  :اوال
 يتجو  كاالختالس، كالرشكة ، االقتصاديةلجرائـ التي يككف محميا ماالن، كالجرائـ في ايسكد ىذا النمط 

قيمة الفائدة التي  أكقيمة الضرر المترتب عمى الجريمة  إلىالمشرع نحك تحديد مقدار العقاب بالقياس 
مف قيمة  الضرر  (%100) أك (%50)حصؿ عمييا الجاني منيا كتسمى بالغرامة النسبية كأف تككف 

 األدنىتحديد حدييا  ي جرلالغرامات النسبية الت الربح كتشمؿ قاعدة التدرج الكمي المكضكعي، أك
، بيذه الطريقة حديياتـ تحديد احد  أك، الفائدة أكقيمة الضرر  إلىعمى نحك متفاكت بالقياس  عمىكاأل
كحد عاـ لجميع  أك، بالذات المقررة اآلخر بمبمغ معيف ثابت كحد خاص لمغرامة تحديد الحد جرلكما 

  .الغرامات
 

 إلىضافة باإل يحكـ بيا ، حيث الغرامة النسبيةب (2فقرة ) (74خذ المشرع الفمسطيني في المادة )أكقد 
رادىا الجاني أ كأصمية بنسبة تتفؽ مع الضرر الناتج مف الجريمة اك المصمحة التي حققيا العقكبة األ

مة كاحدة عمى كجو التضامف سكاء اكانكا فاعميف اـ مف الجريمة كيحكـ بيا عمى المتيميف في جري
  .(1).مالـ ينص القانكف عمى خالؼ  ذلؾشركاء 

 
 النسبين عمىواأل األدنىالغرامات ذات الحدين  -1

عمييا الجاني منيا  الفائدة التي حصؿ أكعف الجريمة  الناشئقيمة الضرر  إلىيجرم تحديدىا بالقياس 
حددت غرامة ال تقؿ عف ثالثة ( مف قانكف العقكبات الفرنسي التي 135) عميو المادة ما نصتكمثاليا 

تعامؿ بيا بعد  ثـ التي اخذىا الجاني باعتبارىا جيدة قيمة العممة المزيفة مثاؿ أ كال تزيد عف ستة مثاؿأ
 .(2)حاؿ عف خمسيف الؼ فرنؾ بأمتقؿ  ف الأعممو بعيبيا عمى 

                                                           

 الكطنية. المؤسسات(، مف مشركع مسكدة قانكف العقكبات الفمسطيني المطركح لمنقاش عمى 74انظر: المادة ) 1
 .100 ص مرجع سابؽ، ،الحدود القانونية لسمطة الجنائي في تقدير العقوبةأكـر نشأت إبراىيـ  2
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 .النسبي عمىالثابت والحد األ األدنىالغرامات ذات الحد  -2
 الناشئقيمة الضرر  إلىبالقياس  عمىحدىا األليا كيعيف  معينا كحد ادنى مشرع مبمغان بحيث يحدد ال

كمثاليا في القانكف الفرنسي  ،كاف يؤمؿ الحصكؿ عمييا أكالجاني حصؿ الفائدة التي  أكجريمة العف 
كال تزيد عمى ، سيف الؼ فرنؾالتي تحدد غرامة ال تقؿ عف مائة كخم، (177) المادة عميوما نصت 

قانكف العقكبات  فم( 103)تقابميا المادة  ،المرتشيظؼ عد بو المك ك  أكعطى أ ضعؼ قيمة ما
ممكظؼ ل ك كعد بياأعطى أعف الؼ جنيو كال تزيد عمى ما  ال تقؿغرامة )المصرم التي تنص عمى 

 .1998 لسنة (20رقـ ) األردنيمف قانكف الجمارؾ   (211كالمادة )( المرتشي
 
 الثابت. عمىالنسبي والحد األ األدنىالغرامات ذات الحد  -3

 ضرار الناجمة عف الجريمة كالفكائدقيمة األ إلىاستنادا  األدنىحدد المشرع حدىا  ىي غرامات
 ما نصتكمثاؿ عمييا ، عاـ لمغرامة أعمى بالمبمغ المحدد كحد عمىف حدىا األعييكي منيا، المتحصمة
بحكـ كاحد  متيميف حكـ عمى جممة إذا) :أنوعمى ، قانكف العقكبات المصرم ( مف44) عميو المادة

ينص الحكـ عمى  بيا لـ االلتزاـيككنكف متضامنيف في  نيـإف لجريمة كاحدة فاعميف كانكا أك شركاء
 .(1)(خالؼ ذلؾ

 
ة غرام فرض إلىبقاعدة التدرج الكمي النسبي المكضكعي قد تؤدم  األخذف يرل جانب مف الفقو أ

فتستبدؿ بعقكبة الحبس التي لـ  ،دفعيا عف تتناسب مع حالة المحككـ عميو المادية كيعجزجسمية ال 
 غير مجدية في حالة غرامة تافيةالحكـ ب إلى بيذه القاعدة األخذدم ؤ كما قد ي ،صالن أيستيدفيا المشرع 

الحيمكلة دكف انتفاع  اإلمكافب أنوكما  ،مقياس لتحديد ىذه الغرامةك المتخذةالفائدة ك قيمة الضرر  ضآلة
مكاؿ التي حصؿ األ ةمصادر  أكبالفائدة التي حصؿ عمييا مف الجريمة بكسائؿ قانكنية اخرل المجـر 

التي اكجبت  ( مف قانكف العقكبات المصرم130) نصت عميو المادة عمييا الجاني مف الجريمة مثؿ ما
برد الشي المغتصب اك  اك منقكالن  عقاران  عمى المكظؼ الحككمي الذم يغتصب بناء عمى سطكة كظيفتو

لمصادرة كعقكبة تبعية في باإلضافة إلى أف القانكف المصرم نص عمى ا ف لـ يكجد عينان إقيمتو 
كالمشرع  األردنيمف قانكف العقكبات  (42في المادة ) األردنيككذلؾ فعؿ المشرع  ،(24المادة)

كالمادة  (101المشرع الفمسطيني في المكاد )ؾ ككذل ،مف قانكف العقكبات( 24)المصرم في المادة 
)يحكـ في  االحكاؿ جميعيا  ت عمى:حيث نص مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني (290)

ال تزيد عمى  ةك االتجار بالنقكد كبغرامة ماليأك الكسيط عمى سبيؿ الرشكة أبمصادرة ما يدفعو الراشي 
 .ك ما كعد بو متى كاف ذلؾ ممكنان أعطى أما 

                                                           

 .1937( لسنة 58( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ) 44) المادة 1
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 التدرج الكمي النسبي الشخصي :ثانياً 
 

ىذا النكع مف التدرج يعتمد عمى الدخؿ اليكمي لمفرد، بحيث يمكف لمقاضي  الحكـ عمى الجاني بكحدة 
ىك القيمة  تكفيره يكميان  المبمغ الذم يستطيع المحككـ عميةمساكية لمقدار دخمو اليكمي بحيث يككف 

العاـ  عمىثاليا قانكف العقكبات السكيدم التي جعؿ الحد األلكؿ كحدة أم لكؿ يكـ غرامة كمالنقدية 
فيك مائة كعشركف كحدة ككما جعؿ  القيمة النقدية لكؿ كحدة  عمىحدىا األ كاحدة، أمالمغرامة كحدة 

 عمى األكثر.ف رك ك كف كاحد عمى األقؿ ثالثمائة رك ك ك
 

تحدد تبعان لمدخؿ اليكمي لمرتكب بالتدرج الكمي الشخصي لمغرامة كالتي ت األردنيكلـ يأخذ المشرع 
نما اخذ بيا قانكف العقكبات، الجريمة الذىف اف المشرع  إلى، كقد يتبادر (1)1992الفرنسي لسنة  كا 
حؽ قانكف العقكبات  (27/2) خذ بمبدأ التدرج النسبي الكمي لمغرامة حينما اجاز في المادةأقد  األردني

ف ىذا ال ينفي العقكبة المحككـ بيا أالثة شيكر بالغرامة إال تزيد مدتو ث استبداؿ عقكبة الحبس التي ال
ف أاصال بالحبس ىي الحبس كليس الغرامة كاألمر متركؾ فييا لسمطة القاضي الجزائي التقديرية، كلو 

 يستبدؿ أك ال يستبدؿ كال رقابة عميو في ذلؾ.
التناسب بيف الغرامة كخطأ  بالرغـ مف تحقيؽ قاعدة التدرج الكمي النسبي الشخصي لمعدالة مف خالؿ

المجـر كقدرتو عمى دفعيا ,إال أنيا مرىقة لمقاضي بالنظر لما تتطمبو مف حسمب دقيؽ ,باالضافة الى 
 تعذر تطبيقيا عندما ال يككف لممجـر أم دخؿ عمى االطالؽ .

 الثاني: سمطة القاضي في االختيار النوعي لمعقوبةالمطمب 
 

حرية كاممة في الحكـ بالعقكبة التي يراىا مناسبة مف بيف  قاضييتـ منح  ال ىذا النظاـ بمكجب
مراعيان في ذلؾ شخصية المجـر كظركفو كمالبسات جريمتو ، العقكبات التي رصدىا المشرع لمجريمة

 .(2)ضمف مكجيات السياسة الجنائية المعاصرة
 

                                                           

 أف( مف القانكف المذككر عمى انو" اذا كانت الجاني معاقبان عميو بالحبس يجكز لممحكمة  5فقرة ) 31المادة  ؼتضي 1
الذم بحدده القاضي لمغرامة اليكمية لمدة عدد معيف  اإلجماليتقضي بالغرامة اليكمية باف يدفع المحكـك عميو المبمغ 

يزيد  أفكال يجكز  كأعبائوالغرامة مع مراعاة دخؿ المتيـ  أياــك مف الخزانة العامة, كيتحدد مبمغ كؿ ي إلى األياـمف 
 تزيد عمى ثالثمائة كستيف يكمان. أفظركؼ الجريمة, كال يجكز  إلىالغرامة بالنظر  أياـالفترة كذلؾ كما يتحدد عدد 

 .163بؽ، ص ساالمرجع ال ،سمطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية حاتـ حسف مكسى بكار، 2
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نظامي العقكبات  إلىاف سمطة القاضي في االختيار النكعي لمعقكبة تستند  إلىكيشير الباحث 
عا مف سمطة القاضي التقديرية كحققا نصران لمبدأ تفريد العقاب التخييرية كالعقكبات البديمة المذيف كس

نظاـ العقكبات ( ك كؿأفرع ) نظاـ العقكبات التخييرية: كلو الباحث في الفرعييف التالييفسيتنا كىذا ما
 (.فرع ثاني) البديمة
 تخييرية: نظام العقوبات الاألول الفرع

 
يمكف القكؿ اف العقكبات التخييرية ليست سكل نتيجة لما كاف قد دعا اليو جارسكف كاقره سالي عف  

ى مشينة األكليف مف العقكبات تنظرية العقكبة المتكازية كالتي تتمخص في كضع المشرع عقكبتيف اثن
مف احدل المجمكعتيف ك غير مشينة يترؾ لمقاضي سمطة اختيار العقكبة المناسبة  كالثانية عقكبات

، النكععقكبتيف مختمفتي  بإحدلى المجـر في الحكـ عم لمقاضي حرية االختيار ىذا النظاـ بترؾ يقضي
محددة لمجريمة ، اكثر مختمفة النكع أكعقكبات  عقكبتيف مف بيف ثالث أكبعقكبة كاحدة  أك بكمييما أك

سمطة  لذلؾ سكؼ يتناكؿ الباحث .(2)لمقاضي التقديرية السمطةكيعد ىذا النظاـ جكىر  .(1)ةالمرتكب
 :عمى النحك التالياالختيار النكعي لمعقكبة  القاضي في

 
 المطمؽ ة نظاـ العقكبات التخييري :كالأ

 المقيد  ةنظاـ العقكبات التخييري: ثانيا
 
 
 المطمق أورية الحرة ينظام العقوبات التخي :والً أ
 

يتمتع القاضي بحرية اختيار تامة في الحكـ و مكجبـ  كببيذا النظا األخذ ىلالجأت عدة تشريعات 
 ف أمعينة في االختيار ك  ع ايو قاعدةبالعقكبة التي يراىا مف ضمف العقكبات المقررة لمجريمة دكف اتبا

 ارتكاب ىعم شخصية المجـر كظركفو كالباعثاة عميو مراعالحديثة تكجب  نت السياسة الجنائيةكا
ف نعرؼ ىذا النظاـ بانو ىك أكيمكننا  ة،مف بيف العقكبات المقرر  ةالمالئم بةعقك العند اختيار  ةالجريم

 خطكرةسمطو القاضي مع ما يحممو ىذا المكقؼ مف  إلىفيو  ةالنظاـ الذم يترؾ امر اختيار العقكب

                                                           

 .108 المرجع سابؽ، ص الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي التقديرية،، إبراىيـأكـر نشأت   1
، مصر، ةدار المطبكعات الجامعيلمقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة،  ةالتقديري ةالسمطمحمد عمي الكيؾ،  2

 .103 ، ص2007
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مره في  ألكؿكيرجع زمف ظيكر ىذا النظاـ  ةتكمف في احتماؿ التعسؼ في استعماؿ ىذه السمط
 .(1)1876 سنةعقكبات االيطالي لمشركع قانكف ال

ف يختار أجازت لمقاضي أكالتي  (92) كف العقكبات المصرم المادةتضمنو قان مثمة ماكمف األ 
تخييرية المطمؽ في العديد مف كذلؾ بنظاـ العقكبات ال األردنياالعداـ كالسجف المؤبد كقد اخذ المشرع 

و مف استكفى حقو بنفس أنو( كالتي تضمنت 233) ت عميو المادةصن ده كمف االمثمة عمى ذلؾ مامكا
ف يراجع في ذلؾ الحاؿ السمطة ذات العالقة عكقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال أكىك قادر عمى 

 .(2)العقكبتيف كمتا ىاتيف أكبغرامة ال تقؿ عف خمسيف ديناران  أكتزيد عمى ستو اشير 
 

الحرة اذ ال تتضمف نصكصو سكل العقكبات التخييرية الفرنسي مف القكانيف التي تقؿ فييا  لقانكفكيعد ا
الغرامة كما في  أكبضعو جنح  كمخالفات اجيز لمقاضي معاقبة مرتكبيا عمى سبيؿ التخيير بالحبس 

 (.136،471يف)كما في المادت ،معان  أك بيماالغرامة  أك( كبالحبس 401/1المادة)
 
يعكد لمقاضي فال يجكز لو  ت التخييرية المطمؽ انمااف الخيار في تطبيؽ العقكبا إلىىنا نكد االشارة ك 

كبطالنو  ضحكمو باطؿ يستكجب النق أنوذلؾ ف ما قرر إذاف، الميتـ بام مف تمؾ العقكبات اف يخير
اليمنية، فقد قضت باف الحكـ في تخيير المحكـك كدتو محكمة التمييز أما  كىذا ،متعمؽ بالنظاـ العاـ

 .(3) رامة باطؿ، كبطالنو متعمؽ بالنظاـ العاـعميو بيف عقكبة الحبس أك الغ
 

كثر مالئمة لشخص الجاني كالجريمة المرتكبة ىك بما يراه أف العبرة في أم العقكبات أكيرل الباحث 
 .عامة الناس أكالمتيـ  مأئمان بصكرة مجردة بغض النظر عف ر القاضي مال

 

 ةنظام العقوبات التخييرية المقيد :ثانياً 
 

يفرض عمى  أنو إال، في نكعيا المتميزةـ يضع المشرع عددا مف العقكبات التخييرية في ىذا النظا
فيك يختمؼ عف النظاـ  يا.مراعات كيحدده بقيكد معينة ينبغي عميو، القاضي تكقيع عقكبة محددة بذاتيا

 نةمتبايفقد يحدد المشرع عقكبات ، مقيدةاضي في اختيار العقكبة المالئمة اف سمطة الق السابؽ في
بخطكرة  أكبجسامتيا  أك، بمدل المالئمة أكعمى ارتكابيا  مة المرتكبة كيأخذ القاضي بالباعثلمجري

                                                           

 111 مرجع سابؽ، ص ،لتدابير االحترازيةسمطة القاضي في تقدير العقوبة واحاتـ بكار،  1
 .1960( لسنة 16رقـ ) ، مف قانكف العقكبات األردني207، 186, 183, 181، 180انظر المكاد:  2
 . 161ص المرجع السابق، ، فيد حبتكر 3
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ربع صكر أمرتكبيا كيرل البعض اف نظاـ العقكبات التخييرية يقيد احيانان ببعض القيكد كليذا النظاـ 
 ىي:

 

في  متباينتيفكبتيف اف يضع المشرع عق مقتضاه :عقوبات التخييرية المقيدة بالباعثنظام ال -أ 
 كمنعو مف الحكـ ـ القاضي باف يحكـ بالعقكبة االشدالشدة عمى سبيؿ التخيير لمجريمة مع الزا

( مف 20عميو المادة) ما نصتث عمى اقترافيا دنيئان مثاؿ ذلؾ بالعقكبة االخؼ عندما يككف الباع
الشاقة  األشغاؿالختيار بيف يسمح القانكف با " حينماأنوقانكف العقكبات االلماني التي تنص عمى 

، (1)الشاقة عمى مف تبيف ارتكابو الجريمة بباعث دنيء األشغاؿيمكف  فقط فرض  أنوكالسجف ف
اف ىذا النظاـ نشير الى ك  .234 المادةكقد اخذ المشرع المصرم بيذا النظاـ مثاؿ ذلؾ نص 

 "جارسكف"عني بو الفقيو  في نمكذجيا الذم ةالعقكبات المتكازي ةلنظري كاف في حقيقتو تطبيقان 
كقد أجازت محكمة االستئناؼ الفمسطينية األخذ بالباعث عمى ارتكاب الجريمة لدل تقدير  .(2)

العقكبة جاء في حيثيات حكميا حيث أنو بالنسبة لمشؽ الثاني مف استئناؼ النيابة كىك تشديد 
ى ارتكاب الجريمة كأف ث عمألكؿ فإف ىذه المحكمة تراعي الباعالعقكبة بالنسبة لممستأنؼ ا

المغدكر حاكؿ العبث بعرض المستأنؼ ضده األكؿ كأف ثكرة الشباب كمعرفتو بالماضي السيء 
يتعيف  في اعترافو الذم كاف الدليؿ الرئيسي إلدانتو مماالمضمار كىذا ما كرد  لممغدكر في ىذا

 .(3)كفؽ ما نص عميو مف عقكبة معو تأييد الحكـ المستأنؼ
 

مع  عقكبةمدل تناسب ال ةالمقصكد بالمالءم بالمالئمة : ات التخييرية المقيدةوبنظام العق  -ب 
ز القانكف لمقاضي اجا إذا أنومقتضاه  المكضكعيةكظركؼ جريمتو  الشخصيةظركؼ المتيـ 
 إذاال يحكـ بالعقكبة السالبة لمحرية اال  أنوعقكبة سالبة لمحرية كعقكبة الغرامة فاالختيار بيف 
المكضكعية  توكظركؼ جريم الشخصية وجـر في ضكء ظركفمرامة غير مالئـ لمكاف الحكـ بالغ

اعتبار الغرامة عقكبة اساسية كاعتبار العقكبة السالبة  إلىرغبة المشرع في تنبيو القاضي كذلؾ 
. مثاؿ ريبالعقكبتيف عمى سبيؿ التخي عمييالمحرية بمثابة عقكبة استثنائية بالنسبة لمجرائـ المعاقب 

 خكؿ إذا أنو( مف قانكف العقكبات البكلكني التي نصت عمى 57/2) عميو المادة نصتما ذلؾ 
غرامة فاف المحكمة ال تحكـ السالبة لمحرية كعقكبة البيف العقكبة القانكف لممحكمة سمطة االختيار 

                                                           

 .110 ص، مرجع سابق، الجبكرخالد  د. 1 
 98 ، صالمرجع السابقمحمد الكيؾ،  2
 .277، ص 2003 عماف، ، دار الفكر العربي،قانون العقوبات الفمسطينيمبادئ عبد القادر جرادة،  3
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 ةحريف المالحظ اف ترؾ الأغير  حكـ بالغرامة غير مالئـ.كاف ال إذاال إبالعقكبة السالبة لمحرية 
 .كامالن  كبالتالي يجب تحديدىا تحديدان ، كتكسيع مجاؿ التخيير قد يحير القاضي كيربكو

 
: كتككف عندما يحدد المشرع خطورة المجرمو  نظام العقوبات التخييرية المقيد بجسامة الجريمة -ج 

 الفعؿ ةكانت طبيع إذاالتطبيؽ  ةشد كاجباأل عقكبةكتككف ال، عقكبتيف عمى سبيؿ التخيير ةلمجريم
كاف  إذاك أ ،تجعؿ الفعؿ بشعان  الجريمةب المحيطةكالطريقة التي ارتكب بيا ككذلؾ الظركؼ 

السجف المؤبد  عقكبةف يخير القاضي بيف أكشد األ عقكبةا يتطمب تكقيع المم المجـر خطران 
 الجريمةك كانت أ كاف المجـر خطران  إذاعداـ تطبؽ اإل عقكبةف أعمى  ةمعين جريمةعداـ في كاإل
عندما  بأنو( مف قانكف العقكبات اليكناني الذم يقضي 86) عميو المادة ما نصتكىذا  ،ةبشع
ف العقكبة إعداـ عمى سبيؿ التخيير فمة عقكبة السجف المؤبد كعقكبة اإلالقانكف لمجري يحدد
خرل بكجو الظركؼ األك كانت طبيعة الفعؿ كالطريقة التي ارتكب بيا  إذا التي تطبؽخيرة ىي األ

 مف العاـ كىناكاف المجـر مف الخطريف عمى األ إذا أكعؿ مف ىذا الفعؿ جريمة بشعة عاـ تج
الشركط طبقت العقكبة تكافرت  ماال يمتمؾ القاضي سمطة اختيار العقكبة المالئمة متى  يضان أ

 .كأىدافوف ىذا النظاـ ال يتفؽ مع مفاىيـ التفريد القضائي أ ىلإكيشير الباحث ىنا  .(1)الشديدة
 
 يجد ىذا النظاـ تطبيقو في قانكف العقكبات :أخرى شروطم العقوبات التخييرية المقيد بتوافر نظا -د 

عقكبة  أكبالمخالفات  خاصا، داريان إ ع لبعض الجرائـ االقتصادية جزاءن حيث حدد المشر ، الركسي
جزاء  عيبشرط سبؽ تكق، جنحةتكقيع عقكبة ال فييا القاضيمع تقييد الحالة التي يجكز  جنحة

شرط ممارستو لمصناعة المحظكرة عمى نطاؽ  أك، كاقعة مماثمة ادارم عمى مرتكب الجريمة عف
كاسع كجريمة ممارسة نشاط اقتصادم محظكر عمى االفراد مثؿ بيع كحيازة المشركبات الركحية 

 .(2)بطريقة غير مشركعة
 

التفريد القضائي لمعقاب لما  فضؿ كسائؿأنظاـ العقكبات التخييرية يعد مف ف أب نرل  ما تقدـعمى  بناءن 
بما ، الحرة يةنظاـ العقكبات التخيير  ف أمة حيث يمنحو لمقاضي مف مجاؿ في اختيار العقكبة المالئ

التفريد القضائي في  حقؽالعقكبات المتعددة ي أك مف حرية االختيار بيف العقكبتيف يمنحو لمقاضي
                                                           

 ةجامع في التفريد العقابي في ظل التشريعات الجزائية األردنية، التقديريةحدود سمطة  القاضي صالح كنعاف،  1
 . 85 ص ،2014ة، عماف، عماف العربي

، ط 1ج جراءات الجنائية، العامة واإل حكامارن، األالجرائم االقتصادية في القانون المقأنظر: د. محمكد مصطفى،  2
 41 ص ,1979 )د.ف(، ،2
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ف يسمب أنيا تسمح لممشرع بإف ،دةالمقي التخييريةفي نظاـ العقكبات  ما تقييد القاضيأ، فضؿ صكرة لوأ
متفريد ليمة يرية مف كسيقمب نظاـ العقكبات التخ إلىتؤدم  خرل كماعطاه لو بيده األأالقاضي ما 

 كىذا متعارض مع فكرة التفريد القضائي.، تفريد القانكنيكسيمة لم إلىالقضائي 
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 الثاني: نظام العقوبات البديمة. الفرع
 

يجاد بدائؿ لتمؾ إ إلى جنائيةت التشريعات الأمد لجاأل قصيرة حريةلم سالبةال عقكبةال لءمساك لمحد مف 
تمكنو مف تحقيؽ التفريد القضائي عمى  ةتقديري ةعطاء القاضي الجزائي سمطإ إلىالعقكبات تيدؼ 

 ـك جديد منذيكمف البديمةظير مصطمح العقكبات حيث   ةقتضيات العدالالنحك الذم يتفؽ مع م
 ةسالمياإل ةكال سيما الشريع ة،ديمتعكد لمتشريعات الق ةكره التاريخيف جذأال إمنتصؼ القرف الماضي 

عفك كلي  ةشريط ةالمالي عقكبةالقصاص لمقاتؿ العمد بال عقكبةالحكـ باستبداؿ  يةفقد اعطت صالح
ما فعؿ رسكؿ اهلل ك ةلعاما ةالعمؿ لممصمح عقكبةسير بالقتؿ لأل عقكبةالمجني عميو ككذلؾ استبداؿ 

ما عد وا  ما منا بفإ: )لىاقاؿ تع، (1)ةالمالي عقكبةبال ستبداؿاالك أدر ب بأسرلعميو كسمـ  صمى اهلل
 .(2)(فداءً 
 

 :مطمب دراسة نطاؽ كصكر العقكبات البديمة عمى النحك التاليىذا الفي كسيتناكؿ الباحث 
 
 يانطاقو  ماىية العقوبات البديمة :الً أو 
 

صالحوالجاني  كتأىيؿيسي مف العقكبة ىك تحقيؽ الردع اليدؼ الرئن إ كاعادتو الى حظيرة المجتمع  كا 
نظاـ عقكبات بديمة تحقؽ ىذا اليدؼ كفي نفس  إليجادفسعت المجتمعات الحديثة  مكاطف صالح ,

 الكقت تتجنب سمبيات العقكبات القصيرة المدة كاضرارىا. 
 

حالؿ عقكبة غير سالبة لمحرية إنو نظاـ يتيح فإلبة لمحرية، الساكفي مفيكـ العقكبات البديمة لمعقكبات 
العقكبة  إلحالؿح تقديرىا لقاضي المكضكع جتكافرت شركط ير  إذاحرية قضائيان محؿ عقكبة سالبة لم

 إذادانة اك بعده كيتـ ذلؾ عند تعذر تنفيذ العقكبة االصمية اك حكـ اإل فضمكسكاء تـ ىذا االحالؿ 
 ،(3)كثر مالئمة مف حيث التنفيذ بالقياس الى العقكبة المحككـ بيا بحؽ الجانيأة كانت العقكبة البديم

                                                           

كالقانكف،  التشريع، مجمة دراسات عمـك الحمول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديمةفيد الكساسبة،  1
 . 732 ص ،2013 الجامعة األردنية، عماف، (،2(.عدد )40المجمد)

 (.4 آية:سكره محمد، ) 2
 ، ص2000 ،، دار النيضة العربية، القاىرةبدائل العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدةـ محمد العتيمي، جاس 3

1198. 
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ثار السمبية لمسجف التي قد التي تكفؿ صيانة الجاني مف اآل نيا العقكبات كالتدابيرأب يضان أكعرفت 
 .(1)ساس عممي سميـألى إ دان اصرار عمى ىذه العقكبات استنمة مبرر لإلف يككف ثأتترتب دكف 

 

يا انيا تخضع لمبدأ الشرعية كانيا أىمكـ العقكبات البديمة السالبة لمحرية عمى عدة خصائص كتق
معنى انو ال جريمة كال عقكبة اال بنص فالقانكف ىك الذم ب ؛ةيكتخضع لمبدأ الشرع شخصيةقضائية 

يقة مرنة يحدد ماىي العقكبة التي سيتـ استبداليا، اال انو يجب النظر الى شرعية ىذه العقكبات بطر 
ف يحدد العقكبة كنمط كمقدار العقكبة أعطاء سمطة تقديرية لمقاضي مف خالؿ نص القانكف بإبمعنى 

ف أنيا يجب أكىي قضائية بمعنى  (2)البديمة فيي تتناسب مع الجريمة المرتكبة ككضع حالة الجاني
ماـ القاضي أمف تحقيؽ يا إجراءاتة بكافة لدالمحاكمة العا أخضكع الجاني لمبدبحكـ قضائي بعد تككف 

مف ناحية اقتصارىا عمى الجاني ر شخصية تبكتع ،خرلأ إجراءاتية أك أكجو دفاع المتيـ أكسماع 
ىدافيا ىي تحقيؽ الردع أ أىـ مف فأخرل ة األيكالخاصأفراد أسرتو،  مفمتد الى غيره ت ، كالهكحد

 كتيذيب كاصالح الجاني. 
 

يقكـ عمى تخكيؿ القانكف لمقاضي سمطو احالؿ   ىذا النظاـ فإف مةنطاق العقوبات البديأما بخصوص 
ميما كاف نكع مف نكع اخر يمكف الحكـ بيا اك تـ الحكـ بيا عمى مجـر  عقكبةمعينو محؿ  عقكبة

التي يجكز لمقاضي اف  عقكبةالتي يمكف الحكـ بيا اك تـ الحكـ بيا كال عقكبةجريمتو ككاضح اف ال
 ةالبديم عقكبةكيمكف القكؿ باف البديمة،  ةكالثاني ةأصميى األكلنما تعتبر ا  ك ، سّيافيحميا محميا ال تعتبر 

ك ، أك كجكد احتماؿ بتعذر تنفيذىاأ ةصمياأل ةعند تعذر تنفيذ العقكب ةصمياال ةعقكبالىي كسيمو كفاء ب
ف بغض النظر ع الشخصيةالمجـر  ةلحال ةصمياأل عقكبةكثر مف الأ ةالبديم عقكبةال ةالعتقاد بمالءم

 .(3)التي ارتكبيا الجريمةظركؼ 
 

، (131في المادة) فقد جاء القانكف الفرنسي  يمةمن العقوبات البد المقارنة ما عن موقف التشريعاتأ 
كقد تمثمت العقكبات البديمة في الجنح في القانكف الفرنسي ، بديمة في الجنحالحيث نص عمى العقكبات 

، (4)المقيدة لمحقكؽ أكلممصمحة العامة كالعقكبات السالبة  في عقكبة الغرامة اليكمية كعقكبة العمؿ

                                                           

 .2ص   )د.ت(، ، المركز العربي لمبحكث كالدراسات، قطر،والمأمولالعقوبات البديمة بين الواقع أحمد البراؾ،  1
رسالة ماجستير، جامعة الحاج ، محرية في التشريع الجزائيالقيمة العقابية لمعقوبة السالبة ل، بكىنتالة ياسيف 2

 .97-96 ص، 2011 ،الجزائر ،خضربانتو
 .109 ، المرجع السابؽ، صالعقوبةالحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير ، نشأتأكـر  3
دار النيضة العربية، القاىرة، ، القسم العام تعميق عمى قانون العقوبات الفرنسي الجديد،أنظر: شريؼ سيد كامؿ،   4

 .138، ص 1998، 1ط 
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كبيذا فاف القانكف الفرنسي قد حدد نطاؽ تطبيؽ العقكبات البديمة في الجنح فقط دكف الجنايات 
كبالمقارنة مع القكانيف االخرل نجد اف قانكف الجرائـ كالعقكبات اليمني نص عمى ىذا ، كالمخالفات
العمؿ  عقكبةبالحبس حيث اجاز لممحكمة استبداؿ ، فيـك التفريد القضائيكرة تتفؽ مع مالنظاـ بص

الجسمية فيي غير مشمكلة بيذا النظاـ في ما العقكبات أ ، (1)عمى ثالثة سنكات لزامي مدة ال تزيداإل
  القانكف اليمني المعاقب عمييا بالحبس مدة تزيد عمى ثالث سنكات.

 
مف التشريع األردني كالفمسطيني كالمصرم مف العقكبات  كسيتناكؿ الباحث الحديث عف مكقؼ كالن 
 البديمة لدل استعراضو صكر ىذه العقكبات.

 
 .البديمة صور العقوبات :ثانيا

 منيا: متعددةقضائيان يظير مف خالؿ صكر العقكبة  ستبداؿاف أمف خالؿ التشريعات المقارنة نجد 
 :سالبة لمحريةالغرامة بعقوبة استبدال عقوبة  -أ
 

 عقكبة الحبس محؿ عقكبةك  حريةلم سالبة عقكبةاحالؿ  ةف القاضي لو سمطأه الصكرة ىذ كمفاد
حكاؿ الجاني المالية ال أف أحكاؿ التي يرل فييا القاضي كذلؾ في األ، عمى مرتكب الجريمة الغرامة
طبقان ليذا العقكبة  استبداؿما حكـ بيا. كمف التشريعات التي تجيز  إذا، (2)بدفع الغرامةلو تسمح 
 .(51المادة:) المبناني كقانكف العقكبات (450 )المادة: السكرم قانكف العقكبات، النظاـ

الحجز بدالن مف عقكبة الغرامة تكقيع عقكبة يجيز لمقاضي الذم ، قانكف العقكبات السكيسرمككذلؾ 
لـ  األردنيصرم ك ف المشرعيف المأكيشير الباحث  .(3)قدـ الجاني الدليؿ عمى عدـ امكاف دفعيا متى

 . مف صكر العقكبات البديمة الصكرة يعرفا ىذه
 
 العمل  عقوبةب الغرامةتبدال عقوبة اس -ب

 ةبسب حالتو المادي، محككـ بيا عميو عقكبةك الغرامةكمفادىا اف المحككـ عميو الذم لـ يستطع دفع 
تقكيمي لكؿ  كذلؾ بمعدؿ  ،ةالغراممف  كيمي بدالن بعمؿ تقعميو ف تحكـ أ لممحكمةنو يمكف إف ةالنسبي

الذم ، األثيكبيالعقكبات  مثاؿ ذلؾ قانكف الكاجب دفعيا  الغرامةيكـ عمؿ يقابميا خصـ مبمغ مف 

                                                           

 .285 الرياض، صة، العام اإلدارةمعيد ة، المعاصر  الجنائيةالتعزيز واالتجاىات د. عبد الفتاح خضر،   1
، رسالة حدود سمطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي في ظل التشريعات الجزائية األردنيةصالح أحمد كنعاف،  2

   . 87 ص (،2014عماف، ) ، جامعة عماف العربية،ماجستير
 .167، ص سابؽفيد حبتكر، مرجع   3
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بمعدؿ  الغرامةمف  بدالن  ،خرلأ ةعام ةىيئ ةيأ ةك لمنفعأالدكؿ  ةف يحكـ بعمؿ لمصمحأيجيز لمقاضي 
يقؿ  عميو عمى اف ال سط الكسب العادم لممحككـلمتك  يحدد تبعان  الغرامةيكـ كاحد مقابؿ جزء مف مبمغ 

 .(1)(91) المادةعف دكالر كاحد )
ف منح ألمغرامة طبقان لمنسبة المعينة في النص. كيرل البعض  ةف يحدد مدة العمؿ المكازيأعميو ك  

سمطة استبداؿ الحبس  فضؿ مف تخكيموأ، القاضي سمطة استبداؿ العمؿ بالغرامة المتعذر تحصيميا
 المكسرذ يدفع إ، ماـ القانكفأبقاعدة المساكاة  األخيرةخالؿ الطريقة مة في مثؿ ىذه الحالة نظران إلرابالغ

بينما يزج المحكـك عميو بالغرامة المعدـ بالسجف ، الغرامة فينجك مف التعرض لعقكبة الحبس البديمة
في المادة  ت البمغارمخذت بيذا النظاـ قانكف العقكباأ. كمف التشريعات التي (2)دائياألعجزه عف 

مف صكر  ةلصكر اىذا  األردنيكلـ يعرؼ المشرعيف المصرم ك  (.87)في المادة  رتغاليبكال، (27/2)
 .ةالعقكبات البديم

 
 
  ةالغرام عقوبةب ةلمحري سالبةوبة استبدال عق -ج

ف حالة القاضي م رألتى ما مكذلؾ ، ةلمحري ةالسالب ةمحؿ العقكب (3)ةىذه الصكرة تحؿ الغرامكفي 
بيف  الصدارةمكاف  أاليكـ تتبك  ةفالغرام ؛إلصالحوف عقكبة الغرامة تكفي إ، الجاني كظركؼ جريمتو

كمف جية اخرل  شيئان  ةفيي ال تكمؼ الدكل ة،يتيا االقتصاديىمكذلؾ أل المدة قصيرةبدائؿ العقكبات 
 مركنتيا كمؤامتيا لحالةالتطبيؽ ل ةا سيمنيأكما ة، ؿ يعكد بالفائدة عمى خزينو الدكلفيي مصدر دخ
مثاؿ ذلؾ  لممحكـك عميو. المالية الذمةنيا تمس أل ؛اإليالـكانطكائيا عمى قدر مف ، المحككـ عميو

شير أ ةيد عف ثالثالحبس الذم ال يز  عقكبةف يستبدؿ أ لمقاضي الذم يجيز، لمانيقانكف العقكبات األ
 ة.الغرام عقكبةب

كرة سياسة الجنائية لممشرع في ىذه الصالف أحيث ، الجنائيةالتشريعات  معظـكىذه الصكرة سادت في 
عادةالجاني  تأىيؿفي  المساىمةىي  عقكبة الحبس  مساكئذلؾ بغية الحد مف ، في المجتمع اقامتو كا 

 لممحكمةف أمف قانكف العقكبات  100/2 المادةفقد اجازت  األردنيكعف مكقؼ المشرع  القصيرة المدة.
مف ارتكب  ةلمصمحة التقديري ةالمخفف سباباألب المحكمةاخذت  إذامو غرا إلىاف تحكؿ الحبس 

( مف ذات القانكف بأنو "إذا حكـ عمى الشخص بالحبس مدة تزيد عف 27/2، كما نصت المادة )جنحة
                                                           

 .167، ص سابؽفيد حبتكر، مرجع  1
 (141، المرجع السابؽ، ص)الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، إبراىيـأكـر نشأت  2
 كمائتيالمبمغ المقدر في الحكـ كىي تتراكح بيف خمسو دنانير  الدكلةيدفع إلى خزينو  أفلزاـ المحكـك عميو بإىي  3

 ( مف قانكف العقكبات األردني.22ذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ. انظر: المادة )إال إدينار 
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ثالثة أشير يجكز لممحكمة أف تحكؿ الحبس إلى الغرامة عمى أساس نصؼ دينار عف كؿ يكـ كذلؾ 
  .(1)افية لمجريمة التي أديف بيا ذلؾ الشخصإذا اقتنعت أف العقكبة ك

 
حكـ عمى شخص  إذا) :نوأمف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عمى  (77) المادةكما نصت 

 إلىصدرت الحكـ اف تحكؿ مده الحبس أالتي  لممحكمةشير فيجكز أ ثالثةبالحبس مده ال تزيد عمى 
التي  جريمةلم ةكافي عقكبة الغرامةاقتنعت باف  اإذدنانير عف كؿ يكـ كذلؾ ة ساس خمسأعمى  الغرامة

 (.ديف بيا الشخصأ
 

نزكالن عمى مقتضيات ، اياـ الغرامة( أكبعقكبة الغرامة اليكمية)، خذ قانكف العقكبات الفرنسي الجديدأكقد 
 أنياكلكنو غير مف طبيعتيا ، (25، 131، 9، 131، 5، 131) مبدأ تفريد العقاب كذلؾ في المكاد

اف يفرض القاضي ، يمية كتعني عقكبة تكميمية الغرامة اليكميةعتبر عقكبة بديمة كعقكبة تكمحت تاصب
في االعتبار دخؿ المحككـ عميو كاعبائو كجسامة  األخذمع  ياـمف األيكمية خالؿ عدد معيف  غرامة

العقكبة  مف قانكف العقكبات الفرنسي نطاؽ تكقيع مدة، (5/131)، الجريمة المرتكبة كقد حددت المادة
تقضي بعقكبة الغرامة  أف عمييا بالحبس يجكز لممحكمة معاقبان ، جنحةالكانت  إذا أنوفنصت عمى 

لمدة عدد معيف ، جمالي الذم يحدده القاضي لمغرامة اليكميةف يدفع المحككـ عميو المبمغ اإلأب، اليكمية
كال ، مع مراعاة دخؿ المتيـ كاعبائوياـ الغرامة أكيحدد مبمغ كؿ يـك مف ، الخزانة العامة إلىياـ األ مف

ف تزيد أظركؼ الجريمة كال يجكز  إلىياـ الغرامة بالنظر أكما يحدد عدد  ف تزيد عف الفي فرنؾأيجكز 
 .(2)عمى ثالثمائة كستيف يكمان 

 
 العمل. عقوبةاستبدال عقوبة الغرامة ب -د

كتمارس المحكمة سمطة تقديرية ، حالؿ الغرامة محؿ العمؿ التقكيميإقرر ف تأبحيث يككف لممحكمة 
ف تحدد المبمغ مع مراعاة شدة أما إفي تحديد مبمغ الغرامة البديمة الذم لـ يحدده القانكف. فيي ، كاسعة

العمؿ  مفلكؿ شير ف تحدد المبمغ بمعدؿ مبمغ مالي معيف أ ماا  ك ، كحالة المجـر المادية، الجريمة
العمؿ التقكيمي  عف نسبة معينة مف اجر كال تزيد، نةاف تحدده ال يقؿ عف نسبة معي ماا  ك ، التقكيمي

                                                           
حيث عّدؿ  1960( لسنة 16أمر بشأف تعديؿ قانكف العقكبات رقـ ) 1164ينكه الباحث إلى أف األمر العسكرم رقـ  1

