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شكر وتقدير 
 

ال يتسع المقام إال لمتعبير عن مشاعر اإلكبار والتقدير لضياء العمم الدكتور عبد 
رشاد عساني أسير عمى دربو المنير  . اهلل النجاجرة لما قده لي من نصح وا 

 
كما أنني ال أنسى أن أشكر شقيقتي العزيزة نعمة وزوجتي الغالية ىبو عمى ما 

. قدمتاه لي من مساعدة 
 

. وأيضا اشكر صديقي العزيز األستاذ خميل أبو خديجة عمى مساعدتو ودعمو لي 
 
 
 
 

الباحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ممخص الرسالة 

 
. تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة مكضكع نظاـ العقكبة في التشريع الجزائي الفمسطيني

   
 1960 لسنة 16كقد انحصرت الدراسة في بحث كتحميؿ كمقارنة قانكف العقكبات االردني رقـ 

، كبمشركع 1937 لسنة 58المطبؽ في الضفة الغربية حتى االف، بقانكف العقكبات المصرم رقـ 
 1936 لسنة 74، كبقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 2001قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

 .قطاع غزة المطبؽ في
 

كقد تمحكرت الدراسة حكؿ تساؤؿ الباحث عف مدل تطابؽ كتشابو النظاـ القانكني لمتشريع 
، كالنظاـ 1960 لسنة 16الجزائي الفمسطيني مع النظاـ القانكني لقانكف العقكبات االردني رقـ 

. 1937 لسنة 58القانكني لقانكف العقكبات المصرم رقـ 
 

كىدفت ىذه الدراسة الى تسميط الضكء عمى بعض النكاقص كالثغرات في قكانيف كمشاريع قكانيف 
العقكبات المقارنة المشار الييا اعاله، كالمساىمة في اعداد مشركع قانكف عقكبات فمسطيني عمى 

. مستكل جيد
      

كقد اتبع الباحث المنيج الكصفي كالتحميمي المقارف لمنصكص القانكنية في قكانيف كمشاريع قكانيف 
 .العقكبات المشار الييا اعاله

 
كقد تكصؿ الباحث الى عدد مف النتائج كالتكصيات اىميا كجكب اقرار قانكف عقكبات فمسطيني 

 .يكحد النظاـ العقابي في فمسطيف كيحقؽ االستقرار القانكني فييا
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 
 

 

In this Thesis the researcher discussed the Punishments System in the 

Palestinian Penal Law. 

 

In this Thesis, the Researcher analyzed and compared between the 

Jordanian Penal Law number 16, 1960 the implemented Penal Law in the 

West Bank until now with the Egyptian Penal Law number 58, 1937 with 

the Palestinian Penal Law Draft 2001, with the Palestinian Penal Law 

number 74, 1936 implemented in the Gaza Strip. 

 
The Thesis focused on the similarities between the Legal System of the 

Palestinian Penal Law with the Legal System of the Jordanian Penal Law 

number 16, 1960 with the Legal System of the Egyptian Penal Law 

number 58, 1937. 

 

The Thesis put the spot light on the gaps in the Penal Law Drafts and the 

Penal Laws mentioned above, In addition to contributing in drafting a 

Palestinian Penal Law in a good shape. 

 

The Researcher described and analyzed in a comparison the Legal articles 

in the Penal Laws and the Draft Penal Laws mentioned above. 

 
The Researcher concluded and reached other recommendations, one of 

them is to ratify a Palestinian Penal Law to unite the Penal System in 

Palestine and to secure the Legal situation in it. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 :تمييد 
 

ميما تجذرت جذكر المجتمع اإلنساني في التاريخ فقد عرؼ بعض الضكابط االجتماعية التي 
حكمت العالقات بيف أفراده ، كىذه الضكابط ال تقع تحت حصر ، كتختمؼ باختالؼ الزماف 

كالمكاف ، كتتعدد مصادرىا كتتنكع صكرىا تبعان لمكجو الحضارم في كؿ مجتمع كلقيمو األساسية 
التي يقكـ عمييا ، كمف بينيا الديف كاألخالؽ كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ كالقكانيف، كتترسخ أبرز 
ىذه الضكابط في القكانيف التي برىنت التجارب عمى ضركرتيا لحياة الجماعة كاستقرارىا ، كعمى 
أىميتيا المتزايدة في كؿ عصر مف العصكر ، فمف غير الممكف تصكر مجتمع مف غير نظاـ 

. كالنظاـ ال يككف بغير قانكف 
 

كالقانكف الجنائي ىك جزء ميـ مف منظكمة القكانيف ، حيث ينقسـ القانكف الجنائي إلى شقيف ، 
يمثؿ قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية الشؽ اإلجرائي الشكمي ، في حيف يمثؿ قانكف العقكبات 

. الشؽ المكضكعي 
 

، (تكميمية)كتتعدد العقكبات في التشريعات العقابية المقارنة إلى عقكبات أصمية كأخرل إضافية 
. كأيضا تنقسـ التدابير االحترازية إلى تدابير شخصية كأخرل عينية 

 
كتعرؼ العقكبة بأنيا جزاء جنائي يكقع عمى الجاني مرتكب الجريمة كيككف حسب النص القانكني 

كتعرؼ التدابير  . (مبدأ الشرعية)المحدد لكؿ جريمة ، حيث ال عقكبة كال جريمة إال بنص 
جزاء جنائي يتمثؿ بمجمكعة مف اإلجراءات كالكسائؿ المنصكص عمييا قانكنان االحترازية بأنيا 

التي تنفذ جبران عمى الجاني كيصدر بيا حكـ قضائي لمكاجية الخطكرة اإلجرامية الكامنة في 
شخص المجـر سكاء بإجراءات سابقة عمى كقكع الجريمة لتفادم حدكثيا أك إجراءات الحقة ليا 

أما الجريمة فتعرؼ بأنيا كؿ فعؿ مجـر قانكنان . لمنع المجـر مف معاكدة جرمو المرتكب مستقبالن 
 .يكقع عمى حؽ كاجب الحماية يكجب لو القانكف عقكبة محددة أك تدبير احترازم 

 
كقد قامت مبررات العقكبة في المجتمعات البدائية عمى أساس رد االعتداء ، كىذا الرد يرجع 

تقديره لممعتدل عميو ، ككانت العقكبة تتسـ بالقسكة كالكحشية ألف اليدؼ األساسي منيا االنتقاـ 
الجماعي كالفردم مف الجاني ، ثـ تطكر النظاـ العقابي مع نشكء الدكلة كذلؾ لتكحيد الجيكد 

بالمحافظة عمى أمف كاستقرار الجماعة ، كاتصفت العصكر الكسطى بالجيؿ كالتخمؼ، كسقكط 



اإلمبراطكرية الركمانية كحمكؿ سمطاف الكنيسة بدالن عنيا ، كبقيت العقكبات تتسـ بالشدة كالقسكة ، 
كحتى مع تطكر مفيكـ العقكبات في العصكر الحديثة إال أنو بقي حتى قبؿ قياـ الثكرة الفرنسية 

يحتفظ بطابعة الصاـر ، كقد بدأت األفكار اإلصالحية تبرز إلى الكاجية بثبات نحك تحكؿ جذرم 
في مفيكـ العقكبات كدكرىا في سياسة مكافحة الجرائـ ، فأصبح ىدفيا األساسي إصالح كتأىيؿ 

. الجاني ال االنتقاـ منو 
 

عادة تأىيمو في المجتمع ، كمعاقبتو عمى فعمو  فالغاية مف قانكف العقكبات إصالح الجاني كا 
الردع الخاص كالردع  )الجرمي ، كردع كؿ مف تسكؿ لو نفسو ارتكاب فعؿ جرمي مماثؿ لو 

شفاء غميؿ المجني عميو ك (العاـ  .   أك أىمو / ، كا 
 

كجاءت الشريعة اإلسالمية بتشريع عقابي متكامؿ يتميز بالكاقعية كاإلنسانية كالمركنة ، حيث 
تتنكع العقكبات في الشريعة اإلسالمية باعتبارىا شريعة سماكية أنزلت عمى نبينا محمد صمى اهلل 

. عميو كسمـ ، حيث اتخذت مفيكمان يختمؼ عف التشريعات الكضعية 
 

فالحدكد عقكبات مقدرة حقان هلل تعالى ، كىي محددة النكع كالمقدار ، كمقررة لحماية مصمحة 
أما القصاص رغـ انو مف العقكبات المقدرة فيك يكجب . المجتمع كالنظاـ لذلؾ ال تقبؿ اإلسقاط 

أما التعازير فيي غير مقدرة ، بحيث . حقان خاصان لمفرد ، كمف ثـ يمكف لممجني عميو إسقاطو 
كنجد الشريعة اإلسالمية تحض عمى القصاص مف القاتؿ ، قاؿ تعالى . ترؾ تقديرىا لكالة األمر 

" .  كلكـ في القصاص حياة يا أكلي األلباب " 
 
 
 
 
 
 
 
 

: أىمية الدراسة 



 
تكمف أىمية الدراسة النظرية في اختالؼ اآلراء حكؿ معالـ النظاـ القانكني لمعقكبات كالتدابير 

أما أىمية الدراسة العممية . االحترازية كمدل اعتبار التدابير عقكبة مف قبؿ التشريعات المقارنة 
. فيي تكمف في التطبيؽ العممي لمنظاـ القانكني لمعقكبات كالتدابير االحترازية 

 
 

  :أىداف الدراسة 
 
ما يثار في المجتمع الفمسطيني مف تجاذبات بسبب أف النظاـ القانكني لدينا غير مستقر كما - 1

. زلنا في مرحمة الصياغة التشريعية 
 
عدـ كضكح معالـ كحدكد النظاـ القانكني لكؿ مف العقكبات كالتدابير االحترازية كالخمط - 2

. الحاصؿ بينيما 
 
اختالؼ نظرة التشريعات اتجاه التدابير االحترازية باعتبارىا عقكبة أـ أف ليا كيانيا المستقؿ - 3