 ( دينار.  20( فمس حتى )500الغرامة مف )
 .287 ص مرجع سابؽ،ة، المعاصر  الجنائيةالتعزيز واالتجاىات عبد الفتاح خضر،  أنظر: 2
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حيث يمنح القاضي ىذه السمطة بالنسبة لعدد غير  الركسيمثاؿ ذلؾ قانكف العقكبات ، لممدة المقررة
 .(1)قميؿ مف الجرائـ

 
 استبدال عقوبة بدنية بعقوبة سالبة لمحرية. -ه 
السكداني الذم ال  العقكباتران كما في قانكف اال ناد، الصكرة غير معركفة في القكانيف الحديثة ذهكى

كالضرب  البالعيفبالنسبة لممجرميف ، يزاؿ يحتفظ بعقكبتيف بدنيتيف ىما الجمد بالسكط البديؿ لمحبس
كال تكقع ىاتاف العقكبتاف ، األحداثعداـ بالنسبة لممجرميف عدا اإل خرل ماأعقكبة  أليةالبديؿ  ةبالمقرع

 .اإلناثدكف  الذككر المجرميفعمى  أال
 
 )العمل لممنفعة العامة( عقوبة سالبة لمحرية بعقوبة العملاستبدال  -و

قو بانيا الزاـ المحكـك كعرفيا الف  المدةالحبس قصير  العمؿ محؿ عقكبة عقكبةالؿ بذلؾ اح يقصد
في الحدكد  خالؿ المدة التي تقررىا المحكمة بدكف مقابؿ معينة لخدمة المجتمع بأعماؿعميو 

كىذا النظاـ . (2)لشركط يحددىا القاضي مف كضعو في المؤسسة العقابية كفقان  نصكص عمييا بدالن الم
 المؤسسةمف  ةكؿ مر أتت أكفكرتو   ،في نفس الكقت تقريبان  ابتكره االنجميز كالكندييف )مقاطعو الكيبؾ(

مف  ةؤكف الكقايمـ المتحدة في شؤتمر الثالث لألالم أشاركقد . (3)1880لمسجكف في سنكات  العامة
 حريةلم سالبةنجاح التدابير غير ال إلى 1965عاـ  ستككيكلـالمجرميف المنعقد في  ةكمعامم الجريمة

كد عميو مؤتمر أككذلؾ  .في عالج المجرميف كنادل بالتكسع في ىذا النظاـ )العمؿ خارج السجكف(
كالمؤتمر الدكلي لمسجكف في  ةتجازيمـ المتحدة لمتدابير غير االحالمتعمؽ بقكاعد األ 1990ىافانا ككبا 

ككذلؾ المؤتمر االقميمي المنعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة   ،(4)1994 بإنجمترالستر  جامعة
كد أعف دكلة فمسطيف كالذم  كالذم شارؾ فيو الباحث ممثالن ، 2017مارس  19 -14المنعقدة ما بيف 

ضرار نس اإلمكف مف جأة العمؿ لممنفعة العامة ما في التكصيات المنبثقة عنو بضركرة جعؿ عقكب
لمحمـك عميو لتكظيفيا في كمراعاة الميارات كالخبرات التي تككف لدل ا ،عميو التي تسبب بيا المحككـ

مع  شراؼ قاضي تطبيؽ العقكباتإالعمؿ لممنفعة العامة تحت  جعؿالمنفعة العامة ككذلؾ جؿ العمؿ أل

                                                           

 .139مرجع سابؽ، ص  تعميق عمى قانون العقوبات الفرنسي الجديد،شريؼ سيد كامؿ،  1
 .123 صمرجع سابؽ، زائي، في التشريع الج القيمة العقابية لمعقوبة السالبة لمحريةبكىنتالة،  ياسيف،  2
 .  ، عماف، المعيد القضائي األردني2010تشريف الثاني،  4-3السجف، عماف  ةبدائؿ عقكب ةندك  3
دراسات عمـك الشريعة مجمة ، في النظام الجزائي األردني ةلتبني العقوبات البديم ةالحمول التشريعي، ةفيد الكساسب 4

 .737 ، ص2013 معة األردنية، عماف،الجا (،2(، العدد)40المجمد ) كالقانكف،
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المحككـ عميو ينفذ عقكبة  أفتدؿ عمى  إشارةكتجنب استعماؿ أم  ،يةتشجيع دكر المساعدة االجتماع
 يمكف اف يمحقو.م كصـ أبديمة لعدـ تكريس أم تمييز ضدىـ ك 

 
لما يترتب عمييا مف  نظران  ؛بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية أىـتعتبر عقكبة العمؿ لممنفعة العامة مف 

لو  مامو الكتساب مينة شريفة تككف كاقيان أحة الفرصة تاإىيمو  ككذلؾ أصالح الجاني كتإيا أىمفكائد 
ية أىمنو عمى الرغـ مف أكتكر فيد يكسؼ كساسبة دسرية. يرل الف البطالة كتحافظ عمى الركابط األم

 ما يمي: ياأىمنيا تشترط تكافر عكامؿ متعددة لضماف نجاحيا كمف أال إىذه الكسيمة كبديؿ لمسجف 
 

 دتو مع جسامة الجريمة.مف حيث نكعو كم تناسب العمؿ -أ 
 كاف غير قادر فال بد مف البحث عف خيار اخر. إذاالقدرة الجسدية لممحكـك عميو ف  -ب 
 . االجتماعيةقياـ المحككـ عميو بتقديـ كفيؿ يضمف قيامو كاستمراريتو بيذه الخدمة   -ج 
فال يتـ تشغيمو في عمؿ يعرضو ؛ ف تتناسب ىذه الخدمة مع مكانة الشخص االجتماعيةأ -د 

نفسية قد تحمؿ في طياتيا معنى  نعكاساتانيا حينئذ تنطكم عمى حتقار االجتماعي ألالل
 .يالـ كاالذالؿاإل

سرية التنفيذ، ككف ىذه العقكبة تطبؽ عمى مرتكبي الجرائـ البسيطة، فمعمو مف المناسب عدـ   -ق 
 .(1)التشيير بو، كمكافقة المحكـك عميو عمى القياـ بيذا العمؿ

 
تجنب المجرميف  انيأل ؛الفرنسي ىذه العقكبة بديالن ىامان لعقكبة الحبس قصير المدةكقد اعتبر المشرع 

ضرار االختالط بالمحككـ عمييـ أجرامية كبيرة عمى المجتمع إالذيف ال تنطكم شخصيتيـ عمى خطكرة 
مجرد تقييد حرياتيـ عف طريؽ  اجتماعيان  كتأىيميـصالحيـ يكفي إل أنوك ، شد خطكرة داخؿ السجفاأل

، عمييـ كاإلشراؼكفرض مجمكعة مف تدابير الرقابة  ،عماؿ لخدمة المجتمعاأل بعض بتأديةالزاميـ 
دخؿ أكالردع العاـ. كقد  حاالت التي ال تتعارض مع مقتضيات العدالةالف ينحصر تطبيقو في أكعمى 

نكف الصادر في قانكف العقكبات القديـ بمقتضى القا إلىالمشرع الفرنسي عقكبة العمؿ لممصمحة العامة 
يشترط  أنو كما، (8-131: )المادة كما نص عمييا بصفة عامة في الجنح 1983يكنيو سنة  10

كانت مدتو كما يتطمب  يان أ، معاقبان عمييا بالحبس  ،ف تككف الجريمة المرتكبةألتكقيع ىذه العقكبة 
قد حدد المشرع الفرنسي ك ، يضان رضاء المحككـ عميو بالخضكع لنظاـ العمؿ لممصمحة العامةأالمشرع 

                                                           

، دراسات عمـك الشريعة كالقانكف، الحمول التشريعية المقترحة لتنبني العقوبات البديمةفيد يكسؼ كساسبة،  1
التدابير المجتمعية لبدائل العقوبات السالبة . كاليكسؼ عبد اهلل بف عبد العزيز، 737 ، ص2013(، 40المجمد)
 .141 ، ص2003منية، الرياض، لعربية لمعمـك األمية نايؼ ايكادأ، لمحرية
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)المكاد ، ربعيف ساعةأربعيف ساعة كال تزيد عمى مائتيف ك أبحيث ال تقؿ عف ، عدد ساعات العمؿ
ب تنفيذ تحدد المدة التي يج فأعقكبات كعمى المحكمة ، (132-57-132-54-132-8-131-47

العتبارات جدية ، مؤقتان ف تكقؼ المدة أكيجكز ، شيران  عشرا بحيث ال تتجاكز ثمانية خاللي ىذا العمؿ
نكف امف ق (32-131) ى مف المادةاألكلاجتماعي )الفقرة  أكميني  أكعائمي  أكذات طابع طبي 

المشرع مدتيا بالنسبة لممجرميف  دالطابع التيذيبي ليذه العقكبة فقد حد إلىكبالنظر ، فرنسيالعقكبات ال
 عشرة كالثامنة عشرة سنة.عمارىـ بيف السادسة أالذيف تتراكح  األحداثك ، البالغيف

 المادةكذلؾ في  ،ةالعام ةبالعمؿ لممنفع األخذاتجو نحك قد ف القانكف المصرم أ إلىيشير الباحث 
شير أ ثالثةمف قانكف العقكبات كالتي تنص )لكؿ محككـ عميو بالحبس البسيط لمده ال تتجاكز ال( 18)
كد بقانكف السجف طبقا لما تقرر مف القي تشغيمو خارج الحبس عميو عقكبةمف تنفيذ  ب بدالن ف يطمأ

المشرع الفمسطيني  كردأكما  نص الحكـ عمى حرمانو مف ىذا الخيار( إذا الإالجنائي  جراءاتاإل
 المادةحيث نص في  2001 سنةل (3)رقـ  الجزائية جراءاتاإلفي قانكف  العامة ةممنفعالعمؿ ل عقكبة

 العامة النيابةف يطمب مف أشير أ ثالثةه ال تتجاكز )لكؿ محكـك عميو بالحبس لمد( عمى أنو: 399)
الحكـ عمى حرمانو مف ىذا  الحبس عميو مالـ ينص عقكبةمف تنفيذ  ج السجف بدالن ار تشغيمو خ
  الخيار(.

كمف بيف ، (1)العامة لممنفعةالعمؿ  عقكبةمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني نص عمى  كما أف 
كفي نفس الكقت كتتناسب مع  العامة المنفعةكـ عميو بيا كالتي تخدـ المسائؿ التي يمكف تكميؼ المحك

ف يككف العمؿ الذم يقـك بو أ إلى ةباإلضاف األسكاؽ ةمراقب ةمجتمعنا الفمسطيني تنظيؼ الدكائر الرسمي
لمسجكف  كطبيبكاف المحككـ عميو طبيب يكمؼ بالعمؿ  إذا فمثالن  ،عميو يتناسب مو مينتو المحككـ

 .(2)مييف مف السجكفكمؼ بتعميـ األي ممان ف كاف معا  ك 
 
 لوضع تحت المراقبة اإللكترونيةا -ز 

ضائية كىك يعرؼ بديمة الر حديث يعتبر مف العقكبات ال ،ىك نظاـ عقابي الرقابة اإللكتركنية نظاـ
في قامة ك المحبكس احتياطيان باإلأكىك الزاـ المحككـ عميو  (3)ك الحبس المنزليألكتركني اإل بالسكار

                                                           

 مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني. 84,83,82,81,80,79نظر المكاد ا 1
 .20 ، ص2015بيرزيت، ، بحث غير منشكر، جامعة بيرزيت، لمحرية السالبةبدائل العقوبات بياء أبك طاىر،  2
تكل العالـ تطبؽ نظاـ الحبس المنزلي حيث بدا تطبيقو بالثمانيات كؿ دكلة عمى مسأمريكية تعد الكاليات المتحدة األ 3

كؿ جياز مراقبة أفي اختراع ( Dr. Robert schwiiztdمريكي )مف القرف الماضي كيرجع الفضؿ  إلى العالـ األ
يزيد  رساؿ ترددات يتـ استقباليا بكاسطة جياز استقباؿ في مسافة الإكىك جياز صغير يمكنو  1991لكتركني عاـ إ

 قطرىا عف ربع ميؿ.
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ىذه الساعات لمرقابة  قامتو خالؿ ساعات تحددىا المحكمة كيخضع خالؿإ محؿ كأمنزلو 
سمكب حديث كمبتكر لتنفيذ العقكبة كيسمح مف خاللو لممحكـك عميو بالبقاء أ يضان أكىك  (1)اإللكتركنية

 في منزلو كلكف يفرض عميو قيكد كلمحد مف حركتو مف خالؿ جياز الكتركني. 
 

االلكتركني الذم يحدد مكانو  مى شركط فنية تتمثؿ في ضركرة لبسو السكارع اإللكتركنية كتقكـ الرقابة
ك يربط ىذا السكار بجياز أالمكاف المحدد لو االلتزاـ فيو  تحذيرية في حاؿ خرج مف إشاراتكيصدر 

كتقكـ ايضا عمى شركط مادية تتمثؿ في  (2)مركزم مكجكد في الجية القضائية التي اصدرت الحكـ
 .(3)قامة ثابت لممحككـ عميو كمعركؼ لمجية القضائيةإتحديد مكاف 

 

فقانكف  ،اإللكتركنيةشخاص الذيف يخضعكف لمرقابة األ عمى تحديد لشركط القانكنية فتقـكما اأ
كمف  شخاص بكافة االعماراإللكتركنية يخضع ليا األف الرقابة أالجنائية الفرنسي اعتبر  جراءاتاإل

ف مدة الرقابة أ، بيف المشرع الفرنسي اإللكتركنيةف تحدد مدة الرقابة أخرل األالقانكنية  الشركط
يرتكز نظاـ الرقابة  إذا ،الشركط ىك الرضا أىـككذلؾ مف بيف  ،ف ال تتجاكز السنةأيجب  اإللكتركنية

و عمى رضا الخاضع لممراقبة. كقد كضع المشرع الفرنسي شرطان جكىريان حيث ان اإللكتركنية الجنائية
تغيب حضكر  إذاكجب ندب محاـ أما م ؛اشترط صدكر الرضا في حضكر محامي الخاضع لمرقابة

 المحامي. 
 

 أىـاف مف  ىذه الصكرة بطريقة غير مباشرة كذلؾ عندما نص عمى إلىالمشرع المصرم  أشاركقد 
شرطة في مقر ال إلىالمتيـ مسكنو اك مكطنو كاف يقدـ نفسو  ف ال يغادرأبدائؿ الحبس االحتياطي 

تبيف  إذالممحكمة "ككذلؾ فعؿ المشرع الفمسطيني حيث اجاز  ،ماكف معينةأال يرتاد  كأكقات محددة أ
اقرب مركز شرطة كاف تطمب منو  إلىف المتيـ ال تسمح لو بتقديـ كفالة الف تمزمو بتقديـ نفسو أليا 

عرؼ التشريع الجزائي ي في حيف الالمكاف الذم يرتكب في جريمة،  غير  إلقامتواختيار كمكاف 

                                                           

، مجمة الحبس االحتياطي: دراسة تحميمية مساوئكوسيمة لمحد من  لكترونياً إمراقبة المتيم الكليد،  إبراىيـساىر  1
 6631 ، ص2016(، الجامعة اإلسالمية، غزة، 1)عدد، (21د )مسالمية، مجاإل لمدراساتسالمية الجامعة اإل

مجمة جامعة  في السياسة العقابية الفرنسة، اإللكترونيالسوار  اإللكترونية الوضع تحت المراقبةصفاء اكتاتي،  2
 .138 ص، 2008جامعة دمشؽ،  دمشؽ لمعمـك االقتصادية القانكنية،

 أفيجكز لممحكمة اذا تبيف ليا عمى أنو: )جراءات الجزائية الفمسطيني التي تنص مف قانكف اإل (140انظر المادة ) 3
 األكقاتمركز الشرطة في  إلىف يقدـ بنفسو أتستبدؿ بيا التزاـ المتيـ ب أفلو بتقديـ كفالة حالة المتيـ ال تسمح 

غير المكاف الذم  إلقامتوو اختيار مكاف نتطمب م أفمع مراعاة ظركفو كليا كذلؾ  اإلفراجالتي تحددىا لو في امر 
 (.جريمتو وارتكب في
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كلتعارضو مع النصكص  ،المرجعية التشريعية افتقار إلىلصكرة كيرجع البعض في ذلؾ ىذه ا األردني
ف تطبيقو يتطمب امكانيات تكنكلكجية كبيرة كبشرية مؤىمة كما أ أىميا حرية التنقؿ كماالدستكرية كمف 

 .(1)نو قد ال تتحقؽ الفائدة المرجكة منوأ
 

يشكؿ قد  نوأمف  اإللكتركنيةنظاـ المراقبة و عمى الرغـ مف االنتقادات التي كجيت لنأكيرل الباحث 
ىذا  ككذلؾ يفتقر ،كحرية التنقؿ حرية الحياة الخاصة لممحككـ عميو خاصةكب ،لحرية الفرد انتياكان 
قو تطبيف أكما  ،ساسي الفمسطينيع القانكف األميتعارض كما أنو  المرجعية التشريعية إلىالنظاـ 
يجابية في الدكؿ التي إحقؽ نتائج  ىذا النظاـ فأال إ، مكانيات تكنكلكجية كبشرية كبيرةإيتطمب 

كيتمنى  ،سرممع حاالت العنؼ األ خصكصان في التعامؿ ديان جماعتمدتو مثؿ الدنمارؾ كاسبانيا ككاف 
 ىداؼ كاضحة حتى يستفيد منيا. أكضع  دخالو معإعمى المشرع الفمسطيني  الباحث

 
كبر مف السمطة التقديرية أبنظاـ العقكبات البديمة يمنح القاضي الجنائي قدران  األخذف أالباحث  يخمصك 

ينبغي  ونأ ىلإـ الشخصية كظركؼ مالبسات جريمتو التي تمكنو مف تفريد العقكبة تبعان لحالة المجر 
ة لتطبيؽ تمؾ البدائؿ سكاء قبؿ تبني نظاـ العقكبات البديمة في أم دكلة اف تككف البيئة العقابية مالئم

ككذلؾ تييئة الرام العاـ مف خالؿ الحمالت . ك التنفيذيةأالتشريعية  كأ مف الناحية االجتماعية،
شراؼ كرقابة مف إعمى ضركرة كجكد  التأكيدالدعائية كعقد الندكات كالكرشات لتقبؿ ىذه البدائؿ مع 

 .ؽ تمؾ البدائؿ الغاية المرجكة منيامف االلتزاـ بيا حتى تحق لمتأكدؿ الجيات المعينة بق
 

                                                           

دراسات عمـك  في مجمة ، بحث منشكرىيلأصالح والتة في اإلدور النظم العقابية الحديثفيد يكسؼ  الكساسبة،  1
  .396 ص، 2012 الجامعة األردنية، عماف، (،2(، عدد)39الشريعة كالقانكف، مجمد)
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 الحدود القانونية لسمطة القاضي في تخفيف وتشديد العقوبة :المبحث الثالث
 

 تتمثؿ فيك ساسية لسمطة القاضي التقديرية في تقدير العقكبة التدرج الكمي لمعقكبة الصكرة األ يعكس
كقد ينزؿ بيا عف  ،حدىماأك أىا بينيما قصى لمعقكبة لتحديدكاأل األدنىقدرتو عمى التحرؾ بيف الحديف 

كقد يبدك لو  اقؿ مف حدىا إلىعقكبة ال جكىي كسيمة لتدر  ،بمكجب ظرؼ التخفيؼ األدنىحدىا 
كسيمتيف ، كتعد طريقتا التشديد كالتخفيؼ بالكيفية المتقدمة ،حد ظركؼ التشديدأتشديدىا عند تكافر 

 رتاحة السبيؿ كمعالجة النقص التشريعي كتطكيإيا ىي ة منالغاي، لتفريد العقاب القضائي استثنائيتيف
 القانكف.

الحدكد القانكنية لسمطة القاضي في كاآلتي:  في مطمبيف ىذا المبحث  سكؼ يتناكؿ الباحثليذا ك 
 .(ثانيمطمب ) الحدكد القانكنية  لسمطة القاضي في تشديد العقكبة(، ك ؿأك مطمب ) تخفيؼ العقكبة

 
 خفيف العقوبةالقاضي في ت لقانونية لسمطةالحدود ا: األول المطمب

 
فقد منح القاضي سمطة استظيار  ظركؼ الجريمة بكافة   لما كاف الشارع ال يستطيع االحاطة  

ىذه ف أكبما  ،ظركؼ كمالبسات الدعكل كذلؾ مف  بالرأفةؼ التي تستدعي اخذ الجاني  الظرك 
 م متركؾ لتقدير القاضي.ف التخفيؼ بمكجبيا جكاز إالظركؼ غير محددة بالقانكف ف

 
 : تعريف الظروف القضائية المخففة ومبرراتيا ومميزاتيا.األولالفرع 

 
كنادل  عقكبةكىك ما يعرؼ اليكـ بظركؼ التخفيؼ مف ال ة،كالرحم ةفأمنذ زمف بعيد عرضت عكامؿ الر 

مف قرر  أكؿككاف  إنسانية عقكبةبجعؿ ال "كأفالطكف كأرسطكبركتاغكراس "اليكناف ك فالسفةبيا 
الذم ، ـ1810 في قانكف العقكبات الفرنسي سنة، ىك المشرع الفرنسيالظركؼ القضائية المخففة 

، خمسة كعشريف فرنكان  ال يتجاكزكاف الضرر الناتج عف الجريمة  إذاأجاز تطبيقيا فقط في مكاد الجنح 
كادخمت تعديالت ، (1)خففةالقضائية المالظركؼ  بنظاـ  األخذثـ تكسعت القكانيف الفرنسية الالحقة في 

 ةكقائع عرضي أكا عناصر أنيب، الفقو القضائية المخففة في . كقد عرفت الظركؼ1823عاـ عمييا 
فاعميا مما يسكغ معيا تخفيؼ العقكبة  خطكرةسامة الجريمة كتكشؼ عف ضالة تبعية تضعؼ مف ج

                                                           

، 1972، ليبيامنشكرات الجامعة الميبية،  ،العامة لقانون العقوبات الميبي حكامشرح األد. محمد سامي النيراكم،  1
 .538ص 
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ستاذ جندم كعرفيا األ .(1)كرةالحكـ بتدبير يناسب تمؾ الخط أك األدنىاقؿ مف حدىا  أكدكف  ما إلى
 .(2)"التي عينيا القانكف عقكبةظركؼ مترككة لتقدير القاضي تخكلو تخفيؼ ال" :نياأعبد الممؾ ب

 
الصرامة التي تتسـ عمى القسكة ك  تقض اية كبرل تبرز في ككنيىمأفي الكاقع لنظاـ ظركؼ التخفيؼ 

الصعكبات التي كانت تعترض القضاء عند  التغمب عمى الكثير مف إلى األخذ بيا دلأبيا االحكاـ ك 
لىتطبيقو لمعقكبة ك  المشرع التنبؤ بو كالنص عميو فيما يتعمؽ  ال يستطيعسد النقص بالنسبة لما  ا 

 .بالجريمة كبالمجـر عند اقترافو لجريمتو مما يحقؽ تفريدا اكمؿ لمعقاب
 

 :(3)يمي الظروف المخففة التقديرية بماجمال مميزات إويمكن 
 

 المقرر لمعقكبة. األدنىدكف الحد  ما إلىتبيح لمقاضي النزكؿ بالحكـ  اأني -1
الخطكرة  اضمحالؿمف اضطراب كتكشؼ عف  تحدثو كماا تقمؿ مف جسامة الجريمة أني -2

 المجـر معان.ك كمف ثـ فيي ذات عالقة بالجريمة  يةاإلجرام
ه إال ضركرة مراعاة يتمتع القاضي بسمطة تقديرية كاسعة في استخالصيا كاستظيارىا كال يحد -3

 المعايير اإلرشادية لحسف ممارستيا.
ال تتعمؽ بالنمكذج الجرمي كال تدخؿ في مككناتو كاف اثرت في حجـ االضطراب  ىي عكامؿ -4

 القانكني الذم تحدثو الجريمة.
ا تكشؼ عف أنياالحترازية طالما سممنا ب مجاؿ التدابير إلىيمكف اف يمتد نطاؽ تطبيقيا  -5

كثار منيا بغية تييئة سبيؿ اختيار ما مما يستمـز اإل، لكامنة في نفس الجانيضالة الخطكرة ا
 ,كما اف ىذه الظركؼ ليس باالمكاف حصرىا .كخطكرة الجاني منيايتالءـ 

ىا القاضي في كؿ قضية عمى حدة كىك صاحب الصالحية كالسمطة ر المخففة التقديرية يقد سباباألك 
دكف ، ضكع ىي صاحبة الصالحية في تقدير كجكدىا مف  عدموفمحكمة المك  إغفاليا أكفي اعماليا 
 .(4)ييا في ذلؾ مف محكمة التمييزتعقيب عم

                                                           

، سالمي والقانون الوضعيعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقو اإلاألالعزيز محمد محسف، عبد . أنظر: د  1
 .42، ص 1997 مصر، دار النيضة العربية،

 .664 ص، مرجع سابؽ، الموسوعة الجنائية جندم عبد الممؾ، 2
 (.220ص) ،جع سابؽمر ، سمطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازية حاتـ حسف مكسى بكار، 3
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، ، 1ج ، محاضرات في األحكام العامة لقانون العقوبات، أحمدعبد الرحمف تكفيؽ  4

 .85 ، ص2012
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 المخففة سبابلأل استنادان  عقكبةطمب تخفيؼ ال فأب ةاألردنيكفي ىذا الصدد قررت محكمة التمييز 

ك أالطمب  ةجابإحؽ المكضكع كحدىا  محكمةكل ،كظركفيا ،مر يتعمؽ بكقائع الدعكلأ انما ىك التقديرية
المحكـك بيا تدخؿ  عقكبةعمييا في ذلؾ ما داـ اف ال رقابةما تمميو عمييا قناعتيا دكف  رفضو حسب

 .(1)ضمف الحد المنصكص عميو في القانكف
 

التخفيؼ التقديرية غير مبينة في القانكف بؿ ىي مترككة لتقدير  أسباب" تعتبر أنويضان بأكما قررت 
ف محكمة أداـ  كليس لمحكمة التمييز مراقبة ذلؾ ما، ا مف ظركؼ الدعكلقاضي مكضكع يستخمصي

عندما اعتبرت اف ، تطبيقو أكيؿ القانكف أك ى لـ تخطى في تاألكلمف قبميا محكمة الدرجة ك االستئناؼ 
عادتو، المستأنؼضبط المبمغ بحكزة  صابتوككبر سف المتيـ  كا   سباباألبمرض السرطاف مف  كا 

مما يستكجب رد الطعف مف ىذه ، سميمان  سباباألكعميو يككف تعميميا ليذه ، المخففة التقديرية
مكر األىك مف  التقديرية التخفيفية سباباألب ف األخذأ ةكما اعتبرت المحاكـ الفمسطيني .(2)الناحية

اؿ الذم ؤ كالس .(3)لظركؼ الدعكل كمعطياتيا المكضكع بتقديرىا كفقان  محكمةالتي تستقؿ  مكضكعيةال
 المخففة التقديرية؟ سباباألف تقرر كجكد أ ىؿ تممؾ النيابة العامة يثكر

 

ت اف القضية أر  إذاكعميو  ؛المخففة التقديرية سبابف تقرر كجكد األأف النيابة العامة ال تستطيع إ
ة دكف التعرض ليذه المحكمة المختص إلىف تحيؿ القضية أفيجب عمييا الظركؼ  مقترنة ببعض

المخففة  سبابف تقرر كجكد مثؿ ىذه األأمر لمحكمة المكضكع التي تستطيع بؿ يترؾ األ ،الظركؼ
 .ف تككف ممزمة ببياف ذلؾأدكف  األخذك عدـ أبيا  األخذك 

 

محكمة  استقر اجتيادحيث  سقاط الحؽ الشخصيإ :المخففة  التقديرية سباباألعمى  مثمةكمف األ
كقد استقر ، (4)الشخصي سبا تخفيفيا لمعقكبةالنقض الفمسطينية عمى اعتبار المصالحة كاسقاط الحؽ 

حيث اف محكمة الفقو كالقضاء عمى اف المصالحة كاسقاط الحؽ الشخصي سببا لتخفيؼ العقكبة 

                                                           

 ،األحكام الجزائية ةمجموع ،المحامي محمد خالد كيكسؼ خالد، ك 1999 ،2591ص ، 876/98تمييز جزاء رقـ   1
 ص ،2002، عماف ،كالتكزيع لمنشر ةالدار العالمي  ،1ط  ،القانكنية المكتبة ،التمييز ةلمحكم ةالقانوني ئالمباد
61  

 .2004، ، منشورات مركز عدالة130/2003تمييز جزاء رقـ  2
بتاريخ  الصادر 1999لسنة  1422انظر: حكـ محكمة استئناؼ القدس المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ  3

11/1/2000 
 المنشكر عمى مكقع المقتفي، جامعة بيرزيت. 7/3/2013( الصادر بتاريخ: 113/2013ض جزاء)نق 4
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سقاط الحؽ الشخصي ا  خذت بعيف االعتبار كقكع المصالحة ك أاالستئناؼ كبكصفيا محكمة مكضكع 
ثير عمى الحكـ سقاط الحؽ الشخصي التأالمصالحة كاف مف شاف ثبكت كقكع أكحيث ، في ىذه الدعكل

مف حيث مقدار العقكبة كحيث اف ذلؾ مف مسائؿ الكاقع التي تختص بتقديرىا محكمة المكضكع فاف 
  ،...(،باف تنظر محكمة االستئناؼ في ذلؾ الطمبمقتضيات  العدالة كحسف تطبيؽ القانكف تقضي 

كظركؼ ، كالسف، كالمرض، جـر مف السكابؽالم ةكخمك صحيف ،كحسف السمكؾ، كالتكبة االعتراؼأف ك 
ككذلؾ ، (2)لؾ البصؽ كالسب في كجو الجانيككذ ،(1)بيئة المدعي عميو ككضعو االجتماعي كالعائمي

 .ةيتخفيف أسبابتعتبر  اجميعيك  ،صالح نفسوعطائو فرصة إلكإل ،ككف الشاب في مقتبؿ العمر
 

 المخففة القانونية. ألعذاراالفرع الثاني: تمييز الظروف المخففة القضائية عن 
 
المخففة ىك تخفيؼ العقكبة في الجرائـ األصمية كال يمتد  سباباألك ، األعذارثر الناجـ عف كجكد ف األإ
المخففة  سباباألالمخففة عف  كتختمؼ األعذار االحترازيةالتدابير  أكضافية العقكبات اإل إلىثرىا أ

 .(3)يأتي فيما
 
فال سبيؿ ، المخففة سباباألما أ، قانكنية المخففة عمى سبيؿ الحصرال األعذارلقد كردت  اًل:أو 

نما ،لحصرىا  .فاعميا كأحكاؿبحسب ظركؼ كؿ جريمة ، ةمر استخالصيا لمقضاأيترؾ  كا 
جكازم متركؾ لتقدير  فاألمرالمخففة  سباباألاما في ، القانكنية كجكبي األعذار: التخفيؼ في ثانياً 

 القاضي كفطنتو.
تغيير العقكبة بؿ  إلىقط ففيؤدم ليس ، المخففة قد تؤثر في التكييؼ القانكني األعذارد كجك  ثالثًا:
ثر أالمخففة فال  سباباألما أة حنج إلىتغيير الكصؼ القانكني لمجريمة فتتقمب مف جناية  إلىيؤدم 

فيض ثرىا عمى تخأكيقتصر ، ةحنج أكبؿ تبقى كما ىي جناية  ،ليا عمى التكييؼ القانكني لمجريمة
 العقكبة.

 
 

                                                           

 .78، ص 2002دار كائؿ لمنشر، عماف،  ،1ط  ،شرح العقوبات، القسم العام ،سميماف عبد المنعـ1
 583 صمرجع سابؽ،  ،شرح األحكام العامة في قانون العقوبات السعيد، مصطفى كامؿد.   2

، مكتبة دار الفكر، 2 ، جشرح قانون العقوبات الفمسطيني القسم العامد عمي السالـ عياد الحمبي، محم. د 3 
 .78 ص ،1997، فمسطيف
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 الفرع الثالث: مدى سمطة القاضي في تحديد الظروف المخففة.
 

ا تختمؼ فيما بينيا عمى أني أالاتفقت التشريعات عمى االعتراؼ بالسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي 
بينما تشريعات ، يجعميا مقيدة خركاآل، عضيـ يجعؿ ىذه السمطة مطمقةبف، تحديد نطاؽ تمؾ السمطة

مامنان ثالث اتجاىات تبيف مدل سمطة القاضي في تحديد الظركؼ أ تبرزتجعميا نسبية كىكذا خرل أ
 المخففة.

 
 د الظروف المخففة.يسمطة القاضي مطمقة في تحد: األولاالتجاه 

 
ف يستخمصيا بحرية مف كؿ ما يتعمؽ أكلو ، القاضي بتحديد الظركؼ المخففة طبقا ليذه القاعدة ينفرد

كؿ مف اتبع ىذه أـر كقانكف العقكبات الفرنسي كشخصية المج ،المعنكم يامف جانب أكة بماديات الجريم
في ، األردنيمنو كسارت عمى غراره قكانيف عديدة منيا قانكف العقكبات ، (463) في المادة القاعدة 
 كقانكف العقكبات المصرم، (132-133كقانكف العقكبات العراقي في المادتيف)، (99-100) المادتيف
)المادتاف  كقانكف العقكبات المبناني، (243-245)المادتاف  كقانكف العقكبات السكرم، (17) في المادة

 (143()142) المادةفي  المخففة القضائيةكقد نص المشرع الفمسطيني عمى الظركؼ  (.255-253
 .مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني

 
نكاع مف أضاء بكجو عاـ يجرم عمى قبكؿ ثالثة ف القأيرل ، المستقرئ لمتطبيقات القضائية أف

 :الظركؼ المخففة ىي
 
 .صاب المجني عميوأة الضرر الذم آلكض وكنتيجت يجرمالظركؼ الخاصة بذات الفعؿ ال - أ

ىمالو ،بفعؿ المجني عميو كرضائو أكالظركؼ المتعمقة بمكقؼ   - ب  .الجسيـ كا 
كالتكبة  الشريؼية كالباعث كحسف السيرة الماض، حداثة السفالظركؼ الشخصية لممجـر ك - ت

 .(1)تالفي االضرار الناشئة عف الجريمة إلىااليجابية المتمثمة في الندـ مع المبادرة 
 
قرار بالمزايا المتقدمة ال يحكؿ دكف القكؿ باف السمطة المكسعة في تحديد ف اإلأيشير الباحث ىنا ك 

نتائج  إلىنيا قد تؤدم إف ،ممي مناسبلـ يمارسيا قضاة ذك خبرة كافية كتككيف ع ما الظركؼ المخففة

                                                           

 (.364-363، المرجع السابؽ، ص)، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنأكـر نشأت إبراىيـ  1
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ختالؼ التقديرات باختالؼ عدـ المساكاة بيف الجناة ال إلىضارة مف جراء التقديرات الخاطئة كتؤدم 
 . قضاةال
 

 ففةالمقيدة في تحديد الظروف المخسمطة القاضي : االتجاه الثاني
 
يحصر  ع كفقا ليذا االتجاه ف المشر أة حيث في تحديد الظركؼ المخفف ىنا ينفرد المشرع كحدهك 

الظركؼ المخففة كمف ثـ ال يترؾ لمقاضي مجاؿ لمتقدير في ىذا الصدد كعميو فاف القاضي ال يستطيع 
القائمة المحددة  إلىالرضكخ  إالالقاضي  أماـكال يبقى  ،ظرؼ لـ ينص عميو المشرع صراحةب األخذ

 سمفا مف طرؼ المشرع .
 

، ( ككذلؾ قانكف العقكبات النمساكم64) عقكبات السكيسرم في المادةمثاؿ عمى ىذا االتجاه قانكف ال
ف تحديد أ كيقر جانب مف الفقو، (84) المادة انماركيكقانكف العقكبات الد، (47-46) في المادتيف

ذ إكدقة تطبيؽ نظاـ الظركؼ المخففة ضماف لسالمة إنما ىك قانكف لمظركؼ المخففة عمى ىذا النحك 
ك أ، مف العامة ا يختص بممارسة ىذه السمطة محمفكفعندمستعماؿ ىذا النظاـ ساءة اإيحكؿ دكف 

 .(1)لكفاءة كالنزاىة كالنضكج العاطفيتعكزىـ ا قضاة
 

ال يمكف لمقانكف اف يحيط بجميع الظركؼ التي تقضي بتخفيؼ  أنوكلكف يؤخذ عمى ىذا االتجاه 
طرد ضعاقتيـ عف مالحقة النمك الما  ك يتضمف تشكيؾ في قدرة القضاة  أنو إلىالعقكبة. باإلضافة 

 .(2)لممجتمع بما يحكؿ دكف التفريد القضائي الصحيح
 

 : سمطة القاضي النسبية في تحديد الظروف المخففةاالتجاه الثالث
 
 جانب مف اتجو  كؿ مف السمطة المكسعة كالمقيدة لمقاضي في تحديد الظركؼ المخففة لعيكب نظران  

التطرؼ القضائي كالتشريعي اتجاه الظركؼ  بيف التكفيؽ إلى تعمد يةنحك ايجاد قاعدة كسط الفقو
 باإلضافة ،ظركؼ المخففة )المحتممة غالبان(الف ينص عمى مجمكعة مف أالمخففة بحيث سمح لممشرع 

كذلؾ مؾ التي نص عمييا المشرع منح القاضي سمطة نسبية في تحديد الظركؼ المخففة مف غير ت إلى
                                                           

كما  162المرجع السابؽ، ص  العقوبة، قديرية في تقديرلسمطة القاضي الت الحدود القانونية، إبراىيـ أكـر نشأت  1
 بعدىا.

 .223 ص مرجع سابؽ، ،سمطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازيةحاتـ حسف مكسى بكار،  2
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مقتضيات التفريد القضائي  كتحقيؽيمكف التكفيؽ بيف االعتباريف المتقدميف  اة كعميومتطمبات الحيكفقان ل
كقد سار عمى ، )1)ينسجـ مع مبدأ سيادة القانكف كتطكر المجتمع كتعاليـ السياسة الجنائية الحديثة بما

 ايطاليا كاسبانيا. مثؿىذا النيج العديد مف قكانيف الدكؿ 
 

 المشمولة بسمطة القاضي في التخفيف نطاق العقوبات :الفرع الرابع
 

التشريعات في تحديد نطاؽ العقكبات الخاضعة لسمطة القاضي في التخفيؼ، فقد اختمفت بعض 
يخضع المشرع عقكبات جميع أنكاع الجرائـ لسمطة القاضي في تخفيؼ العقكبة، أك قد يجعميا قاصرة 

كؿ كذلؾ يتبايف مدل شم .(2)يات فقطعقكبات الجنابصرىا حعمى عقكبات الجنايات كالجنح، كقد ي
نطاؽ العقكبات كيتحدد ، التجاه المشرع زاء العقكبات الفرعية تبعان إسمطة القاضي في التخفيؼ 

 في األمكر التالية: المشمكلة بسمطة القاضي في التخفيؼ
 
 جميع الجرائمقاضي في التخفيف الشاممة لعقوبات واًل: سمطة الأ
 

تطبيؽ سي السابؽ الذم يجيز  لمقاضي قكانيف كقانكف العقكبات الفرنكىي السائدة  في أغمب ال
ادة ( كعمى المخالفات طبقان لمم463الظركؼ المخففة عمى جميع الجنايات كالجنح بمكجب المادة )

قانكف العقكبات السكرم في  (، كما أخذت بيذا  باالتجاه العديد مف قكانيف الدكؿ العربية ابرزىا  472)
خكلو و، ك (، حيث حدد القانكف نفسو الحد الذم يستطيع القاضي أف ينزؿ إلي245، 244، 243المكاد )

. كما أخذ قانكف العقكبات المبناني (3)صالحية جيدة في الجنايات كأطمؽ يده في الجنح كالمخالفات 
لـ  كأف يطبقيا عمى المتيـ، كل (، بحيث يككف لمقاضي255، 254، 253بنفس االتجاه في المكاد )

فع بيا، أك حتى كلك كاف غائبان، كسكاءن كاف مكرران كعائدان أـ مبتدئان، كما لو أف يطبقيا عمى أحد دي
المتيميف دكف اآلخريف، كىك غير ممـز ببياف ىذه الظركؼ، بؿ يكتفي أف يقكؿ في حكمو أف ىنالؾ 

( مف 255 - 253) يستند إليو في تقدير العقكبة كىي المكاد الذمالنص  إلىظركفان مخففة، أك يشير 
 .(4)قانكف العقكبات المبناني 

                                                           

 223 - 224 ، صمرجع سابؽ ،سمطة القاضي في تقدير العقوبة والتدابير االحترازيةحاتـ حسف مكسى بكار،  1
 .168، المرجع السابؽ، ص الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائية في تقدير العقوبةإبراىيـ، أكـر نشأت  2
 .911، ص 1990المطبعة الجديدة، دمشؽ،  المفصل في شرح قانون العقوبات: القسم العام،عبد الكىاب حكمد،  3
، 1998ات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ، المؤسسة الجامعية لمدراسشرح قانون العقوبات: القسم العامسمير عالية،  4
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في حاالت ثالث: التكرار، أك استبداؿ عقكبة الجناية  سباباأليمـز القاضي بتعميؿ حكمو بمنح ىذه 

ثالث سنكات بعقكبة الحبس لمدة سنة عمى االقؿ كتحكيؿ العقكبة  األدنىال يتجاكز حدىا  التي
 .(1)عقكبة تكديرية إلىالجنحكية 

 
قاعدة شمكؿ سمطة القاضي في التخفيؼ لعقكبات جميع الجرائـ قد ترد عمييا بعض ف أ بيد

االستثناءات التي تقضي بيا نصكص خاصة تستثني جريمة، أك جرائـ معينة مف الخضكع لنظاـ 
مف قانكف  (192كمثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة )، الظركؼ المخففة كىي تختمؼ مف قانكف آلخر

عمى الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا التي تقرر عدـ جكاز تطبيؽ النظاـ المذككر  الغابات الفرنسي
 .القانكف

 
 في تخفيف عقوبات الجنايات والجنحثانيًا: سمطة القاضي 

 
أخضع عقكبات  ( حيث100-99في المادتيف ) األردنيكقد أخد بيذه القاعدة قانكف العقكبات 

 تعميالن الن ة دكف المخالفات، عمى أف يككف قرار القاضي معمنظاـ الظركؼ المخفف إلىالجنايات كالجنح 
 .(2)ـ مكضكعية أـ مختمطةأشخصية  سباباألسكاء كانت  افيان مكضحان األسس التي استند اليياكافيان ك 

 
مخففة  أسبابكجدت في قضية  إذاعمى أنو  األردني( مف قانكف العقكبات 99كقد نصت المادة )
 قضت المحكمة: 

 

 إلىالشاقة المؤقتة مف عشر سنيف  األشغاؿالشاقة المؤبدة أك ب األشغاؿب اإلعداـ بدالن مف .1
 عشريف سنة.

خمسة عشر سنة  إلىالشاقة المؤقتة مف خمس سنكات  األشغاؿالمؤبدة ب األشغاؿبدالن مف  .2
 المؤقت مدة ال تقؿ عف خمس سنكات. باالعتقاؿكبدالن مف االعتقاؿ المؤبد 

 النصؼ. إلىجنائية أخرل كليا أف تخفض كؿ عقكبة  .3
ثالث سنكات  األدنىكليا أيضان ما خال حالة التكرار أف تخفض أية عقكبة ال يتجاكز حدىا  .4

 الحبس سنة عمى األقؿ. إلى

                                                           

 .366، المرجع السابؽ، ص القواعد العامة في قانون العقوبات المقارنأكـر نشأت إبراىيـ،  1
 .79 -78 ص، 2012، عماف ،دار كائؿ، 1ط  ،القسم العام :الوسيط في قانون العقوبات الجبكر ، محمد عكدة  2



81 

 

 
 إلىأف لممحكمة بشكؿ جكازم أف تخفؼ كؿ عقكبة جنائية أخرل كباستقراء نص المادة السابقة نجد اف 

 قضائي لمعقكبة .التخفيؼ كتحقؽ التفريد ال النصؼ، كىي التي تبيف سمطة القاضي في
 

 سباباألأخدت المحكمة ب إذا -1عمى أنو: ) األردني( مف قانكف العقكبات 100كما نصت المادة )
في المادتيف  (المبيف األدنىحده  إلىالمخففة لمصمحة مف أرتكب جنحة فميا أف تخفض العقكبة 

غرامة أك أف تحكؿ في ما خال حالة التكرار  إلىس كليا أف تحكؿ الحب -2 .(1)(  عمى األقؿ21/22)
الن معمالن تعمي المخففة سبابيجب أف يككف القرار المانح لأل -3، عقكبة المخالفة إلىية ك العقكبة الجنح

 (.كافيان سكاء في الجنايات أك الجنح
 
قضائية نص عمى الظركؼ ال في مشركع قانكف العقكبات اف المشرع الفمسطيني إلىيشير الباحث  

ك أف ظركؼ الجريمة أمة في جناية ت المحكأر  إذا"نو أ(، حيث نص عمى 142) المخففة في المادة
عف سنتيف، كالحبس  ال يقؿفة جاز ليا اف تخفؼ العقكبة المقررة لمجريمة بما أتستدعي الر  المجـر 

حكميا  سبابأف تبيف في أكبة عمى المحكمة في حاؿ خففت العقاف لمدة سنة كاممة، اك الغرامة 
 سباباألنو ال يجكز استعماؿ إكبطبيعة الحاؿ ف. (2)"العذر، أك الظرؼ الذم اقتضى ىذا التخفيؼ

 .(3)العقكبة االصمية دارلمخففة التقديرية قبؿ تحديد مقا
 
سكة بالجنايات أالمخففة التقديرية  سباباألف يشمؿ المخالفات بأعمى المشرع الفمسطيني  نرل أفك 

ىناؾ مخالفات يقرر ليا التشريع الفمسطيني عقكبات قاسية ال تتناسب كنكع الجـر كالجنح حيث اف 
 .كشخصية مرتكبيا مثاؿ مخالفات الصحة كالمباني

 
 في التخفيف القاصرة عمى الجناياتثالثًا: سمطة القاضي 

 
يمثؿ ىذا االتجاه بعض التشريعات التي تجعؿ سمطة القاضي في تخفيؼ العقكبة قاصرة عمى احد 

( مف قانكف العقكبات 17يذه القاعدة في المادة )أخد المشرع المصرم ب ائـ كالعقكبات كقدانكاع الجر 
في مكاد الجنايات فقط، كذلؾ عند اقتضاء أحكاؿ الجريمة  ة منحت القاضي سمطة تخفيؼ العقكب حيث

                                                           

 عقكبات(. 22ادة )م ، كالغرامة خمسة دنانيرعقكبات( 21كىي الحبس أسبكع )مادة  1
 مف مسكدة مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني. ( الباب السادس،  الفصؿ الثاني143، 142انظر المكاد: ) 2
 .1021 ص، 1982، نقابة المحاميفمجمة  ،89/82تمييز جزاء  3
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األمر  ،ت فقطالمقامة مف أجميا الدعكل العمكمية، كقصر نظاـ الظركؼ المخففة عمى عقكبة الجنايا
ال يحبذه الفقو لما فيو مف تقييد لسمطة القاضي في تقدير العقكبة كمف ثـ  يخؿ بمبدأ تفريد الذم 
دائما تخمؼ  ال تعنيفي الحاالت الكاقعية الف جسامة الجريمة بؿ يحكؿ دكف تفريد العقاب  ،(1)العقاب

  بالرحمة . األخذمكجبات 
 

قتضت ا إذابات المصرم عمى أنو يجكز في مكاد الجنايات ( مف قانكف العقك 17كقد نصت المادة )
 تي:تبديؿ العقكبة عمى الكجو اآل أحكاؿ الجريمة المقامة مف أجميا الدعكل العمكمية رأفة القضاة

 
 عداـ بعقكبة السجف المؤبد أك المشدد .عقكبة اإل .1
 عقكبة السجف المؤبد بعقكبة السجف المشدد أك السجف العادم. .2
 المشدد بعقكبة السجف أك الحبس الذم ال يجكز أف ينقص عف ستة شيكر.عقكبة السجف  .3
 . (2)عقكبة السجف بعقكبة الحبس الذم ال يجكز أف تنقص عف ثالثة شيكر .4

 

ع فييا كال يحـر القاضي ك كتسرم أحكاـ ىذه المادة عمى جميع الجنايات بما في ذلؾ الجنايات المشر 
نص المشرع  : مامثاؿ ذلؾ. (3)ان عمى ذلؾ نصان خاص نص إذامف سمطة العمؿ بيذه األحكاـ اال 

مف قانكف العقكبات بام ( 17) مف قانكف المخدرات )ال يجكز تطبيؽ المادة (36المصرم في المادة )
مف  37/2ككذلؾ نص المادة  (،33،34،35حاؿ عمى اية جريمة مف الجرائـ المذككرة في المكاد 

 كاز النزكؿ بعقكبة السجف لجريمة االحراز بقصد التعاطي. قانكف مكافحة المخدرات التي تقرر عدـ ج
 

تقييد سمطة القاضي  إلى يؤدم ف قصر نظاـ الظركؼ المخففة عمى الجناياتأيرل كثير مف الفقو ك 
قاضي  حريةكيسبب بالتالي اخالالن بمبدأ تفريد العقاب لما فيو مف مصادرة ل ،الجنائي في تقدير العقكبة

 .(4)عقكبةالمكضكع في تقدير ال
 
 
 
 

                                                           

 .225ص  المرجع السابق،حاتـ حسف مكسى بكار،  1
 .1937( لسنة 58ف العقكبات المصرم رقـ )( مف قانك 17المادة ) 2
 .640المرجع السابؽ، ص  ،القانون الجنائي ةدراس إلىالمدخل  عمي راشد، 3
 171 ص مرجع سابؽ، ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، إبراىيـ نشأتأكـر  4
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 ي التخفيف إزاء العقوبات الفرعيةرابعًا: سمطة القاضي ف
 

ألف القاضي  ؛بصكرة مباشرة لسمطة القاضي في التخفيؼ (1)ال خالؼ في عدـ خضكع العقكبة التبعية
نما ىي تتبع  نكعان معينان مف العقكبات األصمية أف حكـ بيا  –بحكـ القانكف  –ال ينطؽ بيا أصالن كا 

لحقت المحككـ عميو عقكبتو التبعية أك أف استبدؿ القاضي ذلؾ النكع مف العقكبة األصمية القاضي 
ذا لـ ،بنكع أخر أخؼ منو يقرر القانكف عقكبة تبعية، فال تمحؽ المحككـ عميو أية عقكبة تبعية ، أما  كا 

لبديمة ىي التي تمحؽ كاف القانكف يقرر عقكبة تبعية لمعقكبة البديمة فأف العقكبة التبعية لمعقكبة ا إذا
عميو، كذلؾ ال تشمؿ سمطة القاضي في التخفيؼ العقكبات التكميمية الجكازية كالمصادرة  المحككـ

( مف قانكف العقكبات المصرم كال تشمؿ أيضان العقكبات التكميمية 30/1المنصكص عمييا في المادة )
مصرم بانو ال يجكز لمقاضي تخفيؼ الفقو كالقضاة المصرييف حيث استقر الفقو ال لالكجكبية كما ير 

العقكبات التكميمية الكجكبية الف سمطتو في التخفيؼ قاصرة فقط عمى العقكبات االصمية المنصكص 
( مف قانكف العقكبات المصرم، أما الفقو الفرنسي فيك يقسـ العقكبات التكميمية 17عمييا في المادة )

 :(2)كاآلتي نكعييف  إلىالكجكبية 
 

مية كجكبية يجب الحكـ بيا دائمان رغـ تخفيؼ العقكبة األصمية كمصادرة المكاد عقكبات تكمي .1
 الممنكعة التداكؿ.

منيا عند  اإلعفاءتخفيفيا أك  كز لمقاضي الحكـ بيا كما يجكز لوعقكبات تكميمية كجكبية يج .2
 تخفيفو لمعقكبة األصمية، كالحرماف مف بعض الحقكؽ المدنية كالعائمية.

 
في تحديده لنظاـ العقكبات المشمكلة بسمطة سمؾ طريقان معتدالن قد  األردنيالمشرع  الباحث أف يشير

نظاـ ل أخضع عقكبات الجنايات كالجنح( بحيث 100، 99)القاضي في التخفيؼ في المادتيف 
 .لتفاىة العقكبة نظران  ككذلؾ لعدـ جدكاىا الظركؼ المخففة دكف المخالفات، 

 
ىك نيج المعتدؿ فمـ تقتصر ىذه السمطة عمى عقكبات   األردنيمشرع كىذا النيج الذم سار عمية ال

تفريد العقاب كلـ يجعؿ ىذه السمطة شاممة لجميع  منتقد كيخؿ بمبدأ االتجاهألف ىذا  ؛الجنايات فقط
 لة عقكبة المخالفات.آمف جنايات كجنح كمخالفات بسبب ضالجرائـ 

 

                                                           

 .ميمية، الكجكبية كالجكازيةالعقكبات التبعية، كالعقكبات التك :العقكبات الفرعية تضـ 1
 .176-175 ، المرجع السابؽ، صالحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائية في تقدير العقوبةأكـر نشأت إبراىيـ،  2



83 

 

 المخففة التقديرية. بسبااألثار التي تترتب عمى الفرع الخامس: اآل
 

 1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ )100، 99ينص المشرع األردني في المادتيف )
 -ثار في النقاط التالية:جماؿ ىذه اآلإيمكف تأثير األسباب المخففة التقديرية، ك عمى 

 
الحدكد  ضمفمقررة لمجريمة المخففة التقديرية، تخفيض العقكبة ال سباباأل عماؿ إأكالن: يترتب عمى 

ة جنحية ال يؤثر عمى الكصؼ فالحكـ بعقكبالتي نص عمييا القانكف دكف المساس بالكصؼ الجرمي 
 األردنيكقد نص المشرع فة فخالم سباباألب األخذكاف الحكـ بيذه العقكبة نتيجة  إذالمفعؿ  الجنائي

بات كالتي تنص عمى أنو ال يتغير ( مف قانكف العقك 56عمى ىذا األمر صراحة كذلؾ في المادة )
 .(1)المخففة سباباألب األخذالمنصكص عمييا بعقكبة أخؼ عند  العقكبةأبدلت  إذاالكصؼ القانكني 

استبدلت  إذاحيث قرر )ال يتغير نكع الجريمة  (25)ككذلؾ نص المشرع الفمسطيني في المادة 
.  كتطبيقان لذلؾ قضت (نص عمى خالؼ ذلؾالمحكمة بالعقكبة المقررة ليا عقكبة اشد اك اخؼ ما لـ ي

المخففة التقديرية عمى الكصؼ الجرمي كيظؿ الكصؼ  سبابلأل تأثيرة بأنو ال األردنيمحكمة التمييز 
 كىذا ىك الراجح فقيان كقضاءن  (2)الجنائي قائمان كأف أصبحت العقكبة الحبس لمدة سنة مف درجة الجنحة

لككف القانكف المطبؽ عندنا  ىك قانكف العقكبات االردني رقـ بالنظر  ككذلؾ في فمسطيف ,(3)في مصر
 . 1960لسنة  16
 

نماالمخففة التقديرية عمى الجرائـ الكاردة في قانكف العقكبات  سباباألثانيان: ال يقتصر أثر  يتناكؿ  كا 
 ذاألخيحظر نصان  ىذه القكانيف تتضمفجميع الجرائـ المنصكص عمييا في القكانيف الخاصة ما لـ 

، كمف األمثمة (4)المخففة في تطبيؽ العقكبات عمى مقترؼ الجرائـ التي تقررىا ىذه القكانيف سباباألب
 1952( لسنة 351( مف قانكف مكافحة المخدرات المصرم )33عمى ىذه القكانيف ما كرد في المادة )

تي نصت عمييا ( عقكبات بأم حالة عمى أم جريمة مف الجرائـ ال17بأنو ال يجكز تطبيؽ المادة )
 .(5)المادة المذككرة

 
                                                           

 .89، المرجع السابؽ، ص 1 : جمحاضرات في األحكام العامة لقانون العقوباتعبد الرحمف تكفيؽ أحمد،  1
 .2132، ص 1993، نقابة المحامين األردنيينمجمة (، 62/92تمييز جزاء رقـ ) 2
 .815، ص المرجع السابقعمي عبد القادر القيكجي،  3
 .21، ص المرجع السابقحسيف، بني عيسى كخمدكف قندح كعمى طكالبة،  4
 .640، ص المرجع السابق، القانون الجنائي ةدراس إلىالمدخل عمي راشد،  5
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يي صاحبة فمحكمة المكضكع تقدير كجكد الظرؼ القضائي مف عدمو متركؾ تقديره ل ثالثان: إف
عدـ كجكدىا دكف تعقيب عمييا في ذلؾ مف  مخففة تقديرية أك أسبابالصالحية في تقدير كجكد 

 سباباألب األخذرفض  أسبابيف ، كلـ يكجب المشرع عمى محكمة المكضكع أف تب(1)محكمة التمييز
نما ترؾ ىذا األمر لتقديرىا، كلكف متى قررت المحكمة  اعتبار كاقعة ما سببان  المخففة التقديرية، كا 

التخفيؼ  سبابالمانحة أل سباباألمخففان تقديريان، فتصبح حينئذ لمحكمة التمييز صالحية الرقابة عمى 
 سباباألكانت ىذه  إذالمراقبة ما  األردنيقانكف العقكبات  ( مف100عمالن بالفقرة الثالثة مف المادة )

ما استقرت عميو محكمة استئناؼ القدس المنعقدة في راـ اهلل  ان يضأكىذا  .(2)معممة تعميالن كافيان أـ ال 
التخفيفية التقديرية مف االمكر الكاقعية التي تستقؿ محكمة المكضكع بتقديرىا كفقا  سباباألب األخذ

 .(3)دعكل كمعطياتيا لظركؼ ال
 

( مف قانكف العقكبات المصرم ىك أمر اختيارم لمقاضي، 17إف تخفيؼ العقكبة كفقان لممادة )ليذا ف
ف شاء  حيث منحت القاضي حرية تقدير ظركؼ الجريمة، كالمجـر فإف شاء طبؽ ذلؾ النظاـ، كا 

التي  سباباألطالب ببياف اقتصر عمى تكقيع العقكبة المقررة لمجريمة اصالن كىك في كؿ ذلؾ غير م
( فيجب أف 17رأل أف يأخذ المتيـ بالرأفة طبقان لممادة ) إذايبني عمييا مسمكو، كغاية ما ىنالؾ أنو 

 .(4)ذلؾ في حكمو إلىيشير 
 

فقد  1994كالمعمكؿ بو منذ عاـ  1992كبالمقارنة مع قانكف العقكبات الفرنسي الجديد الصادر عاـ 
قاب مانحان القاضي دكران كبيران في تفريد العقاب كفقان لظركؼ الجريمة ففة لمعخالظركؼ الم لغىأ

( مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أنو في الحدكد 132/24. حيث نصت المادة )(5)كشخصية الجاني
القانكف تنطؽ المحكمة بالعقكبات، كتحدد نطاقيا مع مراعاة ظركؼ ارتكاب الجريمة،  المقررة في

قضت  إذانو )أمف قانكف العقكبات الفرنسي عمى ( 132/24) ةحيث نصت الماد، كشخصية مرتكبيا
 .(ىا مع مراعاة دخؿ الجاني كاعبائوعمييا أف تحدد مقدار  الغرامةالمحكمة بعقكبة 

 

                                                           
 .872، ص2ج،دئمجموعة المبا(، 3/57تمييز جزاء رقـ ) 1
 .84، المرجع السابؽ، ص 1 : جمحاضرات في األحكام العامة لقانون العقوباتعبد الرحمف تكفيؽ أحمد،  2
، 11/1/2000الصادر بتاريخ  1999لسنة  1422انظر: حكـ محكمة استئناؼ القدس المنعقدة في راـ اهلل رقـ   3

 مكقع المقتفي اإللكتركني، جامعة بيرزيت.
 .640المرجع السابؽ، ص  ،القانون الجنائي دراسة إلىالمدخل  عمي راشد، 4
 .18 ، صالمرجع السابق، كشريؼ سيد كامؿ، 101، ص المرجع السابقمحمكد عبد ربو محمد الفتالكم،  5
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ك كما أالمخففة التقديرية عمى العقكبات التبعية كالتكميمية  سباباأل تأثيرلـ يبيف المشرع مدل  :رابعان 
 األخذنو عند أكالقاعدة العامة  ،االحترازية كالتدابير الفرعية كاالضافية لعقكباتيسمييا البعض ا

ثار كالنتائج المترتبة عمى ارتكاب الفعؿ الجرمي  المخففة التقديرية يجب االبقاء عمى جميع اآل سباباألب
 .بصرؼ النظر عف مقدار العقكبة المحككـ بو

 
المخففة التقديرية تحدد بالنسبة لكؿ  سباباألفي الجريمة فاف في حالة تعدد الفاعميف كالشركاء  :خامسان 

 ضلنسبة لبعكقد تتكافر با ،ال لمف ىك جدير بياإشخصية كال تمنح  سباباألف ىذه أل ؛منيـ عمى حده
ف يحكـ بتكافرىا بالنسبة لمجريمة أخر كال يجكز لمقاضي في ارتكاب الجريمة دكف البعض اآل الشركاء

ف أنيا متكافرة بالنسبة ليـ بعد أكجد  إذاف يقررىا بالنسبة لجميع الشركاء أكز كلكف يجبصفة عامة 
 سباباألف القاضي يستطيع الحكـ بتكافر إكعميو ف ،بصكرة مستقمة عف اآلخريفيبحث حالة كؿ شريؾ 

كقد جاء في محكمة استئناؼ  ك العكس.أصمي كيرفضيا بالنسبة لمشريؾ المخففة بالنسبة لمفاعؿ األ
أف مفاعيؿ األسباب المادية التي مف شأنيا تشديد العقكبة أك تخفيضيا أك اإلعفاء منيا تسرم  القدس

عمى الشركاء في الجريمة كالمتدخميف فييا كالمحرضيف عمى ارتكابيا، إنما تككف كاجبة التطبيؽ في 
ؿ، حاؿ إجراء محاكمة الفاعؿ كصدكر حكـ ضده، كىي ظركؼ تتصؿ بذات الجريمة ال بشخص الفاع

أما ما جرل في ىذه الدعكل كىك أمر بإيقاؼ محكمة المتيـ )س.ـ.ؼ( فإف ىذا األمر يتميز بنطاؽ 
شخصي، كال يستفيد منو إال الشخص المحدد في ذلؾ األمر فإذا كاف معو في جريمة مساىمكف فيـ ال 

مقيد ال يستفيدكف منو ألنو يبنى عمى اعتبارات تتعمؽ بشخص مف يرل إفادتو منيا، كمف ثـ فيك 
 (.1تتكافر لدل شخصان آخر، كلك كانت جريمتو كاحدة)

 
 المطمب الثاني: الحدود القانونية لسمطة القاضي في تشديد العقوبة.

 

تشديد العقكبة ىي ظركؼ يجب فييا عمى القاضي أك يجكز لو تشديد العقكبة، كذلؾ بأف يحكـ  أسباب
يتجاكز بيا الحد األقصى المقرر ليا، أك يحكـ بعقكبة بعقكبة أشد مف العقكبة المقررة أصالن لمجريمة قد 

 كتصفيا بعض القكانيف بظركؼ الخطر االكثر شدة. ،(2)مف نكع أشد مما يقرره القانكف ليا مف عقكبة
 

                                                           
، المنشكر عمى مكقع 6/4/1999بتاريخ  ( الصادر عف محكمة استئناؼ القدس1374/98استئناؼ جزاء رقـ ) 1

 ي، جامعة بيرزيت.المقتفى اإللكتركن
 .830ص  ،1998 القاىرة، دار مطابع الشعب، شرح قانون العقوبات: القسم العام،محمكد نجيب حسني،  2
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كسائؿ تحقيؽ التفريد القضائي، كذلؾ متى ما كانت جكازية تخضع  أىـكتعد الظركؼ المشددة مف 
كانت كجكبية فيي خارجة عف نطاؽ البحث لدخكليا في نطاؽ التفريد  اإذلمسمطة التقديرية لمقاضي أما 

التشريعي كمف ثـ نطاؽ ىذه الظركؼ ككسيمة لمتفريد القضائي ىي تمؾ التي ينص عمييا القانكف 
  كيجعؿ التشديد بمكجبيا مترككان لتقدير القاضي.

 
أكؿ(،  فرع) ددة كانكاعياماىية الظركؼ المش: فرعيفلباحث ىذه الظركؼ مف خالؿ كسكؼ يتناكؿ ا

 .(انيث فرع) مدل سمطة القاضي في تشديد العقكبةك 
 

 وانواعيا  الظروف المشددة ماىية :األول الفرع
 

الظركؼ المشددة لمعقكبة ىي أحكاؿ يجب فييا عمى القاضي أك يجكز لو أف يحكـ بعقكبة مف نكع أشد 
ي تشديد العقكبة حينما يرل المشرع أف ىنالؾ كتكمف الصمة ف (1)مما يقرره القانكف لمجريمة المرتكبة

أحكاؿ قد ال تككف مالئمة لتطبيؽ العقكبة المقررة لمفعؿ في األحكاؿ العادية كذلؾ بالنظر إلى خطكرة 
كالظركؼ المشددة إما أف تككف مكضكعية أك شخصية كىذه ىي التي تنصب عمى الجانب  (2)الجاني

رامية. كمف أمثمتيا تعذيب المقتكؿ بشراسة قبؿ قتمو كىذا ما المعنكم لمجريمة أك شخصية الجاني اإلج
كقد يترتب عمى ، 1960لسنة  16( مف قانكف العقكبات األردني رقـ 327/4نصت عميو المادة )

كية إلى بعضيا تغير في نكع  الجريمة كالظركؼ التي ترفع العقكبة المقررة لمجريمة مف عقكبة جنح
( في حيف ال يترتب عمى البعض اآلخر تعديالن 330ممكت المادة )ل يضفعقكبة جنائية كالضرب الم

الذم تزيد مدة  اإليذاءفي نكع الجريمة أنما ينسحب أثرىا فقط عمى زيادة العقكبة لمجريمة كمف أمثمتيا 
، (3)1960( لسنة 60( مف قانكف العقكبات رقـ )333( يكـ كذلؾ حسب المادة )20التعطيؿ فيو عف )
 بصكرة عامة تنقسـ إلى نكعيف. كالظركؼ المشددة

 
 : الظروف المشددة الخاصة - أ

 
كىي الظركؼ التي تطبؽ عمى كؿ جريمة عمى حدة كىي عادة ما ترد في القسـ الخاص  مف قانكف 

( مف قانكف العقكبات المصرم  )كؿ مف ىتؾ عرض انساف  268العقكبات كمثاؿ عمييا نص المادة )
                                                           

 .830، ص مرجع سابؽ شرح قانون العقوبات: القسم العام،محمكد نجيب حسني،  1
 .438 ، ص1998، 1لمنشر كالتكزيع، عماف ط  ، دار الثقافةشرح قانون العقوباتنظاـ المجالي،  2
 .، األردفمنشورات مركز عدالة (.1999/851انظر: قرار محكمة التمييز األردنية: تمييز جزاء ) 3
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ذا كاف عمر  األشغاؿيعاقب ببالقكة اك بالتيديد اك شرع في ذلؾ  الشاقة مف ثالث سنكات إلى سبع كا 
مف كقعت عميو الجريمة المذككرة لـ تبمغ  سف ستة عشر سنة كاممة أك كاف مرتكبيا ممف نص عنو 

 المقرر لمسجف المشدد، الحد األقصى( يجكز ابالغ مدة العقكبة إلى 267في الفقرة الثانية مف المادة )
 1960 لسنة( 16)( مف قانكف العقكبات رقـ300األردني نص في المادة ) اتكما اف قانكف العقكب

بحيث يضاؼ ، (298 ،296 ،294 ،293 ،292) عمييا في المكاد المنصكص عقكبة الجنايات تشدد
كمثاليا ، (295كاف المتيـ احد االشخاص المشار الييـ في المادة ) الييا مف ثمثيا إلى نصفيا إذا

 ك الكسر، أك حمؿ السالح أك صفة الخادـ في جريمة السرقة. أ صرار كالتسكرسبؽ اإل
 

 كبيران  جدالن أثار ىميف في الجريمة اثر الظركؼ الشخصية كالمادية عمى المسأف أيضيؼ الباحث إلى 
ثر أت أفال خالؼ بش إذفي مختمؼ البمداف  كتبعيـ في ذلؾ مكقؼ المشرع ،بيف شراح القانكف الجنائي

إلى صفتو كطبيب  كجو التشديد استنادان أؿ الطبيب عف أفيس ؛ة بظركفو الخاصةىـ في الجريماكؿ مس
 ة،مشددة ف بعضيـ ظركفان خاصأفتتكافر بش ،ىميف في الجريمةاكلكف المشكمة تدؽ في حاؿ تعدد المس

ىـ في الجريمة بظركفو اخر اتجيت بعض التشريعات إلى استقالؿ كؿ مساآل لمبعض بالنسبةكال تتكافر 
 ىميف معو فياد إلى غيره مف المستكال تم ،ـ شريكان أ صميان أ كاف فاعالن أالمشددة سكاء  الشخصية

( 39،49كمف ىذه التشريعات التشريع المصرم ) ،متدخميفـ أصمييف أكانكا فاعميف أالجريمة سكاء 
كبعض التشريعات ال تنص صراحة عمى ىذا االستقالؿ كلكف الفقو استخمصيا مف نصكص كاردة بيا 

التي تتكافر في حؽ  ةددثر الظركؼ المشأخر يقرر سرياف قانكف العقكبات السكداني كالبعض اآل مثؿ
كقانكف العقكبات  ،منيا قانكف العقكبات االيطاليك  ،صمي عمى كؿ مف الفاعؿ كالشريؾالفاعؿ األ

لكي كمنيا ما يشترط لسرياف تمؾ الظركؼ عمى غير صاحبيا ضركرة ثبكت عمـ الشريؾ بيا  ،العراقي
ك الشريؾ بالظرؼ المادم  أخر ال يستمـز عمـ الفاعؿ كالبعض اآل ،منيا القانكف الميبي ،تسرم عميو

 .(1)( مف العقكبات السكرم64) ثارىا عمييـ المادةآلكي تسرم ؛ المشدد
 

ك أك مخففة أ( إذا اقترنت الجريمة بظركؼ مادية مشددة 42كقد نص المشرع الفمسطيني في المادة ) 
ذا اقترنت الجريمة بظركؼ شخصية فال  ،ثرىا إلى كؿ المشاركيف فيياأ نصرؼامف العقاب معفية  كا 
 ثرىا إلى غير فاعميا ما لـ يكف عالما بيا.   أيمتد 

  
 
 

                                                           

 ص، 2016، الجيزةة، مركز الدراسات العربي، 1ط ، االتجاىات الحديثة في التجريم والعقابسعيد عمي القططي،  1
55 – 56. 



88 

 

 : الظروف المشددة العامة - ب
 

كىي بدكرىا تتفرع إلى  أك غالبيتيا، عمى جميع الجرائـحكميا في التشديد  كيسرم يعمـ كىي التي
  ف:نكعي

 

كمنيا ما يتعمؽ بشخص  :ظروف مشددة عامة تتعمق بالجريمة المرتكبة والفعل الجرمي -
تجيز لمقاضي استعماؿ سمطتو التقديرية التي تأخذ بيذه الظركؼ ك  كالقكانيف ،المجـر كبكاعثو

 .ك تجاكزه إلى ما يزيد عف الضعؼأ عمىفي تشديد العقكبة إلى حدىا األ
إذا سبؽ الحكـ عميو بعقكبة  :الجريمة جوازيًا أو وجوبياً ظروف مشددة تتعمق بسوابق مرتكب  -

 .مثمتيا نظاـ العكدة إلى اإلجراـأخرل، كمف أ
 

كلقد أخد المشرع األردني بالتكرار بظرؼ عاـ مشدد لمعقكبة في الجنايات كالجنح كذلؾ في المادة  
 .نح( الخاصة بالتكرار بالج102( المتعمقة بالتكرار بالجنايات كالمادة )101)
 

يرجع  ونأسبب التكرار ال يرجع إلى جسامة جريمة المكرر  أفليذه النصكص  نحف نرل أنو بالنسبة ك 
التشديد إلى شخصية المكرر كما كشفتو عنو الجرائـ مف خطكرة اجرامية تبرر احتماؿ اقترافو لجرائـ 

ف أبعقكبة يدؿ عمى  جريمة جديدة بعد سبؽ صدكر الحكـ عميو عائدكما لك ارتكب ال ،اخرل بالمستقبؿ
والسؤال الذي  مال بردعو. أىذه العقكبة لـ تكف كافية تردعو مما يستحؽ تشديد العقاب عمى المكرر 

 يثور ما ىو التكرار.
المتيـ جريمة جديدة رغـ سبؽ الحكـ عميو بعقكبة عف جريمة أك جرائـ  ارتكاب: بالتكراريقصد و 

اذا أنو ؼ عف خطكرة اجرامية كامنة في نفس الجاني كىك يعد ظرؼ مشددة لمعقكبة يكش .(1)ماضية 
جرامو إعادة لمكاصمة أنو لـ يرتدع  الإانتو عف جريمة أك جرائـ سابقة إدكعمى الرغـ مف الحكـ ب

 كال تتحقؽ حالة العكد أك التكرار اال بتكافر شرطيف أساسييف ىما:  ،قترافو جريمة أخرلاب
 

 : دانةباإلأواًل: صدور حكم قطعي مبرم سابق 
في ىذه  باإلدانةحيث يفترض ىذا الشرط كجكد سابقة جرمية لدل الجاني كأف يصدر ضده حكـ 

 -الجريمة كال بد أف تتكافر في الحكـ الشركط التالية:
 

                                                           
 29, ص 1986, رسالة ماجستير, جامعة الجزائر, الجزائر، رينظام العود في قانون العقوبات الجزائعقيمة خالؼ,  1
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ة أما المخالفات  فال عبرة ليا في األحكاـ العامة يأف يككف الحكـ صادر بعقكبة جنائية أك جنح -أ 
أم ال يقبؿ الطعف بأم طريؽ  القطعية،درجة لم ائيان مكتسبان كأف يككف ىذا الحكـ ني ،دك لمع

كفي ىذا قضت محكمة التمييز األردنية )بأف القانكف ال يجيز البحث  ،عادم كغير عادم
 .(1)انتو بالتيمة المنسكبة اليو(إدفي أسبقيات المتيـ إال بعد  مطمقان 

ادرة بحؽ المتيـ مف المحاكـ أف يككف الحكـ صادر عف ىيئة قضائية كطنية ألف األحكاـ الص -ب 
 القضاء الجنائي. إقميميةكىذا تطبيقان لمبدأ  ،دعك األجنبية ال تصمح أساسان لم

الجريمة الجديدة كلـ تنقضي أثاره أم ال يككف الحكـ  ارتكابأف يككف الحكـ النيائي قائمان كقت  -ج 
ديد يجعؿ الفعؿ الذم صدكر قانكف جأك  االعتباررد النيائي القطعي قد سبقيا العفك العاـ أك 

حكـ عمى المجـر مف أجمو غير معاقب عميو فأف تحققت أحدل ىذه الحاالت يؤدم الى زكاؿ 
 أثر الحكـ كبالتالي ال يصمح أساسان لمحكـ.

 
بجريمة أخرل كىذا يتطمب أف تككف  باإلدانة: ارتكاب الجاني نفسو الذم سبؽ الحكـ عميو ثانياً 

الجريمتيف ىك أال تككف  استقالؿجريمة السابقة التي أديف بيا, كمعيار الجريمة الجديدة مستقمة عف ال
قع ىذه الجريمة أف ت ، كيستكمأحداىا مجرد كسيمة لمتخمص مف األثار القانكنية الناشئة عف األخرل

 باعتبارهأف يسأؿ المتيـ عنيا  يستكللدل القانكف  صكرة الشركع المعاقب عميو تتخذأك  تامةالالحقة 
 شريكان فييا أك متدخالن أك محرضان. باعتبارهليا أك يسأؿ عنيا  يالأصفاعالن 

 
تكافر حالة التكرار يقع عمى عاتؽ النيابة العامة كيثبت التكرار كغيره  اثبات ءكيشير الباحث أف عب

مف المسائؿ الجنائية بكافة طرؽ األثبات فيجكز أثباتو لتقديـ الحكـ أك األحكاـ التي سبؽ صدكرىا كما 
المتيـ أك بشيادة الشيكد كما جرل العمؿ  عمى أثبات سكابؽ المتيـ عف طريؽ  باعتراؼ إثباتوجكز ي

محكمة التمييز األردنية أف  اعتبرتالسجالت المكجكدة في المحاكـ أك في أدارة البحث الجنائي كقد 
و مف خالؿ التنفيذ تشديد العقكبة عمى الجاني في حالة التكرار ىي مف النظاـ العاـ. كلذلؾ يجب أثبات

 .(2)الرسمي 
 

                                                           
 392, ص 1954, لسنة مجمة نقابة المحامين األردنيين(, 41/54تميز جزاء رقـ: ) 1

 542, ص 1963, لسنة مجمة نقابة المحامين األردنيين(, 88/63تمييز جزاء, رقـ: ) 2
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 أحكام العود في القانون المصري:
 

كأكجب  ( مف قانكف العقكبات.72-;6فقد نظـ المشرع المصرم العكد في الباب السابع في المكاد )
 العتبار الجاني عائدان أف تتكافر الشركط التالية:

 
 صدكر حكـ نيائي كغير قابؿ لمطعف في مكاجية الجاني. -3

فال يصمح سابقة في  احترازيان، ان ذا كاف مكضكعو تدبير إفالحكـ صادران في عقكبة  أف يككف -4
المخالفات ال أما  ،بجناية أك جنحةبيا الحكـ النيائي خاصة  ةالعكد كأف تككف العقكبة الصادر 

كأف يككف الحكـ الصادر مف محكمة مصرية كأف يككف ىذا الحكـ  ،تسرم عمييا أحكاـ العكد
 ألثاره. قاطعان كمنتجان 

 
 نصوص قانون العقوبات المصري المتعمقة بالتكرار يبين ثالثة أثار: ءوباستقرا

 
ىنا جكازم لمقاضي كليس أمران كجكبيان بحيث  العقكبة  : فتشديدول: جواز تشديد العقوبةاألثر األ  -

( يجكز لمقاضي في حاؿ العكد المنصكص عنو في المادة السابقة أف يحكـ 72نصت المادة )
ثر مف الحد األقصى المقرر لمجريمة قانكنان بشرط عدـ تجاكز ضعؼ ىذا الحد كمع ىذا ال بأك

 حاؿ مف األحكاؿ أف تزيد مدة السجف المشدد أك السجف عمى عشر مف السنة. أم يجكز في

جكاز تشديد  إلى باإلضافةائـ ر جكاز تطبيؽ تدابير مكممة لمعقكبة في بعض الج األثر الثاني: -
السرقة)  جاز القانكف أتخاذ تدبير مرافؽ مع المتيـ كمثاؿ عميو حالة العكد فيالعقكبة حيث أ

الجاني تحت مراقبة البكليس لمدة سنة عمى األقؿ  كضع ( أذ أجازت 558( أك النصب )542
 كسنتيف عمى األكثر.