. عف العقكبة 
 
. االتساع المستمر في حدكد الظاىرة اإلجرامية كأنكاعيا - 4
 
 لسنة 16تسميط الضكء عمى بعض النكاقص كالثغرات في قانكف العقكبات األردني رقـ - 5

 58 المطبؽ في الضفة الغربية حتى اآلف ، كأيضا في قانكف العقكبات المصرم رقـ 1960
 المطبؽ في غزة، كفي 1936 لسنة 74 ، كفي قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 1937لسنة 

  . 2001مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 
المساىمة في إعداد مشركع قانكف عقكبات فمسطيني عمى مستكل جيد ، مستفيدان مف - 6

النكاقص كالثغرات التي سيسمط عمييا الضكء مف خالؿ ىذه الدراسة في القكانيف المقارنة 
. المذككرة أعاله 

 
:  اإلشكالية 



 
ىؿ النظاـ القانكني في التشريع الجزائي الفمسطيني مطابؽ كمشابو لمنظاـ القانكني في قانكف 

 58 ، كلمنظاـ القانكني في قانكف العقكبات المصرم رقـ 1960 لسنة 16العقكبات األردني رقـ 
 ، أـ انو مختمؼ عنيما بحيث يراعي خصكصيات المجتمع الفمسطيني كعاداتو 1937لسنة 

كتقاليده ، كالتطكرات الحاصمة في مختمؼ المجاالت ، بحيث انو أكثر جدكل في مكافحة 
؟   الجريمة

 
: حدود الدراسة 

 

 كىك 1960 لسنة 16تنحصر الدراسة في بحث كتحميؿ كمقارنة قانكف العقكبات األردني رقـ 
 ، 1937 لسنة 58المطبؽ في الضفة الغربية حتى اآلف ، بقانكف العقكبات المصرم رقـ 

 لسنة 74 ، كبقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 2001كبمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
.  المطبؽ في غزة 1936

 
  :منيجية البحث 

 
لقد اتبعت المنيج الكصفي كالتحميمي المقارف لمنصكص القانكنية في قانكف العقكبات األردني رقـ 

 المطبؽ في الضفة الغربية حتى اآلف ، بمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني 1960 لسنة 16
 ، كبقانكف العقكبات الفمسطيني 1937 لسنة 58 ، كبقانكف العقكبات المصرم رقـ 2001لسنة 
 المطبؽ في غزة ، كأيضا ال ينسى الباحث التطرؽ لألحكاـ القضائية 1936 لسنة 74رقـ 

. الصادرة عف محاكـ ىذه البمداف كالخاصة بمكضكع ىذه الدراسة 
  
 
 
 
 
 
 



: تقسيم الدراسة 
 

: قسـ الباحث ىذه الدراسة إلى مقدمة كخاتمة كثالثة فصكؿ عمى النحك األتي 
 

تناكؿ الباحث في الفصؿ األكؿ مفيكـ العقكبة كخصائصيا كأىدافيا كمراحؿ تطكرىا ، بحيث 
قسـ الباحث ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ، تحدث في المبحث األكؿ عف مفيكـ العقكبة كخصائصيا، 

. كفي المبحث الثاني عف أىداؼ العقكبة كمراحؿ تطكرىا 
 

أما الفصؿ الثاني فقد تحدث الباحث فيو عف أنكاع العقكبات كأسباب انقضائيا ، بحيث قسـ 
الباحث ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ، تناكؿ في المبحث األكؿ أنكاع العقكبات ، كفي المبحث الثاني 

. أسباب انقضاء العقكبات 
 

كأخيرا الفصؿ الثالث الذم تناكؿ الباحث فيو التدابير االحترازية ، بحيث قسـ الباحث ىذا الفصؿ 
إلى مبحثيف ، تحدث في المبحث األكؿ عف مفيـك كخصائص كشركط إنزاؿ التدابير االحترازية 

. كعالقتيا بالعقكبة ، كفي المبحث الثاني عف أنكاع التدابير االحترازية كأحكاميا العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



نظام العقوبة في التشريع الجزائي الفمسطيني 
" دراسة مقارنة                                        "

 
: مقدمة 

 
عرفت فمسطيف خالؿ الفترة الممتدة مف منتصؼ القرف التاسع عشر كحتى الربع األكؿ مف القرف 

 ، كأف 1858العشريف أكؿ قانكف كضعي لمعقكبات ، أال كىك قانكف العقكبات العثماني لسنة 
المتأثر  (مدكنة نابميكف) 1810فمسفة ىذا القانكف تأثرت بفمسفة القانكف الفرنسي لسنة 

بالمدرستيف التقميدية الجديدة كالكضعية ، كقد كاف القانكف العثماني اقرب إلى المدرسة التقميدية 
  .(1)الجديدة منو إلى المدرسة الكضعية 

 
ثـ جاءت الفترة الثانية كىي الفترة التي استغرقت الربع الثاني مف القرف العشريف، كىي مرحمة 

االنتداب البريطاني عمى فمسطيف ، ففي ىذه المرحمة استبدلت القكانيف العثمانية بقكانيف انتدابية ، 
ككانت عممية التغيير تسير بشكؿ بطيء ، لتتطابؽ مع أىداؼ االستعمار البريطاني في فمسطيف 
كالمتمثمة في تطبيؽ التفاىمات الصييكنية البريطانية ، كذلؾ بتحقيؽ كعد بمفكر ، كتحكيمو مف 

كعد إلى حقائؽ عمى األرض ، تؤدم إلى قياـ دكلة صييكنية في فمسطيف ، لذلؾ قامت بإصدار 
 ، ككذلؾ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 1945قكانيف  تنظـ األمف كمنيا قكانيف الطكارئ لسنة 

 . (2) 1936 لسنة 74
 

 ، 1936 لسنة 74كفي مجاؿ العقكبات في فمسطيف ، صدر قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 ، كتـ العمؿ بالقانكف الجديد اعتباران مف اليكـ 1858ليحؿ محؿ قانكف العقكبات العثماني لسنة 

 1952كبعدىا صدر قانكف العقكبات األردني لسنة  .  1937األكؿ مف شير كانكف الثاني سنة 
 الذم كاف معمكالن بو في شرؽ األردف ، كقانكف 1858الذم حؿ محؿ القانكف العثماني لسنة 

 المعمكؿ بو في فمسطيف ، كأصبحت الضفة تتبع 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 
 الذم حؿ محؿ قانكف 1952لممممكة األردنية الياشمية طبؽ عمييا قانكف العقكبات األردني لسنة 

 ، أما قطاع غزة فقد خضع لإلدارة المصرية، التي 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 
أبقت عمى القكانيف االنتدابية ، كالنظاـ القضائي االنتدابي ، كلـ تعمؿ ىذه اإلدارة عمى  
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تغيير أك تطكير تمؾ النظـ القانكنية إال بقدر ما اقتضتو الضركرة كعمى أضيؽ نطاؽ ، كمف ثـ 
  . ىك المطبؽ في قطاع غزة حتى اآلف 1936 لسنة 74بقي قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 
 ، ليحؿ محؿ  قانكف 1960 لسنة 16 صدر قانكف العقكبات األردني رقـ 1960كفي عاـ 

 الذم كاف معمكالن بو في شرؽ األردف كفي الضفة الغربية عمى 1952العقكبات األردني لسنة 
 في الضفة الغربية 1960 لسنة 16حد سكاء ، كبالتالي طبؽ قانكف العقكبات األردني رقـ 

كاستمر حتى اآلف ، كلمحقيقة ، فإف قانكف العقكبات األردني الجديد امتاز بأنو لـ يكف مكحدان 
نما اتصؼ بالتجديد كالحداثة ، كلقد قسـ ىذا القانكف الجرائـ كالعقكبات كفقان  فحسب ، كا 

لمتقسيمات العصرية ، كعرؼ ىذا القانكف عدة أنكاع مف العقكبات ، اختمفت فيما بينيا مف حيث 
جسامتيا، كمكضكعيا ، كمدتيا ، كمف حيث عالقتيا ببعضيا ، كلقد استمد المشرع األردني 

مف خالؿ تأثره بقانكف العقكبات  (مدكنة نابميكف  ) 1810نصكص القانكف مف القانكف الفرنسي 
 عند كضعو لقانكف العقكبات ، كبذلؾ ابتعد عف األسس التي 1943 لسنة 340المبناني رقـ 

. بنيت عمييا قكانيف االنتداب البريطاني التي كانت سارية في فمسطيف 
 

كعمى ضكء اتفاقيات أكسمك ، كتسمـ السمطة الكطنية الفمسطينية لسمطاتيا ، كممارستيا 
لصالحياتيا في نطاؽ الكاقع التي تشكمت فيو ، ألحت الحاجة عمى تكحيد النظاـ القانكني 
الفمسطيني في غزة كالضفة الغربية ، مع األخذ بعيف االعتبار التطكرات السياسية كالثقافية 

كاالجتماعية في فمسطيف ، كمعايير احتراـ حقكؽ اإلنساف المقرة عالميان ، كيضاؼ إلى ذلؾ انو 
كفيما يخص قانكف العقكبات ال بد مف إجراء دراسة متعمقة لما كصؿ إليو عمـ العقاب كعمـ 
اإلجراـ ، كعمـ االجتماع كعمـ النفس الجنائي مف تطكر ، مع مراعاة خصكصية الشعب 

.   ( 1)الفمسطيني المتمثمة في تراثو كعاداتو كتقاليده كظركفو السياسية كاالجتماعية 
 

إف لكؿ شيء نظاـ كال يستقيـ كال تضع حدكده إال بنظاـ ينظمو كيجعؿ كؿ مف يبحث عنو يعممو 
 (الفصؿ األكؿ)، كمف ىنا فإف لمعقكبة نظاـ يحدد تعريفيا كخصائصيا كأىدافيا كمراحؿ تطكرىا 

، كأخيرا  (الفصؿ الثاني)، كال غنى عف استعراض العقكبات بأنكاعيا المختمفة كأسباب انقضائيا 
التطرؽ لمتدابير االحترازية مف حيث مفيكميا كخصائصيا كشركط إنزاليا كعالقتيا بالعقكبة 