جنائية ( مف قانكف االجراءات ال685كفقان لما نصت عميو المادة ) األثر الثالث: )التنفيذ الفوري(: -
حيث تككف األحكاـ الصادرة بالحبس عمى المتيـ العائد كاجبة النفاذ فكران رغـ الطعف فييا 

( مف قانكف العقكبات 74،74عمى األجراـ فقد عالجتو المادة ) االعتيادبخصكص  الإباألسباب 
المتكرر،  كداني الذم تتكافر ازاءه شركط العالمصرم، كتتحقؽ ىذه الصكرة في حالة الج

 إلضافة إلى خطكرتو االجرامية.با
 

د طبقان ألحكاـ المادة السابقة جاز لممحكمة بدالن مف تكقيع العقكبة ك إذا تكافر الع كيضيؼ الباحث أنو
تبيف ليا مف ظركؼ الجريمة متى اعتاد اإلجراـ قد المبينة في تمؾ المادة أف تقرر اعتبار العائد مجرمان 
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عمى اقتراؼ جريمة جديدة، كفي  إلدانتوىناؾ احتماالن جديان اف ك كبكاعثيا مف أحكاؿ المتيـ كماضيو، 
ىذه الحالة تحكـ المحكمة بإيداعو في إحدل مؤسسات العمؿ التي يصدر بإنشائيا كتنظيميا، ككيفية 
معاممة مف يكدعكف بيا قرار رئيس الجميكرية، كذلؾ إلى أف يأمر كزير العدؿ باإلفراج عنو بناءن عمى 

لمؤسسة كمكافقة النيابة العامة، كال يجكز أف تزيد مدة اإليداع في المؤسسة عمى ست اقتراح إدارة ا
 .(1)سنكات

 
يجب أثبات شخصية كما  ،(2)خالؿ السجالت العدلية أف تتثبت مف حالة التكرار مف  المحكمة كعمى

. كقد اخذ قانكف (3)ألف تشديد العقكبة مف النظاـ العاـ كفؽ ما قررتو التمييز األردنية ؛الجاني كىكيتو
ذا 54-49العقكبات المصرم في المكاد ) القاضي  رأل( بالعكد بحيث جعؿ التشديد جكازم  لمقاضي كا 
( عقكبات فقد قيدت بقيديف ىما عدـ تجاكز ضعؼ الحد االقصى 50تشديد العقكبة كفقا لممادة )
 الشاقة اك السجف عشريف عامان.  األشغاؿالمقرر قانكنان كاال تزيد مدة 

 
 

 الثاني: مدى سمطة القاضي في تشديد العقوبة الفرع
 

تكافر ىذه حيث اف  بة كمما تكافرت شركط ىذا التشديدتجمع كافة التشريعات عمى تشديد العقك  
مقيدة في القاضي تككف سمطة الجريمة قد بمغت اكثر جسامة كعميو  فأ الظركؼ ينـ في الحقيقة عمى

ا يكجب عميو القانكف تشديد العقكبة عند تكافر ظركؼ أك أكثر مف عندمكذلؾ الحكـ بالعقكبة المشددة، 
كاف يجيز لو التشديد، كال يفرضو عميو،  إذاالظركؼ المشددة، كتككف سمطتو تقديرية في ىذه الحالة 

كتعتبر قاعدة تقييد سمطة القاضي في ىذا المجاؿ ىي الغالبة في التشريع المقارف، بينما تتألؽ قاعدة 
 .(4)سمطة تقديرية في الفقو الجنائي الحديثمنح القاضي 

                                                           
 1937لسنة  58( مف قانكف العقكبات المصرم رقـ 22المادة ) 1

بالعقكبات  األمرضد السجناء سكاء تعمؽ  باإلدانةلحفظ كؿ األحكاـ الصادرة  أداةىك عبارة عف  :السجل العدلي  2
تقصر حسب  أككذلؾ لمدة معينة مف الزمف قد تطكؿ  األىميةمجاالت فقداف  أك التأديبية  باإلجراءات أك األصمية

منيا تتجمى في ضماف حقكؽ المجتمع في مكاجية الجانحيف  القكانيف الخاصة بذلؾ في مختمؼ البمداف كالغاية 
كذلؾ بفضؿ احتفاظو بكؿ المعطيات كالبيانات التي تفصح عف الماضي الجنائي لمسجناء الشي الذم يجعمو يؤدم 

، المجرمين تأىيلفعالية المؤسسات السجنية في  سعيد خصاؿ،انظر:   .كلمعديد مف الجيات خدمة لمسجناء
 .267 ص، 2015، طنجة ،انكنية كاالقتصادية كاالجتماعيةقكمية العمـك ال ،هدكتكرا أطركحة

 WWW.LAWJO.NET: 18/3/1963(، تاريخ: 88/1963انظر: تمييز جزاء رقـ ) 3
 .202السابؽ، ص  ، المرجعالحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائية في تقدير العقوبةأكـر نشأت إبراىيـ،  4
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 أواًل: السمطة المقيدة

 
يجب عمى القاضي االلتزاـ بتطبيؽ الظركؼ المشددة عند تحققيا كتبعا لذلؾ اف  ى ىذه السمطة بمقتض

فالتشريعات التي تأخذ بيذا االتجاه ال تترؾ لمقاضي أم حرية في ىذا المجاؿ، كال  ؛يشدد العقكبة
ال  خشية  كالمبرر الذم تسكقو أنو في التشديد تقابؿ الحرية الممنكحة لو في التخفيؼ،تمنحو حرية 

نكع آخر  إلىعمى المكاطف مف تخفيؼ العقكبة، بينما يخشى عميو مف تشديدىا، كمف ثـ فرفع العقكبة 
في يحددىا القانكف نفسو، كال يترؾ تحديدىا لمقاضي، فال يتبقى لمقاضي  سبابأشد ال يككف إال أل

شاء دكف اف يككف في استطاعتو تجاكز  إذاحدىا االقصى  إلىميداف التشديد إال رفع العقكبة نفسيا 
عماالن لقاعدة " ال أخر آ إلىك تغيير نكع العقكبة أىذا الحد  شد، كفي ىذا ضماف لحقكؽ المكاطنيف كا 

 .(1)جريمة كال عقكبة إال بنص
 

( 104 -101في المكاد ) قد اخذ األردنيانكف العقكبات كباستقراء نصكص القكانيف المقارنة نجد اف ق
التي عالجت التكرار، كقد جعمت تشديد عقكبة المكرر كاجبة، بحيث ألـز القاضي تشديد العقكبة، كلـ 

والسؤال الذي يثور ما ىي أحوال ، مقاضي، ككذلؾ عمؿ المشرع الفرنسييترؾ ىذا األمر جكازيان ل
 التشديد الوجوبي؟

 

لتشديد الكجكبي إما أف تككف مادية، أك شخصية، كمثاؿ الظركؼ المشددة الكجكبية المادية احكاؿ أف إ
اجتماع عدة ظركؼ مف أنكاع معينة في جريمة السرقة مثؿ اجتماع ظرؼ الميؿ، أك التعدد، كحمؿ 

( مف قانكف العقكبات المصرم عمى أنو: "يعاقب بالسجف المشدد 316السالح التي نصت عميو المادة )
عمى السرقات التي تحصؿ ليالن مف شخصيف فأكثر يككف أحدىـ عمى األقؿ حامالن سالحان ظاىران أك 

الظركؼ التي ذكرتيا  إلىالتي أضافت  األردني( مف قانكف العقكبات 400مخفيان، ككذلؾ المادة )
الكسر، أك  مكاف معد لسكف الناس، أك ممحقاتو باليدـ أك إلى( المذككرة سابقان الدخكؿ 316المادة )

أك االستيالء عمى  التسمؽ، أك استعماؿ العنؼ لتييئة الجناية أك تسييميا، أك لتأميف ىركب الفاعميف،
أك  الخادـالظركؼ المشددة الكجكبية الشخصية، فقد جعؿ المشرع مف صفة الطبيب أك  ما أالمسركؽ، 

شدد عقكبة الحبس المقررة في الصيدلي، أك القابمة في جريمة اإلسقاط ظرفا شخصيان مشددان بحيث ت
الشاقة المؤقتة  األشغاؿعقكبة  إلى( مف قانكف العقكبات المصرم كجكبان 262 - 261المادتيف )

كاف مرتكب الجرائـ  إذاالتي تنص عمى أنو: " األردنيمف قانكف العقكبات  (325تقابميا المادة )
أك قابمة يزاد عمى العقكبة المعينة بمقدار المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ طبيبان أك جراحان أك صيدليان 
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حيث نص بانو ، مف مشركع قانكف العقكبات (502ككذلؾ نص المشرع الفمسطيني في المادة ) ثمثيا.
كاف مرتكب جريمة االجياض طبيبا اك جراحا اك صيدالنيا اك قابمة تكك العقكبة السجف مدة ال تزبد  إذا

عممو مدة ال تزيد عمى خمس  أكمينتو  مزاكلةبمنعو مف عمى عشر سنكات كعمى المحكمة اف تامر 
 .سنكات(

 
االتجاه ، فلمجريمة الظركؼ المشددة مادية كانت اـ شخصية عمى التكييؼ القانكني  تأثير أما عف

الظركؼ المشددة الكجكبية مادية كانت أـ شخصية عمى التكييؼ القانكني  رل تأثير يالغالب لدل الفقو 
كىناؾ حاالت شدد قانكف العقكبات  .(1)مصاؼ الجنايات إلىف مصاؼ الجنح لمجريمة فتنقمب م

اقترف الفعؿ بظرؼ مشدد، فيعاقب عمى الفعؿ بعقكبة جنائية في حيف لك لـ  إذاالعقاب فييا  األردني
يكجد مثؿ ىذا الظرؼ لكانت الجريمة جنحة مثاؿ ذلؾ: جريمة اإلجياض المنصكص عمييا في المادة 

نكف العقكبات، حيث تنص ىذه المادة عمى أف:" مف أقدـ بأم كسيمة كانت عمى ( مف قا322/1)
 ثالث سنكات". إلىإجياض امرأة برضاىا عكقب بالحبس مف سنة 

 

الشاقة مدة ال تزيد عمى عشر  األشغاؿكاف اإلجياض عف دكف رضا المرأة فإف العقكبة تككف ب إذاف
قكبات، كمثاؿ ذلؾ جريمة السرقة في صكرتيا العادية ( مف قانكف الع323/1سنكات كفقان لنص المادة )

أك النشؿ فإنيا مف  األخذ( مف قانكف العقكبات التي تقع بطريقة 407المنصكص عمييا في المادة )
( مف قانكف العقكبات فإنيا 406نكع الجنحة الصمحية، ككذلؾ السرقة المنصكص عمييا في المادة )

لسرقة بظرؼ مشدد كاإلكراه أك العنؼ أك التيديد بالسالح، أك الخمع اقترنت ا إذامف الجنحة البدائية، ف
أك الكسر، أك استخداـ مفتاح مقمد فإنيا تككف جنائية الكصؼ، كيعاقب عمييا بعقكبة جنائية )المكاد: 

جناية نتيجة الظرؼ المشدد؛ ألف الظرؼ يغير  إلى( فإف الجريمة تنقمب مف جنحة 405، 404، 401
 أكبر خطكرة، كأشد إجرامان مف الناحية االجتماعية. ذاتو، بحيث يجعمو ماديا ن  عة الفعؿمف طبي

 

أنو يجب أف ال يفيـ مف ذلؾ أنو كمما تكافر ظرؼ مشدد في جريمة جنحكية  إلىكيشير الباحث ىنا 
جناية، فيذا األمر ال يككف إال بمكجب نص في القانكف فيناؾ حاالت تقترف فييا  إلىفإنيا يقمبيا 

زيادة في العقكبة، إال أف الكصؼ الجرمي يبقى جنحكم، أك العقكبة  إلىيمة بظرؼ مشدد، يؤدم الجر 
ف كاف يؤدم  تشديد عقكبة بعض الجنح في  إلىتبقى جنحكية أيضان، فمثالن ظرؼ سبؽ اإلصرار كا 

نما يبقى لمجريمة كصفيا الجنحكم، إلىقمب الجنحة  إلىحاؿ تكافره، إال أنو ال يؤدم  فجنحة  جناية، كا 
( مف قانكف العقكبات كالتي تتراكح عقكبتيا مف ثالث أشير 333اإليذاء المنصكص عمييا في المادة )

 إلىاقترؼ الفعؿ عف سبؽ إصرار تشدد العقكبة، حيث يزيد عمييا مف ثمثيا  إذاثالث سنكات فإنو  إلى
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كىك الحبس ثالث  لمعقكبة عمىأف المحكمة حكمت عمى الظنيف بالحد األ مثال لك قضت نصفيا، ف
( مف قانكف العقكبات 337ظرؼ سبؽ اإلصرار زيد عمييا الثمث عمالن بالمادة ) كلتكافرسنكات، 

نحكية؛ الف الحبس مف العقكبات الحبس أربع سنكات فإنيا تبقى جريمة ج حينئذ  فأصبحت العقكبة
ف زاد عمى ثالث سنكاتكيجنحال  .(1)ة حتى كا 
 

ان لمقانكف عمى كجكب تشديد عقكبة الجاني عند تكافر الظركؼ المشددة، تطبيق األردنيكقد سار القضاء 
ة بأف قياـ المتيـ بعد الساعة العاشرة ليالن بضرب المشتكي كالقائو األردنيحيث قضت محكمة التمييز 

-401/1أرضان ثـ سمب ما معو مف نقكد يكفر ظركؼ التشديد في جـر السرقة الكاردة في حكـ المادة )
 . (2)كف العقكبات( مف قان2
 

 ثانيًا: السمطة التقديرية:
 

بمكجبيا يتمتع القاضي بحرية اختيار تامة بيف تطبيؽ الظركؼ المشددة، كعدـ تطبيقيا عند تكفرىا، 
كلو بالتالي تشديد العقكبة، أك عدـ تشديدىا تبعان لما يراه مناسبان، مثاؿ القكانيف التي أخذت بيذا االتجاه 

، كذلؾ قانكف العقكبات العود( المتيف عالجتا أحكاـ 140 -139) في المكاد راقيقانكف العقكبات الع
( التي عالجت العكد، بحيث جعؿ التشديد جكازم لمقاضي 50 -49المصرم بيذا االتجاه في المكاد )

 إذا، فاألدنىكليس كجكبيان، فيجكز لمقاضي أف يحكـ بالعقكبة األصمية لمجريمة، كلك في نطاؽ حدىا 
( مف قانكف 50لقاضي تشديد العقكبة يرفع حدىا األقصى، كلكنو يتقيد بقيديف حددتيما المادة )رأل ا

 العقكبات المصرم.
 

ظيكر  إلىيؤدم إنما  جعؿ تشديد العقكبة جكازيان لمقاضي، تبعان لما يراه مناسبان  اف إلىيشير الباحث 
في أف القاضي ال يكقع ذات العقكبة كيمكف تجسيد ىذه المشكمة  ،يع العقكبةمشكمة التفاكت في تكق

المنصكص عمييا في النمكذج التجريمي عمى كؿ مف يرتكب ذات الجريمة  التي تتماثؿ فييا الظركؼ 
في ارتكاب الجريمة  يساىـالعينية، كالظركؼ الشخصية لمجناة، كما ال تكقع ذات العقكبة عمى مف 

 ؼ بيف كؿ فئة منيما.سكاء أكاف مف الفاعميف أـ الشركاء، مع تماثؿ الظرك 
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 .3961، ص 1997، مجمة نقابة المحامين األردنيين(، 214/1996تمييز جزاء رقـ: ) 2



95 

 

ظيكر ىذه المشكمة ىك عدـ الزاـ القاضي بتكقيع عقكبة الظرؼ  إلىالتي تؤدم  سباباألكمف أبرز 
سكاء بالنسبة لمظركؼ القضائية  وعدـ التزاـ القاضي بتسبيب حكم إلىكجد باإلضافة  إذاالمشدد 

 .(1)المخففة أـ المشددة
 

تبايف اتساع حدكد سمطة القاضي في درجة التشديد  طبقا ما عف حدكد سمطة القاضي في التشديد فيأ
قد يككف كميان  لمدل ما يبسطو القانكف في مجاؿ التشديد الكمي كالنكعي لتمؾ  العقكبات فالتشديد 
( مف قانكف 101كذلؾ بزيادة كمية العقكبة المقررة أصالن لمجريمة كما ىك منصكص عمييا في المادة )

عالجت التكرار التي تقضي بأف مف حكـ عميو بإحدل العقكبات الجنائية  ، كالتياألردنيالعقكبات 
حكمان مبرمان ثـ ارتكب في أثناء مدة عقكبتو أك في خالؿ عشر سنكات بعد أف قضاىا أك بعد سقكطيا 

الشاقة المؤقتة أك االعتقاؿ المؤقت حكـ  األشغاؿالقانكنية جريمة تستمـز عقكبة  سباباألعنو بإحدل 
ال تتجاكز ضعفي العقكبة التي تستمزميا الجريمة الثانية عمى أف ال يتجاكز ىذا التضعيؼ  عميو مدة

 ( 102عشريف سنة، ككذلؾ المادة )
 

كقد يككف التشديد نكعيان باستبداؿ عقكبة أشد بالعقكبة المقررة أصالن لمجريمة كاستبداؿ عقكبة اإلعداـ 
كقد يككف التشديد لحبس مع التشغيؿ  بالحبس البسيط كااك بالسجف المؤبد الشاقة المؤبدة،  األشغاؿب

أصالن لمجريمة، بحيث يجكز اتخاذ تدبير كاحد العقكبة المقررة  إلىكع آخر النكعي بإضافة عقكبة مف ن
مع المتيـ، كذلؾ في بعض األحكاؿ المنصكص في القانكف لحالة النصب التي نصت عمييا المادة 

، كالتي أجازت كضع الجاني في حالة العكد تحت مالحظة (2)( مف قانكف العقكبات المصرية336)
 البكليس مدة سنة عمى األقؿ، كسنتيف عمى األكثر.

 

المشددة سكاء المادية اك الشخصية مع  سباباألانو ال تعارض بيف تطبيؽ  إلىالباحث  كيخمص
قا لما جاء في المخففة التقديرية سكاء مف حيث الترتيب كذلؾ في نفس الدعكل كف سباباألتطبيؽ 
عمى  عقكبةالمشددة اك المخففة لم سباباأل)تسرم احكاـ  األردنيمف قانكف العقكبات  (105المادة )

 سباباأل -د الشخصيةالمشددة  سباباأل -ج األعذار -ب المادية سباباأل -أ :الترتيب التالي
ف تعيف في حكميا أكل لمدع ةمف ذات القانكف المحكمة الناظر  (106) المادةكما الزمت  ،(المخففة

 .بياحككـ ك المخفضة عمى العقكبة المأالمشددة  سباباألمفعكؿ كؿ كاحد مف 
 

                                                           

، دار النيضة العربية، القاىرة، مقارنة دراسةالتفاوت في تقدير العقوبة: المشكمة والحل، رمزم رياض عكض،  1
 .3 -1، ص 2005
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ك المخففة أحكاـ الظركؼ المشددة أحيث بيف كيفية سرياف  نيجنفس العمى  المشرع الفمسطينيكسار 
 .شخصيةالالظركؼ المشددة  -3. األعذار -2 .الظركؼ المشددة المادية -1 تي:عمى الترتيب اآل

ف تعيف في الحكـ مفعكؿ كؿ مف أعمى المحكمة  (151)كجب في المادة أك  .الظركؼ المخففة -4
 . المخففة عمى العقكبة المقضي بيا كأالظركؼ المشددة 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



97 

 

 الضوابط اإلرشادية لمقاضي في تفريده لمعقاب :الفصل الثاني
 
ي السمطة التقديرية لمقاضي الجنائي لمساعدتو في تفريد التكسع ف كانت السياسة الجنائية تقتضي إذا 

العقاب، فإف سالمة ىذه السمطة تقتضي مف ناحية أخرل إحاطتيا بالضمانات كالضكابط التي تكفؿ 
المنع مف االنحرافات أك التحكـ، إذ ال يتصكر أف يككف استعماليا تحكمان محضان فيي ال تدرؾ ىدفيا 

 .(1)إال بفضؿ قكاعد تحكميا
 
الجزاء  كمقداريا القاضي في تقدير طبيعة ف ضكابط تفريد العقكبة ىي المعايير التي يستعيف بإ

الجنائي الذم ينزلو بالمشتكى عميو اك الظنيف اك المتيـ الذم تثبت ادانتو عف الجريمة التي يحاكمو 
سميـ متكامؿ  حكـ إلىالكصكؿ  إلىكتيدؼ  لكاقعة المرتكبة كالجاني كىي معايير متصمة با بشأنيا

 مقترفيا كقدر ما يستحؽ مف العقاب. كمسؤكليةمتناسؽ يتناسب مع جسامة  الجريمة 
 

إف مف أكثر المسائؿ تعقيدان كصعكبة تمؾ التي تكاجو القاضي في كيفية تحديد العقكبة التي سيحكـ 
ييتدم بيا القاضي، بيا، أك لحظة اختيار نكع المعاممة العقابية المناسبة؛ لذلؾ ال بد مف كجكد معايير 

فكرة مادية العقكبة، كىذه الضكابط مختمفة كمتنكعة فقد تختمط كتندرج في  كيستند إلييا عند اختيار
تتجو ىذه الضكابط، كجية شخصية متصمة بالجاني، كقد تككف متصمة  كأ تتصؿ بكقائع الجريمة،

قيؽ الحكمة التي كجدت الضكابط دكرىا في تح ىذه  كحتى تؤدم بالظركؼ الخاصة بالمجني عميو.
تتصادـ المبررات التي يكردىا القاضي الجزائي في الحكـ ببعضيا البعض كيتعيف أف ال ينبغي  ألجميا

بجالء  يبيفككذلؾ ، تكافرىا رف يفصح في الحكـ عف حقيقة كماىية الظركؼ التي قدأ عمى القاضي
ستيداء بيا كالمتعمقة بالخطكرة اال تي يرل القاضيلالتي تكشؼ عنيا الكقائع كاالبارزة  العناصر

التي  سباباأل عمى القانكف كحرصان  صحيح الحكـ مع حتى يتكافؽالعدكانية  الجرمية كنزعة المجـر 
 .(2)ينبني عمييا

 

                                                           

 .808، مرجع سابؽ، ص شرح قانون العقوبات، القسم العام. محمكد نجيب حسني،  1
جامعة العمـك  ،هرسالة دكتكرا ،اسة مقارنةر د: سمطة القاضي الجزائي في تفريد العقوبة ناصر محمد عكض عمرة، 2

 .217 ص ،2013 ردف،األ ،سالمية العالميةاإل
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كصت العديد مف المؤتمرات الدكلية بأنو ال يجكز اعتبار السمطة التقديرية الممنكحة لمقاضي ليذا أك 
نما يجب أف ت مارس ىذه السمطة في إطار قكاعد يحددىا القانكف بكضكح، كيسترشد سمطة تحكمية، كا 

 .(1)بيا القاضي عند تحديد العقكبة، أك التدبير االحترازم
 

نظمت تمؾ السمطة بضكابط  كقد استجابت بعض التشريعات الجنائية لدعكل ىذه المؤتمرات حيث
مثاؿ ذلؾ قانكف العقكبات اإليطالي ية لمجاني اإلجرامتحديد مدل جسامة الجريمة، كالخطكرة مرشدة ل
 كالمصرم . األردني( كقانكف العقكبات 24 - 32( ك"قانكف العقكبات الفرنسي )المادة 133)المادة 

 
مبحث ) الضكابط المتعمقة بالجريمة: ثالثة مباحث كاآلتيفي  وىذا المكضكع سنتناكل يةىمكنظران أل

الضكابط المتعمقة بالركف المعنكم ، ك (ثاني)مبحث  الضكابط المتعمقة بالجاني كالمجني عميوك ( كؿأ
 .ثالث(مبحث )
 

 : الضوابط المتعمقة بالجريمةاألول المبحث
 
الجريمة تقكـ بصفة اساسية عمى ركنيف مادم كمعنكم كركف ثالث ال يزاؿ مكضكع خالؼ كىك  إف

  .بيا القاضي الجنائي يأخذالمعايير التي  أىـكعميو فاف الجريمة كظركؼ ارتكابيا مف  ،الركف الشرعي
 

 الضوابط المتعمقة بالركن المادي :األولالمطمب 
  

ي يقصد بالركف المادم لمجريمة السمكؾ اإلنساني الذم يترتب عميو نتيجة يعاقب عمييا القانكف الجنائ
ة معين نتيجةعرؼ كذلؾ بانو يتمثؿ في سمكؾ غير مشركع يترتب عميو  سكاء اكاف فعالن اـ دفاعان كما

، كتتعمؽ ىذه الضكابط بالجانب المادم (2)يحمييا ةالعتدائيا عمى مصمح نظران  ،يؤثميا القانكف
، كمف الطبيعي أف (3)لمجريمة، كالصفة غير المشركعة التي تخمع عمييا تبعان لخطكرة الماديات ذاتيا
النتائج الضارة، أك  تبايفتيختمؼ ىذا السمكؾ مف جانب آلخر باختالؼ األحكاؿ كتبعان ليذه االختالفات 

                                                           

 .1957سنة  أكتكبر 2سبتمبر  26ر الدكلي السابع لقانكف العقكبات المعقد في أثينا في . المؤتم 1
لدراسات أكاديمية ا، سعيدةالطاىر مكالم  ةجامع لمقاضي الجنائي، ةالتقديري ةضوابط السمطحمد، أدريد محمد  2

 .95 ،  ص2011 الجزائر، ،ةنسانيكاإل االجتماعية
 145، ص ة الجنائية نحو فردية العقابتوجيو السياسد. محمكد مصطفى،  3
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بقدر ما يكشؼ عنو سمكؾ الجاني مف خطكرة، كما تسفر عنو مف نتائج ضارة عمى الحؽ محؿ 
 .(1)الحماية الجنائية يأتي العقاب

 
الى اف المحكمة ممزمة باف تبيف في حكميا الركف المادم ,كاال كاف حكميا مستكجبا كنكد االشارة 

ييا كتطبيقا لذلؾ فقد قضت محمة التمييز االردنية )اف ادانة لمفسخ كفؽ مرحمة الطعف التي يككف عم
المتيـ بجنايتي القتؿ استنادا الى اف النار قد شبت في الغرفة التي كاف يناـ بيا المجني عمييما مما 

اشتعاؿ النار  إلى أدلادل الى كفاتيما دكف اف تبيف محكمة الجنايات الدكر الذم قاـ بو المتيـ كالذم 
ؾ تككف قد اغفمت تحقيؽ الركف المادم لمجريمة مف نشاط جرمي كنتيجة كرابطة سببية مما بذل فإنيا

 .(2)(ؿيشكب الحكـ بالقصكر في التعمي
 

)فرع ياإلجرامالضكابط المتعمقة بالسمكؾ  الباحث ىذه الضكابط في فرعيف كاآلتي: كسكؼ يتناكؿ
كمكاف كزماف ارتكاب الجريمة )فرع  ،)فرع ثاني( الكسيمة المستخدمة في ارتكاب الجريمةك ، أكؿ(

 ثالث(.
 

  ي وطبيعتواإلجرامعمقة بالسموك لضوابط المتا :األولالفرع 
                       

مف عناصر الركف المادم؛ فالجريمة ىي سمكؾ في العالـ  األكؿي العنصر اإلجراميعد السمكؾ 
تشريعات النص عمى ضابط خطكرة الخارجي لو مظاىره المادية كالمممكسة، كقد تضمنت بعض ال

كذلؾ لضركرة مراعاة القاضي طبيعة العمؿ كمحؿ الجريمة ككؿ ما يتعمؽ  ،ياإلجرامالفعؿ أك السمكؾ 
 بزماف كمكاف الجريمة.

 
الؿ طبيعة سمكب تنفيذ الجريمة لتحديد مدل خطكرة الفعؿ كذلؾ مف خأي في اإلجراميتمثؿ السمكؾ ك 

ط تحدد مدل خطكرة ألف تمؾ الضكاب ؛رتكابيااكزماف كمكاف  ،الجريمةرتكاب االكسائؿ المستخدمة في 
 ي.اإلجرامالفعؿ 

 

ان ك المساس بالمصالح المحمية قانكني كمدل جسامتو أاإلجراملطبيعة الفعؿ ف أال خالؼ في الفقو ك  
 ية جنائيان لمصمحة المحمااألثر في تقدير العقاب، فالمساس الجسيـ بلتقاليد السائدة في المجتمع ابمغ كا

                                                           

 . 809، ص مرجع سابقد. محمكد نجيب حسني،  1
 3898، ص 1997، األردف، مجمة نقابة المحامين(، 378/96تمييز جزاء رقـ: ) 2
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تقدير العقاب في اتجاه الحد األقصى بينما يؤدم المساس الطفيؼ بتمؾ  إلىيميؿ  لقاضي جعؿ ي
تعدد الجناة  إذايعد الفعؿ ذا خطكرة  فمثالن  .(1)نحك جرعة أقؿ مف العقاب االختيارتكجيو  إلىالمصمحة 

راعييا القاضي ف المسائؿ التي يالجريمة تعتبر م ارتكابفي  المساىميفأف حالة تعدد  إذا. ارتكابوفي 
تعتبر مف الظركؼ المشددة لمعقاب، كلعؿ في ذلؾ ما يبرره منطقيان أذ أف حيث في تقدير العقكبة 

 ي أقكم أثران كأحدث مظيران.اإلجرامتجعؿ النشاط انما  اجتماع عدة أشخاص كتضافر جيكدىـ 
 

في  التشكيؿ العصابي، كىك ظرؼ  كظرؼ تعدد الجناة ىك ظرؼ يتصؿ بكيفية ارتكاب الجريمة كما
يؤثر عمى العقكبة بالتشديد نظران لخطكرة كلسيكلة ارتكابيا؛ مف جناة متعدديف عف ارتكابيا مف مجـر 

 .(2)معيار خطكرة ارتكاب الفعؿ عف طريؽ جناة متعدديف إلىكاحد، فيك اذف ظرؼ مكضكعي يرجع 
حيث جعؿ عقكبة العصابات ، (158) ي المادةف 1960( لسنة 16)ردني رقـ فمثال قانكف العقكبات اال

 الشاقة المؤبدة  األشغاؿ إلىمصكصية تصؿ الالسمب كالتعدم ك  بأعماؿالمسمحة التي تقـك 
 

مع مف جعؿ طبيعة الفعؿ المككف لمجريمة مناطان لقياس شدة جسامتيا، كمف ثـ تقدير  كيتفؽ  الباحث
 .عقكبةبمبدأ التفريد القضائي لم األخذد عمييا عند العقكبة كىك مف أكلى المعايير التي يجب االعتما

 
 الوسيمة المستخدمة في ارتكاب الجريمة :نيالفرع الثا

 
سمكب الذم يستخدمو األ نياأكما  يقصد بالكسيمة كؿ ما يمكف أف يأتيو الجاني القتراؼ جريمتو،

أك   ،(3)ةياإلجراميؽ ارادتو اليو الجاني كيستعممو لتحق أىي كؿ ما يمج أك جريمةالجاني في ارتكابو لم
قد يقتصر ذلؾ عمى مجرد اتياف الفعؿ المادم مجردان مف أم ظرؼ، كقد يحدث أف يقترف اتيانو 
ببعض الظركؼ التي تضفي عميو مسحة معينة مف الجسامة فتبرر تغميظ عقكبتو، كمثاؿ ذلؾ يككف 

، كقد (4)حية دكف التنكيؿ بياالفعؿ مجردان مف أم ظرؼ كأف يقتصر القاتؿ عمى مجرد ازىاؽ ركح ض
 أف يجعؿ مف حينئذ  يككف العكس ىك التنكيؿ كاالزدراء بالضحية، كمف ثـ فإنو يجب عمى القاضي 

 الكسيمة في ارتكاب الجريمة ضابطان في تقدير العقكبة تجعمو يشدد العقكبة أك يخففيا.
 

                                                           

 .  330، مرجع سابؽ، ص محاضرات في الجزاء الجنائي. أحمد عكض بالؿ، د 1
كما  83، ص 2006، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، العقوبات التشكيالت العصابية في قانوند. ىدل قشقكش،  2

 بعدىا.
 .162 ، ص1966، ةالقاىر  ةرسالو دكتكراه، جامع لظروف الجريمة، ةالعام ةالنظريعادؿ عازر،  3
 .206، ص المرجع السابقد. حسيف عبيد،  4
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أكجبت عمى القاضي أف كمايمة مة المستخدمة في ارتكاب الجر أخذت كثير مف التشريعات بالكسيقد ك 
( عمى أنو" مف 233يقيـ ليا كزنان عند تفريد العقكبة، كمنيا نص قانكف العقكبات المصرم في المادة )

قتؿ أحدان عمدان بجكاىر ليتسبب عنيا المكت عاجالن أـ آجالن يعد قاتالن بالسـ أيان كانت كيفية استعماؿ 
الكفاة  إلىان كيميائيان يؤدم تأثير السـ كؿ مادة تؤثر في الجسـ تمؾ الجكاىر، كيعاقب باإلعداـ". كيقصد ب

سكاء كانت صمبة أـ سائمة أـ غازية، أيان كاف مصدرىا نباتان أك حيكانان أك معدنان، كأيان كانت سرعة 
، كقد (1)ىا بطيئة أـ سريعة، كسكاء أكانت سامة بطبيعتيا أـ أعطيت في ظركؼ تجعؿ منيا سامةتأثير 

"بأف  ف المصرم القتؿ بالسـ ظرفان مشددان، كتطبيقيا لذلؾ قضت محكمة النقض المصرية:جعؿ القانك 
ف كاف صكرة مف صكر القتؿ العمد، إال أف الشارع قصد مف حدكث المكت بالتسميـ ظرفان  التسميـ كا 

ميـ ، كلذلؾ أفرد التس"مشددان لمجريمة، لّما ينـ عف غدر كخيانة، ال مثيؿ ليا في صكر القتؿ األخرل
( مف قانكف العقكبات المصرم، كعاقب عمييا باإلعداـ، كلـ يتصرؼ فيو العمد 233بالذكر في المادة )

مع تعذيب المقتكؿ بشراسو قبؿ قتمو  اف القتؿ قصدان  األردنيفي حيف اعتبر المشرع  (2)كسبؽ اإلصرار
ف المشرع الفمسطيني اعتبر أ كما ة،المؤبدة الشاق األشغاؿبو كف كعاقب عميبنص القان شددان مُ  عده ظرفان 

 ةبكساط الجريمةارتكاب  ككذلؾ ،ك التمثيؿ بالمجني عميوأ الجريمةالرتكاب  ةف استعماؿ طرؽ كحشيأ
 .(3) مشددان  معمكمات ظرفان  ةتقني

 

لـ ييتـ بالكسيمة المستعممة مف  األردنيالمشرع  فإف األردنيأنو كبالمقارنة مع التشريع  كيرل الباحث
 تمو لممجني عميو اسكة بالمشرع السكرم كالمبناني.الجاني في ق

 

كتختمؼ نكعية الكسائؿ باختالؼ نكعية الجريمة المرتكبة ففي جريمة القتؿ ىناؾ كسائؿ عديدة 
الرتكاب ىذه الجريمة منيا القتؿ باليد، أك بالعصا، أك بأداة حادة، أك راضة، أك استعماؿ سالح، أك 

ك الشنؽ، أك الحرؽ، أما بالنسبة لمكسائؿ المستعممة في ارتكاب مكاد سامة، أك عف طريؽ الخنؽ، أ
جريمة السرقة فاعتبر الدكتكر جندم عبد الممؾ انيا  مشددة لمعقاب، فاألساس الذم بني عميو تشديد 
لمعقاب في ىذه الحالة ىك الخطر الناتج عف الكسائؿ المستعممة، ألف العكائؽ التي يضعيا المالؾ لسد 

سارؽ يقابميا عجز المالؾ عف حماية نفسو مف جرأة األشقياء، مما يستكجب تدخؿ السبيؿ عمى ال
القانكف لألخذ بناصر المالؾ، بحيث أف المالؾ ال يعتمد عمى ضماف احتراـ حقو عمى المانع المادم، 

 .(4)أم الحاجز الذم كضعو بؿ يعتمد عمى العقكبة المشددة التي كضعيا القانكف
                                                           

 .390، ص 1990القاىرة،  )د.ف(، ،قانون العقوبات: القسم الخاصد. فكزية عبد الستار،   1
 .2/67، مجموعة القواعد القانونية، 1930يكنيك  12نقض  2
 .2011المعد مف قبؿ كزارة العدؿ،  مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني مسكدة مف 14 المادةانظر:  3
 .218ص  مرجع سابؽ، ،الموسوعة الجنائيةجندم، عبد الممؾ،  4
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انما ىي  في التشريعات الجزائية كمنيا األردني كالفمسطيني ىي اف أداة الجريمة إذف فإف عمة التشديد 

دليؿ كاضح عمى نية جرمية خطيرة كاممة في شخصية الجاني، باإلضافة إلى أف لديو إصرار عمى 
 تاميف نجاح الجريمة.

 
قصكد بالكسر كمف التطبيقات القضائية لمحكمة النقض الفمسطينية فقد جاء في أحد أحكاميا اف الم

ىك أف يستخدـ الجاني أم  1960( لسنة 16( مف قانكف العقكبات رقـ )404لغاية تطبيؽ المادة )
كسيمة مف كسائؿ العنؼ لفتح مدخؿ ُمعد لإلغالؽ اما دفع الجاني الباب برجمو كخمعو كدخكؿ إحدل 

ات القضائية في تطبيقما عف الأ .(1)الغرؼ لسرقة الماؿ فال ينطبؽ عميو أحكاـ المادة سابقة الذكر
ف قياـ المتيـ بصدـ المغدكر ي أحد أحكاميا )إحيث جاء ف ردنية فقد جاءت عديدةمحكمة التمييز األ

رض ,ثـ قيامو فكر ذلؾ بتحريؾ السيارة الى الخمؼ مارا بعجالت سيارتو أسقطو عمى األحيث  بسيارتو,
ستشفى كتكفي بعد برىة زمنية فاف مف فكؽ جسـ المغدكر الذم اصيب بكسكر في ساقو كنقؿ الى الم

ف ز عمى المجني عميو كازىاؽ ركحو كا  ىذا يدؿ داللة قاطعة عمى  اف نية المتيـ قد اتجيت الى االجيا
( لسنة 16األردني رقـ ) مف قانكف العقكبات( 326المادة ) فعمتو تشكؿ جناية القتؿ القصد في حدكد

 .(2)ة اداة قاتمة حسب طبيعة استخداميا(كليس جريمة الضرب المفضي لممكت فالسيار  ،1960
 

أف الجرائـ الحديثة أصبحت ترتكب بدقة كبكسائؿ غاية في الحساسية، كفي  إلىىنا كيشير الباحث 
ظؿ القكانيف القديمة الجارم العمؿ فييا في األراضي الفمسطينية استطاع العديد مف المجرميف االفالت 

ضي أف يقيـ كزنان كبيران لمكسائؿ المستعممة في اقتراؼ الجرائـ مف العقاب؛ األمر الذم يتكجب عمى القا
ية، كلتحديد المعاممة الجنائية المالئمة لمقضاء عمى اإلجرامقياس منضبط لدرجة الخطكرة  إلىلمكصكؿ 

 ىذه الخطكرة.

                                                           
الصادرة بتاريخ  1999( لسنة 390 في الدعكل الجزائية رقـ )انظر: قرار محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل 1

 ، مكقع المقتفى اإللكتركني، جامعة بيرزيت.7/6/1999
 .514، ص 1997( اغسطس، 2(، عدد )1، مجمد)مجمة المعيد القضائي(، 425/97تمييز جزاء رقـ: ) 2
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 : زمان ومكان ارتكاب الجريمة الفرع الثالث
 

 ارتكاب الجريمةأواًل: زمان 
 

ريعات انيا ال تضع في اعتبارىا كقت ارتكاب الجريمة، إال أنو استثناءن مف ىذا األصؿ العاـ في التش
األصؿ قد تجعؿ مف زماف ارتكابيا ظرفان مشددان لما لو مف داللة كاشفة عمى خطكرة الجاني كميمو 

فسو، نالمجني عميو أف يدافع عف  عمى عذر فيوتلإلجراـ، كارتكاب الجريمة في كقت الميؿ، كفي كقت ي
ة: أف قياـ المتيـ بعد الساعة األردنيأف يدافع عف غيره، كفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز  أك

ظركؼ  انما يشكؿ ظرفا مف ارضان ثـ سمب ما معو مف نقكد العاشرة ليالن بضرب المشتكي كالقائو 
لسنة  (16رقـ ) األردنيمف قانكف العقكبات  401التشديد في جـر السرقة الكاردة في حكـ المادة 

(، كما قد يككف ىذا الضابط  ظرفان مخففان كما في حالة ارتكاب جريمة الفعؿ الفاضح العمني 1)1960
في كقت متأخر مف الميؿ؛ إذ ال ينطكم ىذا السمكؾ عمى مساس كبير بالشعكر العاـ نظران لقمة المارة 

 (.2في ىذا الكقت)
 

بالميؿ اك النيار بؿ قد يستعمؿ كقت ليس مرتبط  الجريمة ف زمف ارتكابأ إلى كيشير الباحث
مف قانكف العقكبات (113دة)عميو الماىذا ما اكدتو ك  ةالصعب الجكيةحكاؿ طرابات كفي األاالض

كؿ اردني يقدـ بام كسيمة عمى االضرار بالمصانع  المؤبدة الشاقة األشغاؿعاقبت ب)حيث ، االردني 
 حدث الفعؿ زمف الحرب(.  إذاكجعمتيا االعداـ  عقكبةكقد شددت ال، كالبكاخر

 
 ثانيًا: مكان ارتكاب الجريمة

 
دخاؿ مكاف ارتكاب الجريمة في اعتباره فيجعؿ منو ظرفان مشددان في حاالت إ إلىقد يعمد المشرع 

بعينيا لما لو مف داللة كاشفة عمى خطكرة الجاني كجسامة الجـر الذم جناه، كأف يرتكبيا في مكاف 
ي عمى القاضي أف يراعي مكاف فينبغ مرفؽ عاـ، أك في مكاف مسككف.مقدس، أك في محكمة، أك في 

أف المنازؿ المسككنة  إلىعند تفريد العقكبة؛ ألف عمة تشديد العقاب عند التفريد يرجع كنكعيا  الجريمة 

                                                           

 .483، مرجع سابؽ، ص 2002ة لمنشر، ، دار الثقافمجموعة األحكام الجزائية، 1997سنة  214/96تمييز رقـ  1
 .206 ، صمرجع سابؽ، الخطر الجنائي ومواجيتوحسنيف المحمدم،  2
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ليا حرمة فيي آمنة ال يجكز ألحد دخكليا إال برضاء أصحابيا، أك في حدكد القانكف، كفي السرقة مف 
 .(1)انتياؾ لحرمة المكاف، كانتزاع لمطمأنينة التي يتمتع بيا الناس في منازليـالمنازؿ 

حيث قضت محكمة النقض المصرية أف القانكف لـ يشترط لتشديد العقاب عمى السرقات التي تقع في 
، كبمفيكـ المخالفة لك أف (2)المنازؿ أف يككف المنزؿ مسككنان فعالن، بؿ يكفي أف يككف معدان لمسكف

ييب غيره لنجدتو  تكاب الجريمة قد تـ في مكاف يسيؿ عمى المجني عميو الدفاع عف نفسو، أك أفار 
 ظرفان مخففا. شكؿ ذلؾ حينئذ

 

 ية اإلجرام المطمب الثاني: الضوابط المتعمقة بالنتيجة
 

مي كىي كؾ الجر منيا التغيير الذم يحدث في العالـ الخارجي كاثر لمسأية باإلجرامتعرؼ النتيجة  
يرل الدكتكر حسنيف ك  ،(3)قدر جدارتو بالحماية الجزائية حقان  كأالعدكاف الذم يناؿ مصمحة عبارة عف  

ترتب عميو نتيجة تنطكم عمى عدكاف عمى مصمحة  إذاعبيد بأنو ال تتحقؽ الغاية مف تجريـ سمكؾ إال 
مصمحة مف المصالح كما عرفت  بأنيا العاقبة الضارة التي تتمثؿ في المساس ب (4)يحمييا القانكف 

ينحصر جكىر ىذه النتيجة في ضرر كاقع أك ضرر حيث ، (5)التي يحمييا القانكف بقكاعد التجريـ
التي تحدد مدل جسامة الضرر أك الخطر الذم أصاب المتضرر مف  ىي  . كىذه النتيجة(6)محتمؿ

 الجريمة، أك الذم تيدده خطر منيا.
 

العقكبة عمى مدل جسامة األضرار المترتبة عمى الجريمة،  عكلت التشريعات الجنائية عند تحديد كقد
ناجمة قاب المناسب، فاآلثار اليجعميا القاضي الجنائي ضابطان ُييتدل بو لتحديد العقد  كىذه الجسامة 
ىي بال شؾ مؤثرة في اختيار العقاب المناسب فكمما  اتسع نطاؽ تمؾ اآلثار كمما كاف  عف الجريمة

اليبكط بقدر العقاب، إذ نجح في إزالة  إلىمتشديد، كفي مقابؿ ذلؾ يميؿ  القاضي القاضي أكثر ميالن ل
. كمف االمثمة عمى ذلؾ (7)آثار الجريمة، أك في التخفيؼ منيا، أك في التصالح مع المجني عميو منيا

                                                           

  كما بعدىا. 258، ص مرجع سابق، الموسوعة الجنائيةجندم عبد الممؾ،  1
 .429، ص 336، رقـ 3 ، جمجموعة القواعد القانونية، 1935فبراير،  11نقض  2
ص (، 1(، عدد )31، مجمة القانكف كاالقتصاد، مجمد )تيجة في قانون العقوباتفكرة النعمر السعيد رمضاف،  3

105. 
 207 ، صمرجع سابؽ، الخطر الجنائي ومواجيتوحسنيف المحمدم،  4
 251، مرجع سابؽ، ص األوجو اإلجرامية لمتفريد القضائيعبد الفتاح خضر،  5
 .106 ، صجع سابؽمر ، فكرة النتيجة في قانون العقوباتعمر السعيد رمضاف،  6
 .23، ص المرجع السابقعكض بالؿ،  د. أحمد 7
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جـ ن إذا مف قانكف  العقكبات االردني (372تككف النتيجة سببا لمتشديد ما نصت عميو المادة ) عندما
ككذلؾ نص المشرع المصرم في المادة  باإلعداـعف الحريؽ كفاة انساف عكقب مضـر النار 

مدتو عف سنة كال تزيد عف  ال تقؿالحبس الذم  إلىتقدر رفع عقكبة القتؿ غير العمدم ( 238/3)
 تعدد المجني عمييـ.  إلىنشا عف الفعؿ كفاة ثالثة اشخاص كيرجع السبب  إذاسبع سنكات 
انكف العقكبات اإليطالي عمى أف الضرر التافو أك البسيط الذم يصيب الممتمكات يعد سببان كقد نص ق

 إذا( منو، كال شؾ في أف النتيجة تعد عنصران ميمان في تحديد جسامة الجريمة، ف62/2مخففان )المادة 
 ؿ.كانت بسيطة فإف العقكبة ال تشدد عمى جاني لـ ينجـ عف سمككو إال ضرر ضئي

 
 الضوابط المتعمقة بالركن المعنوي :لثانياالمبحث 

 
 نفسيةل اآلثمة لإلرادةكىذا ليس سكل دراسة لمجاني  تعد دراسة الركف المعنكم دراسة لمجانب الشخصي 

تربط بيف ماديات الجريمة،  فالركف المعنكم ىك عالقة (1)إلى اقتراؼ الجريمة  الجاني التي دفعتوا
الجاني عمى الفعؿ، ارادة تمثؿ فييا سيطرة تحيث لمكـ القانكف، كىذه العالقة محؿ الجاني،  نفسيةك 

. كيتخذ الركف المعنكم لمجريمة إحدل (2)كآثاره، كجكىرىا اإلرادة، كمف ثـ كانت ذات طبيعة نفسية
كؿ صكر القصد الجنائي، كالخطأ  أف صكرتيف؛ القصد الجنائي، كالخطأ غير العمدم، كعمى الرغـ مف

إال أف القاضي يستطيع أف يجد بيف صكر القصد كالخطأ ما يساعده عمى تفريد سكاء أماـ القانكف، 
 .(3)العقكبة

 
مطمب ) الضكابط المتعمقة بالقصد الجنائي في ىذا المبحث المطالب الثالثة اآلتية: سنتناكؿ كعميو 

 الجريمة الضكابط المتعمقة بالباعث عمىك  .(مطمب ثاني)الضكابط المتعمقة بالخطأ غير العمدم(، ك أكؿ
 .(مطمب ثالث)
 

 المطمب األول: الضوابط المتعمقة بالقصد الجنائي
 

                                                           

 248 ص ،القسم العام :قانون العقوباتمحمد نجـ،  1
 .8 ، ص1988، 3 ، دار النيضة العربية، بيركت، طالنظرية العامة لمقصد الجنائيد. محمكد نجيب،  2
 .253، ص المرجع السابقالفتاح خضر،  د. عبد 3
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يعرؼ القصد الجنائي بأنو: "أرادة اتجيت عمى نحك معيف، كسيطرت عمى ماديات الجريمة، كعبرت 
، كيتككف القصد الجنائي (1)ألف يكجو القانكف لكمو إليو ؛عف خطكرة شخصية الجاني، ككانت سببان 

إلى بياف ما ينطكم عميو، ذلؾ القصد  عنياعنصريف: العمـ كاإلرادة، كييدؼ البحث بصفة عامة مف 
لدل الجاني مف  اإلثـاآلثمة، كدرجة  اإلرادةمف اثـ، أك يقكـ القاضي بيذه الميمة لمتثبت مف تكافر 

عمـ  ، كذلؾ باالستعانة بما يتكافر لدل الجاني مف(2)أجؿ تحديد الجزاء المالئـ لتأديبو، أك تيذيبو
 بحقيقة جريمتو كمالبساتيا، كبقدر اتجاه إرادتو إلييا.

 
ضابطان لتحديد العقكبة، كعميو اك االثـ  التشريعات في أنيا تجعؿ مف مقدار الخطيئة مف  كتتفؽ العديد

فإف مف يتكافر لديو قصد مباشر يقتضي عقكبة أشد ممف يتكافر لديو قصد احتمالي، كمف يتكافر لديو 
لـ يتكافر لديو ىذا الظرؼ، كالقصد الجنائي ممف ؽ إصرار يستحؽ عقكبة أشد قصد مصحكب بسب

 .(3)العاـ أقؿ جسامة مف القصد الخاص، كالقصد المحدكد، كأقؿ جسامة مف القصر غير المحدكد
 

ة ارتكابو السمكؾ حظكيرل الباحث أنو يجب عمى القاضي أف يراعي درجة المسؤكلية الجنائية ل
كمف التطبيقات القضائية  .دعكلـ ذكره يستطيع القاضي  أف يستشفو مف كقائع الاإلجرامي، ككؿ ما ت

لمحكمة التمييز االردنية )اف قياـ المميز ضده بحرؽ  مالبس تعكد لو كلممشتكي كانت منشكرة عمى 
حبؿ الغسيؿ ثـ القى بكرتكنو مشتعمة داخؿ الغرفة بقصد حرؽ حراـ كلـ تكف نيتو قد اتجيت الى حرؽ 

 .(4)عقكبات 371ء مما يجعؿ فعمتو محككمة بالنص الكارد في المادة البنا
 

 المطمب الثاني: الضوابط المتعمقة بالخطأ غير العمدي
 

الجريمة عمى ما عرفيا  رتكابارادة إ( القصد الجرمي بالنية كىي 63يعرؼ المشرع األردني في المادة )
مر باطني يضمره الجاني في نفسو ة ىي أكقد جرل الفؽ كالقضاء عمى أف النية الجرميالقانكف، 

 -1: فعاؿ المادية التي يقارفيا الجاني كالتي يمكف االستدالؿ عمى النية مف خالؿتدؿ عميو مف األكيس
مكقع االصابة  -2االداة الجرمية كىؿ ىي قاتمة بطبيعتيا اـ انيا غير قاتمة حسب طبيعة استخداميا 

ىؿ االصابة التي  -3صابة ليست خطرة كاإل  ليس قاتالن  ىؿ ىك قاتؿ اـ مكقع خطر اـ اف المكقع
                                                           

 .812، مرجع سابؽ، ص شرح قانون العقوبات: القسم العامي، د. محمكد نجيب حسن 1
 .253، ص المرجع السابقالفتاح خضر،  د. عبد 2
 .812، مرجع سابؽ، ص شرح قانون العقوبات: القسم العامد. محمكد نجيب حسني،  3
 منشورات مركز عدالة.، 9/5/2006(، بتاريخ 417/2006تمييز جزاء رقـ: ) 4
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احدثيا الجاني تعتبر قاتمة اـ اصابة خطرة مؿ شكمت خطكرة عمى الحياة اـ انيا غير خطرة كلـ تشكؿ  
  .(1)خطكرة عمى الحياة(

 
ُيراد بالخطأ غير في حيف  يتككف القصد الجنائي بصفة عامة مف عنصريف العمـ كاالرادة حيث 
م ىك عدـ انتباه الجاني، أك عدـ اتخاذه االحتياط الكافي الذم يجب عمى الشخص الحريص العمد

ينتيي نشاطو اإلرادم إلى كضع حيث  اتخاذه لمنع ما قد يمحؽ بالغير مف نتائج ضارة بسبب ذلؾ 
 .(2)كأف يتجنبو إجرامي لـ يتعمده، كلكف كاف في كسعو أك كاف يجب عميو أف يتكقعو

 
بالرعكنة كيراد بيا سكء التقدير، كالخطأ الميني في فف اك مينة اك حرفة، أك قد  قد يتصؼ الخطأ

يتصؼ الخطأ بعدـ االحتياط أك التحرز إذا كاف الجاني قد تكقع اإلخطار التي قد تترب عمى فعمو، 
كد ؿ ذلؾ مف يقاكلكنو مضى في عممو دكف اتخاذ الكسائؿ الكقائية بالقدر الالـز لدرء ىذه األخطاء، مث

فقد قضت محكمة التمييز  .(3)سيارتو بسرعة ال تتفؽ مع الزماف كالمكاف كالظركؼ المحيطة بالحادث
كىك يعمـ اف ضكابطيا غير محكمة بسبب خمؿ فييا  )اذا كاف المتيـ يسكؽ المدحمة أنو:  ردنيةاأل

تصرفو يشكؿ  بحياتو فاف فأكدتكداىمت المدحمة خيمة ىدمتيا عمى راس المجني عميو ثـ سارت فكقو 
 .(4)(مف قانكف العقكبات 343جريمة التسبب بكفاة انساف عف اىماؿ كقمة احتراز خالفا االحكاـ المادة 

 
كقد قضت محكمة النقض المصرية أف سقكط األمطار التي قد تؤدم إلى حجب الرؤية عند السائؽ 

. ككذلؾ اعتبر (5)لتحرز مف ذلؾمف األمكر المألكفة التي يمكف تكقعيا، فيمكف لقائد السيارة التبصر كا
 . ك حرفتو ظرفان مشددان لمعقابأك مينتو أصكؿ كظيفتو أبما تفرضو  جسيمان  اخالؿ الجاني اخالالن 

ىماؿ كتفريط، كىك عدـ قياـ الجاني باتخاذ ما يقتضيو كاجب الحيطة إكقد يككف الخطأ ناشئان عف 
لذم يترؾ منزلو اآليؿ لمسقكط دكف إصالح أك كالتبصر لتفادم حصكؿ النتائج الضارة مثالو المالؾ ا

 .(6)يستكجب اخالئو فيسقط كيترتب عمى ذلؾ كفاة بعض الناسمما  تنبيو السكاف إلى ما بو مف خمؿ 
 األطفاؿف ترؾ المتيـ بندقيتو المحشكة بالعتاد عمى مقربة مف ردنية )إقضت محكمة التمييز األكقد 

                                                           
 منشورات مركز عدالة، 24/5/2006( بتاريخ 407/2006تمييز جزاء رقـ: ) 1

 .598، ص 1950 القاىرة، ، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر،1 ، جمبادئ القانون الجنائيد. عمي راشد،  2
 .557، مرجع سابؽ، ص الوسيط في قانون العقوبات: القسم العامانظر: د. أحمد فتحي سركر،  3
 .891، ص 2، ج مجموعة المبادئ ،(83/59تمييز جزاء رقـ ) 4
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ساس أالمشتكي عمى  بإيذاءب عف جريمة التسب جزائيان  مسؤكالن  عبثيـ بيا يجعمو بإمكافالصغار كعممو 
 .(1) (ارتباط السبب بالمسبب بإىمالوصابة مرتبطة ف اإلأ
 

يقتضي تشديد العقكبة إذا كقعت الجريمة نتيجة إخالؿ الجاني اخالالن مما  كقد يككف الخطأ جسيمان 
 جسيمان بما تفرضو عميو أصكؿ كظيفتو أك مينتو.

 
ا إلى أف القانكف لـ يتضمف معياران ثابتان يبيف ما يعد مف الخطأ جسيمان، كما يعد غير جسيـ؛ ىن نشير ك 

فاألمر مكككؿ لتقدير القاضي، إال أف الفقو استقر عمى عدة معايير عمى النحك التالي: "معيار الخطأ 
 .(2)تقدير"كالتبصر: كيقصد بذلؾ الخطأ الذم يقدر الشخص عكاقبو، ثـ يسمؾ خالؼ مقتضى ىذا ال

 
كفي ذلؾ قضت محكمة النقض المصرية: "أف السمكؾ المعقكؿ العادم لممكظؼ تحكمو الحياة 
االجتماعية كالبيئية، كالعرؼ، كمألكؼ الناس في أعماليـ، أك طبيعة مينتيـ، فإف قعد عف بذؿ القدر 

 .(3)أمكر نفسو كاف تصرفو خطأن جسيمان  ،الذم يبذلو أكثر الناس تياكنان 
 

نستطيع القكؿ أف القاضي يقدر العقكبة بحؽ الجاني المخطئ كفقان لجسامة ىذا الخطأ، كيبقى  كعميو
ليذا الخطأ أثره الفعاؿ في تقدير العقكبة فتخفؼ العقكبة تبعان لمقدار الخطأ، كتشدد فييا لجسامتو، كمف 

 قاضي.ثـ تغيير درجة جسامة الخطأ في الجرائـ غير العمدية ضابطان لمعقكبة مف قبؿ ال
 

السؤاؿ الذم يطرح نفسو كيؼ يستطيع القاضي ذلؾ؟ اإلجابة بالتأكيد مف خالؿ النتيجة المترتبة عمى 
 الفعؿ، أك المعيار الذم يمكنو الكصكؿ بو إلى ىذه النتيجة متركؾ إليو تقديره.

 

                                                           

 411، ص 1، ج مجموعة المبادئ(، 59/70تمييز جزاء رقـ: ) 1

، ص 2000، رسالة دكتكراه، جامعة الزقازيؽ، السمطة التقديرية لمقاضي الجنائيح أحمد يكسؼ، انظر: صال 2
299. 

 .491، ص 94 ، رقـ17، س مجموعة أحكام النقض المصرية، 1966 إبريؿ 26نقض  3
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 المطمب الثالث: الضوابط المتعمقة بالباعث عمى الجريمة
فيي ظاىرة مرضية  تصيب  جبرية الفرد عمى الجريمة، أك كراثتيا،إف حالة اإلجراـ ليست ناتجة عف 

ىي ناتجة عف بكاعث خارجية تؤدم بالفرد إلى ارتكاب السمكؾ اإلجرامي كما مف جريمة إال اإلنساف ك 
البكاعث  تأثير؛ ألف الجريمة نتيجة (2)إجراميمف لديو استعداد عمى ، تؤثر (1)كليا بكاعث كدكافع
م بالفرد إلى االنحراؼ أك اقتراؼ السمكؾ اإلجرامي في التككيف القانكني لمجريمة الخارجية التي تؤد

كقاعدة، إال أف تمؾ البكاعث ليا  قيمتيا في تقدير العقكبة مف قبؿ القاضي باعتبار أنيا تعكس 
عمة عف لمباعث دكر ىاـ في الجريمة فيك مرجع العمماء عندما يبحثكف  أفكما  (3)شخصية الجاني

كالبحث الجنائي عند بحثيـ عف مرتكب  األمفكذلؾ فيك مرجع رجاؿ  الجاني لجريمتو، ارتكاب
 .(4)ما يكصميـ الباعث إلى كشؼ مرتكب الجريمة كغالبان  ،الجريمة كمحاكلة كشفو

 
ف التعكيؿ عمى الباعث في تقدير العقكبة ليس جديدان عمى القانكف الجنائي؛ فيك يرجع إلى عيد إ

ث كانت تكحي مبادئ المسيحية لتممس الشفقة بالجاني، كالتعكيؿ عمى البكاعث القانكف الكنسي، حي
التي دفعتو إلى اقتراؼ الجريمة، ثـ ما لبثت أف خمدت ىذه المبادئ في العصكر الكسطى، كعصر 

، حيث أصبح ينظر لممجـر نظرة 1842الثكرة الفرنسية، إلى أف أريد ليا أف تييمف عمى مشركع سنة 
لمبكاعث قيمة كبرل  فأعطتعمى اصالحو إلى أف ظيرت تعاليـ المدرسة الكضعية  إنسانية كيعمؿ

كرفعتيا إلى مصاؼ اركاف الجريمة، لـ تجعؿ الشريعة اإلسالمية لمباعث عمى ارتكاب الجريمة أم 
 أك عند تككيف الجريمة أك عمى العقكبة المقررة ليا، فيستكم أف يككف الباعث شرعيان كالقتؿ لمثأر تأثير

بالباعث ككف أف فييا ىي المجاؿ الكحيد الذم يتـ االعتداد  زيرأف جرائـ التع ، حيثالنتقاـ لمعرضا
 كاسعة بيا. سمطة ـ التعزير غير مقدرة كلمقاضي عقكبات جرائ

 

                                                           

نشر لكا لمطباعة ةالرسال ةمؤسس ،14ط  ،بالقانون الوضعي مقارناً  اإلسالميالتشريع الجنائي عبد القادر عكدة،  1
 411، 412 ص، 2000 ،كالتكزيع، لبناف

: ىك مجمكعة مف الظركؼ النفسية التي يككف فييا مف المحتمؿ ارتكاب جرائـ مستقبمية أيان كاف االستعداد اإلجرامي 2
 .نكعيا، كمعنى ذلؾ أنو حالة غير مشركعة لمشخص يتكقؼ عمييا مقدار شكؿ العقكبة

 . 190، 188، ص مرجع سابقمأمكف محمد سالمة،  3
 .404 ص ،2002، القاىرة، دار النيضة العربية ،1ط  ،درجات القصد الجنائي عمر الشريؼ، .د 4
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: ىك مثير خارجي يحرؾ الدكافع داخؿ الفرد مما يجعمو يقـك بأنو الباعث كيعرؼ جانب مف الفقو 
: بالجانب النفسي الذم يتحرؾ ث متمثؿ الباعاف  الفقو يرل جانب اخر مف في حيف  1)بسمكؾ ارادم

 ات داخمية تحرؾ بدكرىا السمكؾ اإلجرامي. تأثير بدافع 
 

التي  ةنو العمأ( ب67مف لفظ الباعث كعرفو بالمادة ) كقد استعمؿ المشرع األردني لفظ الدافع بدالن 
نو ال يككف أكنص عمى  الثانيةكجاء بالفقرة ، يتكخاىاالقصكل التي  ةك الغايأ تحمؿ الفاعؿ عمى الفعؿ،

أما  التشريع المصرم فنجد أف  .حكاؿ التي عينيا القانكف في األإال ،مف عناصر التجريـ الدافع عنصران 
الجريمة كال يدخؿ في تككينيا، خال مف تنظيـ خاص بالبكاعث باعتبار اف الباعث ليس ركنان في 

نكف المصرم نظرية عامة لمباعث إال أف ذلؾ ال يمنعو مف االعتداد بو القا كبالرغـ مف عدـ  كضع 
في بعض الجرائـ فيك يبيح الفعؿ المككف لمجريمة دفاعان عف النفس، كقد جعؿ المشرع المصرم مف 

زكج عمى زكجتو كشريكيا في حاؿ  ارتكبوعذر االستفزاز سببان لتغيير كصؼ الجريمة، فالقتؿ إذا 
( مف قانكف 237تمبس بالزنا تعتبر الجريمة جنحة في ىذه الحالة طبقان لممادة )المفاجأة بجريمة ال
 .(2)العقكبات المصرم

 
ف الدافع يعمؿ أذىب بعض شراح القانكف إلى التفرقة بيف الباعث كالدافع فبعضيـ ذىب إلى في حيف  

رج الكياف ما الباعث فيك يعمؿ مف خاأ ،مف داخؿ الكياف االنساني كىك مكقؼ اجتماعي مادم
ف أكما ، (3)نما ىما اسماف لمسمى كاحدا  ك  ،بينيما ةخر إلى عدـ التفرقاالنساني كذىب البعض اآل

الباعث مختمؼ عف الغاية كاليدؼ حيث اف اليدؼ اك الغاية يدخؿ مف عناصر الجريمة كذلؾ باعتباره 
كيعاقب  ،ي يجرميا المشرعالنتيجة اإلجرامية الت يضان أكاقعة مادية معينة يريد الجاني تحقيقيا كىي 

( مف مسكدة مشركع 251كما نص المشرع الفمسطيني عميو في المادة ) ،عمييا الجاني إذا ما حققيا
قانكف العقكبات الفمسطيني )ال يعتد بالباعث عمى ارتكاب الجريمة ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ 

مف الظركؼ القضائية  الجريمةاب عمى ارتك الدنيءف المشرع الفمسطيني اعتبر الباعث أال إذلؾ(.
 مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني. مف الفصؿ الثالث (142)المشددة لمعقكبة كذلؾ في المادة 

 

                                                           

، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، االعتداء عمى الحياة في التشريعات العربيةد نجيب حسني، ك محم 1
 كما بعدىا، 100 ، ص1978

 .351، ص 1996، دار النيضة العربية، القاىرة، القسم العام: العقوبات الوسيط في قانوند. أحمد فتحي سركر،  2
، رسالة ماجستير غير ةثرىما في العقوبات التعزيريأو  ةالدافع والباعث عمى ارتكاب الجريمسركر بف محمد،   3

 .44 -42، ص 2004، الرياض، ةمنيلمعمـك األ ةمنشكرة، جامعة نايؼ العربي
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 كالباعث عمى ارتكاب الجريمة نكعاف:
 

 لإلساءة: كىك الدافع الذم ينـ عف سكء كانحطاط شخصية الفاعؿ كميمو الباعث الدنيء -1
الخمقي الذم تنطكم عميو نفسية  كاالنحطاطضاعة كالحقارة . كىك مؤشر الك (1)كاإلضرار

 .(2)لك مّثؿ الجاني بامرأة لكي يقترؼ فعمو الجنسي عمى جثتيا  ذلؾ: الجاني كمثاؿ
ساسيا في بيئة أليا  مبادئ: ىي تمؾ الدكافع التي تيدؼ إلى حماية الباعث الشريف -2

الجريمة انتقامان لعرضو أك شرفو أك ، كىك درجة مف السمك كالنبؿ فيناؾ مف يرتكب (3)المجـر
سمعتو، كفي ىذا الصدد قضت محكمة التمييز العراقية عمى مراعاة الباعث عند تقدير العقكبة 

 .(4)فتخفؼ العقكبة لمباعث الشريؼ في جرائـ غسؿ العار
 

أف يقتؿ  التي ال تتناسب مع السمكؾ اإلجرامي المرتكب مثؿ ذلؾ الدكافع التافية فيي تمؾ  الدكافعأما 
 شيءتشديد العقكبة عمى الجاني الذم أرتكب جريمة مف ال ب ىشخص أخر ألنو ال يستمطفو، كقد قض

 .(5)سكل أنو كاف غاضبان كمف دكف سبب معقكؿ يبرره
 

عث يتـ تحقيؽ في مفيكـ كاسع كأخر ضيؽ. فعند معرفة الدافع كالبا تؤخذكالبكاعث عمى اإلجراـ 
عمى  االطالعالباعث كالدافع عمى الجريمة أىمية في  لمعرفة عو كبكاعثوعمى دكاف الجاني بناءن  إصالح

الظركؼ المحيطة بالفرد أك معالجة أسبابيا، كنيضة الظركؼ المناسبة لكافة أفراد المجتمع حسب 
كمعالجة مرتكب الجريمة نفسو حسب دكافعو كبكاعثو لكي يمنع مف العكدة إلى السمكؾ  األماكف

 .(6)نان صالحان يسيـ في بناء مجتمعواإلجرامي كيعكد مكاط
 

عمى دكر الباعث في التجريـ في التشريع األردني جريمة اإلغكاء عمى مزاكلة البغاء مثمة كمف األ
ا كاف الدافع إلييا ( مف قانكف العقكبات األردني فال تقكـ الجريمة إذ116المنصكص عمييا في المادة )

( مف 332العتداد بو لتخفيؼ العقكبة ما جاءت بو المادة )مثمة عمى دكر الدافع كاالكسب. كمف األػ

                                                           

 281 ص ،مرجع سابقعادؿ عازر،  1
 .100 ص مرجع سابؽ،، ةفي التشريعات العربي ةاالعتداء عمى الحيامحمكد نجيب حسني،  2
 .كما بعدىا 454 ، ص1992بغداد،  )د.ف(،،شرح قانون العقوبات: القسم العامفخرم الحديثي،  3
السادسة، ص ، السنة (28) ، رقـ(3)، عدد مجموعة األحكام العدلية، 1975سبتمبر  (27جزاء رقـ ) يزيتم  4

2302. 
 .282، ص المرجع السابق، عادؿ عازر  5
 .188، 187، ص مرجع سابقحمد العبد الكىاب، مسركر بف  6
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قانكف العقكبات األردني التي اعتدت بدافع )اتقاء العار( لتخفيؼ العقكبة في جريمة قتؿ األـ لكليدىا. 
كما استقر اجتياد محكمة استئناؼ القدس بأنو ال عبرة لمباعث عمى الجريمة، كال يعتبر الدافع عنصران 

( مف قانكف 67/2ريـ، إال في األحكاؿ التي عّينيا القانكف كفؽ ما تقضي بو المادة )مف عناصر التج
العقكبات، كقد يككف الدافع لمجريمة مف األسباب المخففة أك األعذار المحمة، كلكنو ليس عنصران مف 

 .(1)عناصر التجريـ كما بّينا ذلؾ
 

ة الحكـ عدـ اإلشارة إلى الباعث سكاء كما ذىبت محكمة النقض المصرية إلى أنو ال يؤثر عمى سالم
كاف الباعث شريفان أك دنيئان أك خطأ فيو أك ابتنائو عمى الظف أك إغفالو، كىذا بخالؼ القصد الجنائي 

ثباتو حتى يمكف اعتبار الجريمة عمدية  .(2)الذم يجب اإلشارة إليو كا 
 

اال أنو يمكف  ،أك عدـ قياميا ،لجريمةكعميو يرل الباحث أف الباعث ال يشكؿ ركنان كال شرطان في قياـ ا
ألنو لصيؽ سمككو كأخالقياتو  ؛عمى نفسية الجاني لمعرفة مدل الخطكرة اإلجرامية لو أف يككف لو أثر

كفي ظؿ نص بعض  ةالجنائية الدكلي السياسةكبما اننا في اطار مكاكبو التطكر الحاصؿ في 
في (، كالمشرع السكيسرم 133)المادة  يطالياإلالمشرع  الباعث كخصكصان  التشريعات الجنائية عمى

كجبت عمى أقد  المذككرة(،  فاف القكانيف 28/2(، كالمشرع الميبي في المادة )64، 63: )المادتيف
ربما كاف  الباعث نفسو خاضع لمسمطة التقديرية لمقاضي الزجرم فمو أف ك  ،القاضي اف ييتـ بالبكاعث

مف أىـ الضكابط يعتبر  ف ضابط الباعث عمى ارتكاب الجريمة أال إ ،يتركو جانبان كال يكترث بكجكده
 المنشكدة.   العدالةالتي تكصمنا إلى 

 

                                                           
، المنشكر ، محكمة االستئناؼ المنعقدة في راـ اهلل3/5/2001( الصادر بتاريخ 104/2000استئناؼ جزاء رقـ ) 1

 عمى مكقع المقتفى اإللكتركني، جامعة بيرزيت.
 
 .56، ص مجموعة أحكام النقض، 21/12/1990(، جمسة 147(، رقـ )35حكمة النقض المصرية )س: حكـ م 2
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 والمجني عميو  الضوابط المتعمقة بالجاني :الثالثالمبحث 
 

 االعتباربعد أف أىتمت المدرسة الكضعية بشخص الجاني، كاف ال بد أف يتـ أخد ىذه الشخصية بعيف 
دير العقكبة كىي أمارات تكشؼ عف خطكرة الجاني كتتصؿ بشخصو كلذلؾ فيي عند تحديد ضكابط تق
كحتى ،سيطرت عميو  أسبابف الجاني قد يرتكب جريمتو نتيجة عكامؿ ك حيث أ، ذات طابع شخصي

 نتناكؿاني كظركفو العائمية كعميو سكؼ يستطيع القاضي القياـ بتفريد العقاب ال بد اف يدرس حالة الج
سمكؾ )مطمب أكؿ(، ك حالة الجاني  كاآلتي: عالقة بشخص الجاني في ثالثة مطالبالضكابط ذات الا

 .)مطمب ثالث(صمة الجاني بالمجني عميو ، ك (ثاني)مطمب الجاني المعاصر كالالحؽ عمى الجريمة 
 

 المتعمقة بحالة الجاني  الضوابط :األولالمطمب 
 

ذااألضرار بالغير كالمجتمع. ك مف المسمـ بو أف الجريمة فعؿ يصدر عف إنساف ينطكم عمى  كاف  ا 
القاضي حيف يتصدل لتكقيع الجزاء مف أجؿ تمؾ الجريمة يعكؿ عمى مدل جسامتيا ماديان كمعنكيان 

 .(1)ىاكية الجريمة إلىفيجب أف ال يغرب عف بالو أنو يحكـ إنسانا أرتكب خطأ قاده 
 

كحالتو  سنةمف حيث  بشخصية حالة الجاني في ىذا الصدد ىك كؿ ما يتصؿ باصطالحأف المقصكد 
فالكثير مف التشريعات الجنائية تضع في اعتبارىا حداثة سف الجاني عند تحديد  ،المعيشية كالعقمية

التخفيؼ فمف يرتكب جريمة في السبعينات تككف  أسبابالشيخكخة لسبب مف  تأخذما أنيا ك ،العقكبة
المحكـك عميو كىك يقضى العقكبة ىذا التخفيؼ ىي تجنب احتماالت كفاة ة عقكبتو أخؼ كحكم

عما يعانيو الشيكخ في ىذا السف مف أمراض كما يتطمبكنو مف عالج، فالتخفيؼ مف  بالسجف فضالن 
 .(2) الرأفةباب 

 

                                                           

 .147ص  مرجع سابؽ، ،توجيو السياسة الجنائية نحو فردية العقابمحمكد مصطفى،   1
 بيركت،، دار النيضة العربية، مريكيأنجمو األحكام العامة في القانون الجنائي األ رمزم رياض عكض،  :أنظر 2

 .306، ص 2007
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كسبب من أسباب التشريعات الجنائية ومن أىم المعايير الخاصة بحالة الجاني التي تأخذ بيا 
 التخفيف ما يمي:

 
 سن الجاني  :اوال
 

ان عمى طبع الجاني، فصغر السف يجعؿ تأثير أف لمسف  اإلجراـر العديد مف الدراسات في عمـ تشي
الشخص متيكران أك عاطفيان بامتياز ككبر السف يجعؿ الشخص عدكانيان أك عاطفيان صامتان ككبر السف 

مة نكع الجري اختالؼشخص الجاني أثر في ب لصيقة كحالةلسف اكما أف  (1)يجعؿ الشخص عدكانيان 
 باآلدابكالزنا كالجرائـ المخمة  االغتصابكطبيعة البكاعث عمييا، كسف المراىقة الذم لو أثران في جرائـ 

 العامة.
تمنع بعض القكانيف الجنائية تكقيع عقكبة االعداـ عمى الحدث الذم أتـ الثامنة عشر كلـ يتـ ك ىذا 

 اعتبر(. كقد 79لعقكبات العراقي المادة العشريف مف عمره كتستبدؿ العقكبة بالسجف مثاؿ ذلؾ) قانكف ا
القضاء في مصر صغر السف مف قبؿ الظركؼ المخففة كلك جاكز الحد الذم أعتبر القانكف فيو صغر 

  .لفمسطينيامر في التشريع الجزائي ككذلؾ األ .(2)السف عذران قانكنيان 
 

 الحالة العقمية لمجاني :ثانياً 
 

لة العقمية لمجاني معتبره نقص األدراؾ الناجـ عف السكر أك قامت بعض التشريعات بالنص عمى الحا
( الذم يتحدث عف تعاطي المخدرات 36/3تعاطي المخدرات ظرفان مخففان كالقانكف النمساكم )المادة 

كما اعتبرت أف األمراض العقمية تؤثر في الممكات الذىنية لمفرد كىذا بدكره يؤثر في شخصية الجاني 
في  االتزافدراؾ كالتبصر كتقدير األمكر بصكرة سميمة مما ينتج عنيا عدـ كيجعمو عاجزان عف األ
 السمكؾ داخؿ المجتمع.

ف كاف ليس مف ضمف مكضكع الباحث دراسة   االختيارالعقمية التي تفقد األدراؾ كحرية  الحالةكا 
نيا قانكف لممسؤكلية ال يكقع بسببيا أم عقاب اال أف بعض التشريعات كم مانع كالجنكف باعتبارىا 
دراؾ الناجـ عف السكر أك تعاطي المخدرات أف نقص اإل كما (46/10)في المادة  العقكبات النمساكم

 ظركفان مخففان. يعتبر
 

                                                           

 .778، القسـ العاـ، مرجع سابؽ، ص شرح قانون العقوباتد محمكد نجيب حسني،  :أنظر  1
 .35، ص 181، رقـ (3ج)، المصرية ضمجموعة القواعد القانونية لمحكمة النق، 1934يناير  (8رقـ ) نقض  2



115 

 

مناط االعفاء مف انما ىي قضت محكمة النقض المصرية أف الجنكف أك عاىة العقؿ دكف غيرىا قد ك 
القضائية المخففة التي يرجع األمر فييا لتقدير  راألعذاالعقاب أما الحالة النفسية كالعصبية فتعد مف 

في عاىة العقؿ ة البسيطالحاالت  أف األردنيةالتمييز  محكمةكقضت  .(1)محكمة المكضكع دكف معقب
 .(2) عقكبةتعد مف الضكابط التي يستعيف بيا القاضي في تقدير ال

 
حرة كمدركة كقت  بأرادهني عمى القاضي الجنائي التحقؽ مف مدل تمتع الجا و يجبأن يتضح ىناك 

الحد الالـز المتناع المسؤكلية فأف نقصانيا دكف خطأ مف الجاني  اإلرادةلـ يبمغ فقداف  إذاالجريمة ف
 .(3)استعماؿ السمطة التقديرية في أتجاه التخفيؼ إلىمف شأنو أف يقضي 

 
 

 الحالة المعيشية لمجاني :ثالثا
 

، كحالة الفقر، كصعكبة اإلجراـ إلىيمة التي قد تكاجيو كتدفعو مف األمكر الم لإلنسافالحالة المعيشية 
كقد  الحصكؿ عمى العيش، حيث أف األنساف قد يرتكب جريمتو بدافع العكز أك العكف أك المسكنة.

فكؿ ىذه األمكر قد تؤثر  ،نساف جريمة نتيجة قمة التربية أك التيذيب أك الحرماف مف التعميـيرتكب اإل
شكؿ تأك  ،سيككف ليا أثران فعاالن  سباباألف ىذه إكمف ثـ ف ،مفرد أك األسرةلشي في المستكل المعي

 سمطتو التقديرية في تحديد العقكبة. القاضي استعماؿصدل عند 
 

( مف القانكف 46)المادة ي نصت بعض التشريعات الجنائية عمى مراعاة الحالة المعيشية لمجاني فليذا 
تنص عمى الحالة  كالتي ( مف القانكف الدنماركي8)المادة ك اني فقر الج إلىتشير  كالتي النمساكم

( مف قانكف العقكبات الفرنسي تنص عمى أنو )في الحدكد 132/24)المعيشية لمجاني كما أف المادة 
الجريمة  ارتكابطؽ المحكمة بالعقكبات كتحدد نظاميا مع مراعاة ظركؼ تن القانكف المقررة في

ذاكشخصية مرتكبيا ك  لمحكمة بعقكبة الغرامة عمييا أف تحدد مقدارىا مع مراعاة دخؿ الجاني قضت ا ا 
كاف  إذا. كما أف أخالؽ الجاني الحسنة يضع ليا القاضي مكانة في تحديد العقكبة خاصة (4)(كأعبائو

                                                           

 .102ص  (،80)، رقـ مجموعة أحكام النقض، 1989 إبريؿ 3. نقض  1
 . منشورات مركز عدالةىيئة خماسية،  30/2/1986تاريخ  (21/86) :زاء رقـتمييز ج 2
 .332، ص مرجع سابقالدكتكر أحمد عكض بالؿ،  3
 .238، مرجع سابؽ، ص تعميق عمى قانون العقوبات الفرنسي الجديدد شريؼ سيد كامؿ،  4
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ذلؾ الفعؿ فيذه  إلىالجاني قد أرتكب الجريمة بدافع الفقر كالحاجة أك ككنو رب أسرة األمر الذم دفعو 
 أجبرت الجاني عمى الضعؼ كالنقص في المقاكمة كالتغمب عمى ظركفو األسرية. ابسباأل
 

كما قد يرتكب الجاني الجريمة عندما يككف ثريان فيستغؿ المجني عميو بأمكالو عمى القاضي مراعاة ذلؾ 
كحتى يتمكف  كاإلصالحلكي تككف العقكبة رادعة لمجاني بما يكفؿ بمكغ العقكبة غرضيا في المنع 

فيي ليا أثرىا البالغ عمى السمطة التقديرية  االجتماعيةقاضي مف تفريد العقكبة عميو دراسة الظركؼ ال
 لو.
 

كلمتعرؼ عمى أىـ الضكابط المتعمقة بالجاني كالمجني عميو تـ تقسيـ ىذا المطمب إلى فرعيف كاآلتي: 
)فرع  الالحؽ عمى الجريمةسمكؾ الجاني السابؽ كالمعاصر ك  )فرع أكؿ(، ك صمة الجاني بالمجني عميو

 ثاني(.
 

 : صمة الجاني بالمجني عميوالفرع األول
 

يمكف حيث كانت تمؾ العالقة  العقكبة أيا اختيارو معياران في تعد صمة أك عالقة الجاني بالمجني عمي
أف تكشؼ لمقاضي خطكرة الجاني، فإذا كانت عالقة الجاني بالمجني عميو تفرض اخالالن بكاجب التـز 

(. كأف 1انة الثقة التي كضعت فيو أك اساءة لسمطة خكلت لو أك تنكر لذكم القربى ك أكاصر الدـ)بخي
يككف الجاني مف أصكؿ المجني عميو أك مف المتكليف تربيتو أك ممف لو سمطة عميو فإف طبيعة تمؾ 

 ة لمعقكبة.بيا يقدر القاضي بأنيا ظركؼ مشدد إلخاللوالعالقات تحتـ عمى الجاني أف يراعييا كلكف 
 
في قياـ الجاني  1960لسنة  16مف قانكف العقكبات رقـ  328اعتبر المشرع األردني في المادة ك 

ضابط  كمف صكر. اإلعداـحد األصكؿ ظرفان مشددان لمعقاب كجعؿ عقكبة أبارتكاب جريمة القتؿ عمى 
لمتيـ بجريمة ىتؾ العالقة بيف الجاني كالمجني عميو قضت محكمة النقض المصرية بأف مجرد ككف ا

العرض مف المتكلييف تربية المجني عميو يكفي  لتشديد العقاب كال يشترط أف تككف التربية في مدرسة 
 . (2)أك دار تعميـ عامة فيكفي أف تككف في مكاف خاص عف طريؽ دركس خاصة

 
                                                           

ص  ،1976اإلسكندرية، عات الجامعية، , دار المطبك الظروف المشددة والمخففة لمعقابعبد الحميد الشكاربي، د.  1
213 . 

 .119، ص 42رقـ  2 ، جمجموعة القواعد القانونية. 1948 أكتكبر 4نقض  2
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مشركع  مف 459كما سار المشرع الفمسطيني عمى نيج المشرع المصرم كاألردني فقد نص في المادة 
و تك المؤقت كؿ مف كاقع انثى غير زكجأعمى تشديد العقاب حيث عاقب بالسجف المشدد  العقكبات

كلعؿ الحكمة مف تشديد ، (1)حد محارمياأك أصكؿ حد األأكاف الجاني إذا بغير رضاىا كشدد العقكبة 
ه قريبا مف المجني ف الصفات السابقة تسيؿ لمجاني ارتكاب الجريمة باعتبار أ العقاب في ىذه الحاالت

حمؿ الجاني ما يحتاط كما اف في الصفات المذككرة عميو اذ بينيـ نكع مف االلفة تجعمو يثؽ فيو كال ي
كاجبات تجاه المجني عميو كاف كاجب االخالؽ يفرض عميو حماية مف أم اعتداء فاف قاـ ىك 

 برر لمتشديد.عميو فاف ىنالؾ مالكاجب كخاف الثقة التي فرضت باالعتداء كاىدر ىذا 
 

كعميو فإف فحص العالقة بيف المتيـ كالمجني عميو تتيح استخالص اعتبارات تميؿ بالقاضي إلى 
اختيار العقاب المالئـ، فينبغي عمى القاضي مراعاة ذلؾ، فإذا كانت الجريمة قد تضمنت اخالؿ المتيـ 

أك القيـ فأف ذلؾ يميؿ بثقة كضعت فيو لصيانة مصالح المجني عميو كما لك ارتكب الضرب الكصي 
تككف بمثابة ظركؼ  ـحـر لممجني عميو فأف صفة المحار م االغتصاببالعقكبة إلى التشديد أك أرتكب 

 .(2)مشددة لمعقاب 
 

 عمى الجريمة والمعاصر والالحق سموك الجاني السابق  :الثاني الفرع
 

ييا سكابقو الجنائية، فأف يقصد بو سمكؾ الجاني كأسمكب حياتو السابؽ عمى كقكع الجريمة بما ف
ية في تحديد مدل خطكرتو أىملو انما ىك امر ي لمجاني اإلجرامك  االجتماعيالكقكؼ عمى الماضي 
مـ بحياة جتماعي ينبغي لمقاضي أف يكبة المالئمة. كفي صدد الماضي االعند التفريد كتقدير العق

 .(3)كالثقافية قتصاديةااليا العكامؿ أىمجتماعية كما يؤثر فييا مف عكامؿ المتيـ اال
 

تنص العديد مف التشريعات الجنائية عمى مراعاة سمكؾ الجاني السابؽ عمى الجريمة أك ظركؼ ليذا 
ص عمى مراعاة نتمف القانكف اليكناني( التي  79ة حياتو السابقة عند تحديد العقكبة مثاؿ ذلؾ )الماد

ف سكابؽ أمحمد سالمة  مأمكفيرل الدكتكر ك  .سمكؾ الجاني السابؽ عمى الجريمة عند تحديد العقكبة
 األخذأىـ الضكابط التي يتعيف عمى القاضي ىي مف  يةاإلجرامالجاني الكاشفة لشخصيتو كخطكرتو 

                                                           

( مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني المعد مف قبؿ كزارة العدؿ، المنشكر عمى مكقع المقتفى 459انظر المادة:  ) 1
 اإللكتركني، جامعة بيرزيت.