  .(الفصؿ الثالث)كأنكاعيا كأحكاميا العامة 
 

 --------------------------------------
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:  مفيوم العقوبة وخصائصيا وأىدافيا ومراحل تطورىا : الفصل األول 
 

ال بد في البداية مف التعرؼ عمى مفيـك كماىية العقكبة كالتي تستنتج مف خالليا خصائصيا  
، كحتى نستطيع معرفة كيفية نشأت كتطكر العقكبة ال بد مف التطرؽ لألىداؼ  (المبحث األكؿ)

.  (المبحث الثاني)كغايات العقكبة كلمراحؿ تطكرىا 
 

: مفيوم العقوبة وخصائصيا : المبحث األول 
 

سيتناكؿ الباحث مفيـك كتعريؼ العقكبة حسب ما عرفيا العديد مف الفقياء كالمدارس المختمفة 
، كمف ثـ استنتاج خصائصيا مف خالؿ مجمكعة التعاريؼ التي سنذكرىا  (المطمب األكؿ)

 . (المطمب الثاني)لمعقكبة 
 

: مفيوم العقوبة : المطمب األول 
 

يثير كقكع الجريمة ردكد أفعاؿ متنكعة تختمؼ باختالؼ األزمنة كاألمكنة كاألكضاع الحضارية ، 
 .  (1)كال تعدك العقكبة أف تككف ىي رد الفعؿ االجتماعي ضد الجريمة كالمجـر 

 
 16لـ تعرؼ معظـ قكانيف العقكبات في العالـ مفيكـ العقكبة كمنيا قانكف العقكبات األردني رقـ 

، 1937 لسنة 58 ، ككذلؾ فعؿ المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ 1960لسنة 
 ، كقانكف العقكبات 2010كأيضا المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

نما ترؾ تعريؼ مفيكـ العقكبة لمفقو  ، 1936 لسنة 74الفمسطيني رقـ  . (2)كا 
 

ًن  مفردىا عقب ، عقب كؿ شيء ، كعقبو ، كعاقبتو ، كعاقبو ، كعقبتو كعقباه ، : فالعقكبة لغةن
كعقبانو ، كالجمع العكاقب كالعقكبات ، كالعقباف كالعقبى ، كالعقبى جزاء األمر ، كتأتي  
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 . (1)بمعنى نقـ ، كالنقمة ىي المكافأة بالعقكبة 
 

كيعرؼ بعض الفقياء العقكبة مف الناحية المكضكعية بأنيا جزاء جنائي يتضمف إيالما مقصكدا 
ينص عميو القانكف كيتـ إيقاعو كفؽ إجراءات معينو كيصدر بو حكـ قضائي عمى مف تثبت 

 . مسؤكليتو عف الجريمة كمف يساىـ فييا ، كيككف متناسبا مع جسامة الجريمة

 
كتعرؼ العقكبة مف الناحية الشكمية بأنيا النتيجة القانكنية المترتبة كجزاء عمى مخالفة النصكص 
العقابية ، كالتي تتبع بتطبيقيا إجراءات خاصة بالدعكل الجنائية مف خالؿ السمطة القضائية عمى 

 . (2)مف تثبت مسؤكليتو عف الجريمة كرد فعؿ المجتمع عمى ارتكاب الجريمة 
 

كيرل السائد في الفقو الجنائي أف العقكبة ىي جزاء يقرره القانكف كيكقعو القاضي عمى مف تثبت 
مسؤكليتو عف فعؿ يعتبر جريمة في القانكف ، ليصيب بو الجاني في شخصو أك مالو أك اعتباره 
، كالتعريؼ بالعقكبة عمى ىذا الكجو إنما يقكـ عمى أسس قانكنية ، ألنو ينظر إلى العقكبة كما 

. قررىا القانكف بالفعؿ ، لكف ال يكشؼ عف جكىر العقكبة كعناصرىا 
 

كيرل الباحث أف جكىر العقكبة ىك اإليالـ ، كيتمثؿ ألـ العقكبة في ضرر يصيب حقان قانكنيان 
لممحككـ عميو ، سكاء في بدنو أك في ذمتو المالية أك في اعتباره ، كتنقسـ العقكبة إلى أقساـ 

. متعددة بحسب الزاكية التي ينظر منيا إلى ىذا األلـ ، كىذا ما سنبينو الحقان 
 

نما لتحقيؽ األغراض المستيدفة منو ألف ىدؼ العقكبة  يالـ العقكبة غير مقصكد لذاتو ، كا  كا 
كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ أىداؼ قريبة . األخير ىك إصالح كتأىيؿ الجاني كمكافحة الجريمة 

.  تككف بمثابة الكسائؿ إلى بمكغ اليدؼ البعيد 
 

كاأللـ في العقكبة يصيب المحككـ عميو كرىان كاستقالالن عف إرادتو مما يضفي عمى العقكبة أكثر 
 . (3)درجات السمك 
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كعرفت العقكبة بأنيا ألـ يكقعو المجتمع عمى الشخص الذم ينتيؾ نص قانكف مف القكانيف 
الجزائية التي تسنيا الدكلة ، بعد أف يككف قد انذره ىذا المجتمع بصكرة صريحة بما سينالو إذا 

كنالحظ عمى ىذا التعريؼ انو لـ يكف  . (1)اقترؼ الجريمة ، بذكر العقكبة التي يتضمنيا القانكف 
كاضحان بالقدر الكافي بحيث لـ يبيف أف االعتداء يقع عمى حؽ يحميو القانكف كليس عمى القانكف 

. نفسو 
  

كعرفت العقكبة أيضا بالجزاء الذم يقرره القانكف كيكقعو القاضي باسـ المجتمع تنفيذا لحكـ 
قضائي عمى مف تثبت مسؤكليتو عف الجريمة ، كينطكم عمى ألـ يصيب المجـر نظير مخالفتو 
ألكامر القانكف كنكاىيو ، كيتمثؿ في حرماف المحككـ عميو مف حؽ مف حقكقو فال تأخذ العقكبة 
كضعيا الطبيعي إال إذا اقترنت بالتجريـ ، عمالن بمبدأ الشرعية القائؿ ال جريمة كال عقكبة إال 

بنص في القانكف كال عقاب إال عمى األفعاؿ الالحقة لصدكر القانكف ، فعندما يجـر القانكف أم 
تصرؼ أك عمؿ يقرر فرض العقكبة التي تتناسب مع جسامة الفعؿ غير المشركع الذم تـ 

 . (2)ارتكابو فالعقكبة ال تنشأ إال نتيجة الرتكاب الجريمة 
 

أما الجزاء في التشريع اإلسالمي فيقـك عمى أساس ديني ، إذ أف مصدره اهلل تعالى كىك جزء مف 
األكلى في كضعو ألنكاع مف : عقيدة شاممة كيختمؼ عف الجزاءات الكضعية مف ناحيتيف 

العقكبات الدنيكية تختمؼ عف تمؾ المقررة في العقكبات الكضعية كىي التي تصيب اإلنساف في 
ىذه الدنيا ، كحد السرقة كالقذؼ كحد الزنا ، كالثانية في تقريره لجزاءات تصيب اإلنساف في 

. (3)اآلخرة كجزاء جينـ كالعذاب العظيـ 
 

تعرؼ العقكبة بالجزاء الذم يقرره القانكف بأسـ المجتمع كلصالحو ضد مف يثبت مسؤكليتو 
ستحقاقو لمعقاب عف جريمة مف الجرائـ التي نص عمييا ، كمنيـ مف يرل أنيا تمثؿ الجزاء  كا 

القانكني العاـ الذم يرتبو المشرع عمى مخالفة األمر أك النيي الذم تنص عميو القاعدة 
.  (4)الجنائية
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يرل الباحث انو ال يمكف األخذ بيذا التعريؼ ألنو شكمي يقتصر عمى أسس قانكنية بحتو ، مما 
 .يجعمو قاصران عف الكشؼ عف عناصر العقكبة كجكىرىا 

 
كما ذىب جانب مف الفقو إلى تعريؼ العقكبة بأنيا إيالـ قسرم مقصكد ، يحمؿ معنى المـك 

األخالقي ، كاالستيجاف االجتماعي ، يستيدؼ أغراض أخالقية كنفعية ، محدد سمفان ، بناء عمى 
القانكف ، تنزلو السمطة العامة في مكاجية الجميع ، بحكـ قضائي ، عمى مف تثبت مسؤكليتو عف 

كما عرفيا جانب أخر مف الفقو بأنيا إيالـ  . (1)الجريمة كبالقدر الذم يتناسب مع ىذه األخيرة 
 .  (2)مقصكد يكقع مف اجؿ الجريمة كيتناسب معيا 

 
كال يمكف األخذ بالتعريفيف السابقيف ألنيما يعرفاف العقكبة بأنيا إيالـ مقصكد ، كلكف اإليالـ لـ 
يعد مقصكدان في التشريعات الجنائية الحديثة ، كمف ثـ يجب أف ال يشترط في العقكبة أف يككف 

.  اإليالـ مقصكدان فييا 
 

كما عرؼ العقكبة جانب أخر مف الفقو بأنيا الجزاء الذم يقرره القانكف لمجريمة التي تقع كيقـك 
ال يمكف األخذ بيذا التعريؼ ألنو عاجزان عف  . (3)القاضي أك المحكمة المختصة بتكقيعو 
 .الكشؼ عف عناصر العقكبة كجكىرىا 

 
كالباحث مف جانبو يرل أف العقكبة ىي الجزاء المقرر بنص القانكف كالذم يصدر بو حكـ 

قضائي ضد الشخص مرتكب الفعؿ المعاقب عميو بنص القانكف كذلؾ العتدائو عمى حؽ يحميو 
كقد أخذ الباحث بيذا التعريؼ ألنو يرل بأنو كامؿ متكامؿ يحتكم عمى جميع العناصر . القانكف 

. كالخصائص كالجكانب المختمفة لمعقكبة 
 

. بعد البحث في مفيكـ العقكبة ال بد مف أف نستخمص منيا خصائص العقكبة 
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:  خصائص العقوبة : المطمب الثاني 
 