دراسة مقارنة بين قانون العقوبات : الحماية الجنائية لعرض الطفل من االعتداء الجنسينايؿ، عبد  إبراىيـد.  2
 .72 ص، 2006بيركت،  دار النيضة العربية، الفرنسي وقانون العقوبات المصري،

 .260، مرجع سابؽ، ص األوجو اإلجرامية لمتفريد القضائيعبد الفتاح خضر،  .د 3
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االحكاـ  ا سبؽ ارتكابو مف جرائـ سكاء اكانتاـ ىنا مكيقصد بسكابؽ االحك بيا عند تقدير العقكبة.
كما أف ألخالؽ الجاني الحسنة أثرىا الفاعؿ في  .(1)يعتد بياـ ال أ النظاـ القانكني لمعكد يعتد بيا في
الجاني كيكقؼ تنفيذ  إلصالحعتبار بحالة شمكلية القاضي بنظر اال يأخذىاكبة بؿ قد تقدير العق

أنو يستدؿ منو عمى خطكرة المجـر فمف لـ  إلىة شار ي لمجاني فينبغي اإلاإلجرامأما الماضي  ،العقكبة
إذ أف كجو الخطكرة  ،(2)اإلجراـيجدر أف يككف عقابو أخؼ ممف سبؽ لو ماضيو  اإلجراـيمكث 
أك مف  كاف عائدان  إذاف .(3)ي لمجاني اإلجراميا الماضي أىمية تستخمص منو عناصر متعددة اإلجرام

يتعيف عمى القاضي أف يشدد العقاب كترجع عمة التشديد في أف الجاني الذم  اإلجراـالمعتاديف عمى 
الجريمة بعد أف سبؽ الحكـ عميو لجريمة أك أكثر يفصح عف ميمو لألجراـ كأف  كابارت إلىيعكد 

ى لـ تفمح في ردعو كاستيانتو بالعقاب األمر الذم يستدؿ فيو عمى خطكرتو عمى أمف األكلالعقكبة 
 .(4)مالن في إصالحوأعميو  التشديدمع كنظامو، مما يككف جديرا بالمجت

 
الجريمة كالقسكة كالعنؼ في  ارتكابالذم يرافؽ  االكتراثلمجريمة عدـ يقصد بسمكؾ الجاني المعاصر ك 

مف تمؾ التي تتكافر لدل الذم يرتكب  عدكانية نزعة إجرامية أك خطكرة أكثر مما يفصح عف  ارتكابيا
الجريمة بخكؼ كتردد ككذلؾ أيضا مف يرتكب الجريمة دكف خشية مف مكاجية المجني عميو تختمؼ 

. أما سمكؾ الجاني (5)ذم يرتكبيا في غفمة مف المجني عميو كخكفان مف مجابيتوخطكرتو عف ذلؾ ال
الالحؽ عمى الجريمة فأنو يكشؼ عف خطكرة إجرامو كمما خمى مف شعكر الجاني بندـ عمى فعمتو، 

بجثة المجني عميو، أك يذىب لقضاء  اكتراثبالدة شعكرية أك ال يكترث أدنى بكذلؾ بأف يمتـز الجاني 
 الجريمة. ارتكابالميك بعد كقت في 

 
التحقيؽ كإخفاء معالـ  إجراءاتكما يدخؿ في سمكؾ الجاني الالحؽ عمى الجريمة تصرؼ المتيـ أثناء 

رىابالجريمة  صراره عمى االنكار فيي قرائف تدؿ عمى خطكرتو كا  كشؼ  إذاأما  .(6)شيكد األثبات كا 

                                                           

 124ص  ،1975القاىرة،  ، دار الفكر العربي،مطة القاضي الجنائيحدود سمحمد سالمة،  مأمكف 1
 .813، ص المرجع السابقمحمكد نجيب حسني،  .د 2
 .332. ص مرجع سابقد. أحمد عكض بالؿ،  3
 . 709، مرجع سابؽ، ص األحكام العامة في قانون العقوباتالسعيد،  كامؿالدكتكر  :أنظر 4
 .102 ، صمرجع سابقمأمكف محمد سالمة،  5
 .813، ص المرجع السابقالدكتكر محمكد نجيب حسني،  6
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الصمح مع المجني عميو كاف ذلؾ  إلىعى ضرر الجريمة أك س إصالحالجاني عف ندمو، لك اجتيد في 
 .(1)دليالن عمى تضاؤؿ خطكرتو

 
السمطات العامة كالتبميغ عف  اتجاهقد يصدر عف الجاني مجمكعة مف التصرفات التي يقكـ بيا ك 

ة أف األردنيإظيار الحقيقة فقد قضت محكمة التميز  إلىالكامؿ المؤدم  كاالعتراؼالجريمة كمرتكبيا 
. كيرل كثيران مف الفقياء أف (2)يشكؿ سببان مخففان تقديريان ال سببان مخففان قانكنيان انما  اعتراؼ المتيـ 

فأف ىذا السمكؾ يدؿ  ،قرارهإة تجبر المتيـ عمى تقديـ دكف كجكد أدل باإلقرارالحقيقة أماـ القضاء  كشؼ
 فيتحرؾ القضاة نحك تخفيؼ العقكبة.عمى كجكد شخصية ايجابية 

 
ما سببو لمغير مف ضرر لممجني  إصالحتمثمت في  إذاالصادرة عف الجاني  إليجابيةاكما أف التكبة 

التعكيض ىك عميو أك ذكيو كأف يككف سابقان عمى الحكـ النيائي كأف يككف إراديان كغير مشركط فدفع 
 كمف التطبيقات عمى ىذا الضابط ما كرد في بالحسباف عند تقدير العقكبة. تؤخذ يالت االعتباراتاحد 

عقد زكاج صحيح بيف مرتكب احدل  إذا) بأنو1960لسنة  16مف قانكف العقكبات رقـ  (308المادة )
كاف قد صدر حكـ بالقضية  إذاالجرائـ الكاردة في ىذا الفصؿ كبيف المعتدل عمييا اكقفت المالحقة 

 .(عمؽ تنفيذ العقاب المفركض عمى المحككـ عميو
 

 لمجني عميوالضوابط المتعمقة با: المطمب الثاني
 

كما أف ىناؾ ضكابط تتعمؽ بشخص مرتكب الجريمة أيضان ىناؾ ضكابط أخرل تتعمؽ بشخص مف 
دراسة مدل درجة مسؤكلية  طمبفي ىذا الم و، كسيتناكؿ كقعت عميو الجريمة، كىك المجني عمي

 .)فرع ثاني( ، أك ما يتعمؽ بشخصيتو)فرع أكؿ( الجريمةبسبب التالمجني عميو في 
 

 : درجة مسؤولية المجني عميوألولا الفرع
يبرز دكر المجني عميو بصكرة كاضحة في خمؽ فكرة الجريمة، كدفع الجاني إلييا في مجاؿ االستفزاز، 
حيث يصدر منو مف األفعاؿ أك األقكاؿ غير المشركعة ضد شخص آخر بصكرة تكلد لديو حالة مف 

                                                           

 .813، ص المرجع السابقمحمكد نجيب حسنى،  1
 .64، مرجع سابؽ ، ص مجموعة األحكام الجزائية(، 388/1996. تمييز رقـ ) 2
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ا صدر مف المجني عميو ىك ارتكاب الغضب كاالنفعاؿ الشديديف فيككف رد فعمو الطبيعي ضد م
 .(1)الجريمة ضده

كيعرؼ االستفزاز بأنو: "إثارة الغضب الكامف في النفس بفعؿ خطير يصدر عف المجني عميو بغير 
 .(2)حؽ، أك يسبب في المتيـ ضعؼ السيطرة الذاتية بشكؿ فجائي مؤقت

 
فؼ فاعؿ الجريمة الذم أقدـ عمييا ( عقكبات أردني أنو: "يستفيد مف العذر المخ98تنص المادة )ليذا 

بسكرة غضب شديد ناتج عف عمؿ غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة أتاه المجني عميو" كقد عدلت 
( لسنة 16نكف العقكبات رقـ )بشأف تعديؿ قا 2014( لسنة 10ىذه المادة بمكجب القرار بقانكف رقـ )

 فعمييا بثكرة غضب شديد ناتج ع م اقدـلتصبح )يستفيد مف العذر المخفؼ فاعؿ الجريمة الذ 1960
المخفؼ  تاه المجني كال يستفيد فاعؿ الجريمة مف ىذا العذرأعمؿ غير محؽ كعمى جانب مف الخطكرة 

اما التشريع المصرم فقد نص عمى حالة االستفزاز في .(3)نثى بدكاعي الشرؼ(أكقع الفعؿ عمى  إذا
 (.237)حاالت معينة عمى سبيؿ الحصر كمنيا نص المادة 

 
 كقد تتطمب القانكف جممة مف الشركط لتكافر االستفزاز:

 
 ايجابيان كاف أك سمبيان.سكاء أف يصدر عف المجني عميو عمؿ غير محؽ  -1
 إف عمؿ المجني عميو غير المحؽ يشكؿ جريمة كفقان لقانكف العقكبات قانكف عقابي آخر. -2
ان شديدان، تأثير نفس المثار  إف الفعؿ عمى جانب مف الخطكرة أتاه المجني عميو يحدث في -3

كيصبح معو عاجزان عف كبح جماح نفسو الغاضبة؛ ألف إرادتو في مثؿ ىذه الحالة ال تككف 
 قادرة عمى أف تتصرؼ بحرية.

 

                                                           

، ص 1991 ،القاىرةدار الفكر العربي،  ،2ط  ،المجني عميو ودوره في الظاىرة اإلجراميةبك العال، أد. محمد  1
2901. 

، رسالة دكتكراه، كمية القانكف، جامعة األعذار القانونية المخففة: دراسة مقارنةد. فخرم عبد الرزاؽ الحديثي،  2
 .86، ص 1987بغداد، 

المنشكر في مجمة  1960( لسنة 16بشأف تعديؿ قانكف العقكبات رقـ ) 2014( لسنة 10انظر القرار بقانكف رقـ ) 3
 108 العدد ،15/7/2014، ةنيالكقائع الفمسطي
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يمـز كجكد سكرة  الغضب الشديد؛ فاالستفزاز يفترض انتفاء ىدكء الباؿ بعكس اإلصرار الذم  -4
  .(1)يفترض ىدكء الباؿ، بؿ ىك شرط ضركرم

 
 2012( لسنة 44كقد قضت محكمة استئناؼ القدس المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ )

( أف يككف الفعؿ الذم أتاه المجني عميو 98يشترط لتطبيؽ نص المادة ) 26/3/2012الصادر بتاريخ 
قضت محكمة كما  فعالن ماديان، كعمى جانب كبير مف الخطكرة، بحيث يفقد الرشد، كيؤثر عمى العقؿ.

ف كقكع المصالحة كارتكاب الطاعف جناية قتؿ ابنتو بعد عممو بسمككيا غير أعمى  النقض الفمسطينية
( مف 98ة )يكفر شرط استفادتو مف العذر المخفؼ المنصكص عميو في الماد ف كاف الا  الشريؼ ك 

ببا مخففا تقديريا اال اف سمكؾ المغدكرة غير الشريؼ يشكؿ س ،1960لسنة  (16قانكف العقكبات رقـ )
ال يستفيد المتيـ ) بأنو: ةاألردنية التمييز مكقضت مح في حيف ، (2)(99بالمعنى المقصكد في المادة )
مف قانكف العقكبات بزعـ انو ارتكب  98المنصكص عميو في المادة  ؼبجريمة القتؿ مف العذر المخف

غير محؽ كعمى جانب مف  عمالن  ىتأالجـر كىك في حالة انفعاؿ شديد طالما لـ يثبت اف المغدكر 
 .(3)(الخطكرة اتجاه المتيـ

 
يرل كثير مف فقياء القانكف الجنائي اف ظرؼ االستفزاز يدخؿ ضمف  الظركؼ القضائية المخففة ليذا 

الستفزاز يجب اف يككف انتيجة مسمؾ معيب اتخذه المجني عميو كاثار سكرة الغضب لدل الجاني ف
االستفزاز ال تكمف في الكسيمة التي  خطكرةة االنساف العادم كعميو فاف بالشكؿ الذم يؤثر في عقمي

ف يككف أىا عمى نفسية الشخص الذم كقع عميو الفعؿ ك تأثير ساس أنما عمى ا  استعمميا المجني عميو ك 
  .(4)معيار التقدير ىك الشخص العادم

المجني عميو السابؽ يجب كيرل البعض أف العالقات غير السميمة بيف الجاني كالمجني عميو كسمكؾ 
مراعاتيا أك التعكيؿ عمييا، فقد تككف شخصية المجني عميو أك تصرفاتو تجاه الجاني ىي الدافع أك 

حكاـ محكمة النقض الفمسطينية حيث قضت أكىذا ما استقرت عميو  السبب المباشر في إجراـ الجاني.
                                                           

صرار، ينفي كجكد اإل كاالنفعاؿثير الغضب أانظر: قرار لمحكمة التمييز العراقية حيث قالت أف كقكع القتؿ تحت ت 1
فخرم عبد الرزاؽ الحديثي كخالد انظر: ، 598 ( ص1971قضاء محكمة تمييز العراؽ، المجمد الخامس، سنة)

)د.ت(، لمنشر كالتكزيع، الثقافة، المكسكعة الجنائية، دار : القسم العامشرح قانون العقوباتحميدم الزعبي، 
 (.344ص)

 ، المنشكر عمى مكقع المقتفي، جامعة بيرزيت.3/3/2015( الصادر بتاريخ 325/2014نقض جزاء رقـ ) 2

، 8/2/2000(، )ىيئة خماسية(، تاريخ 901/1999بصفتيا الجزائية رقـ ) ةانظر حكـ محكمة التمييز األردني 3
 .  1/1/2001بتاريخ  األردنيين، مجمة نقابة المحامينمف عدد  1032المنشكر عمى الصفحة  

   346 فخرم الحديثي، المرجع نفسو، ص 4



122 

 

و بسمككيا غير الشريؼ بمدة ليست قصيرة )اذا اقدـ المتيـ الطاعف عمى قتؿ شقيقتو المتزكجة بعد عمم
كىي مدة كافية لمتخفيؼ مف سكرة الغضب ال يكفر شرط استفادتو مف العذر المخفؼ المنصكص عميو 

 تقديريان  مخففان  سمكؾ المغدكرة غير الشريؼ يشكؿ سببان  فأال إمف قانكف العقكبات  (98في المادة )
 .(1)نكف العقكباتمف قا (99بالمعنى المنصكص عميو في المادة )

 
 الثاني: الضوابط المتعمقة بشخصية المجني عميوالفرع 

 
ىي كؿ ما يتعمؽ بحالة المجني عميو الالزمة مثؿ السف، كالجنس، ككؿ حالة تدؿ عمى عجز المجني 
عميو في مقاكمة الجاني أك إدراؾ ماىية الفعؿ، فقد يككف المجني عميو طفالن صغير السف، أك رجالن 

 السف، أك امرأة أك مريضان. طاعنان في
 

جريمة اغتصاب أك  يضفي القانكف حماية أكثر خصكصية عمى الصغار عندما يككنكف ضحاياليذا 
عمى شخص يعاني مف ضعؼ خاص مثؿ حالة المرض، أك العجز، أك  غتصاباالعندما يقترؼ 

 اك معركفان  ران ف يككف ىذا الضعؼ ظاىأف كاف يمـز ا  نفسي ك  كأك يعاني مف ضعؼ بدني أ، العاىة
  .لمجاني

 
 نو كضع العراقيؿ أماـ الجاني أتشديد العقاب الذم مف ش إلىكقد اىتدل المشرع في مختمؼ الدكؿ 

تسيؿ لمجاني  ف الصفات السابقةأكلعؿ الحكمة مف تشديد العقاب  و الجريمةلمحيمكلة دكف ارتكاب
ع مف االلفة تجعمو يثؽ بو كال يحتاط كما اف ارتكاب الجريمة باعتباره قريبا مف المجنى عميو اذ بينيـ نك 

يفرض عميو حمايتو فكيؼ اذا قاـ ىك باالعتداء فقد خاف الكاجب  اخالقي عمى الجاني  ؾ كاجبىنال
( حيث نصت عمى: "يعاقب 293في المادة ) األردني، مثاؿ ذلؾ: قانكف العقكبات  كاىدر الثقة

كجة( ال تستطيع المقاكمة  بسبب عجز جسدم أك نقص ة مف كاقع أنثى )غير ز تالشاقة المؤق األشغاؿب
 .نفسي أك بسبب ما استعمؿ نحكىا مف ضركب الخداع(

 
( منو عمى جكاز تشديد العقكبة عمى بعض 268كذلؾ نص قانكف العقكبات المصرم في المادة )

قكة، أك تنص عمى جكاز تشديد العقكبة في ىتؾ العرض بالكالتي  ( منو268لجرائـ مثؿ ذلؾ المادة )ا
كاف  إذا( 269كاف عمر مف كقعت عميو الجريمة لـ يبمغ ستة عشرة سنة كاممة، كالمادة ) إذاالتيديد 

                                                           
 منشكر عمى مكقع المقتفي، جامعة بيرزيت. 7/10/2013الصادر بتاريخ  75/2012نقض جزاء رقـ  1
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كاف قد بمغ ىذا السف، كلكنو لـ يبمغ ثماني عشرة سنة  إذاالمجني عميو لـ يبمغ سبع سنيف كاممة، أك 
 ت السابقة  في شخصية المجنيتكافرت حالة مف الحاال إذاكاممة، كالحكمة أك العمة مف تشديد العقاب 

 ألماف تشديد العقكبة بالنسبة كال شؾ  نتيجة ضعؼ قدراتو العضكية كالذىنية. حمايتوتتمثؿ في  عميو 
عقكبة مف اثر زاجر في نفكس متحقيؽ الردع العاـ لما ل إلىجريمة يمكف في بعض االحياف اف يؤدم 

 .(1)بعض مف تحدثيـ انفسيـ عمى ارتكاب ىذه الجرائـ
 

كعميو فإف الجاني الذم يستغؿ مجنيان عميو ضعيفان فيرتكب جريمة سيمة، يعبر عف خطكرة شخصيتو  
كراه معنكم بالمعنى المقصكد إب .(2)لـ يتردد في استغالؿ اجرامي إلحدل صكر الضعؼ اإلنساني إذا

كما  .(3)اإلرادة ( مف قانكف العقكبات، كذلؾ عمى اعتبار أف االستغراؽ في النكـ يعدـ293في المادة )
مف قانكف العقكبات تكافر ( 293)ة )يشترط لتطبيؽ المادة األردنيجاء في قرار اخر لمحكمة التميز 

عجز المجني عمييا عف المقاكمة  -ب ،الركف المادم كىك فعؿ المكاقعة -أ ركاف الثالثة التاليةاأل
الفاعؿ كىك انصراؼ  لدل القصد الجرمي -بسبب مرض نفسي كصكرة مف صكر انعداـ الرضى ج

اعتبر المشرع اف  ، كما(4)(نثى ال تستطيع المقاكمةأنو يكاقع أ إلىارادتو كعممو كقت ارتكاب الفعؿ 
جريمة ىتؾ العرض تقع بالعنؼ كاالكراه في حالة عدـ اتماـ المعتدم عميو الخامسة عشرة مف عمره 

ا استقر عميو الفقو كالقضاء فعدـ كقت ارتكاب الجريمة تمت برضاء المعتدل عميو ىك قكؿ يجافي م
م حاؿ أكبالتالي ال يمكف ب ،ر حالة مف حاالت العجز االرادم لديوبمكغ المجني عميو ىذا السف  يعتب

  .(5)فعالو كراضيا بياأل مدركان  رمـ برضاه حتى كلك كاف في حقيقة األقد ت القكؿ بأنو حكاؿاأل مف
 

                                                           

 141 صمرجع سابؽ، ، في تقدير العقوبةسمطة القاضي الجزائي ناصر محمد عكض العمرة،  1
 .78، ص المرجع السابقد. إبراىيـ عبد نايؿ،  2
مف  31( خماسية المنشكر عمى الصفحة 175/1982انظر: حكـ محكمة التمييز األردنية بصفتيا الجزائية، رقـ ) 3

  .1/1/1983بتاريخ  األردنيين، مجمة نقابة المحامينعدد 
(، ىيئو خماسية، المنشكر عمى الصفحة 35/1980األردنية بصفتيا الجزائية رقـ ) انظر: حكـ محكمة التمييز 4

   1/1/1980بتاريخ  مجمة نقابة المحامينالمنشكر عمى  1130
الصادر بتاريخ  2012( لسنة 121انظر: حكـ محكمة استئناؼ القدس المنعقدة في راـ اهلل في الدعكل الجزائية رقـ) 5

      مكقع المقتفي اإللكتركني، جامعة بيرزيت.، المنشكر عمى 18/9/2012
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 طة القاضي الجنائية التقديرية: الرقابة القضائية عمى سمالمبحث الرابع
 

اف تمكف القاضي الجزائي مف اختيار الجزاء المناسب لشخصية المجـر بكاسطة منحو سمطة تقديرية 
تتيح لو الكشؼ عف سائر الجكانب كالعكامؿ النفسية كاالجتماعية الكامنة في شخص المجـر كلكف ىذا 

ء لذلؾ يكجد في اغمب الدكؿ محكمة عميا في تقدير الجزائ يمكنو اف يخط يعني اف القاضي ال ال
تعرؼ بمحكمة النقض كما ىك الحاؿ في فبسطيف كمصر كمحكمة التمييز في االردف تتكلى الرقابة 

ائية كاالستئنافية فيي التي تسير عمى مراعاة القانكف بدقة مف بتداالحكاـ الصادرة مف المحاكـ االعمى 
ابعد مف ذلؾ في معالجتيا  إلىاف لسير العدالة بؿ تذىب لدف المحاكـ الزجرية كىي التي تعطي الضم

لالختالؼ الكبير في االحكاـ الصادرة عف المحاكـ المختمفة الناتج عف تكسيع سمطة القاضي التقديرية 
  بحكـ ضركرة تفريد الجزاء .

 
لعقكبة بيف اإلعداـ كالسجف المؤبد نجد أف القاضي يممؾ تقدير اكتثناء العقكبات ذات الحد الكاحد باس

، فضالن عف ممكيتو في استخداـ الظركؼ المخففة كىك يباشر ما يتمتع بو مف األدنىك  عمىالحديف األ
سمطة تقديرية عف طريؽ ضكابط ال مجاؿ في ظميا لمتحكـ أك التعسؼ طالما باشر القاضي سمطتو 

مف خالؿ الكاقعة الجرمية  تحقيقا لمتفريد الكاقعي لمقاعدة التجريمية كذلؾ ضمف النطاؽ المحدد قانكنا،
 .(1)المرتكبة كما أحاط بيا مف مالبسات بالجاني مف ظركؼ

     
 : مفيوم الرقابة القضائية عمى سمطة القاضي الجنائي التقديرية ومداىا األولالمطمب 

 
لقد بات مف المسممات االعتراؼ بكجكد السمطة التقديرية المنكطة بالقاضي في مجاؿ تطبيؽ القانكف 

يظير عمييا  أفالتي يمكف  األنماطيحيط بكؿ  أف إمكانوبدير العقكبة ذلؾ الف المشرع ليس كتق
السمكؾ االنساني الذم يشكؿ ضررا عمى المصالح محؿ الحماية القانكنية كليس باستطاعتو ايضا اف 

حتى في كنؼ  التقديريةيضع يده عمى كؿ فركض الجريمة كمف ثـ كاف البد مف التسميـ بالسمطة 
 .(2)لشرعية البحتةا
 

                                                           

 .456-455، ص المرجع السابقحاتـ حسف مكسى بكار،  1
 455 ، صسابقالمرجع الحاتـ حسف مكسى بكار، 2
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ية مكضكع الرقابة القضائية عمى السمطة التقديرية المخكلة لمقاضي الجنائي فقد تعرض لو ىمكأل
 26/9بالبحث كالدراسة المؤتمر الدكلي لقانكف العقكبات في دكرتو السابعة التي انعقدت بأثينا في المدة 

ؽ السياسة العقابية الحديثة في تقدير تكصيات كاسعة لتحقي جممة  إلىكقد انتيى ، 2/10/1956 إلى
العقاب، غير اف ىذه السمطة التقديرية ال يجب أف تعتبر سمطة تحكمية. بؿ يجب أف تباشر في نطاؽ 
 تنظيـ قانكني يتفؽ مع المبادئ األساسية التي يعتنقيا التشريع كجاء في التكصية الخامسة أنو يحسف

يرية بمبادئ قانكنية محددة يطبقيا عمى الحاالت أف يستعيف القاضي في استعماؿ سمطتو التقد
 .(1)المكضكعية التي تعرض عميو

 ؟يتياأىمفما المقصود بالرقابة القضائية وما 
 

 تعريف الرقابة القضائية  :األولالفرع 
مخالفا لمقانكف كمما  يأتيالجزائي رقابة قانكنية التقدير كالتقدير يقصد بالرقابة عمى سمطة القاضي 

عمى قانكنية التقدير  الخطأقاضي في تطبيؽ اك تفسير القاعدة التي يقيـ عمييا قضاؤه كينصب ال خطأأ
 بقاعدة قانكنية. ال عمى التقدير في حد ذاتو كذلؾ كمما كاف ىذا التقدير محككمان 

 
تقدير الرقابة القضائية عمى  ية أىمتضح لنا بعد اف تعرفنا عمى تعريؼ الرقابة القضائية يك 

 أعمى مف قبؿ درجة قضاياىـالنظر في  إعادة إمكانيةحقيـ في  لألفرادتضمف  فيي  عقكبةممكالقاضي
االلتزاـ  إلىمما يدفع بالقاضي الجزائي ؛ درجة األدنىحكاـ الصادرة مف المحاكـ تمارس الرقابة عمى األ

تكاب بدراسة القضية دراسة دقيقة مستفيضة كبناء حكمو عمى نتائج فحص شخصية المجـر كظركؼ ار 
 ثـ اصدار الحكـ الذم يراه مناسبا لتمؾ الشخصية كبذا نضمف حسف تقدير القاضي لمعقكبة. ،الجريمة

   
 من الرقابة القضائية عمى سمطة القاضي في تفريد العقوبة  ةالمقارن تشريعاتموقف ال الفرع الثاني:

 

كجد بيذا كي آلخرمف مشرع ف طبيعة السمطة التقديرية  لمقاضي الجزائي في تفريد العقكبة تختمؼ إ
 يتمثالف في اآلتي: اتجاىاف تشريعياف الصدد

 

الجزائي مقيدة بضكابط يتعيف عمى القاضي مراعاتيا عند اعماؿ  اتجاه تككف فيو سمطة القاضي -أ 
القانكنية مف قبؿ المحكمة  رقابةلذلؾ تخضع سمطة القاضي لم ،عقكبةسمطتو التقديرية في تفريد ال

( كمف 79)ة التمييز اك محكمة النقض(، كمثاؿ عمييا قانكف العقكبات اليكنانيدرجة )محكم عمىاأل

                                                           

 .1967 ،مرجع سابؽ, النظرية العامة في ظروف الجريمةعادؿ عازر،  1
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حيث ، (28،27قانكف العقكبات الميبي في المادتيف )التشريعات العربية التي اخذت بيذا االتجاه 
يحكـ القاضي بالعقكبة التي يراىا مناسبة  في حدكد ما نص ) :منو بانو (27نص في المادة )

القاضي أف عمى  (28ثـ نص في المادة )( التي تبرر تقديره سباباألكعميو اف يبيف  ،عميو القانكف
 .(1) (لإلجراـالجريمة كنزعة المجـر  رةة كفقا لممادة السابقة عمى خطك اف يستند في تقديره لمعقكب

 

ؿ القاضي الجزائي عند اعما يأخذ أفتقتضي الخطة التشريعية ليذا االتجاه   لنا افمما سبؽ يتضح  
 كالتي تتعمؽ  بمراعاة مدل جسامة الجريمة   سمطتو في تفريد العقكبة بظركؼ الجريمة  المكضكعية

ية كعميو فاف اإلجرامكىي التي تتعمؽ بمراعاة شخصية الجاني كدرجة الخطكرة الشخصية الظركؼ 
مة العقكبة الحكمة التشريعية  التي ينادم بيا انصار ىذا االتجاه ىي تحقيؽ مبدا التناسب أم مالئ

التي يستند الييا في تقديره  سباباأللمجريمة المرتكبة فالكاجب الذم يقع عمى عاتؽ القاضي اف يبيف 
 لمعقكبة كعميو اف يمارس سمطتو بدكف تحكـ.

 

ثـ ال تخضع لرقابة  كمف لجزائي في تفريد العقكبة مطمقةكاتجاه ثاني تككف فيو سمطة القاضي ا  -ب 
ممارستو  القانكف المصرم ال يخضع القاضي في سب االحكاؿ ففيمحكمة النقض اك التمييز ح

كانما يكتفي  ،  (2)قيد كال يمتـز بتسبيب تقديره لمعقكبة ألملسمطتو التقديرية في تحديد العقكبة 
النقض المصرية عمى ىذا  محكمةكاستقر قضاء  النص الذم حكـ بمكجبو إلىة شار القاضي باإل

ب ما سض المصرية لقاضي المكضكع الحرية في تقدير العقكبة بحالنق كمةفقد قضت مح .االتجاه
كذلؾ مع مراعاة الحد االقصى  ،تو الكاممة في تقدير جسامة الجريمةطيراه بمقتضى سم

 .(3)المنصكص عميو في القانكف
 

عميو اختالؼ احكاـ القضاة في الدعاكل المتماثمة بيف  انمامف المعايير  مخمك القانكف المصر  ف  إ
الذم سار  نيجالعمى  األردنيالمشرع سار كما  يؤثر عمى الثقة في القضاة. حمة كالقسكة كىك ماالر 

المشرع المصرم مف حيث عدـ خضكع القاضي الجزائي في ممارستو ليذه السمطة عند تحديد عميو 
 نكنان المنصكص عيو قا عمىكاأل األدنىقكبة التي قررىا تقع ضمف الحد الع أفقيد طالما  ألمالعقكبة 

اذ  .(4)المخففة لمعقكبة التقديرية سباباألب األخذكالقيد الكحيد الذم الـز المحكمة بو ىك التسبيب عند 
يجب اف يككف القرار بمنح عمى أنو: )مف قانكف العقكبات  (100تنص الفقرة الثالثة مف المادة )

                                                           

 356ص  ،مرجع سابق فيد حبتكر، 1

 .المصرم جراءات الجنائيةاإل( مف قانكف 310انظر: المادة ) 2
 21رقـ  ،25نة س ،1 ج ،النقض أحكاممجموعة  ،1999نكفمبر  22نقض رقـ   3

  1960لسنة  (16)( مف قانكف العقكبات األردني. رقـ 100انظر: المادة ) 4
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ة األردنيفقد قضت محكمة التمييز  (،ك الجنحأسكاء في الجنايات  كافيان  تعميالن  المخففة معمالن  سباباأل
كال رقابة لمحكمة التمييز عمييا في  ،لمحكمة المكضكع تقدير العقكبة التي تتناسب مع الجـر المرتكب)

 .(1)(عمىكاأل األدنىيا تقع بيف حدييا ف العقكبة المحككـ بأذلؾ طالما 
 

ف القاضي الجزائي في التشريع ة يجد ااألردنية عف محكمة التمييز الصادر  لألحكاـتبع تالم أفكما 
 األخذرقابة قضائية في ممارستو لسمطتو التقديرية في تحديد العقكبة باستثناء  ألمال يخضع  األردني

كاف الفائدة  ،(2)بتسبيب الحكـ فقط  ف يمزموأ حيث، المخففة التقديرية عند تخفيؼ العقكبة سباباألب
 األردنيقد صدر كفقا لممعايير التي رسميا المشرع مف النص عمى التسبيب ىك التحقؽ مف اف الحكـ 

المخففة كاف محكمة التمييز تباشر رقابتيا في حاؿ المكافقة عمى منح  باألسباب األخذبخصكص 
  .(3) االسباب المخففة التقديرية مف قبؿ محكمة المكضكع

 

اضي كىك يمارس ف القأالمعركؼ  فخضكع سمطة القاضي التقديرية لمرقابة محؿ جدؿ كنقاش فمف إ
 سقط ما رسمويفالقاضي يفيـ الكاقع المجرد ك  ،مف ىذه الرقابة ىذه السمطة يجب اف يظؿ متحرران 
 فضالن ، (4)نكفيكمف في تطبيؽ صحيح القا ،ثر يترتب عميياأنية ليا المشرع لمكاقع في صكرة قاعدة قانك 

جزنا أ إذابحيث  ،القضاءخضاعيا لرقابة إف جكىر كمضمكف السمطة التقديرية يتنافى مع أعمى 
  .فراغ ىذه السمطة مف مضمكنياإ إلىفاف ذلؾ يؤدم  ،اخضاعيا لمرقابة

  
 الرقابة عمى سمطة القاضي التقديرية في اختيار نوع العقوبة وتسبيبيا :المطمب الثاني

 
ف يرل كثير مك اليدؼ مف العقكبة ىك حماية المجتمع مف الجريمة  كتمكينو مف الدفاع عف نفسو  فإ
قدر فال تزيد عف حاجة الجماعة كال تقؿ خصكصا في ظؿ  لفقياء باف العقكبة يجب اف تقدر با

                                                           

 منشورات مركز عدالة ،3/4/1998تاريخ  ،306/98تمييز رقـ  1
التي تعتمدىا المحكمة لتبرير منطكؽ الحكـ الذم تصدره .كقد جاء  كاألدلةسباب الحكـ "بانو العناصر أيعرؼ الفقو  2

ىك  إذ"تسبيب األحكاـ مف اعظـ الضمانات التي فرضيا  القانكف عمى القضاة  أففي احد أحكاـ النقض المصرية 
معافمظير قياميـ بما عمييـ مف كاجب  تدقيؽ البحث  يفصمكف فيو مف  فيما. النظر لتعرؼ الحقيقة التي يعمنكنيا كا 

كنو كيقدمكنو بيف يدم الخصـك أنو كالعذر فيما يرتأل ؛قضية كبو كحده يسممكف مف مظنة التحكـ كاالستبداداأل
كال تنفع  فيدعكف الجميع إلى عدليـ مطمئنيف، مف الشككؾ كالريب، األذىافكبو يرفعكف ما قد يريف عمى  كالجميكر،

 .لتبيف صحة الحكـ مف فساده كال تجد فييا محكمة النقض مجاالن  ،حدان أع األسباب إذا كانت عبارتيا مجممة ال تقن

   178 ص ،(17)رقـ ، 1 ج ،مجموعة القواعد القانونية .21/2/1929نقض مصرم بتاريخ  3

 .190 ص, 2002، دار الثقافة, عماف، 1، ط الشرعية في اإلجراءات الجزائيةحسف يكسؼ مصطفى,   4
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عادةالجاني  بإصالحتنادم  أصكات مطة تقديرية  في المجتمع. كعميو  فاف منح القاضي س إدماجو كا 
عمى لذلؾ ال بد مف فرض رقابة التسبيب تحقيؽ الغاية المنشكدة مف العقكبة ل ال يؤدممطمقة قد 

تعددت  إذاالعقكبة  يةاختيار نكع إلىتمتد  ف سمطة القاضي التقديرية. كما أاستعماؿ ىذه السمطة
اقتضى الكاقع كسمح القانكف، بؿ كالنزكؿ بيا  مماالقانكنية مع امكانية تشديدىا كبيف حدكدىا  كتقديرىا

منيا، كيتحدد  كاإلعفاء مف خالؿ الظركؼ القضائية المخففة ككقؼ نفاذىا، األدنىدكف الحد  ما إلى
حكـ المحكمة العميا حياليا. فالقاضي ينطاؽ الرقابة القانكنية باستعراض ىذه الجكانب مف خالؿ سمطة 

 ،التي تبرر تقديره سباباألكعميو أف يبيف  ،نص عمييا القانكف ما  قكبة التي يراىا مناسبة في حدكدبالع
إال في األحكاؿ المقررة  نان،كف لكؿ عقكبة زيادةن أك نقصاكال يجكز لو تعدم الحدكد التي نص عمييا القان

 .(1)قانكنان 
 

كبخصكص نطاؽ سمطة القاضي في تقدير عناصر العقكبة فقد قضت محكة النقض المصرية )اف 
كمة المكضكع دكف اف تساؿ عف ك عدـ قياميا مف اطالقات محأ ةفأتقدير العقكبة كتقدير مكجبات الر 

مف المقرر )خر ليا آكما جاء في حكـ  .(2)تو أكقعت العقكبة بالقدر الذم ارتأ جمياأالتي مف  سباباأل
فال يصح  ،ف تقدير العقكبة كاختيارىا مف اطالقات  قاضي المكضكع في الحدكد المقررة في القانكفأ

  .(3)(نو فرؽ بيف المتيميف في العقكبة التي اكقعيا القاضي عمى كؿ منيـأالنعي عمى الحكـ ب
ة محاكـ اكؿ درجة اـ مف المحاكـ االستئنافية اـ محكمة األردنيلذلؾ قضت محكمة التمييز  كتطبيقان 
ذاك ، الجنايات قضت عمى كؿ منيـ بقدر  إذاعف جريمة كاحدة فال تثريب عمييا  تعدد المسؤكلكف ا 

ا اف ككؿ ما عميي ،تقديرىا لمعقكبة أسبابكىي في جميع االحكاؿ ال تمتـز ببياف  ،مختمؼ مف العقاب
ال في الحاالت التي إ األدنىحد لك تنزؿ عف اأقصى ال ترتفع عف الحد األأذا التقدير تراعي في ى

كما استقر اجتياد محكمة  .(4) أحكامياف تسبب أ كىنا عمييا ،تستدعي استخداـ الظركؼ المخففة
متيـ كالتي النقض الفمسطينية عمى انو يتكجب عمى المحكمة تحديد مدة العقكبة المفركضة عمى ال

 .(5)يجب اف تككف ضمف الحد القانكني الذم فرضو المشرع ليذه الجريمة 
 

                                                           

 (.481، ص )مرجع السابقالمكسى بكار،  حاتـ حسف 1
 .180 ، ص15 ، سمجموعو أحكام النقض 1/10/2008تاريخ  13721نقض مصرم رقـ  2
 .17/2/1990جمسة ؽ،  20نة س ،355الطعف رقـ انظر:  3

 .26/7/2001بتاريخ ، منشورات مركز عدالة ،(959/2011رقـ )جزاء انظر: تمييز  4
 ، المنشكر عمى مكقع المقتفي، جامعة بيرزيت.24/9/2005(، الصادر بتاريخ 19/2009نقض جزاء رقـ: ) 5



129 

 

 الثالث: الرقابة عمى سمطة القاضي التقديرية في مجال الظروف المشددة المطمب 
 

مسألة مكضكعية ال رقابة لممحكمة العميا عمييا إال في الحدكد  يعتبر تكافر الظركؼ المشددة مف عدمو
تحديد طبيعة الظرؼ القانكني المشدد كأثره في العقكبة أك في كصؼ الكاقعة الجرمية  ماأالعامة. 