كتشكؿ ىذه . لمعقكبة الجنائية في التشريعات العقابية الحديثة خصائص مشتركة تستقؿ بيا 
الخصائص في نفس الكقت مجمكعة مف المبادئ التي تراعييا الشرائع العقابية في كضع سياستيا 

: التشريعية ، كىذه الخصائص يجمميا الباحث باآلتي 
  

 .مبدأ شرعية العقكبة  -1

 .مبدأ شخصية العقكبة  -2

 .  مبدأ قضائية العقكبة  -3

  . (المساكاة في العقكبة)مبدأ عمكمية العقكبة  -4
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: ليذا سكؼ نتناكؿ ىذه الخصائص بنكع مف التفصيؿ في الفركع التالية 
 

:  شرعية العقوبة : الفرع األول 
 

يراد بمبدأ شرعية أك قانكنية العقكبة أنيا ال تتقرر كبالتالي ال تكقع إال بعد النص عمييا في 
 ، كىذا ىك ما يعنيو في حقيقة األمر مبدأ الشرعية (1)القانكف شأنيا في ذلؾ شأف الجريمة 

الجنائية في شقو أك جانبو المكضكعي كىك الجانب الخاص بالتجريـ كالعقاب كالذم يعني أف ال 
جريمة كال عقكبة بغير نص في القانكف ، ليذا فإف العقكبة تشكؿ الشؽ الثاني مف مبدأ الشرعية 

  . (2 )الجنائية
 

بمعنى أنو يشترط في العقكبة أف تككف محددة سمفان بنص قانكني يبيف نكعيا ، كيحدد مقدارىا، 
  . (3)بحيث ينفي عنيا الجيالة ، كىك ما يعبر عنو بمبدأ شرعية الجريمة كالعقكبة 

 

فيذا المبدأ العاـ ، أم شرعية الجرائـ كالعقكبات يعني أف القاعدة القانكنية الجنائية الصادرة عف 
المشرع ىي التي تضفي عمى السمكؾ اإلنساني صفة الالمشركعية الجنائية كتدخمو بالتالي 

 

------------------------------------------------ 
. 21يشجغ عاتك ، ص:  يصطفى فًًٓ انجْٕشي -1

 تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ، ، انًإعغح انجايؼٍح نهذساعاخ ٔانُشش ٔانرٕصٌغ أصٕل ػهى اإلجشاو ٔانجضاء: عهًٍاٌ ػثذ انًُؼى  -2

 .23 ص1996 تٍشٔخ ئصذاس ،

تذٌٔ انجضاء انجُائً دساعح ذاسٌخٍح ٔفهغفٍح ٔفمٍٓح ، داس انُٓعح انؼشتٍح نهطثاػح ٔانُشش ، : ػثذ انفراح يصطفى انصٍفً  -3

 .120 ص1972تٍشٔخ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ، 



في دائرة األفعاؿ غير المشركعة قانكنان أم الجرائـ حيث انو بدكنيا يعتبر سمككان مباحان ، كبناء 
عمى ذلؾ فانو لكي نحدد طبيعة كاقعة محددة لبياف ما إذا كانت تعد جريمة أك ال يجب االعتماد 
عمى ضابط أك معيار مزدكج ، فيجب أكالن أف تككف ىذه الكاقعة قد ارتكبت بالمخالفة لنص مف 

قانكف العقكبات العاـ أـ احد القكانيف )نصكص القكانيف الجنائية المطبقة أك السارية المفعكؿ 
كما يمـز ثانيان تحديد نكع أك طبيعة الجزاء القانكني الذم يكجب النص  (الخاصة أك التكميمية

القانكني تطبيقو أك تكقيعو عمى مرتكب الكاقعة المخالفة ليذا النص فال تعتبر ىذه الكاقعة جريمة 
جنائية إال إذا كاف الجزاء الذم يكقع عمى فاعميا جزاءان جنائيان فإذا لـ يحدد المشرع أم جزاء 

.  لمكاقعة فإف ىذه األخيرة ال تعد جريمة 
 

كذلؾ أنو مف غير الجائز إعتبار فعؿ معيف أك امتناع محدد جريمة إال بناء عمى نص في 
القانكف سابؽ عمى ارتكاب أييما ، فال يجكز أيضان أف تكقع عمى مرتكب ىذا الفعؿ أك االمتناع 

 ىك الذم – كالمشرع كحده –فإذا كاف المشرع . إال العقكبة التي قررىا لو النص نكعان ك مقداران 
 الذم يبيف كيحدد – كىك كحده كذلؾ –يحدد ما يعد مف سمكؾ األفراد جريمة ، فإنو ىك أيضان 

 . (1)العقكبة نكعان كمقداران كالتي تكقع عمى مرتكب ىذه الجريمة 
 

كفي انكمترا في القرف الثالث عشر قامت ثكرة عمى الممؾ جكف تزعميا النبالء بعد أف فرض 
عمييـ ضرائب كثيرة كصادر بعض أمالكيـ ، كبعد أف انتصرت الثكرة عمى الممؾ اجبركه عمى 

، كىذه الكثيقة قيدت سمطات الممؾ  (1215)في عاـ  (الماغنا كارتا)تكقيع كثيقة العيد األعظـ 
ال يجكز القبض عمى أم " مف الكثيقة عمى انو  (39)في فرض الضرائب  ، كقد نصت المادة 

، " رجؿ حر أك سجنو أك نفيو أك مصادرة أمالكو إال بمقتضى حكـ يصدر طبقان لقكانيف البالد 
كىذا األمر يؤكد عمى عدـ جكاز إلقاء القبض عمى األشخاص أك سجنيـ إال كفقا لمقانكف، كىذه 

 الحقا إلى ت كثيقة العيد األعظـتطكركمف ثـ  تجسيد لقاعدة ال جريمة كال عقكبة إال بنص ،
" شرعية الجرائـ كالعقكبات " كقد كاف أكؿ مف نادم بمبدأ . 1688الئحة الحقكؽ في بريطانيا عاـ

 ، كذلؾ في االقطب األكؿ لممدرسة التقميدية األكلى كمؤسسيا ، أم ماركيز سيزار دم بيكارم
، ثـ تبنت الثكرة الفرنسية ىذا المبدأ (2)"الجرائـ كالعقكبات"  بعنكاف 1764كتابو الذم أصدره سنة 

مف إعالف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الذم أصدر في  (8)، حيث نصت عميو ألكؿ مرة المادة 
 ، ذلؾ اإلعالف الذم يعد اآلف جزءان مف  1789عاـ 
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 معمنان قياـ الجميكرية الفرنسية الخامسة ، 1958الدستكر الفرنسي الحالي الصادر في عاـ 
 1810مف قانكف العقكبات الفرنسي الذم صدر عاـ  (4)كنصت عمى ىذا المبدأ أيضا المادة 

 ، 1993مف قانكف العقكبات الفرنسي الجديد الصادر في عاـ  (4)كتنص عميو اآلف المادة 
  . 1/3/1994كالذم دخؿ حيز التطبيؽ في 

 
كيؤكد الفقو الفرنسي أف قاعدة شرعية أك قانكنية الجرائـ كالعقكبات مف أىـ قكاعد القانكف الجنائي 
الفرنسي ، كأف ىذه القاعدة ىي التي تميز الدكلة القانكنية كتفرؽ بينيا كبيف الدكلة البكليسية ، 
كمف جانبيا فاف محكمة النقض الفرنسية تحرص عمى التطبيؽ الصاـر لقاعدة شرعية الجرائـ 

كالعقكبات مف جانب المحاكـ المختمفة فقد أعمنت في أحكاـ عديدة كفي صيغة أصبحت تقميدية 
كمستقرة ، بؿ بذات األلفاظ تقريبان ، أف القانكف الجنائي ال يطبؽ بالقياس كال باالستدالؿ أك 
االستنتاج أك االستنباط ، كأف المحاكـ عمى اختالؼ أنكاعيا كدرجاتيا ال تستطيع أف تحكـ 

 التي صدرت في – نسبيان –بعقكبات غير منصكص عمييا في القانكف ، كمف األحكاـ الحديثة 
 ، كالذم قضت فيو بالتطبيؽ الحرفي لمقانكف 3/1992 /31ىذا المكضكع حكميا الصادر في 

 25/9 ك21/5 ك12/3الجنائي فيما يتعمؽ بتحديد العقكبات في أحكاميا الثالثة الصادرة في 
، كالتي قررت فييا بصيغة كاحدة أنو ال يمكف تكقيع أية عقكبة عف جريمة غير تمؾ 1992سنة 

.  المنصكص عمييا في القانكف 
 

 في المادة 2001كقد نص عمى مبدأ شرعية العقكبة مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
ال جريمة كال عقكبة أك تدابير احترازية إال بنص في القانكف ، كال عقاب إال عمى " بقكليا  (1)

ككذلؾ أكد عمى ىذا المبدأ  . (1)......... "  لنفاذ القانكف الذم ينص عمييا ، ةاألفعاؿ الالحؽ
 . (2)منو  (15) في المادة 2003القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 

 
 لسنة 16مف قانكف العقكبات رقـ  (3)أما المشرع األردني فقد أكد عمى ىذا المبدأ في المادة 

ال يقضى بأية عقكبة لـ ينص القانكف عمييا حيف اقتراؼ الجريمة "  كالتي نصت عمى انو 1960
كيستتبع ذلؾ انو ال تكقع العقكبة إال في الحدكد التي كردت بالنص القانكني ،  . (3)....." 