كتطبيقو عمى الفاعؿ أك الشريؾ فيعد مف األمكر القانكنية المشمكلة برقابة المحكمة العميا. كقد قضت 
ص ة بأنو حيث أف فعؿ االيذاء قد كقع مف قبؿ المتيميف عمى اكثر مف شخاألردنيمحكمة التمييز 

(عقكبات فإف عمى محكمة 337( عقكبات بداللة المادة )327/3كاحد ليذا كسندا ألحكاـ المادة )
مف قانكف العقكبات كلما لـ تفعؿ ذلؾ  (337الجنايات تشديد العقكبة المحكـك بيا كفقا ألحكاـ المادة )

ىتؾ المتيـ عرض  إذاكما قررت أيضا بأنو " (1)فإف ىذا السبب يرد عمى القرار المميز كيكجب نقضو
المجني عمييا كفض بكارتيا كعدلت المحكمة كصؼ التيمة مف جناية االغتصاب خالفان لممادة 

( مف قانكف 298/1جناية ىتؾ العرض خالفان لممادة ) إلى (301/1/5دة )كبداللة الما (292/2)
اـ القانكف فإف ألحك الفان خ (301/1/5العقكبات كلـ تعمؿ الظرؼ المشدد كالنصكص عميو في المادة )

  .(2)قرارىا مخالؼ لمقانكف
 

عمى كقائع عمى ىذا المنكاؿ فقد قررت "انو بتطبيؽ القانكف  كقد سارت محكمة النقض الفمسطينية
الدعكل نجد اف ما قاـ بو المتيـ الطاعف مف افعاؿ تشكؿ بالتطبيؽ القانكني اركاف كعناصر جناية 

كالقتراف الفعؿ بالظرؼ المشدد المنصكص  (292/2)مادة االغتصاب المقترنة بفض البكارة خالفا لم
المادة  ألحكاـكالفركع خالفا  األصكؿكجناية المكاقعة غير المشركعة بيف  (301/1/7)عميو في المادة 

كجناية ىتؾ العرض (، 300)كاقتراف الفعؿ بالظرؼ المشدد المنصكص عميو في المادة( 295/1)
مف ( 300) تراف الفعؿ بالظرؼ المشدد المنصكص عميو في المادةكاق( 296/2)المادة  ألحكاـخالفا 

حكمة االستئناؼ مف تطبيقات قانكنية عمى كقائع ىذه مليو إكبذلؾ فاف ما تكصمت  ،قانكف العقكبات
سباب الطعف ترد عمى القرار المطعكف فيو مف ىذه الناحية مما أف أحكاـ القانكف ك خالؼ أالدعكل ي

  .(3)يستكجب نقضو
 

                                                           

 2002، السنة منشورات مركز عدالة، (752،2002تمييز جزاء رقـ ) 1
 2003، السنة منشورات مركز عدالة، (106،2003تمييز جزاء رقـ ) 2
 زيت.. مكقع المقتفي اإللكتركني، جامعة بير 14/6/2012(، الصادر بتاريخ 195/2011نقض جزاء رقـ ) 3
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 ال الظروف المخففةمجالرابع: الرقابة عمى سمطة القاضي التقديرية في مطمب ال
 

 حسبما  إىمالياطة أعماليا أك في نطاؽ الظركؼ المخففة كالتي ترؾ أمرىا لقاضي المكضكع، فمو سم
 األعذارمف خالؿ ظركؼ الجريمة كظركؼ مرتكبيا، فاألمر جكازم لمقاضي، بعكس نظاـ  يراه مناسبان 
ى ىي كسيمة األكلعند تكافرىا ف فييا القاضي بأف يخفؼ العقكبة لمعقكبة كالتي يمـز القانكفالمخففة 

ة بو األردنيكقد قضت محكمة التمييز  (1)لمتفريد القضائي في حيف أف الثانية ىي كسيمة لمتفريد القانكني
عية الخاضع تقديرىا المخففة ىك مف األمكر الكاق سباباألب األخذمف المستقر عميو فقيان كقضاءن بأف 

التخفيؼ التقديرية غير مبينة في القانكف بؿ  أسبابكفي قرار اخر ليا )تعتبر  .(2)لمحكمة المكضكع
كليس لمحكمة التمييز مراقبة  ،ىي مترككة لتقدير قاضي المكضكع يستخمصيا مف ظركؼ الدعكل

في تأكيؿ القانكف اك ئ، خطى لـ تاألكلميا محكمة الدرجة ذلؾ ما داـ اف محكمة االستئناؼ كمف قب
عادتو المستأنؼتطبيقو عندما اعتبرت اف ضبط المبمغ بحكزة  ككبر سف المتيـ كاصابتو بمرض  ،كا 

 مما يستكجب رد الطعف مف؛ سميمان  سباباألالمخففة كعميو يككف تعميميا ليذه  سباباألالسرطاف مف 
 .(3)ىذه الناحية 

 

ة عمى سبيؿ الحصر كالتخفيؼ طبقا ليا كجكبي متى تحققت القانكنية كارد األعذاركمف المعمكـ أف 
كالتخفيؼ استنادان  استظيارىا مف كقائع الدعكل، لظركؼ القضائية متركؾ لمقاضي أمرشرائطيا بينما ا

، لـ يعامؿ المتيـ بيا كال يككف حكمو معيبان  إذاترتب عميو يفال  ،عمييا متركؾ لقاضي المكضكع أيضا
 .(4)طمب الرأفة أساسان لمطعف بطريقة النقضف يككف ألذلؾ ال يصح 

 

 أسبابالمكضكع أف تبيف ة لـ يكجب عمى محكمة األردنيالتمييز محكمة ف قضاء أيتضح مما سبؽ ك 
كلكف متى قررت المحكمة اعتبار كاقعة ما  ترؾ ىذا األمر لتقديرىا، المخففة ك سباباألب األخذرفض 

 سبابالمانحة أل سباباألمة التمييز صالحية الرقابة عمى فيككف عندئذ لمحك سببا مخففان تقديريان.
التي أكجبت أف يككف  األردنيمف قانكف العقكبات  (100/3التخفيؼ طبقا لما نصت عميو المادة )

ما تبيف بأف السبب  إذاالجنح ف عميال كافيا سكاء في الجنايات أـالمخففة معمال ت سبابالقرار المانح لأل
فإف ذلؾ يكجب نقص الحكـ في  ،أك كاف ال ينسجـ مع كاقع الجـر كظركفو ،كافيان  تعميالن  لـ يكف معمالن 

ف كاف متركؾ تقديرىا  ةالمخففة التقديري سباباألة بأف األردني ىذا السياؽ قررت محكمة التمييز كا 
                                                           

 .كما بعدىا 144 ص ،مرجع سابؽ ،التفريد العقابي، خالد سعكد بشير الجبكر 1

 2004، السنة منشورات مركز عدالة، (821،2004تمييز جزاء رقـ ) 2
 .3/8/2004ريخ بتا، عدالة منشورات مركز( 1230/2003)رقـ  جزاء تمييز 3

 .489، ص المرجع السابقحاتـ حسيف بكار،  4
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إال أنيا ممزمة ببياف  ،لمحكمة المكضكع تمجأ إليو عندما تشعر بكجكد ما يستدعي الرحمة كالشفقة
التخفيؼ في صمب القرار، كلما كانت المحكمة قد سببت القرار بأخذىا بكشؼ اسبقيات  سبابأ

المعذكر كسكء سمككو، كلما كاف ىذا السبب ال ينسجـ مع كاقع الجـر كظركفو كيتنافى مع النظريات 
ما يجعؿ المخففة الف ذلؾ يشجع عمى ارتكاب الجرائـ م سباباألالعامة التي أخذ منيا التشريع الجزائي 

"اف تقدير  كقد استقر اجتياد محكمة النقض الفمسطينية عمى ذات المبدأ .(1)التسبيب في غير محمو
يعكد لمحكمة المكضكع بناء عمى ما تستخمصو مف كقائع الدعكل كجكد السبب المخفؼ مف عدمو 

ة اكؿ الذم تناكلت فيو محكم المستأنؼكظركفيا كحيث اف محكمة االستئناؼ صادقت عمى الحكـ 
المخففة لدل تخفيض العقكبة مف ستة اشير الى ثالثة  باألسباب لألخذدرجة الظركؼ التي دعتيا 

جاء تعميال  باألسباب لألخذاشير كما جاء في قرار محكمة اكؿ درجة فاف تعميؿ المحكمة االستئنافية 
 .(2)غا ال رقابة لمحكمة النقض في ذلؾسائ
 

ف األمر يجرم عمى نحك مختمؼ ذلؾ ألف تقدير العقكبة يدخؿ في فإ  القانكف المصرمكبالمقارنة مع 
التقدير بما قد يككف مف مقتضاه  أسبابالسمطة المطمقة لمحكمة المكضكع، فيي غير مطالبة ببياف 

 إلى اإلشارة( مف قانكف العقكبات المصرم أك عدـ تطبيقيا فإنزاؿ حكميا دكف 17تطبيؽ نص المادة )
يب الحكـ ما دامت العقكبة التي أكقعتيا تدخؿ في الحدكد التي رسميا القانكف، المادة المذككرة ال يع

التي مف  سباباألداـ تقدير العقكبة ىك مف اطالقات محكمة المكضكع دكف أف تككف ممزمة ببياف  كما
 غىأما فيما يتعمؽ بقانكف العقكبات الفرنسي الجديد فقد أل ،(3)أجميا اكقعت العقكبة بالقدر التي رأتو

القاضي دكران كبيرا في تفريد العقاب كفقان لظركؼ الجريمة كشخصية  كاعطىالظركؼ المخففة لمعقاب 
 .(4)الجاني

 

                                                           

 2004، السنة منشورات مركز عدالة، (690/2004ـ )تمييز جزاء رق 1
، جامعة المنشكر عمى مكقع المقتفي 30/3/2010(، الصادر بتاريخ 21/2010انظر قرار نقض جزاء رقـ ) 2

 بيرزيت. 

 .8، ص 1972، دار الفكر العربي، القاىرة، المشكالت العممية اليامة في اإلجراءات الجنائيةرؤكؼ عبيد،  3
 .18 ص ،المرجع السابق امؿ،شريؼ سيد ك 4
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 نماط من التفريد القضائي في فمسطين ومصر واالردن أ :المبحث الخامس
 

حرصت التشريعات الجنائية الحديثة عمى تمكيف القاضي مف استعماؿ سمطتو التقديرية لتحقيؽ 
سائؿ متعددة كمتنكعة ك يعتمد ىذا التفريد عمى  كتفريد القضائي لمجزاء الجنائي، مساكاة عف طريؽ الال

يضعيا المشرع تحت تصرؼ القاضي لتحقيؽ فرص التقكيـ كاالصالح بحيث يناؿ كؿ متيـ الجزاء 
  .(1)الذم يالئـ شخصيتو كردكد افعالو كيحقؽ بالتالي التأىيؿ كالتقكيـ المطمكبيف 

 

في  لتفريد القضائي في التشريع الجزائي الفمسطيني كالتشريع المقارفسكؼ نتناكؿ بعض اساليب اا ليذ
)مطمب  نظاـ االختبار القضائي)مطمب أكؿ(، ك  نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة أربعة مطالب كاآلتي:

 )مطمب رابع(. التكبيخ القضائي)مطمب ثالث(، ك  تأجيؿ تنفيذ العقكباتكثاني(، 
 

 : نظام وقف تنفيذ العقوبةولاأل المطمب 
 

نو ال يجكز أال إتعتبر كاجبة النفاذ انما  مف المحكمة المختصة  باإلدانةالصادرة  الباتة  األحكاـف إ
مة مف تمقاء كك مف المحأمحددة كبناء عمى طمب المحككـ عميو  سبابلممحكمة في بعض الجرائـ كأل

ف لـ يعد المحكـك إف ،زمف كقبؿ صيركرة الحكـ باتان ف تكقؼ تنفيذ العقكبة لفترة محددة مف الأنفسيا 
 .(2)ف لـ تكفأصبحت كأالعقكبة ك  وتكقيؼ سقطت عنخرل خالؿ فترة الأارتكاب جرائـ  إلىعميو 

 

احد اساليب  مف اقدـ ما اتجو اليو الفكر الجنائي مف بدائؿ العقاب كىك  يعتبر نظاـ كقؼ التنفيذك 
في السياسة الجنائية  ما يسمىشرع لفئة معينة مف المحككـ عمييـ كىك المعاممة العقابية التي قررىا الم

فيك يشكؿ قطعة غالية في التفريد  ،(3)عف السجكف بالمعاممة الجنائية التي تتـ في كسط حر بعيدان 
ثـ انتقؿ  (1886في استراليا سنة ) "ككلنس"كؿ مرة في كالية ظير نظاـ كقؼ التنفيذ أل، كقد القضائي

العالـ العربي فضمنو المشرع  إلىكبعد ذلؾ انتقؿ ، مريكاأمقابؿ االختبار القضائي في قارة  اكركبا إلى
 (9دخؿ في االردف  بالقانكف رقـ )أثـ  ،(4)1937لسنة  (58المصرم في قانكف العقكبات الحالي رقـ )

                                                           

، رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة عيف وقف التنفيذ في القانون الجنائي المقارنمحمد عبد الحميد حسانيف،   1
 .98-97، ص القاىرة، )د.ت( شمس، 

 .341ص  ،2013 ،راـ اهلل، جامعة بيرزيت، الجزائية الفمسطيني اإلجراءاتشرح قانون  مصطفى عبد الباقي، 2

 73 ص ،مرجع سابؽ ،تفريد العقوبة في القانون الجنائي د مصطفى فيمي الجكىرم، 3

 .71عدد  ،5/8/1937بتاريخ  المنشكر في الكقائع المصرية،، (1937لسنة ) (58قانكف العقكبات المصرم رقـ ) 4



133 

 

لسنة  (3رقـ ) الفمسطيني جراءاتاإلفي قانكف كؿ مرة أللقد ادخؿ نظاـ كقؼ التنفيذ ك  ،(1) 1988لسنة 
 أكمة عند الحكـ في جناية ك)يجكز لممح نوأ منو حيث نص عمى (287-284في المادة ) (2)2001

ت أر  إذاتنفيذ العقكبة  بإيقاؼفي نفس الحكـ  يأمرف أك الحبس مدة ال تزيد عف سنة أجنحة بالغرامة 
جريمة ما يبعث عمى ال ك الظركؼ التي ارتكبت فيياأ وسنك أك ماضيو أخالؽ المحككـ عميو أمف 

ف أايقاؼ التنفيذ كيجكز  أسبابكيجب اف تبيف في الحكـ  ،مخالفة القانكف إلىنو لف يعكد أاالعتقاد ب
 .ثار الجزائية المترتبة عمى الحكـ(بعية كلجميع اآلية عقكبة تأل يككف االيقاؼ شامالن 

 
بة كاجتيد الكثير مف فقياء القانكف العقك  لنظاـ كقؼ تنفيذ تعريفان  الفمسطينيالجزائي  يضع المشرع لـ ك 

عمى شرط مكقكؼ خالؿ مدة تجربو  كعميو فاف كقؼ تنفيذ العقكبة ىك تعميؽ تنفيذ عقكبة ،في تعريفو
اك انو الحالة التي يتـ فييا ادانة المتيـ كالمحككـ عميو بعقكبة مع تعميؽ تنفيذىا عمى  ،يحددىا القانكف

كانو لـ  باإلدانةعتبر الحكـ ف لـ يتحقؽ الشرط اإف ،لقانكفشرط مكقكؼ خالؿ فترة زمنية يحددىا ا
يمنع  مؤقتان  مران أف يضمف حكمو أجراء مبناه التسامح اجيز لمقاضي الجنائي بمقتضاه إنو أكما  .(3)يكف
 .(4)عقكبة التي ينطؽ بيا ال تنفيذ
 
انعة  لمحرية ذات المدة تنفيذ العقكبات الم مساكئالغرض الرئيسي لنظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ىك تجنب ك 

االختالط بمجرميف اكثر خطكرة كما يشمؿ ىذا النظاـ ئ القصيرة التي تعرض المحككـ عميو لمساك 
صدر منو فعؿ  إذاالتجربة المحددة قانكنا  ةككـ عميو بتنفيذ العقكبة خالؿ مدعمى تيديد لممتيـ المح

كعدـ  ،لمحككـ عميو عمى اصالح نفسواجرامي يكجب الغاء كقؼ التنفيذ االمر الذم يدفع المتيـ ا
 .اإلجراـطريؽ  إلىالعكدة 

 
لمقاضي عند الحكـ في جناية اك جنحة بالغرامة اك الحبس مدة ال تزيد عمى  مف حيث العقكبة يجكزف

قؼ تنفيذىا ىي الحبس ك جكز يتنفيذ العقكبة، فالعقكبات التي  بإيقاؼسنة أف يأمر في نفس الحكـ 
رأل القاضي اف المحككـ عميو يستحؽ  إذاال تزيد مدتو عمى سنة فأالحبس كالغرامة، كيشترط في 

                                                           

المنشكر في الجرية ، (1960لسنة ) (16المعدؿ لقانكف العقكبات األردني رقـ ) 1988لسنة  (9قانكف العقكبات رقـ ) 1
 361 ص ،16/2/1988بتاريخ  الرسمية،

 ،(38)عدد ،5/9/2001بتاريخ  المنشكر في الكقائع الفمسطينية، 2001لسنة  (3جراءات الجزائية رقـ )قانكف اإل 2
 .94 ص

 .383ص  ،2011 عماف،، دار الثقافة، الجزائية الفمسطيني اإلجراءاتالوجيز في قانون  طالؿ أبك عفيفة، 3
 279 ص، 2009 ،)د.ف( ،األردنية ةرسالة ماجستير الجامع ،وقف تنفيذ العقوبة خمؼ الرقاد، 4
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التمييز  محكمةكفي ىذا المكضكع تقكؿ  كثر مف سنة فال يمكنو كقؼ تنفيذ العقكبةأعقكبة الحبس 
ال عمى القضايا المحككـ بيا إمكررة اف كقؼ التنفيذ ال ينطبؽ  54ة )بانو يستفاد مف المادة األردني

المميز ضده ىي عمى ف العقكبة المحككـ بيا أعف الحبس اك السجف مدة سنة كحيث تزيد بعقكبة ال 
مكررة مف  (54)فال كجو لتطبيؽ احكاـ المادة  (،الشاقة المؤقتة لمدة سنة كنصؼ... األشغاؿالكضع ب

ئي في ر مشرعنا الجزاحيث قد   ،(1)ضده عمى المميز قانكف العقكبات بكقؼ تنفيذ العقكبة المحككـ بيا 
اف كاف المحكـك عميو ىذه الحاؿ اف الجريمة تصبح ذات خطكرة عمى المجتمع كال يسكغ كقؼ تنفيذىا ك 

كقد سار المشرع  ىا دكف تقيد بعذر معيف،يذالنسبة لمغرامة فيجكز ايقاؼ تنفما ب، أ(2)كؿ مرةأقد ارتكبيا 
يشمؿ  الغرامة ضمف كقؼ لـ  األردنيالقانكف  فأفي حيف  ،الفمسطيني عمى نيج المشرع المصرم

جاز أكقد ، (3)(1988لسنة ) (9) المعدؿ رقـمف قانكف العقكبات  (54التنفيذ كذلؾ استنادا لممادة )
شترط في يثار الجنائية المترتبة عمى الحكـ، كلكف كجميع اآل يقاؼ العقكبات التبعيةإف يشمؿ أ المشرع

ى شمكؿ ىذا الكقؼ لمعقكبات عم التنفيذقؼ ف ينص القاضي صراحة في الحكـ الصادر بك أىذا الحالة 
 كقد جرل ،ثار الجنائية التي يتصكر كقؼ تنفيذىا قكة الحكـ باعتباره سابقة في العكدكاآل التبعية 

المصادرة مف مجاؿ كقؼ التنفيذ كذلؾ بالنظر لتعارض صيغتيا مع ىذا  القضاء عمى استبعاد
  .(4)النظاـ

 
لما استقر عميو اجتياد محكمة النقض الفمسطينية  ذ العقكبة ككفقان ف كقؼ تنفيأ ىلإيشير الباحث ىنا 

سباب التي أف تبيف األ اذا قررت كقؼ تنفيذ العقكبة يجب عمييإف ىك مف اختصاص محكمة المكضكع,
 .(5)دعتيا لذلؾ

قاؼ التنفيذ بغض النظر عف سكابؽ المحككـ ككؿ ما يتطمبو القانكف ىك اف يإكمف حيث الجاني يجكز 
الجريمة ما يبعث عمى  ارتكبت فييا التيك الظركؼ أ وسنك ماضيو ك أف لو مف اخالقو كطباعو يكك 

كليا القانكف خة يىذه سمطة تقديريك ارتكاب جريمة جديدة  إلىف المحككـ عميو لف يعكد أاالعتقاد ب
اؼ كمة استئناستندت مح إذانو أة في حكـ ليا )باألردنيكفي ذلؾ قضت محكمة التمييز ، لممحكمة

سبقيات أككف المميز ضده شاب متزكج كفي مقتبؿ العمر كلعدـ كجكد  إلىعماف لكقؼ تنفيذ العقكبة 

                                                           

 .منشكرات مركز عدالة 2/1/2006تاريخ  ،ىيئة خماسية، (1444/2005قرار محكمة التمييز الجزائية رقـ ) 1

 .109 صمرجع سابؽ،  ،الموسوعة الجنائية جندم عبد الممؾ، د. 2

 /http://ahmadbarak.com: الدكتكر  أحمد براؾ ، مكقعوقف تنفيذ العقوبة، ؾأحمد برا  د. 3

 .779، المرجع السابؽ، ص النظرية العامة لقانون العقوباتسميماف عبد المنعـ،  4
 ، جامعة بيرزيتالمنشكر عمى مكقع المقتفي، 22/4/2012(، الصادر بتاريخ 31/2012نقض جزاء رقـ ) 5
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ف القرار إف( مخالفة القانكف.... إلىلى اتاحة المجاؿ امامو لمعيش حياة كريمة كانو لف يعكد ا  جرمية ك 
  .(1)القاضي بكقؼ تنفيذ العقكبة بحقو ال يخالؼ القانكف

 
في  (284ة )دضد المتيـ المداف في الما ادرةالص مة يقتصر كقؼ التنفيذ العقكبةما مف حيث الجريأ

ال يجيز كقؼ  ذمال األردنيالحبس مدة ال تزيد عنو سنة بخالؼ المشرع  كأالجنايات كالجنح بالغرامة 
تثني ف المشرع المصرم يسأال إ .ذلؾ بتفاىة جريمة المخالفة كضالة قيمتيا التنفيذ في المخالفات معمالن 

يؿ ك كمثاليا قكانيف التم ،عمى مرتكبيافيحظر كقؼ تنفيذ العقكبات التي يحكـ بيا  ،معينة جنحان  حيانان أ
 .(2)جنبي كالغشكالتعامؿ في النقد األ

 
نو يخكؿ لمقاضي أذلؾ  ؛تيديد المحككـ عميو بالحكـ الصادر بالعقكبة إلىككقؼ التنفيذ ىك نظاـ يرمي 

تنفيذ العقكبة التي يصدر بيا حكمو مدة معينة مف الزمف تككف بمثابة فترة  بإيقاؼمر أي فأالسمطة في 
(مف قانكف 285كىذا ما اكدتو المادة )لمتجربة كقد حدد المشرع الفمسطيني ىذه المدة بثالثة سنكات. 

 -االجراءات الجزائية الفمسطيني اذ يجكز الغاء ايقاؼ التنفيذ :
 

المدة حكـ بالحبس اكثر مف شير عف فعؿ ارتكبو خالؿ ىذه  صدر ضد المحككـ عميو  إذا -1
 بعده. أك باإليقاؼ األمرقبؿ 

ـ كالمنصكص عميو يقاؼ حكف المحكـك عميو صدر ضده قبؿ اإلأخالؿ ىذه المدة  ظير إذا -2
 ة كلـ تكف المحكمة قد عممت عنو.قفي الفقرة الساب

 
فترة  ذ ىي تعطيؿ تنفيذ الحكـ خالؿيكقؼ التنف ثار القانكنية المترتبة عمىاآل أفكيتضح مف ىذا النص 

صدر  إذاف مف اليكـ الذم يصبح فيو الحكـ نيائيان  معينة حددىا المشرع الفمسطيني بثالث سنكات تبدا
ذاك  ،ذ الحبس كترؾ المحككـ عميو طميقان بالحبس امتنع تنفي كـالح كاف قد سبؽ الحكـ عميو بالحبس  ا 

 .االحتياطي يتـ االفراج عنو فكران 
تنفيذ العقكبات المشمكلة بالكقؼ دكف غيرىا مف ف كقؼ التنفيذ يقتصر عمى تعطيؿ أ إلىىنا  شاركيُ 

( 285التيف المتيف بينتيما المادة )ذ العقكبة في الحيتنفؼ بير االخرل كيتـ الغاء كقالعقكبات اك التدا
ة المحكـك عميو بحيث يترتب عمى الغاء كقؼ التنفيذ عكد الجزائية الفمسطيني جراءاتاإلمف قانكف  

 ،المركز القانكني الذم كاف جديرا" بو فيما لك حكـ عميو ابتداء بيذه العقكبة دكف كقؼ تنفيذىا إلى
                                                           

 منشكرات مركز العدالة، 5/5/2010ىيئة خماسية بتاريخ (، 2072/2009الجزائية رقـ )محكمة التمييز  قرار 1

 .511 ص، 1955 ،القاىرة، دار النيضة العربية، النظرية العامة لمجزاء الجنائي أحمد بالؿ، 2
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تشدد العقكبة فيما ك اثاره الجنائية كمف بينيا اعتباره سابقة في العكد  ؿثؿ ىذا الحكـ ككبالتالي ينتج م
الجزائية  جراءاتاإلمف قانكف  (286ة )كضحت المادأكقد  لك ارتكب المحككـ عميو جريمة تالية.

مف المحكمة  وبإلغائنو يصدر الحكـ أتنفيذ الحكـ بعد الغاء كقؼ نفاذه فقررت  إجراءات الفمسطيني
ذابعد تكميؼ المحككـ عميو الحضكر ك  عمى طمب النيابة العامة بناءن  التنفيذ بإيقاؼقرت أالتي  كانت  ا 

لغاء مف ف يصدر الحكـ باإلأيضا أنفيذ جاز الت ـ بيا بعد ايقاؼالعقكبة التي بني عمييا االلغاء قد حك
 .النيابة العامةعمى طمب  ك بناءن أمف تمقاء نفسيا  المحكمة كالتي نصت بيذه العقكبة سكاءن 

 
التي تقضي بأف يصدر الحكـ  ف المشرع قد خرج عف قكاعد االختصاص القضائيأالحظ ىنا كالمُ 

راد أف المشرع أالتنفيذ كلكف يبدك  بإيقاؼم مف المحكمة التي امرت مف المحكمة المختصة ا باإللغاء
ذات المحكمة  إلىكقؼ نفاذه فعيد بذلؾ  بإلغاءالفاعمية كالسرعة في تنفيذ الحكـ الذم قضى  ؽف يحقأ

 .(1)ى األكلالتي ستصدر الحكـ التالي عمى المجـر بعد ايقاؼ نفاذ عقابو في الجريمة 
 
المركز القانكني الذم كاف جديرا بو فيما لك  إلىالتنفيذ عكدة المحككـ عميو   كيترتب عمى الغاء كقؼ 
 مفذا الحكـ كافة اثاره الجنائية ك كبالتالي ينتج ى ،كـ عميو ابتداء بيذه العقكبة دكف كقؼ تنفيذىا ح

  ما كيترتبك، (2)ارتكب المحكـك عميو جريمة تالية بينيا اعتباره سابقة في العكد تشدد العقكبة فيما لك 
، (3)القاضي بأمركقفت أثار الجزائية التي تككف قد كذلؾ جميع اآل كأمر بكقؼ تنفيذ عمى الغاء األ

كالمادة  األردنيمف القانكف  (54/5مف قانكف العقكبات المصرم كالمادة ) (58كدتو المادة )أكىذا ما 
مى االلغاء تنفيذ العقكبة لتي نصت )ترتب عالجزائية الفمسطيني كا جراءاتاإلمف قانكف  (287)

لعقكبة كجكب تنفيذ العقكبة  كقفت(أثار الجنائية التي تككف قد بيا كجميع العقكبات التبعية كاآل المحككـ
ـ كبصدكر حكالتي شمميا قرار التنفيذ سكاء كانت العقكبات المكقكفة عقكبات اصمية اـ عقكبات تبعية  

 بيا كجميع العقكبات التنفيذية كاالثار الجانبية التي تككف قدة المحككـ بالغاء كقؼ التنفيذ، تنفذ العقك 
كثر دكف صدكر حكـ ضد الشخص بالحبس أل كيترتب عمى انقضاء فترة الثالث سنكات، (4)كقفت أ

ف يصبح أيقاؼ لـ تكف تعمـ بو المحكمة، ف يظير سبؽ صدكر حكـ ضده قبؿ االأمف شير كدكف 

                                                           

 (.257-256، ص )مرجع سابؽ، عمم العقابعبد الرحيـ صدقي، 1
 312 ص، 2009، مرجع سابؽ ،عفيفةطالؿ أبك  2

 120 ص ،مرجع سابؽ محمد نمكر، 3

 .        عقكبات مصرم (58)المادة  4
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العقكبة ضده، كتعد  كؿ تيديد في مكاجية المحككـ عميو بتنفيذبد كىكذا يزكؿ لأل ،يقاؼ نيائيان اإل
 .(1)العقكبة التي صدرت الغية كأنيا لـ تكف 

 
ذ بعض الجرائـ النكعية حتى يالمشرع المصرم قد استثنى مف نطاؽ كقؼ التنف أف إلى اإلشارةكتجدر 

( مف قانكف 46و المادة )خرل، مثاؿ ذلؾ ما نصت عميكلك تكافرت بشأنيا كافة الشركط القانكنية األ
نو )ال يجكز كقؼ تنفيذ الحكـ الصادر بعقكبة أظيـ استعماليا كاالتجار فييا مف مكافحة المخدرات كتن

( مف 9الجنحة عمى مف سبؽ الحكـ عميو في احدل الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف( المادة )
( 55عمى انو ال تطبؽ احكاـ المادة ) الخاص بقمع الغش كالتدليس 1941( لسنة 48القانكف رقـ )

 التنفيذت محكمة النقض المصرية اف ايقاؼ فقض (1) عمى الغرامة المنصكص عمييا في ىذا القانكف
 فيعمى العقكبات الجنائية البحتة دكف الجزاءات االخرل كلك تضمنت ة صر االجنايات كالجنح ق في

في  أتعكيض كبدؿ المصادرة المقضي بيا خطفالحكـ بكقؼ  تنفيذ ضريبة االستيالؾ كال ،العقكبة
 .(2)القانكف يكجب التصحيح 

 
عمى  لغاء مستقران ف اقترف بكقؼ التنفيذ يصبح بعد اإلا  سبؽ ك  ذم ف الحكـ الأكبناء عمى ذلؾ نستنتج 

ك سقكطو أال بتنفيذه إال برد االعتبار كال ينقضي إثاره آتزكؿ  عد ذلؾ بزكاؿ كالبفال ييدد  ،كجو نيائي
 .(3)حكاـ حدل حاالت سقكط األإب
 

 الثاني: نظام االختبار القضائي المطمب 
 

ساليب المعاممة العقابية خارج أ أىـمف  ك االختبار القضائيأ الكضع تحت االختبار يعد نظاـ
اصالحو تأىيؿ المحكـك عميو ك  إلى ساسان أكييدؼ  ،كىك مف اشير بدائؿ العقابالمؤسسات العقابية 

المفركضة عميو كالتي  لتزاماتلالشراؼ كالرقابة لمتأكد مف احترامو عو تحت اإلكذلؾ عف طريؽ كض
في تحقيؽ ىذا  تساىـ يالمساعدة المادية كالمعنكية الت إجراءات إلى باإلضافةتقيد مف حريتو 

 .(4)اليدؼ

                                                           

مف  (59)المادة كانظر: (. 412، ص )1995، دار الفكر العربي، القاىرة، أصول عمم العقابمحمد أبك العال،  - 1
 .مصرمالعقكبات قانكف ال

  381 ص ،(62)رقـ ؽ  40نة س ،النقض أحكاممجموعو  ،1989مارس  9نقض   2
 .16 ص مرجع سابؽ، ،وقف تنفيذ العقوبةالدكتكر أحمد براؾ،   -3
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صانع  عمى يد 1848 بكسطف عاـمريكية بمدينة كؿ مرة في الكاليات المتحدة األشأ ىذا النظاـ ألنكقد 

ة عمى بعض المتيميف بالمحكمة بعدـ النطؽ بالعقك  حيث طالب، ()جكف أكجستسحذية يدعى أ
عمييـ، كقد نجح في ميمتو مما ميد  باإلشراؼضمانة حسف سمككيـ كتعيده  إلىالشباب استنادا 

ثـ انتشر بعد ذلؾ في الكاليات المتحدة  1878سس ىذا النظاـ عاـ ألصدكر قانكف يتضمف 
 .(1)ةمريكياأل
 

ف لو مكانة خاصة في السياسة أكثر دكؿ العالـ كما أفي  ف نظاـ االختبار القضائي معمكؿ بو حاليان إ
سرتو كعف المجتمع الذم أالمحككـ عميو دكف الحاجة لفصمو عف  لتأىيؿكحؿ مالئـ كمقبكؿ  ،الجنائية

 انكف الجنائي المصرم ..كما كصفو الدكتكر رمسيس بيناـ بانو فتح جديد في ميداف الق(2)يعيش فيو
 

مف  بدالن  بعده أك باإلدانةيو قبؿ صدكر حكـ كيعرؼ االختبار القضائي بأنو تقييد حرية المدعي عم
 .(3)أثبت فشؿ ىذه المعاممة العقابية استبدؿ بيا سمب الحرية إذاف، إلصالحوسمب الحرية ككسيمة 

ات بعض المجرميف مف خالؿ يكاقؼ كسمككتغيير م إمكانية مؤداىاكاالختبار القضائي يقكـ عمى فكرة 
 بديالن  (ستاذ )مارؿ انسؿفيك كما يراه األرشاد خارج اسكار السجف لذلؾ ا  ما يقدـ ليـ مف مساعدة ك 

 .(4) الجنائية التقميدية لألحكاـ
 

ف بؿ ىك فرصة يمنحيا القاضي لمف يطمئف سمكب االختبار القضائي عمى كافة المجرميأكال يطبؽ 
السالبة ثار السمبية لمعقكبات بعاده عف اآلإبيدؼ  ،تقكيـ سمككو خارج المؤسسة العقابيةمكانية إ إلى

 كىي العقكبات قصيرة المدة . لمحرية
 
ىذا النظاـ بيف  ؿات السالبة لمحرية قصيرة المدة فيحك  العقكب مساكئتجنب نو يأف مزايا االختبار كم

ف ىذا إالسالبة لمحرية كفي الكقت نفسو فقكبات لمع ضارال تأثيرالمحككـ عميو الخاضع لو كبيف ال
نما ىك إف نظاـ االختبار إذلؾ ف إلىضافة إ ،النظاـ يخفؼ مف تكدس المحككـ عمييـ في السجكف

شراؼ عمى ث يمكنو مف اإلصالحو بحيا  سمكب معاممة عقابية تساعد عمى تأىيؿ المحككـ عميو ك أ

                                                           

 .414 فكزية عبد الستار، المرجع السابؽ، ص - 1
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ف تـ تقديره قبؿ الحكـ إماعي ـ ككيانو االجتف ىذا النظاـ يحافظ عمى سمعة المتيأكما  سرتوأ
 رضي بو . إذاال إكما انو نظاـ ال يطبؽ عمى المتيـ  ،(1)دانةباإل
 
الختبار القضائي بعد دانة كاالختبار القضائي قبؿ صدكر حكـ اإلصكرتيف ليذا النظاـ ىما: ا أىـك 

 يقاؼ التنفيذ.إ إلىك المضاؼ أدانة صدكر حكـ اإل
 
 اإلدانةالقضائي قبل صدور حكم  واًل: االختبارأ
 

ك حتى سمطة االتياـ النيابة أ –عر القاضي استش إذا ،باإلدانةيككف الكضع تحت االختبار قبؿ الحكـ 
نو قد ألثقة في عدـ ارتكاب جريمة اخرل ك نو جدير باأك مف ظركؼ المتيـ أمف كقائع الدعكل العامة 
 .(2)جرامية خطرة إال تكشؼ عف شخصية  ف الجريمةأك ريمة في ظركؼ استثنائية الج ارتكب

 
ترداده لمكانتو في المتيـ بكصمة االدانة التي تؤثر عميو في اس تصـ كتمتاز ىذه الصكرة بانيا ال

الخاضع لالختبار الشخص  سمكؾ بكثر أف فترة االختبار تتيح لمقاضي معرفة أعمى  المجتمع، فضال
ف التيديد باالستمرار في المحاكمة أكما ، لغي االختبارأ إذاتفريد العقكبة عمى نحك افضؿ  إلىفتمجأ 

العمؿ عمى نجاح فترة التجربة كعدـ  إلىيجابي إالخاضع لالختبار يدفعو عمى نحك  باإلدانةكالحكـ 
ىذه  البمجيكيكؿ مف المشرعيف السكيدم ك  ى. كقد تبن(3)االخالؿ بااللتزامات الكاجب مراعاتيا 

ية فمـ نجد تطبيقا ليذه الصكرة كلعؿ السبب في احجاـ التشريعات العربية ما التشريعات العربأ .الصكرة
مع  ال تتفؽنيا أ ,إلييابرز ما كجو أاالخذ بيذه الصكرة انيا تعرضت لمعديد مف االنتقادات كلعؿ عف 

بناء عمى حكـ جنائي كاالختبار ئي اال يجكز تكقيع جزاء جنا نو الأمبدأ الشرعية الجنائية حيث 
ف الكضع تحت االختبار بيذه الصكرة ينطكم ، بؿ أدانة بيذه الصكرة معمؽجزاء كالحكـ باإل القضائي

كما اف المحكمة ستصادؼ  صعكبة في معايشة القضية مرة  ،جراميةعمى التسميـ بكفاية الخطكرة اإل
   .في حاؿ فشؿ االختبار القضائي دلة خصكصان خرل كتقدير األأ
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 اإلدانةعد صدور حكم ثانيًا: االختبار القضائي ب
 

 ،المحكمة إلىم بعد احالة الدعكل أ ،التنفيذ بإيقاؼر المقترف الكضع تحت االختبا يضان أكيطمؽ عميو 
ة دحدالنطؽ بالعقكبة الم ئف القاضي يرجأتفترض ىذه الصكرة  ،دانة المتيـإب ر الحكـاكقبؿ اصد

حاط بو مف ظركؼ أالجاني كما  لو مف شخصيةتبيف  إذا ،دانة المتيـ بالجـر المنسكب اليوإبعد  قانكنان 
يفرض عميو مف التزامات كخضكعو سكار المؤسسة العقابية بما أصالحو قد يتـ خارج ا  ىيمو ك أف تأ

 .(1)شراؼ االجتماعي خالؿ مدة االختبارلإل
 

ف يتبيف لمقاضي جدارة المتيـ أف يصدر الحكـ في الكقت المناسب بمجرد أمف مزايا ىذا النكع 
االختبار  إلىحسف كجو كيتفادل العيب الذم كجو أكالعدالة عمى  اب، كبذلؾ يتحقؽ الردع العاـ.بالعق

لممحككـ عميو ما ال  اإلنذاريحمؿ مف  باإلدانةالسابؽ عمى حكـ االدانة كمف ناحية فأف صدكر الحكـ 
خد أالخاص كقد  كبر في تحقيؽ الردعأكبالتالي يككف لو قكة  ،يتكفر لمجرد التيديد بصدكر ىذا الحكـ

 .(2)لمانيكرة كؿ مف التشريعيف الفرنسي كاألبيذه الص
 

 كاآلتي: كيجب لتطبيؽ نظاـ االختبار تكافر عدة شركط نكضحيا
 
 جدارة المتيم باالختبار  -1

شخصية اما الشركط  اف مف الشركط: شركط مكضكعية كشركط تكافر نكع إذاكتتحدد ىذه الجدارة 
حتى  خضكعيـ لنظاـ االختبار المختمفة لتحدد بيا نطاؽ مف يجكزالمكضكعية تضعيا التشريعات 
الخاص اما الشركط  كالعدالة كعدـ االقتصار عمى الردع ع العاـ در يمكف معو تحقيؽ اعتبارات ال

 الشخصية فتنحصر في فحص شخصية المتيـ الذم تكافرت فيو الشركط المكضكعية قبؿ الحكـ عميو
لنكاحي الطبية كالنفسية كاالجتماعية مع الدراسة المعمقة لشخصيتو كالفحص يشمؿ شخصيتو مف كافة ا

ارتكاب الجريمة  إلىكدراسة الظركؼ كالعكامؿ التي دفعت بو  كالظركؼ االجتماعية التي احاطت بو 
كاف تطبيؽ نظاـ  إذاكالظركؼ كالبيئة التي سيعيش فييا خالؿ فترة االختبار حتى يمكف تحديد ما 

 .(3)صالحو كتأىيمو مف تنفيذ العقكبة داخؿ المؤسسة العقابيةإفي  االختبار أجدل
 

                                                           

 .199 ص مرجع سابؽ، ، عمم اإلجرام وعمم العقاب عبكد سراج،. د 1

 .417، ص المرجع السابقفكزية عبد الستار،  2
 .418-417، ص المرجع السابقفكزية عبد الستار،   3
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 لشروط المعمقة بالجريمة ا  -2
ت بعض أحيث لج ،ال تككف الجريمة المرتكبة مف فئة الجرائـ الخطرةأرط بعض النظـ العقابية تتش

ساس أمى ما عأك  ،استبعاد تطبيؽ نظاـ االختبار القضائي في طائفة مف الجرائـ بعينيا إلىالتشريعات 
   .عميو بعقكبة معينة ف فييا تطبيؽ ىذا النظاـ ما داـ معاقبان حصر الجرائـ التي يمك

 
 فرض التزامات عمى المحكوم عميو. -3

ساسية التي تميز ىذا النظاـ اف االلتزامات التي يفرضيا القضاء عمى الخاضع لالختبار ىي السمة األ
لممحككـ عميو،  ذا النظاـ كتيسير التأىيؿ المبتغى ح ىبالمقارنة بنظاـ ايقاؼ التنفيذ كتساعد عمى نجا

. كتختمؼ (1)لحرية الخاضع ليا لذلؾ يختص القضاء بتحديدىا دان ينيا تتضمف تقيأ إلى باإلضافة
جراء إيجابية مثؿ إ لتزاماتاينص عمى  بعضيافة التي تحدد بيا ىذه االلتزامات التشريعات في الخط
ك العقمية كالسيما المدمنيف عمى الكحكؿ كالتكاصؿ مع ضابط االختبار أك النفسية أ ،الفحكصات الطبية

ية كقطع اإلجرام ئطيا االمتناع عف التردد عمى الكساكبعضيا ينص عمى التزامات سمبية كمثاؿ عمي
 .(2)كاجتناب دكر الميك ،رباب السكابؽأاالتصاؿ ب

 
 االجتماعي. لإلشرافالخضوع  -4

كتقديـ المساعدة لو مكظؼ يدعى "ضابط ،ى المحككـ عميو يتكلى ميمة االشراؼ االجتماعي عم
كىك بمثابة صمة الكصؿ بيف القاضي كبيف الخاضع لالختبار كيتعيف اف يككف ىذا الضابط ، االختبار"
 بإتماـلجياز الشرطة كي يتسنى لو النجاح  ف ال يككف تابعان أك  ،في مجاؿ عممو ككفؤان  مختصان 
 .(3)ميمتو

 
 قضائية.الخضوع لمرقابة ال  -5

حيث يقكـ القضاء بمراقبة خضكع المكضكع تحت االختبار لمقيكد المفركضة عميو ككذلؾ خضكعو 
قكـ بميمة الرقابة القضائية يانتياؾ الحريات ك  إلىضابط لالختبار حتى ال تتحكؿ ىذا القيكد  إلشراؼ

 شراؼ عمى التنفيذ.قاضي اإل في فرنسا مثالن 
 

                                                           

 .422، ص المرجع السابقمحمد أبك العال،  - 1
 .416 ص، 1989 الككيت، ذات السالسؿ،، (1، ط)ينبعمم العقاب ومعاممة المذن دناف الدكرم،ع - 2
 .(444-443) ص، مرجع سابؽ ،عممي اإلجرام والعقاب أصول عمي عبد القادر القيكجي، - 3
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احدىا بضابط االختبار، حيث يقكـ القضاء بتعيينو، كتكجييو،  تعمؽيىذه الرقابة مظيريف  كتتخذ
االختبار، حيث يراقب ثبت عدـ صالحيتو لمقياـ بالميمة، كيتعمؽ الثاني، بالمكضكع تحت  إذاكعزلو، 

خالؿ فترة االختبار، مف خالؿ التقارير الدكرية التي يرفعيا ضابط االختبار كتعديؿ  القضاء مسمكو
تبيف  فشمو في االختبار، تنفذ فيو العقكبة السالبة  إذاسب شخصيتو، لتحقيؽ تأىيمو، فالمعاممة التي تنا

 لمحرية.
 