ال يجكز أف يكقؼ احد "  عمى انو 1952مف الدستكر األردني المعدؿ لسنة  (8)كتنص المادة 
 . (4)" أك يحبس احد إال كفؽ أحكاـ القانكف 

 --------------------------------------------
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 . 1952 األسدًَ انًؼذل نغُح سانذعرٕ -5



 ، حيث تنص المادة 9/1971 /11كىذا ىك المسمؾ الذم سمكو الدستكر المصرم الصادر في 
ال جريمة كال عقكبة إال بناء عمى قانكف  كال عقاب إال عمى األفعاؿ "..... منو عمى أنو  (66)

 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (5)، كما تنص المادة "  لتاريخ نفاذ القانكف ةالالحؽ
 " . يعاقب عمى الجرائـ بمقتضى القانكف المعمكؿ بو كقت ارتكابيا "   عمى أنو 1937

 
كبالنسبة لممكاثيؽ الدكلية فقد اىتمت ىيئة األمـ المتحدة بمبدأ الشرعية الجنائية ، سكاء في جانبو 

مف اإلعالف العالمي  (9،10،11)المكضكعي أـ جانبو اإلجرائي ، لذلؾ فقد نصت عميو المكاد 
عمى  (9)، فتنص المادة  (10/12/1948 +9)لحقكؽ اإلنساف الصادر عف جمعيتيا العامة في 

لكؿ " فإنو  (10)كطبقان لممادة " ال يجكز القبض عمى أم إنساف أك حجزه أك نفيو تعسفان " أنو 
فرد الحؽ في أف تنظر دعكاه أماـ محكمة مستقمة كنزيية كمحايدة ، في جمسة عمنية لمفصؿ في 

كؿ شخص يتيـ " عمى أف  (1/11)كتنص ". حقكقو كالتزاماتو كأية تيمة جنائية تكجو إليو 
بجريمة يعتبر بريئان حتى تثبت إدانتو قانكنان في محاكمة عمنية تكفؿ لو فييا الضمانات الضركرية 

ال يداف أم شخص مف جراء القياـ " تنص عمى أنو  (2/11)ك أخيران فإف المادة ". لمدفاع عنو 
بعمؿ أك االمتناع عف أداء عمؿ إال إذا كاف ذلؾ يعتبر جريمة طبقان لمقانكف الكطني أك الدكلي 

كقت االرتكاب ، كال يمكف أف تكقع عميو عقكبة أشد مف تمؾ التي كاف يجكز تكقيعيا كقت 
".  ارتكاب الجريمة 

  
كيترتب عمى مبدأ شرعية العقكبة أك قانكنيتيا بالمعنى السابؽ بعض النتائج اليامة، أكلى ىذه 

النتائج تتمثؿ في قصر دكر القاضي عمى تكقيع العقكبة المحددة بالنص ، فال يستطيع أف يكقع 
عمى الجاني عقكبة لـ يحددىا كيبينيا المشرع ، بؿ أف القاضي مقيد بالحد األدنى كالحد األقصى 

، ألف ىذه بالمذيف حددىما القانكف لمعقكبة ك ال يتعارض ذلؾ مع حاالت تخفيؼ أك تشديد العقا
كمف النتائج اليامة أيضُا لمبدأ الشرعية . (1)الحاالت يبينيا كيحددىا القانكف لمقاضي سمفان 

الجنائية أنو ال يجكز تطبيؽ قانكف العقكبات في شقو المتعمؽ بالتجريـ كالعقاب بأثر رجعي ، إال 
إذا كاف أصمح لممتيـ، كما ال يجكز القياس في تقرير العقكبات كينبغي تفسيرىا تفسيران ضيقان ، 
كعدـ التكسع مف قبؿ القاضي في تفسير النصكص الجنائية ألنو يمتـز بناء عمى مبدأ الشرعية 

.  بتفسيرىا تفسيران ضيقان 
 
 

 -----------------------------------------------
 .22+ 21يشجغ عاتك ، ص : يصطفى فًًٓ انجْٕشي  -1



كككف العقكبة قانكنية ، يعني أف المشرع ىك صاحب االختصاص في تحديد نكعيا كمقدارىا، 
كتنحصر سمطة كؿ مف القاضي كسمطات التنفيذ في النطؽ بيا كتنفيذىا ، كيعد مبدأ الشرعية 
ضمانة أساسية لحماية حريات األفراد كصيانتيا ضد تعسؼ القاضي أك السمطات الحاكمة في 

الدكلة ، فبفضمو كنتائجو ، يعمـ كؿ فرد مقدمان األفعاؿ المحظكرة عميو إتيانيا كتمؾ المطمكب منو 
، أم أنو يعمـ ما يعد جريمة كيعمـ أيضان العقكبة نكعان كمقداران ، كالتي ستكقع عميو إذا ما سكلت 

  .(1)لو نفسو ارتكاب ما يحظره عميو القانكف أك االمتناع عف ما يكجب القانكف القياـ بو 
 

مف أجؿ ذلؾ فإف الفقو الجنائي في جميع الدكؿ يجمع عمى أف مبدأ الشرعية الجنائية ، أم ال 
.  جريمة كال عقكبة إال بنص ، يعد مف أىـ المبادئ الدستكرية العامة في الدكلة القانكنية 

 
كفي ىذا المجاؿ يجب أف نشير إلى أنو بالرغـ مف أف ىذا المبدأ لـ تعرفو التشريعات الجنائية 
الكضعية إال بعد كفاح طكيؿ كشاؽ خاضتو الشعكب، خاصة األكركبية ، إال أف جذكره ترجع 

 .   (2)إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي كانت أكؿ مف صاغتو كقررتو 
 

فقد عرفت الشريعة اإلسالمية قاعدة ال جريمة كال عقكبة إال بنص مف مدة تزيد عمى أربعة عشر 
 (3  ) سكرة اإلسراء15آية " كما كنا معذبيف حتى نبعث رسكال " قرنان استنادان لقكلو سبحانو كتعالى 

 .
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:  شخصية العقوبة : الفرع الثاني 
 

تنطكم العقكبة عمى إىدار لحؽ مف حقكؽ مرتكب الجريمة ، أك لماؿ مف أمكالو ، أك لمصمحة 
مف مصالحة القانكنية ، مثاؿ ذلؾ عقكبة اإلعداـ ، كقد تنطكم العقكبة عمى مجرد إنقاص لحؽ 

. (1 )أك لماؿ أك لمصمحة قانكنية لمجاني ، مثؿ عقكبة الحبس
 

كسكاء تمثمت العقكبة في إىدار لحؽ أك لماؿ أك لمصمحة لمجاني ، أك مجرد إنقاص ألم منيا، 
فيشترط في محميا أف يككف خاصان بالجاني كحده ، دكف سكاه، كىذا ما يعبر عنو بمبدأ شخصية 
" العقكبة الذم تعتنقو التشريعات الجنائية المعاصرة كقد سبقيا إلى ذلؾ القراف الكريـ بقكلو تعالى 

.  (2)" ال تزر كازرة كزر أخرل 
 

كما أف العقكبة يجب أف تصيب المجـر كحده دكف سكاه ، ألنو ال نيابة في العقكبات كما يقاؿ، 
كمف ثـ ال يجكز فرض العقكبة عمى غير شخص المجـر ، كال يجكز فرض العقكبة بصكرة 

 . (3)جماعية كما كاف يحدث قديمان حيث كانت تفرض العقكبة عمى عائمة الجاني 
 

فاعالن أك شريكان أك متدخالن أك  )أم أف ألـ العقكبة ال يناؿ إال الشخص المحككـ عميو سكاء أكاف 
فال يمتد إلى غيره مف أفراد أسرتو أك أقربائو ، فطالما أف أغراض العقكبة مقصكدان بيا  (محرضان 

تحقيؽ أغراضيا السابؽ بيانيا فال يتصكر تحقيؽ تمؾ اإلغراض حيف يناؿ ألميا غير شخص 
المحككـ عميو ، كيترتب عمى ىذه الحقيقة أنو إذا تكفي الجاني ،  قبؿ الحكـ عميو كأثناء نظر 
ذا تكفي بعد الحكـ عميو كقبؿ تنفيذ العقكبة أك  دعكل الحؽ العاـ انقضت الدعكل الجزائية ، كا 

. أثنائيا انقضت العقكبة الجنائية 
 

كما ينبغي اإلشارة إليو أف المقصكد بشخصية العقكبة ىك قصر آثارىا المباشرة عمى الجاني 
المحككـ عميو كأما آثارىا غير المباشرة كفقداف أفراد األسرة لرب العائمة في حالة إعدامو فإنيا 

مف حيث الكاقع تحدث آثار غير مباشرة بالغير، كىذا الضرر ال يناؿ مف عدالة العقكبة 
. كضركرتيا ، كتعد أقرب إلى عدؿ الطبيعة 
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كنظران ألىمية ىذه الخاصية التي صارت مف معالـ الفكر العقابي الحديث ، فقد نصت عمييا 
كأكدتيا معظـ دساتير الدكؿ جاعمة منيا بذلؾ مبدأ دستكرم يتعيف احترامو ، كال يجكز لمقكانيف 

 . (1)الصادرة عف السمطة التشريعية مخالفتو انصياعان لمبدأ تدرج مصادر القانكف 
 

عمى أف  (15) في المادة 2003كفي ىذا المعنى يؤكد القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
، ككذلؾ يؤكد عميو كؿ مف الدستكر ...... "العقكبة شخصية كتمنع العقكبات الجماعية " 

، كأيضا "الحرية الشخصية مصكنة " بقكليا أف  (7) في المادة 1952األردني المعدؿ لسنة 
الحرية الشخصية حؽ طبيعي كىي " بقكليا أف  (41) في المادة 1971الدستكر المصرم لسنة 

. (2)......" مصكنة ال تمس 
 

 تطبيقان لمبدأ –كعمى المستكل التشريعي ، تقرر كافة قكانيف اإلجراءات الجنائية أك الجزائية 
 أف الدعكل الجنائية تنقضي بكفاة المتيـ ، كأف الحكـ باإلدانة كالعقكبة –شخصية العقكبة 

. يسقطاف إذا حدثت الكفاة بعد صدكر الحكـ 
 

كالتي  (9) في المادة 2001 لسنة 3كىذا ما يقرره قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 
- 2. إلغاء القانكف الذم يجـر الفعؿ - 1" نصت عمى حاالت انقضاء الدعكل الجزائية كىي 

أية أسباب - 6. صدكر حكـ نيائي فييا - 5. التقادـ - 4. كفاة المتيـ - 3. العفك العاـ 
. ( 3)" أخرل ينص عمييا القانكف 

 
 عمى انو   1950 لسنة 150مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ  (14)كتنص المادة 

 الحالة المنصكص في الدعكل الجنائية بكفاة المتيـ كال يمنع ذلؾ مف الحكـ بالمصادرة تنقضي"
. (4)"فاة أثناء نظر الدعكل حدثت الكإذا مف قانكف العقكبات 30عمييا بالفقرة الثانية مف المادة 

( 335) فتنص المادة 2001 لسنة 16أما قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ 
- 2.  تسقط دعكل الحؽ العاـ بكفاة المشتكى عميو أك بالعفك العاـ أك بالتقادـ - 1: عمى انو 

 .(5)تسقط تبعان لسقكط الحؽ الشخصي في األحكاؿ المنصكص عمييا في القانكف 
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 .2001 نغُح 16لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح األسدًَ انًؼذل سلى  -5



: قضائية العقوبة : الفرع الثالث 
 

 ، فقد كاف المجني عميو فيما (1)ىذه الخاصية مستحدثة ألنيا لـ تالـز العقكبة في كؿ مراحميا 
كحتى عندما أصبحت العقكبة جزاء تتكلى الدكلة  . (2)مضى يقتص بنفسو ممف اعتدل عميو 

تكقيعو لـ يفض ذلؾ بالضركرة إلى إسناده إلى جية القضاء ، بؿ آؿ أمره إلى الحكاـ ، سكاء 
 . (3)كانكا ممكؾ أك أمراء أك كالة 

 
مؤدل ىذه الخاصية أف العقكبة في مفيكميا الحديث ال يجكز تكقيعيا إال بكاسطة السمطة 

أم أف المقصكد بيذا المبدأ أف النطؽ بالعقكبة يجب أف يعيد بو إلى السمطة  . (4)القضائية 
القضائية ، فيي صاحبة االختصاص في تكقيع العقكبات الجنائية ، ألف مبدأ قضائية العقكبة 
تتمو لشرعيتيا ، فال عقكبة إال بنص كال عقكبة إال بحكـ قضائي ، كىذا ما يميز العقكبة عف 

غيرىا مف الجزاءات األخرل كالجزاء المدني أك التأديبي الذم يمكف أف يعيد بو إلى جيات غير 
قد يتـ االتفاؽ بينيـ عمى حسـ النزاع - كما في التعكيض - قضائية ، بؿ أف الخصـك أنفسيـ 

(5)  . 
 

كما أف الحكـ القضائي ىك القالب الشكمي الكحيد المقبكؿ لمتعبير عف العقكبة مف الناحية 
القانكنية ، كال يغني عف ذلؾ االلتجاء إلى قناة رسمية أخرل ال تتكافر فييا صفات الحكـ 

القضائي ، كقرار إدارم أك أمر فردم مف رئيس، كمف باب أكلى ال يعد عقكبة ما ينزلو المجني 
 . (6)عميو أك ذككه بالجاني قصاصان منو أك أخذان بالثأر 

 
ليذا فإف كقكع الجريمة كحدىا كلك كانت في حالة تمبس أك كانت مدعمة باعتراؼ صريح 

كصحيح مف الجاني كرغبة منو في تكقيع العقكبة عميو ، ال يعطي لسمطات الدكلة الحؽ في 
 شخص المحككـ إذ ال بد مف حكـ يحدد أك المحككـ عميو ،/ تكقيع العقكبة عمى الجاني ك
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،  1999لإٌَ انؼمٕتاخ انمغى انؼاو  ، سٔاي نهطثاػح ٔاإلػالٌ ، تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ، اإلعكُذسٌح : ػٕض يذًذ  -1

 .538ص 

انذاس انجايؼٍح ، تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ، تٍشٔخ ، يثادئ ػهى اإلجشاو ٔانؼماب : ػٕض يذًذ ٔ يذًذ ركً أتٕ ػايش  -2

 .444ص ، 1989
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كمقداران   .(1)عميو كعقكبتو نكعا ن
 

ال " عمى انو  (15) في المادة رقـ 2003كقد نص القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة 
أما الدستكريف األردني كالمصرم فمـ يتطرؽ أم منيما  . (2).... " تكقع عقكبة إال بحكـ قضائي 

.  ليذا المبدأ كىذا يعد نقص يجب عمييما تفاديو 
 

كمف ثـ ال يجكز لمدكلة أف تمجأ إلى تنفيذ العقاب عمى مرتكب الجريمة إال بعد استصدار حكـ 
قضائي نيائي مف المرجع المختص يكشؼ عف كجكد الحؽ المعتدل عميو كيحدد العقكبة التي 

يخضع ليا مرتكب الجريمة تحديدان يتعمؽ بالكـ كالكيؼ معان كبالتالي ال عقكبة بدكف حكـ قضائي 
 .  (3)، كال حكـ بدكف دعكل جزائية ، استنادان إلى مبدأ الشرعية اإلجرائية 

 
كيبرر الطابع القضائي لمعقكبة أنو يشكؿ ضمانان أساسيان إلحتراـ الحقكؽ كالحريات الفردية ، 
فالعقكبة الجنائية تنطكم عمى مساس خطير بيذه كتمؾ ، كال شؾ أف أمثؿ طريقة لضماف 

احتراميا في مكاجية السمطات العامة ىك حصر تطبيقيا في أيدم القضاء بما يمثمو مف حيدة 
كنزاىة كخبرة قانكنية ، كىي إعتبارات ال تتكافر في أم جية إدارية أك فنية قد يعيد إلييا بالنطؽ 
بالعقكبة ، كمف ناحية أخرل ، فاف إنزاؿ العقكبة بكاسطة حكـ قضائي ىك الضماف الكحيد لمتحقؽ 

مف سالمة اإلجراءات السابقة عمى اإلدانة ، كىك الـز إلشعار الجميكر بالثقة في نظاـ إدارة 
كالحؽ أف احتكار السمطة القضائية تكقيع العقكبات  . (4)العدالة الجنائية ، كفي عدالة العقكبة 

عف - بكصؼ العقكبة صكرتو الرئيسية - الجنائية كالنطؽ بيا ىك ما يميز الجزاء الجنائي 
 . (5)صنكؼ الجزاءات القانكنية األخرل 
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 : (المساواة في العقوبة)مبدأ عمومية العقوبة : الفرع الرابع 
 

مف المسمـ بو أف مف أىـ خصائص القاعدة القانكنية خاصية أك صفة العمكمية كالتجريد ، 
كيصدؽ ذلؾ عمى القاعدة القانكنية الجنائية سكاء في شقيا الخاص بالتجريـ أـ شقيا الثاني 
الخاص بالجزاء ، كلذلؾ ، فإف العقكبة ، التي يخمقيا كيحددىا الشؽ الثاني مف شقي القاعدة 

الجنائية ، يجب أف تتصؼ بالعمكمية ، أم يجب أف تتقرر بالنسبة لجميع األفراد الذيف يتكاجدكف 
في ذات المركز القانكني ، أم الذيف يرتكبكف ذات الجريمة ، فال يجب أف يككف ىناؾ تفرقة 
 (1)بينيـ في العقاب، سكاء مف حيث نكعو أك مقداره ، بسبب مراكزىـ أك أكضاعيـ اإلجتماعية 

  .
 

"  عمى أف 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  (9)كقد نصت المادة رقـ 
الفمسطينيكف أماـ القانكف كالقضاء سكاء ال تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف 

 . (2)" أك الرأم السياسي أك اإلعاقة 
 

( 1/6) فقد أكد عمى ىذا المبدأ في المادة 1952أما بالنسبة لمدستكر األردني المعدؿ لسنة 
ف اختمفكا في العرؽ " بقكليا  األردنيكف أماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات كا 

  .(3)" أك المغة أك الديف 
 

" كالتي نصت عمى أف  (40)كما أف الدستكر المصرم أيضا أكد عمى ىذا المبدأ في المادة 
المكاطنكف لدل القانكف سكاء كىك متساككف في الحقكؽ كالكاجبات العامة ، ال تمييز بينيـ في 

 . (4)" ذلؾ بسبب الجنس أك األصؿ أك المغة أك الديف أك العقيدة 
 

كيقصد بمبدأ المساكاة الذم تخضع لو العقكبة ، المساكاة أماـ القانكف أم أف تككف العقكبة 
المنصكص عمييا في القانكف لمجريمة كاحدة بالنسبة لجميع الناس ال فرؽ بينيـ مف حيث المركز 

. (5)االجتماعي أك كضعيـ الطبقي أك رأييـ السياسي أك انتمائيـ الديني 
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لكف المساكاة في العقكبة ال تعني تساكيان في العقكبة المنطكؽ بيا ضد الجناة المقترفيف لذنب 
كاحد ، فيؤالء قد تتبايف ظركفيـ عمى نحك يجعؿ التطبيؽ المكحد لمعقكبة عمييـ بمثابة إخالؿ 

بؿ انحرافان بالعقكبة عف أىدافيا ، كمثؿ ىذا التبايف في الظركؼ يقتضي . بمبدأ المساكاة نفسو 
في العقكبة ، مما يستمـز مف القاضي عند تقدير العقكبة التي يقضي بيا   مف حيث –أحيانان تباينا ن

أف يراعى ظركؼ كؿ متيـ عمى حدة ، إعماالن لمبدأ تفريد العقكبات، ألف - نكعيا كمقدارىا 
المساكاة في العقكبة تعني إمكانية انطباؽ النص القانكني عمى الكافة ، كلكف تطبيؽ النص فعالن 

. (1)يتكقؼ عمى تقدير القاضي لظركؼ كقكع الجريمة كحالة المجـر طبقان لمبدأ تفريد العقكبات
 

أما بالنسبة لمشريعة اإلسالمية فإف مبدأ المساكاة في العقكبة لو مكانة ىامة سكاء مف حيث النص 
" عميو كمبدأ أك مف حيث تطبيقاتو الزاخرة في صدر التاريخ اإلسالمي ، كذلؾ كفقان لقكلو تعالى 