 مدة الوضع تحت االختبار  -6

 الخاضع لو، خارج أسكار السجف، كعميو فافتأىيؿ كتقكيـ  اف اليدؼ مف  الكضع تحت االختبار ىك
ذلؾ الغرض لذلؾ تنص التشريعات  تحديد مدة االختبار يجب أف يتسـ بالمركنة التي تسمح بتحقيؽ

مناسبة لممحكـك عادةن عمى حصر مدة االختبار بيف حديف أدنى كأقصى ثـ يترؾ لمقاضي تحديد المدة ال
ما حدث ما يقتضي ذلؾ، كقد حدد المشرع  إذاالحديف كىي مدة قابمة لمتعديؿ  ذيفعميو في نطاؽ ى

 .(1)ثالث سنكات كاألقصى خمس سنكات نىاألدالفرنسي عمى سبيؿ المثاؿ ىذه المدة كجعؿ حدىا 
 
ما  األحداثب الخاصةالتدابير  كأحدكرد االختبار القضائي أف المشرع الفمسطيني  أ إلىيشير الباحث ك 

 (36في المادة) األحداث( بشاف  حماية 4) دكف سف الخامسة عشر عاما في  القرار بقانكف رقـ
لقضائي بكضع الحدث في بيئتو الطبيعية  تحت تكجيو ( حيث جاء فييا )يككف االختبار ا41كالمادة )

كال يجكز اف تزيد مدة ،كاشراؼ مرشد حماية الطفكلة مع مراعاة الكاجبات التي تحددىا المحكمة 
ذاك ، االختبار القضائي عمى ثالث سنكات( فشؿ الحدث في االختبار القضائي لممحكمة اف تتخذ ما  ا 

مف ىذا القانكف بعد مناقشة مرشد حماية الطفكلة كنيابة ( 36)المادة  تراه مناسبا مف التدابير الكاردة في
قد أخذ بنظاـ االختبار القضائي،  1996( لسنة 12كما أف قانكف الطفؿ المصرم رقـ ). األحداث

 إذاخمسة عشرة سنة،  سنةجاكز يت الالمحتمؿ تطبيقيا عمى الطفؿ الذم بكصفو مف ضمف التدابير 
بار القضائي بكضع ( مف قانكف الطفؿ عمى أف يككف االخت106المادة )ارتكب جريمة كقد نصت 

الطبيعية تحت التكجيو كاإلشراؼ، كمع مراعاة الكاجبات التي تحددىا المحكمة، كال  الطفؿ في بيئتو
يجكز أف تزيد مدة االختبار القضائي عمى ثالث سنكات، كيتبيف مف ىذا النص أف المشرع المصرم قد 

باعتبار أف لممحكمة صالحية تقدير كؿ حالة عمى  األدنىصى كلـ ينص عمى الحد عّيف الحد األق
 .(2)حدة

                                                           

 .427 – 424، ص المرجع السابقمحمد أبك العال،  1
، 1997، دار المطبكعات الجامعية، اإلسكندرية، ء النقضجرائم األحداث في ضوء الفقو وقضاعبد الحكـ فكدة،  2

 .139ص 
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باعتبار  األدنىكيتبيف مف ىذا النص أف المشرع المصرم قد عّيف الحد األقصى، كلـ ينص عمى الحد 
فشؿ الطفؿ في االختبار عرض االمر عمى  إذاف. (1)أف لممحكمة صالحية تقدير كؿ حالة عمى حدة

( لسنة 12مف قانكف الطفؿ رقـ ) (101ان مف التدابير الكاردة بالمادة )بما تراه مناس لتقرر حكمةالم
1996. 

 
( مف قانكف الطفؿ عمى انو تنتيي حتمان جميع التدابير التقكيمية المبينة في 110كما نصت المادة )

كمة في مكاد الجنايات بناء كز لممحجيف أك مع ذلؾ ي( ببمكغ المحكـك عمية الحادية كالعشر 101المادة )
كـ عميو تحت االختبار جتماعي الحكـ بكضع المحكالعامة كبعد اخد رأم المراقب اال عمى طمب النيابة

الكحيدة التي أخد فييا القانكف المصرم بنظاـ  الحالةذلؾ لمدة ال تزيد عف سنتيف. كىي القضائي 
ردني مف ىذا أما عف مكقؼ المشرع األ .(2)القضائي لمتيـ قد تجاكز سف الرشد الجنائي االختبار

 (24حداث االردني رقـ )كذلؾ في قانكف األالنظاـ فقد اخذ بو المشرع االردني مضمكنا ال مسمى 
  .(3)ضع تحت المراقبة االجتماعية""الك  كتعديالتو كذلؾ تحت عنكاف 1968لسنة 

 
 اعتمدتياالتي  اإلصالحيةمة األنظمة مقد القضائي يعتبر في االختبارف نظاـ أ إلىة شار كال بد مف اإل

ضركرة حيكية في مجاؿ اصالح كتأىيؿ المذنبيف مف الكبار كالصغار عندما  التشريعات الحديثة كغدا
 الفمسطينييفمؿ الباحث مف القضاة أكعميو ي تراعى ظركؼ كخطكرة الجاني كظركؼ ارتكابو لمجريمة.

 .بأحكاميـبو  األخذك  عميو التركيز
 

 
 : تأجيل تنفيذ العقوباتثالثال المطمب

 

بعض قكانيف الدكؿ العربية بنظاـ تأجيؿ تنفيذ  كتأخذتعد مف كسائؿ التفريد القضائي  ىي ايضاك 
نسانية قد يككف التأجيؿ كجكبيان كطبقان لمقانكف إالعقكبات السالبة لمحرية في حاالت معينة العتبارات 

 كاآلتي: (4)في ثالث حاالت كالفمسطيني كالمصرم يككف تأجيؿ التنفيذ جكازيان 
                                                           

 .170، ص المرجع السابقعمي محمد معمر،  1
 (.237عبد الحكيـ فكدة، المرجع السابؽ، ص )  2
( مف قانكف األحداث عمى أنو "ال عقاب عمى الكلد كىك مف أتـ السابعة كلـ يتـ 21نص المشرع األردني في المادة ) 3

شرة مف عمره مف اجؿ األفعاؿ التي يقترفيا, إال أنو تفرض عميو تدابير الحماية مف قبؿ المحكمة عمى الثانية ع
 الكجو التالي. 

 (.59، ص )المرجع السابقمحمد الجبكر،   4
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ع حمميا جيؿ تنفيذ العقكبة حتى تضأجاز ت ة سالبة لمحرية حامالن بكاف المحككـ عمييا بعقك  إذا اواًل:

كانت المحكـك  إذابينما كرد النص عمييا في القانكف المصرم  ،(1)الكضع بعدشير أكتمضي مدة ثالثة 
دس مف الحمؿ فيجكز تأجيؿ تنفيذ العقكبة حتى تضع عمييا بعقكبة سالبة لمحرية حبمى في الشير السا

 .(2)حمميا كيمضي شيراف عمى الكضع 
ة سالبة لمحرية مصابان بمرض ييدد ذاتو لسبب التنفيذ جاز تأجيؿ بكاف المحككـ عميو بعقك  إذاثانيًا: 

ف مف قانك  (403)، كالمادة الجنائية المصرم جراءاتاإل( مف قانكف 486التنفيذ عميو المادة )
 .  ةفمسطينيالجزائية ال جراءاتاإل

كاف محككمان عمى الرجؿ كزكجتو بالحبس لمدة ال تزيد عمى سنة كلك عف جرائـ مختمفة كلـ  إذا ثالثًا:
كانا يكفالف صغيرا  إذايككنا مسجكنيف مف قبؿ جاز تنفيذ العقكبة عمى أحدىما حتى يفرج عف األخر، 

( مف قانكف 448قامة معركؼ في البالد المادة )إمحؿ  لـ يتجاكز خمس عشر سنة كاممة، ككاف ليا
جاز أفمسطيني كما الجزائية ال جراءاتمف قانكف اإل (405)كالمادة  المصرم. الجنائية جراءاتاإل

قديـ كفالة تمـز المحكـك عميو بت أفالعقكبة   تأجيؿالمشرع الفمسطيني لممحكمة في الحاالت التي تقرر 
 شترط ما تراه مف االحتياطات الكفيمة بمنع ىربو.ف تأكليا  رارهتضمف عدـ ف

 
 :  التوبيخ القضائيالمطمب الرابع

 
: ىك تكجيو المـك كالتأنيب لمجاني كىك بمثابة تدابير تقكيمية كيعده البعض بمثابة التوبيخ القضائي

 إحاللوعند عقكبة معنكية ألنو يسبب لممحككـ عميو بعض األلـ المعنكم كتبدكا فائدة التكبيخ القضائي 
مف قبؿ القاضي محؿ العقكبة المقررة أصالن لمجريمة في األحكاؿ التي تقضي بذلؾ كخاصة عند الحكـ 

ذيف تككف جرائميـ نسبة لممجرميف المبتدئيف البو بدالن مف العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدد بال
ذيف يسمييـ البعض عيـ كىـ الالتكبيخ كافيان لرد بسيطة كال تنطكم شخصياتيـ عمى خطكرة أذ يككف

بالصفكة مف المجرميف كلمتكبيخ القضائي ثالث صكر متدرجة في الشدة أذ قد يككف ما يكجيو القاضي 
الجاني في الجمسة تكبيخان بالمعنى الدقيؽ يتضمف الزجر كالمكـ كالتخدير كقد يككف تأنيبان يتضمف  إلى

                                                           

 ( مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني  402انظر نص المادة ) 1
 ائية المصرم.( مف قانكف اإلجراءات الجن485انظر نص المادة ) 2
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المشرع الفمسطيني . ك (1)ير كحدهحذم ينطكم عمى التكالذ اراإلنذالمكـ كالتخدير، كما قد يقتصر عمى 
 .(2)اكضح كيفية التكبيخ 2016لسنة  (4مف القرار بقانكف رقـ ) (37في المادة )بشأف حماية االحداث 

 
عراض اصكره  مفلتكبيخ كعقكبة تعزيزية ك طبقت اقد الغراء  اإلسالميةأف الشريعة  إلىكيشير الباحث 

دكف قذؼ أك سب، كما  كف بزكاجر الكالـ، كما قد يكاليو بكجو عبكس ني أك النظرالقاضي عف الجا
كقد جرل  .(3)أنو قد كاف معركفان في القانكف الركماني كالقانكف الكنسي ثـ في القانكف الفرنسي القديـ

دخالو في نو ال لزكـ إلأالذم قرر  1895العقابي الدكلي المنعقد في باريس سنة  ربحثو في المؤتم
كظيفة التكبيخ القضائي عمى نحك  إلىبنظاـ كقؼ التنفيذ الف كقؼ التنفيذ يؤدم  تأخذالتي  التشريعات

 ،(4)تضى اغمب القكانيفف القاضي عند نطقو بكقؼ التنفيذ يكجو تحذيرا لمجاني بمقأافضؿ كال سيما 
قو عمى تطبيبفيناؾ مف قبؿ  ،زاء التكبيخ القضائيإف ىنالؾ اختالؼ بيف التشريعات أكمف المالحظ 

كىناؾ مف جمعيما معا   ،األحداثذا النظاـ بالنسبة لمجانحيف كىناؾ مف اخذ بي ،المجرميف البالغيف
  .ىناؾ مف الغاه

 
ىذا المطمب إلى فرعيف كاآلتي: التكبيخ القضائي لألحداث )فرع أكؿ(، كالتكبيخ القضائي ليذا نقسـ 

 لمبالغيف )فرع ثاني(.
 

 لألحداث التوبيخ القضائيالفرع األول: 
ره اباعتب األحداثتتجو معظـ القكانيف  نحك منح القاضي سمطة تقديرية كاسعة في تكبيخ المجرميف 

لمف نشأ في بيئة  خاصة كسيمة تقكيمية فعالة لردع الحدث غالبان كال سيما في الجرائـ البسيطة، 
مره لتقدير القاضي في العبارات كالطريقة التي يتـ بو التكبيخ متركؾ أ اختيارصالحة كمف ثـ فأف 

السمبي عمى نفسيتو كعمى  االنعكاسأف يككف لو  ال عمى الحدث اإليجابيه تأثير بيخ حدكد أف يترؾ التك 
الرغـ مف أف ىذا التدبير تأخذ بو غالبية التشريعات الجنائية المعاصرة كخاصة في مجاؿ المخالفات 

                                                           

 .2010 ،مصر ،الدار الجامعية الجديدة ،حدود سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة يكسؼ جكادم، 1

ف ال يعكد إلى مثؿ ىذا السكؾ أب إلى الحدث عمى ما صدر منو كتحذيره كالتأنيبيككف التكبيخ بتكجيو المحكمة المـك  2
 خرلأمرة 

 (.309أكـر نشأت، مرجع سابؽ، ص ) :أنظر 3
 110 ص مرجع سابؽ،يكسؼ الجكادم،  4
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كبالرغـ مف  ،(1)تشريعات لبناف، كسكريا، كاألردفأنو ال كجكد لو في  الإ األحداثالبسيطة التي يرتكبيا 
مف القرار بقانكف بشاف  (36لمشرع الفمسطيني بعقكبة التكبيخ حيث نص عميو المادة )اخذ فقد أذلؾ 

ارتكب فعال مجرما احدل  إذا)يحكـ عمى الحدث الذم لـ يبمغ سف الخامسة عشر  األحداثحماية 
 بالتدريب الميني......(. االلحاؽ -3 .ميـالتس –2. التكبيخ -1 :التدابير االتية

 
 :ثالث مجمكعات إلىأما بالنسبة لمتشريعات الجنائية التي تعمؿ بيذا النظاـ يمكف تقسيميا 

 
تجيز لمقاضي تكبيخ الحدث بدالن مف معاقبتو بعقكبة الجريمة التي أرتكبيا سكاء  ى:األولالمجموعة 

ففي ىذا النكع مف التشريعات يجكز لمقاضي تكبيخ الحدث  أكانت الجريمة جنائية أـ جنحة أـ مخالفة،
 في جميع أنكاع الجرائـ التي يرتكبيا مثاؿ ذلؾ قانكف العقكبات الركسي.

 
تجيز لمقاضي تكبيخ  تمؾ التيائية التي تعمؿ بيذا النظاـ مف التشريعات الجن المجموعة الثانية:

الفرنسي  األحداثالمخالفات مثاؿ ذلؾ قانكف الحدث بدالن مف العقكبات األصمية المقررة لمجنح ك 
 ارتكابأثبت  إذا( منو عمى أنو 14حيث تنص المادة ) 1945المعدؿ لسنة  1912الصادر سنة 

لىحدث عمره دكف الثامنة عشرة سنة مخالفة فأنو يجب عمى القاضي تكجيو تكبيخ اليو ك   كالديو كليس ا 
يعد  1945في ىذه الحالة كلكف بتعديؿ القانكف سنة  كجكبيان  ذ أم تدبير أخر أم أف التكبيخ لو أتخا

بدالن مف العقكبة المقررة لمجنحة  التكبيخأف يحكـ ب األحداثالتكبيخ قضائيان جكازيان حيث سمح لقاضي 
التي يرتكبيا حدثان يقؿ عمره عف ثماني عشر سنة كخكؿ قاضي المخالفات سمطة تكجيو التكبيخ لمثؿ 

 بدالن مف تكقيع العقكبة األصمية المقررة لممخالفة غير أنو لـ يعد خالفةم ارتكابوىذا الحدث عند 
 .(2)كالدم الحدث إلىجيو التكبيخ ك مسمكحان لمقاضي في ىذه الحالة ت

 
تجيز لمقاضي تكبيخ  تمؾ التيائية التي تعمؿ بيذا النظاـ الجن التشريعاتمف  المجموعة الثالثة:

مية المقررة لممخالفات فقط مثاؿ ذلؾ ، ما قرره القانكف المغربي الحدث بدالن مف تكقيع العقكبات األص
لـ  فنكعيف مف التكبيخ ، النكع الكجكبي لألحداث كالذي األحداثحيث يقرر لمرتكبي المخالفات مف 

يبمغكا الثانية عشرة مف عمرىـ حيث يككف التكبيخ في ىذه الحالة ىك األجراء الكحيد الذم يجب عمى 
عشرة سنة  اثنتيذيف تتراكح أعمارىـ بيف ثاني التكبيخ الجكازم لألحداث الالنكع الك القاضي تطبيقو، 

                                                           

، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت ،دراسة مقارنة :األحداث المنحرفونعمي محمد جعفر، : أنظر 1
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كست عشرة سنة حيث يجكز لمقاضي أف يكتفي بتكبيخيـ بدالن مف معاقبتيـ بالغرامة متبعان لما يراه 
نمايكاجو المخالفة  يقتصر عمى تقرير التكبيخ كتدبيرمناسبان أما القانكف الجزائرم فإنو لـ  جعمو  كا 

 .(1)التدبير الكحيد الجائز في المخالفات
 

 التوبيخ القضائي لمبالغين.: الفرع الثاني
 

عقكبة معنكية بديمة أك تخييرية يجب ترؾ  اعتبارهقضائي لمبالغيف أمر جكازم باألصؿ أف التكبيخ ال
حاالت  افيما عد ،بو متلسمطة القاضي التقديرية كىذا ىك ما قضت بو القكانيف التي عم اختيارهتقدير 

في بعض القكانيف تجعؿ التكبيخ القضائي كجكبيان مثاؿ ذلؾ قانكف العقكبات التركي المادة  استثنائية
لتكبيخ الجكازم، جانب ا إلىيسجؿ لمقانكف التركي أنو يأخذ بالتكبيخ القضائي الكجكبي  و( حيث أن26)

قكبات األصمية المقررة لفئة الضباط يف العسكرية حيث يعد مف العي مجاؿ القكانفكلمتكبيخ تطبيؽ 
تـ عمنان يتعيف  أال  إذاتحت أسـ التكدير كىك أقؿ العقكبات شدة  كقد يتـ عمنان كما قد يتـ سران عمى أنو 

  ف.اف مف ىـ أقؿ رتبة مف الضابط المديككف بيف الحاضري
 

بالمعاممة  ضي لمف يراه جديران الييا القا أىك كسيمة تقكيمية يمجانما  التكبيخ القضائي فأ لما تقدـ نرل
مع  نحف نتفؽالجانحيف ك  األحداثلفئة معينة مف  الإف ىذه الكسيمة ال تصمح بالكاقع أال إ ،بيا

 ضمف التدابير االحترازية. بإدراجواالتجاىات التي تنادم 
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 الخاتمة:
 

عمى صب ين و، حيث أنثةالحدي اصرة لمسياسة الجنائيةالتفريد القضائي لمعقكبة يعد مف المفاىيـ المع
التطبيؽ المباشر لعقكبة نص عمييا المشرع بصكرة مجردة كأنزليا عمى الكاقعة الجرمية، حيث تقـك 

تظير مسألة التفاكت في تكقيع العقكبة، إذ أف  كىناسمطة القاضي بإخراجيا مف قالبيا المجرد، 
طائفة كاحدة مع  إلىالتي تنتمي  القاضي ال يكقع ذات العقكبة عمى كؿ مف يرتكب جريمة مف الجرائـ

 .لمجريمة، كالظركؼ الشخصية لمجناةتماثؿ الظركؼ العينية 
 

يتو كاالنظمة الشبيية أىمضائي في الفقو المقارف ك تناكؿ الباحث في الفصؿ التمييدم تعريؼ التفريد الق
 كالمبادئالقكاعد  بو  حيث تبيف لنا باف المقصكد بالتفريد القضائي ىك الذم يتكاله القاضي في حدكد

التي يقررىا المشرع  بقصد الحكـ بالعقكبة المناسبة لمجريمة كلظركؼ مرتكبيا كيرجع الفضؿ الكبير 
حيز  إلىالتفريد كنظرية متكاممة كمنسجمة  أمبد إبرازفي  "رايمكف سالي" كباألخصلممدرسة التقميدية 

حيز كاقعي يعتمد  إلىفريد مف الحيز المجرد ية التفريد القضائي تكمف في انو يخرج التأىمكاف  ،الكجكد
بانو يعني مراعاة المشرع التناسب  كتعرض الباحث  لتعريؼ التفريد التشريعي كخمص عمى حقيقة الفرد

بيف ايالـ العقكبة التي يقررىا كظركؼ الجريمة كالمجـر كاف المقصكد بالتفريد التنفيذم ىك قياـ االدارة 
 .سب مع حالة المجـر كالغاية مف العقاببتنفيذ العقكبة بطريقة تتنا

 
المختمفة ابتداء مف  المدرسة التفريد القضائي في المدارس الجنائية  (كتناكلت في )المبحث الثالث

اف بدا ىذا النظاـ بالظيكر في كنؼ المدرسة  إلىتكف تعرؼ التفريد القضائي  ـى التي لاألكلالتقميدية 
كفي ظؿ المدرسة الكضعية  ،الجريمة كظركؼ ،خصية الجانيكالتي اىتمت بش ،ىاألكلالتقميدية 

زدىر ىذا النظاـ في ظؿ المدارس الكسطية التي ثـ ا ،جانب العقكبة إلىر االحترازية يظيرت التداب
كنادت بتفريد العقاب ثـ ظيرت حركة الدفاع  ،االفكار التقميدية كاالفكار الكضعية جاءت لمتكفيؽ بيف

جديدة لمدفاع االجتماعي  إجراءاتكاف تستبدؿ بيا  ،العقكبات بإلغاءماتيكا االجتماعي حيث نادل جرا
القاضي الجزائي ككجكد اجيزة مساعدة  تأىيؿاكؿ البحث عناصر التفريد القضائي كمتطمباتو كىي نثـ ت

مساعدة  ةة تدريب القضاة في معاىد قضائية متخصصة كضركرة كجكد اجيز ر ضرك  إلىلو كانتيينا 
 .ئي تتكلى امداده بالمعمكمات الالزمة عف حالة المجـرلمقاضي الجنا
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ف تطبيؽ أفي تخصص القاضي الجزائي كاف مف شثـ تناكؿ الباحث متطمبات التفريد القضائي المتمثمة 
كما تناكؿ فحص شخصية المتيـ  ،في القضايا الجزائية كمتمرسان  ان ف يصبح القاضي خبير أىذا النظاـ 
 .ية كمف ثـ اختيار العقاب معواإلجرامشخصيتو كتحديد مدل خطكرتو  بمككنات لإلحاطةقبؿ الحكـ 

 
كتناكؿ الباحث كسائؿ التفريد العقابي كىي التدرج الكمي كاالختيار النكعي لمعقكبة ككسيمة تمكف 
القاضي مف تفريد العقاب كفرؽ الباحث بيف التدرج الكمي النسبي المكضكعي كالتدرج الكمي النسبي 

 .الشخصي
 

نو مف الضركرم المحافظة عمى نظاـ التدرج الكمي الثابت لمعقكبة كتجنب ترؾ إلى أالباحث كخمص 
التبايف إلى  حيانان أدم ؤ المفرط قد يضمؿ القاضي كيربكو كيف المدل أذ إ ؛فرؽ كبير بيف حدم العقكبة

 .الصارخ بيف االحكاـ
 
تقدير  الى  ضكعي الذم ينظربنظاـ التدرج الكمي النسبي المك  األخذضركرة  إلىانتيى الباحث ك 

قيمة الماؿ محؿ الجريمة كالفائدة التي حصؿ عمييا الجاني مف  إلىالجاني  الغرامة المحككـ بيا عمى
عي الدخؿ اليكمي لمجاني جانب نظاـ التدرج الكمي النسبي الشخصي الذم يرا إلىيمة ارتكاب الجر 

 .ا االخرالتنفيذ عميو فكال النظاميف يكمؿ كال منيم مكف الذم ي
 
 ضركرة تخكيؿ القاضي سمطة تقديرية في إلىاالختيار النكعي لمعقكبة كانتييت  الدراسة ا تناكلتمك

جـر لضماف تحقيؽ التفريد الجريمة كخطكرة الم لتفريد الختيار العقكبة المالئمة  لجسامةمجاؿ ا
قكـ عمى منح القاضي سمطة فيذا النظاـ ي ،التعريؼ بنظاـ العقكبات البديمة كمف ثـ تناكلت .القضائي

كذلؾ عند تعذر تنفيذ العقكبة  ،خرآاحالؿ عقكبة بديمة عف العقكبة المقررة لمجريمة التي ىي مف نكع 
الستبداؿ في حدكده حالة الجاني كيقـك القاضي بعممية ال عند مالءمة العقكبة البديمة كأاالصمية 

استبداؿ عقكبة سالبة ر العقكبات البديمة كىي لمعايير ارشادية ثـ تناكؿ الباحث صك  القانكنية كفقا
قكبة الغرامة بعقكبة العمؿ كاستبداؿ عقكبة سالبة لمحرية بعقكبة عكاستبداؿ  ،لمحرية بعقكبة الغرامة

ضركرة تمتع القاضي  إلىكخمصنا  ،كالعمؿ لممنفعة العامة ،اإللكتركنيةالعمؿ كالكضع تحت المراقبة 
 .ـك بعممية التفريد العقابيبسمطة االحالؿ العقابي حتى يق
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اضي في التخفيؼ يجب اف سمطة الق إلىالظركؼ المخففة كالمشددة لمعقكبة كخمصنا  الباحثتناكؿ ك 
ضركرة منح القاضي سمطة تقديرية في تشديد  إلىانتيينا  كما ،لجميع انكاع الجرائـ  اممةاف تككف ش

 .اإلجراـعقكبة المجـر العائد كالمجـر المعتاد عمى 
 

عمى سمطة القاضي  رقابةلمقاضي الجنائي كال سترشاديةي الفصؿ الثاني الضكابط االتناكؿ الباحث فك 
 ،مة المستخمصة مف الكقائع الماديةضركرة مراعاة القاضي مدل جسامة الجري إلىالتقديرية كانتيينا 

بكاعث التي ادت ككذلؾ ال ،العمدم رغي أجسامة القصد الجنائي كالخطككذلؾ ضركرة اف يراعي مدل 
ؽ بالجاني كتمؾ التي تتعمؽ مضركرة مراعاة ضكابط تتع إلىككذلؾ انتيينا  بالجاني  كالمجني عميو.

سكابقو الجنائية ما فيو كالسف كحالتو العقمية كالمعيشية ككذلؾ مسمكو السابؽ عمى الجريمة ب بأحكالو
اه الجاني حياؿ اقتراؼ االخير الجريمة ككذاؾ ضركرة مسمؾ المجني عميو تج عمى كمسمكو الالحؽ
  .سنةحكاؿ تتعمؽ بالمجني عميو كصغر أضركرة مراعاة  إلىجريمة كانتيينا 

 

ضركرة اف ينظـ قانكف العقكبات  إلىكخمصنا  الرقابة عمى التفريد القضائي لمعقكبة أيضان  تناكؿ الباحث
ير عامة ترشد القاضي  في كضركرة كضع معاي ،االحكاـ العامة لمسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي

 اختيار العقكبة المناسبة لمجريمة كالمجـر 
كما تناكؿ الباحث اخيرا الحديث عف انماط مف التفريد القضائي لمعقكبة في التشريع الفسطيني ,فتناكؿ 

 .الحديث عف كقؼ تنفيذ العقكبة ,كاالختبار القضائي كتأجيؿ تنفيذ العقكبات ,كالتكبيخ القضائي 
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 :نتائج الدراسة
 

 خمص الباحث إلى عدة نتائج أىميا ما يمي:
 

 

أعطى المشرع الفمسطيني، ككذلؾ المشرع المقارف القاضي الجزائي سمطة تقديرية في تفريد  -1
 .العقكبة، كألزمو ممارسة ىذه السمطة ضمف الحدكد القانكنية

في  جزائي مف سمطة تقديريةاف التفريد القضائي لمعقاب يعتمد عمى ما يتمتع بو القاضي ال -2
اختيار العقاب المناسب لكؿ كاقعة تعرض عميو عمى  حدة كبالتالي فيك ادؽ انكاع التفريد 

 .العقابي
استعماؿ القاضي السمطة التقديرية  لسمطتو  أفالسيؿ كما  باألمراف التفريد القضائي ليس  -3

جب ضركرة العمؿ عمى الذم يستك   األمر ؛القاضي كتمرسو فطنتوالتقديرية تعتمد عمى 
تخصص القاضي الجزائي كالمحافظة عمى استقراره الكظيفي كالعمؿ عمى اكسابو مزيدا مف 

 الخبرة في كافة العمـك الجنائية .
بيا القاضي عند تقدير العقكبة ، فقد تككف ىذه  ط تفريد العقكبة ىي معايير يستعيف إف ضكاب -4

قياس سميـ  إلىبالجاني، فغايتيا الكصكؿ  الضكابط متصمة بالجريمة، كما قد تككف متصمة
 متكامؿ لجسامة الجريمة، كمسؤكلية مقترفيا، كتحديد قدر ما سيناؿ مف عقاب.

أخذ المشرع بكثير مف مظاىر سمطة القاضي التقديرية في تفريد العقكبة، فقد منحو المشرع  -5
ففة التقديرية، التي تعتبر المخ سباباألسمطة عند اختيار العقكبة كمان كنكعان، ككذلؾ عند تكافر 

الكسائؿ المخففة لتفريد العقكبة، ككذلؾ منحو سمطة إزاء تشديد العقكبة بناءن عمى ما يراه  مف
مف ظركؼ ارتكاب الجريمة، كظركؼ المتيـ كبكاعثو، ككذلؾ منح المشرع القاضي سمطة إزاء 

شرع الفمسطيني لـ ينص القضائي بالرغـ مف أف الم كفؽ تنفيذ العقكبة بنظاـ االختبارنظاـ 
 .األحداثي قانكف فانكف العقكبات، إنما أخذ مضمكنة عمى األخير بصكرة كاضحة في ق

ضكابط لممارسة القاضي السمطة التقديرية لمنعو مف االنحراؼ أك التعسؼ أك ال بد مف تقدير  -6
لمقاضي الغاية المقصكدة، لذا يمكف القكؿ بأف السمطة المقررة  إلىاإلساءة كالكصكؿ بيا 
 حكمية.ت، كليست سمطة يةالجنائي ىي سمطة تقدير 

منح المشرع الفمسطيني، كالمشرع المقارف قاضي المكضكع سمطة االختيار النكعي بيف  -7
  كذلؾ مف أجؿ تمكيف القاضي مف اختيارالعقكبات السالبة لمحرية، كعقكبة الغرامة المالية، 

أك كاف يأمؿ  قدر الفائدة التي تحصؿ عمييامراعاة  إلىبما يدفع القاضي العقكبة المناسبة 
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 إذابالحسباف  األخذمع ذل  الذم ألحقو بالمجني عميو، ك عف مقدار األ الحصكؿ عمييا فضالن 
 كانت عقكبة الغرامة ىي العقكبة الكحيدة لمجريمة، أـ ىناؾ عقكبة أخرل كالحبس.

ة بينيما معقكبة سعة مناسبل األدنىك  عمىعف تحديد الحديف األ األردنيترؾ قانكف العقكبات  -8
مقدار العقكبة المناسبة لمفعؿ المرتكب، كمالئمة لظركؼ  سمحت لمقاضي تحديد كتقدير 

، كتكسيع المدل بيف الحديف  تكجو محمكد لما يحققو تفريد  عمىكاأل األدنىالجريمة كالمجـر
ل بيف الحديف أال أف تكسيع المدمف عدالة أكثر لمجاني، كلممجتمع العقكبة عمى ىذا النحك 

دكف ضكابط كتسبيب قد يترؾ المجاؿ رحبان ألىكاء القضاة كمزاجيـ، كبالتالي تعسفيـ في 
 إصدار العقكبة، كىذا مف شأنو اإلضرار بثقة أفراد المجتمع بعدالة القضاء كنزاىتو.

يجب أف يضع  عمىكاأل األدنىالقاضي كىك بصدد أعماؿ سمطتو التقديرية لمعقكبة بيف حدييا  -9
 عينيو:  نصب

 تحقيؽ العقكبة لمردع العاـ. - أ
ارتكاب  إلىتحقيؽ العقكبة لمردع الخاص المتمثؿ بإصالح المجـر كمنعو مف العكدة  - ب

 الجريمة أك غيرىا مف الجرائـ.
إف تقدير الجزاء الجنائي ال يجكز اعتباره مجرد مسألة مكضكعية يجب تركيا لمطمؽ  -10

كجكد  حيث اف كمة النقض رقابتيا، مح قاضي المكضكع، لذلؾ يجب أف تزيدصالحيات 
تناع الخصـ ثؿ باقرقابة عمى األحكاـ القضائية يحقؽ فكائد جمة لمخصكص، كلممجتمع تتم

 ررات التي يقكدىا القاضي في تسبيب حكمة كاطمئنانو بخمكه مف األىكاء كالتحكـ.ببالم
تفريد العقكبة فيناؾ  عمى سمطو القاضي في القضائية رقابةبشاف ال المقارنةاختمفت التشريعات  -11

ممـز بتسبيب حكمو كعميو اف يراعي الضكابط التي  ف اعتبرىا كاجب كالتزاـ كاف القاضيم
كضعيا لو المشرع  كمثاليا القانكف االيطالي  كاليكناني كالفرنسي كىناؾ مف التشريعات التي 

طاؽ ضيؽ اعتبرت اف القاضي غير ممـز بتسبيب حكمو كال يقيده المشرع بام نص االفي ن
 . األردنيكما ىك الحاؿ بالنسبة لمقانكف المصرم ك 

ية في اختيار العقاب المناسب لمرقابة القضائية السيما ينبغي اخضاع سمطة القاضي التقدير  -12
كما ينبغي احاطتيا بضمانات لعؿ مف ابرزىا ،المخففة  باألسباب األخذتسبيب الحكـ عند 

المختصيف  بآراءدكد التي رسميا المشرع كاالسترشاد كبالح اإلجرائية الشرعية بمبدأااللتزاـ 
 اختيار الجزاء المناسب . إلىبالدراسات النفسية كاالجتماعية التي تساعده في الكصكؿ 
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 :التوصيات
 

النص عمى الضكابط المرشدة لمقاضي الجزائي في ممارسة سمطتو التقديرية في تفريد العقكبة،  -1
 ات.كضركرة معالجتيا في قانكف العقكب

مف خالؿ  عقد العديد مف  تأىيموبتخصص القاضي الجزائي كالعمؿ عمى  األخذيتـ  اف -2
 .,كالعمـك الجنائية المساعدة اإللكتركنيةكالطب الشرعي كالجرائـ  اإلجراـالدكرات في مجاؿ عمـ 

ية في تفريد العقاب، أىمأف يتـ تعديؿ النص المتعمؽ بالباعث عمى ارتكاب الجريمة لما لو مف  -3
يقترح الباحث اف يككف النص" يتعيف عمى القاضي كىك بصدد تحديد العقكبة بعد ادانة المتيـ ك 

رية يبنظاـ العقكبات التخي األخذكيكصي الباحث كذلؾ بضركرة اف يراعي بكاعث الجريمة", 
 المقيدة بالباعث.

لمشرع بعض المشرعيف كا ؿخصي لمعقكبة مثمما فعبنظاـ التدرج الكمي النسبي الش ذأف يأخ -4
 الفرنسي كالسكيدم، كالتي حددت الغرامات بكحدات نسبة تبعان لمدخؿ اليكمي لمرتكب الجريمة.

الحد مف نطاؽ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة كىذا األمر متركؾ لمخطة التشريعية التي  -5
 تبعيا المشرع في السياسة الجزائية.

قانكف العقكبات الفمسطيني، كالتركيز عمى مسكدة قانكف العقكبات  ضركرة اإلسراع في إقرار -6
 ة.متضمينو أك إدخاؿ مفيـك العقكبات البدي

بالعقكبات البديمة كتبنييا في تشريعاتنا الفمسطينية الجزائية، عمى ضكء ما ىك  األخذضركرة  -7
 مقرر في التشريعات المقارنة، كما ىك مطبؽ في غالبية الدكؿ التي أخذت بيا.

لعقابية الفمسطينية كالكقكؼ عمييا بصكرة جدية  لمتكافؽ عمى العقكبات ضركرة دراسة البيئة ا -8
 البديمة التي يمكف تطبيقيا في فمسطيف .

بعقكبة العمؿ لمصمحة المجتمع، فيي  األخذالباحث مشرعنا الفمسطيني بضركرة  يكصي  -9
المجتمع الذم تسبب بو مرتكب الجريمة، فمف حؽ  تعتبر استحقاقان اجتماعيان في مقابؿ الضرر

 أف يتـ تعكيضو عف ىذا الضرر بخدمة اجتماعية مجانية يقدميا المحكـك عميو بيا.
ار القضائي، كاإلقامة الجبرية، ألف فييا التزامان ببنظاـ االخت األخذيكصي الباحث بضركرة  -10

 كتيذيبان لمسمكؾ، كتعزيزان لثقة المحككـ عميو بنفسو، كتجنبو االنخراط في الجريمة.
لجرائـ التي ككذلؾ ادخاليا في نطاؽ ا ،المخففة التقديرية سباباألمخالفات ضمف اف يشمؿ ال -11

 مف حصرىا في الجنايات كالجنح . نيا بدالن أيجكز كقؼ التنفيذ بش
منح القاضي سمطة تقديرية بخصكص عقكبة  الغرامة كتفعمييا بما يتالءـ مع مقدار  ضركرة -12

 الضرر الحاصؿ مف الجريمة كذلؾ دخؿ الجاني. 
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بيذا النظاـ سيجعؿ القاضي  األخذبنظاـ تخصص القاضي الجزائي حيث اف  األخذضركرة  -13
خبيرا كمتمرسا في عممو ضركرة امداد القاضي الجنائي بالمعمكمات الكافية كالثقافة الالزمة 

 لتمكينو مف التقرير السميـ كتحديد مدل استفادة المتيـ مف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة.
بمككنات شخصيتو لتحديد مدل خطكرتو  لإلحاطةالمتيـ قبؿ الحكـ ضركرة فحص شخصية  -14

 عقاب الذم يتناسب مع تمؾ الخطكرة.ية كمف ثـ اختيار الاإلجرام
ما ىك معمكؿ بو في  رالعقكبات عمى غرا تنفيذ ضركرة استحداث نظاـ قاضيبالباحث  يكصي -15

بة البديمة التي ينبغي عمى فيك القاضي المختص بتحديد نكع كمدة كشركط العقك  بعض الدكؿ 
 مة اف تقضي بيا كىك الذم يشرؼ عمى تنفيذ ىذه العقكبة .كالمح

الحمالت  يكصي الباحث بالعمؿ عمى تييئة الرام العاـ بخصكصو كذلؾ مف خالؿ عمؿ-16
 ىذه البدائؿ كتقبميا . فيـ كرش العمؿ المختمفة كذلؾ لتك االعالمية كعقد الندكات 

غ ميمة القاضي الجنائي بصبغة اجتماعية ,بحيث يشارؾ القاضي مشاركة يجب العمؿ عمى صب-17
فعالة كايجابية في سياسة الدفاع االجتماعي بحيث تصبح ميمة القاضي ميمة انسانية قكاميا دراسة 
شخص مرتكب الجريمة دراسة مكضكعية اضافة الى معرفة ظركفو كاحكالو كذلؾ لمكصكؿ  الى 

 تكاب الجريمة كبالتالي نختار لو ما يناسبو مف عقكبة اك تدبير .االسباب التي دفعتو الى ار 
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 :المصادر والمراجع
 

 القوانين:أواًل: 
 
، المنشكر عمى مكقع الكطنية المؤسساتمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني المطركح لمنقاش عمى  -1

 المقتفى اإللكتركني، جامعة بيرزيت.
بشأف حماية األحداث المنشكر في مجمة الكقائع الفمسطينية،  2116نة ( لس4قرار بقانكف رقـ ) -2

 .8(، ص 118عدد )

المنشكر  1960( لسنة 16بشأف تعديؿ قانكف العقكبات رقـ ) 2014( لسنة 10القرار بقانكف رقـ ) -3
 ( 108) العدد 15/7/2014، ةفي مجمة الكقائع الفمسطيني

، المنشكر في الكقائع الفمسطينية، 2001( لسنة 3الجزائية الفمسطيني رقـ ) اإلجراءاتقانكف  -4
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 2005( لسنة 3رقـ )
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 .16/2/1988( بتاريخ 3533رقـ )
مف عدد الجريدة  (374)المنشكر عمى الصفحة  ،1960لسنة  16ردني رقـ قانكف  العقكبات األ -7

 .11/5/1960( بتاريخ 1487الرسمية رقـ )
المنشكر في مجمة الكقائع المصرية، عدد  1937(،  لسنة 58لمصرم رقـ )قانكف العقكبات ا -8

 ـ. 1937(، 71)
 .قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم -9

 
 : الكتبثانياً 
 
 القرآف الكريـ. .1
دراسة مقارنة بين : الحماية الجنائية لعرض الطفل من االعتداء الجنسيابراىيـ عبد نايؿ،  .2

 .2006بيركت،  دار النيضة العربية، لعقوبات المصري،قانون العقوبات الفرنسي وقانون ا
 .لقاىرةا، دار المعارؼ، لسان العربابف منظكر،  .3
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