، كعف نبينا األكـر " يا أييا الناس إنا جعمناكـ شعبكان كقبائؿ لتعارفكا أف أكرمكـ عند اهلل اتقاكـ
 . (2)" ال فرؽ بيف عربين كعجمين إال بتقكل " صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 
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يعتبر ىذا المبدأ مف أىـ المبادئ كأحدثيا ظيكران في ميداف العقاب ، ذلؾ أف العقكبة المقررة 
نما تتراكح بيف حد  ف كانت معركفة مقدمان إال أنيا لـ تعد ثابتة كمحددة كا  لفعؿ جرمي معيف كا 
أدنى كحد أقصى ، بعبارة أخرل لـ تعد ىناؾ بالنسبة لمجريمة الكاحدة عقكبة ثابتة كمتساكية 

بؿ ظير بالتدريج نظاـ تفريد العقكبات ، أم تدرجيا في النكع كالمقدار . كبالنسبة لجميع الجناة 
حتى تتالءـ مع جسامة الجريمة كخطكرة الجاني ، كىذا ما يعرؼ بالتفريد العقابي ، سكاء كاف 

  .(1)تشريعيان أـ قضائيان ، أـ إداريان 
 

يراد بالتفريد التشريعي لمعقكبة بأنو ذلؾ الذم يتكاله المشرع نفسو ، كىك ما يتحقؽ عندما يقكـ ىذا 
األخير بتحديد كتقرير عقكبات متنكعة لمجريمة أخذان في اعتباره جسامتيا كظركؼ فاعميا أك 

المسئكؿ عنيا ، كمف أىـ مظاىرىا أف يحدد المشرع لمجريمة عقكبة ذات حد أدنى كحد أعمى ، 
كيمتـز القاضي بعدـ الخركج عنيا عند التطبيؽ العممي لمعقكبة ، أما التفريد القضائي لمعقكبة فيك 
الذم يتكاله القاضي باختيار ىذا األخير العقكبة المناسبة لمجاني كتكقيعيا عميو ، كذلؾ في حدكد 
السمطات أك الصالحيات التي يعترؼ بيا المشرع لمقاضي في ىذا المجاؿ ، كمف أىـ مظاىره 

منح القاضي قدران مف السمطة التقديرية كىك بصدد تقدير العقكبة المناسبة لمحالة المعركضة عميو 
 .
 

أما التفريد اإلدارم أك التنفيذم لمعقكبة فيك الذم تقـك بو كتطبقو الجية اإلدارية القائمة باإلشراؼ 
عمى المؤسسات أك المنشأت المختصة بتنفيذ العقكبة ، كذلؾ دكف الرجكع في ذلؾ إلى المحكمة 

التي أصدرت الحكـ كحددت فيو نكع كمقدار العقكبة ، كمف أىـ مظاىره العفك الخاص الذم 
. (2)يمنحو رئيس الدكلة لبعض الجناة 

 
مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني  (8)كمف تطبيقات ىذا المبدأ نأخذ مثالن ما كرد في المادة 

 ، كالذم قسـ الجرائـ مف حيث جسامتيا إلى ثالثة أنكاع ، جنايات كىي األكثر 2001لسنة 
مف نفس  (9،10،11)جسامة ثـ الجنح كأخيرا المخالفات ، كقد نص في المكاد 
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المشركع عمى العقكبات المترتبة عمى ىذه الجرائـ متدرجة في نكعيا كمقدارىا حسب جسامة 
: تتحدث عف الجنايات كىي الجرائـ المعاقب عمييا بالعقكبات اآلتية  (9)الجريمة ، فالمادة 

عف ثالث سنكات كال تزيد عمى خمس  ال تقؿ مدتو  المؤقت الذمد كالسجفاإلعداـ كالسجف المؤب
تتحدث  (10 )مادةكاؿ. ة ، كنالحظ ىنا أف المشرع كضع حد أعمى كحد أدنى لمعقكبة عشرة سف

الذم تزيد مدتو عف أسبكع كال  الحبس :  ىي الجرائـ المعاقب عمييا بالعقكبات اآلتيةكالجنح عف 
فتتحدث عف ( 32)مادة أما اؿ. تتجاكز خمسيف دينار التي  ، كالغرامةسنكاتث ثالتتجاكز 

 التي ال الغرامةبالحبس الذم ال تزيد مدتو عف أسبكع كىي الجرائـ المعاقب عمييا كالمخالفات 
 أضاؼ عقكبة 2010 ، كيذكر أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة دينار خمسيف تجاكزت

السجف مدل الحياة في الجنايات ، كأضاؼ أيضا عقكبة العمؿ لممصمحة العامة في الجنح ، كلـ 
  .يعتبر الحبس احد العقكبات المعاقب عمييا في المخالفات 

 
كذلؾ يتضح ذلؾ مف خالؿ إعطاء القاضي سمطة تقديرية في اختيار العقكبة المناسبة عمى 

 مثاؿ ذلؾ الفقرة الرابعة مف 2010الجاني في العديد مف مكاد مشركع قانكف العقكبات لسنة 
الحبس أك الغرامة التي ال تزيد عف نصؼ " الخاصة بالشركع كالتي تنص عمى أف  (38)المادة 

الحد األقصى لعقكبة الحبس أك الغرامة المقررة لمجريمة إذا كانت العقكبة المقررة لمجريمة الحبس 
حيث يتضح مف خالؿ ىذا النص إعطاء المشرع لمقاضي سمطة تقديرية في اختيار " أك الغرامة 

( 1)العقكبة المناسبة لمجاني كىي ىنا الحبس أك الغرامة عند شركعو في ارتكاب جناية أك جنحة 

 .
 

 فنذكر مثاؿ عمى تطبيقات مبدأ التفريد العقابي 1960 لسنة 16أما قانكف العقكبات األردني رقـ 
حيث قسـ العقكبات إلى عقكبات جنائية كعقكبات جنحية  (14،15،16)ما كرد في المكاد رقـ 

 . (2)كعقكبات تكديرية حسب درجة جسامة الجريمة المرتكبة  
 

 ، كنذكر مثاالن عميو 1937 لسنة 58أيضا أخذ بمبدأ تفريد العقكبة قانكف العقكبات المصرم رقـ 
 .(3)كالتي قسمت الجرائـ مف حيث الجسامة إلى جنايات كجنح كمخالفات (9،10،11)المكاد 
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: تناسب العقوبة مع الجريمة : الفرع السادس 



 
إف مف حسف السياسة الجنائية أف تتناسب العقكبة مع جسامة الجريمة ، لتحقيؽ العدالة كمكافحة 

رضاء شعكر الناس  شاعة األمف كاالستقرار في المجتمع كا  ظاىرة اإلجراـ كردع المجرميف ، كا 
 .  (1)بالعدالة كنشر الطمأنينة بينيـ 

 
إذا كانت العقكبة ىي رد الفعؿ حياؿ الجريمة كالمجـر فال بد كأف تقابؿ ما كقع كليس بما سيقع 
في المستقبؿ ، فجسامة الجريمة كشخص المجـر ىما معياراف إلختيار العقكبة كرد فعؿ لمجريمة 

(2)  . 
 

يجب عمى المشرع أف يراعي عند تعييف العقكبة كتحديد مقداراىا أنيا تكفؿ تحقيؽ األغراض 
كايضان أف تككف عادلة كىي ال تككف كذلؾ إال إذا كانت متناسبة مع  . (3)المتكخاة مف تطبيقيا 

 .  (4)جسامة الجريمة كدرجة خطكرة مرتكبيا 
 

كيجب أف تككف العقكبة متناسبة مع جسامة الجريمة مف ناحية ، كمع خطيئة المجـر مف ناحية 
أخرل ، فكمما كاف الضرر الذم أحدثتو الجريمة جسيمان ، كمما كانت العقكبة أكثر شدة ، ككذلؾ 
، مثاؿ ذلؾ العقكبة التي تفرض عمى الجاني  تتناسب مع جسامة الخطيئة التي ارتكبيا المجـر

عندما يرتكب فعمو اإلجرامي قصدان ، أشد مف العقكبة التي تفرض عميو عندما يرتكب فعمو خطأن 
(5)  . 
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-  ،ػًاٌ 1ششح لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ انمغى انؼاو ، داس ٔيكرثح تغذادي نهُشش ٔانرٕصٌغ ،غ: يذًذ ػهً انغانى ػٍاد انذهثً - 1

 .442 ، ص1993األسدٌ 
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 2001مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (332)مادة كمف تطبيقات ىذا المبدأ مثالن اؿ
 يعاقب بالسجف مدة ال تزيد عمى خمس سنكات عمى السرقات التي تحصؿ" كالتي تنص عمى انو 

الكسر  ممحقاتو إذا تـ دخكؿ المكاف بكاسطة التسكر أك مسككف أك معد لمسكنى أك أحدفي مكاف 
ذلؾ ة أك غير أك استعماؿ مفاتيح مصطنعة أك انتحاؿ صفة كاذبة أك ادعاء القياـ بخدمة عاـ

  . (1)" ع مف كسائؿ الخدا
 

كالتي تنص  (361) نذكر مثالن المادة 1960 لسنة 16كبالنسبة لقانكف العقكبات األردني رقـ 
كؿ مف ألقى غائطان أك ما ىك في حكمو مف النجاسو يعاقب بالحبس مف ستة أشير " عمى انو 

 . (2)" إلى سنة كبالغرامة مف عشريف دينار إلى خمسيف دينار
 

كؿ " بقكليا  (268) فنأخذ مثالن نص المادة 1937 لسنة 58أما قانكف العقكبات المصرم رقـ 
مف ىتؾ عرض إنساف بالقكة أك التيديد أك شرع في ذلؾ يعاقب باألشغاؿ الشاقة مف ثالث سنيف 
ذا كاف عمر مف كقعت عميو الجريمة المذككرة لـ يبمغ ستة عشر سنة كاممة أك كاف  إلى سبع ، كا 

يجكز إبالغ مدة العقكبة إلى أقصى  (267)مرتكبيا ممف نص عنيـ في الفقرة الثانية مف المادة 
ذا اجتمع ىذاف الشرطاف معا يحكـ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة  " الحد المقرر لألشغاؿ المؤقتة، كا 

(3) .
 

نالحظ عمى كؿ األمثمة التي أكردناىا مراعاة المشرع لمبدأ التناسب بيف العقكبة كالجريمة المرتكبة 
. ، بحيث أف العقكبات المذككرة أنفان مناسبة لمجرائـ المرتكبة 

 
كىكذا يجد الباحث أف المشرع عمؿ جاىدان مف اجؿ تحقيؽ العدالة كالتكازف في المجتمع مف اجؿ 

. إصالحو 
 

كبعد البحث في مفيـك كخصائص العقكبة ، ال بد مف استكماؿ دراسة ىذا الفصؿ بدراسة أىداؼ 
. كمراحؿ تطكر العقكبة 
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  :أىداف العقوبة ومراحل تطورىا: المبحث الثاني 
 

ال غنى عف استظيار الغايات المرجكة مف العقكبة ، فالعقكبة لـ تقر لذاتيا بؿ ىناؾ أىداؼ 
، كال بد لممجتمع مف كضع قكاعد ليتبعيا أفراده في سمككيـ  (المطمب األكؿ)كضعت مف اجميا 

مع بعضيـ أك في سمككيـ تجاه المجتمع ذاتو ، فمف ىنا ظيرت عدة مدارس فقيية تتحدث عف 
 . (المطمب الثاني )نظرتيا لمعقكبة 

 
: أىداف العقوبة : المطمب األول 

 
أف التالـز بيف كؿ مف الجريمة كالعقكبة أمر منطقي ، كذلؾ ألف الجريمة إنما ىي سمكؾ إجرامي 

يحظره النص القانكني الجنائي ، بحيث يقرر لو جزاءان جنائيان ، إذ يتبيف لنا أنو كمما تحقؽ 
السمكؾ اإلجرامي ، ال بد مف تكافر أثار مختمفة مترتبة عمى ىذا السمكؾ ، كمف أىـ ىذه األثار 

 . (1)تكقيع الجزاء الجنائي ، الذم تعد العقكبة مف أقدـ صكر ىذا الجزاء 
 

 ، ثـ (2)منذ بدء التاريخ كلغاية ما قبؿ الثكرة الفرنسية تمثمت العقكبة في االنتقاـ الفردم أك الثأر 
تطكر اليدؼ مف العقكبة بعد ذلؾ إلى االنتقاـ الجماعي ، الذم يعتمد عمى الديف أحيانان ، كمع 

 . (3)تطكر العالقات البشرية أصبح يعتمد عمى كؿ مف الديف كالسياسة 
 

كميما تباينت أغراض العقكبة في المجتمعات القديمة كالحديثة فإنيا ترمي في األساس إلى 
ف ظيرت في نماذج كصكر متنكعة تطكرت بتطكر المجتمع  مكافحة الجريمة كتحقيؽ العدالة ، كا 

الجماعي ، إلى التكفير ، إلى الردع إلى فكرة  البشرم، فمف مرحمة االنتقاـ الفردم، إلى االنتقاـ
اإلصالح كالتأىيؿ ، سمسمة متصمة الحمقات امتزجت فييا مجمؿ ىذه األىداؼ كفؽ الظركؼ 

. كالكاقع االجتماعي 
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كفرض العقكبة يكمف في فكرة تحقيؽ العدالة حتى لك كاف يستشؼ مف الظاىر أف األمر يتناكؿ 
يالمو كردعو ، أك ردع غيره عف الجريمة ، كفي األحكاؿ التي استمزمت فييا  إدانة الجاني كا 
الجماعة تكقيع الجزاء الصاـر عمى مف يخالؼ حكـ القانكف ، فإف ذلؾ لـ يجردىا مف تكخي 

. العدالة سكاء تمثمت في العدالة اإلليية أك العدالة البشرية
 

كفي العصر الحديث كمع تأثر العقكبة بالمدارس الفقيية كالمدرسة الكضعية كحركة الدفاع 
االجتماعي كتطكر الفكر اإلنساني طغت الجكانب اإلصالحية في مضمكف العقكبة ، كمع ذلؾ 
فإف فكرة الردع لـ تفنى منيا ، فبقيت أىداؼ الردع العاـ مف ضمف السياسة الجزائية لمكافحة 
اإلجراـ ، كذلؾ لـ تزؿ فكرة الردع الخاص مف أىـ كأبرز الخصائص ليذه السياسة التي تتجو 

. إلى عالج الخطكرة اإلجرامية لدل الجاني أك استئصاليا مف جذكرىا 
 

كيتعيف القكؿ أف ىذه األغراض ال يمكف فصميا عف بعضيا البعض ، فيي مكممة لبعضيا ، كما 
ليس ىناؾ تناقض بينيا ، سكاء حققتيا بأسمكب مباشر أك غير مباشر، فأم عممية تأىيمية ال 

رساء العدؿ كالمساكاة بيف أفراد الجماعة ، كرغـ أف  تخرج عف إطار مكاجية الخطكرة اإلجرامية كا 
حركة الدفاع االجتماعي الحديث رفضت اعتبار العدالة أك الردع العاـ غرضان لمعقكبة ، فإنيا 

اعتبرت تأىيؿ المجـر ىك السبيؿ إلى حماية كؿ مف المجتمع كالفرد مف اإلجراـ إذ أف مف شأف 
. ذلؾ أف يقييما شر ارتكاب جريمة أخرل 

 
كفي مجاؿ تبرير العقكبة ال بد مف تكقيعيا عمى شخص تتكافر بحقو المسؤكلية الجزائية حتى 
يمكف القكؿ بجدكاىا ، فال جداؿ بشأنيا بالنسبة لممجانيف كالصغار كعديمي اإلرادة ، إذ تنتفي 
العمة مف كجكدىا في مثؿ ىذه الحاالت ، كاف كانت تتخذ بعض التدابير لمكاجيتيا ، كالحجز 
في مأكل عالجي أك في مؤسسات متخصصة كالمدارس اإلصالحية ، كعمى العكس تفرض 

العقكبة عمى الجاني المدرؾ لماىية كعكاقب فعمو اإلجرامي ، كاف كانت الظركؼ المحيطة بكؿ 
 .  (1)مف الجريمة كالجاني تخفؼ أك تشدد مف مقدارىا 

 
أف تحديد أغراض العقكبة ىك السبيؿ المنطقي إلى تبريرىا كاإلقرار لممجتمع بشرعية االلتجاء إلييا 

يذاء كحرماف مف حؽ ذم أىمية اجتماعية ، كلذلؾ  ، ذلؾ أنيا في ذاتيا إيالـ ، أم شر كا 
 

 -------------------------------------------------
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نما تبرر بالنظر إلى األغراض االجتماعية التي تستيدفيا ،  لـ يكف سائغا تبريرىا في ذاتيا ، كا 
كلتحديد أغراض العقكبة أىمية ثانية، فيك الذم يتيح كضع أحكاميا كتطبيقيا كتنفيذىا عمى 

الكجو الصحيح ، فالعقكبة نظاـ اجتماعي ال ينتج فائدتو لممجتمع إال بقدر ما يتجو إلى تحقيؽ 
أغراضو ، ككؿ انحراؼ عنيا يعني في ذاتو ضرر اجتماعيان ، كلذلؾ تعيف عمى الشارع أف يرسـ 

سياستو العقابية في ىذه األغراض ، كتعيف عمى القاضي أف يطبؽ أحكاـ العقكبات في ىذا 
الضكء كذلؾ ، كقكاعد تنفيذ العقكبة أظيرت أىمية تحقيؽ العقكبة ألىدافيا ، فقد أستخمصت 
النظريات العقابية الحديثة ىذه القكاعد عمى نحك يكفؿ تكجيو التنفيذ العقابي إلى تحقيؽ ىذه 

الحديث " عمـ العقاب"األغراض في شخص كؿ محككـ عميو ، كمف مجمكع ىذه النظريات نشأ 
(1) . 
 

كاليدؼ األخير لمعقكبة ىك حماية الحقكؽ كالمصالح التي قدر الشارع جدارتيا بالحماية الجنائية 
، كلكف العقكبة تسعى إلى إدراؾ ىذا اليدؼ عف طريؽ أغراض قريبة ليا " مكافحة اإلجراـ"، أم 

يعد تحقيقيا بمثابة الكسيمة إلى بمكغ ذلؾ اليدؼ ، كأغراض العقكبة متنكعة، كمف السائغ تأصيميا 
. معنكم ، ىك تحقيؽ العدالة ، كنفعي ، ىك الردع بنكعيو العاـ كالخاص : بردىا إلى نكعيف 

 
: ليذا سكؼ نتناكؿ كؿ غرض مف ىذه األغراض في فرع مستقؿ عمى التكالي 

 
:  اليدف المعنوي لمعقوبة : الفرع األول 

 
:  يتمثؿ اليدؼ المعنكم لمعقكبة بتحقيؽ العدالة 

 
المقصكد بتحقيؽ العدالة أف الجريمة عدكاف عمى العدالة كقيمة اجتماعية ، كىي كذلؾ عدكاف 
عمى الشعكر بيا المستقر في ضمير األفراد ، كمرجع ىذه الصفة إلى ما تنطكم عميو مف ظمـ 
باعتبارىا حرمانان لممجني عميو مف حؽ لو ، كتيدؼ العقكبة إلى محك ىذا العدكاف في شقيو ، 

كالشؽ األكؿ مف . بأف تعيد لمعدالة كقيمة اعتبارىا االجتماعي كترضي الشعكر بيا الذم ظمـ 
، ذلؾ أف الجريمة قد أخمت بيذا التكازف  " التكازف القانكني" ىذه الكظيفة يقـك عمى فكرة إعادة 

 
 -------------------------------------------------
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بما أنزلتو مف شر ، فيأتي شر العقكبة ليعيد التكازف مف جديد ، كىذا الشؽ يكفؿ صيانة قيمة 
أخالقية يتعيف أف تظؿ ليا في المجتمع أىميتيا ، كىك باإلضافة إلى ذلؾ يعيد إلى القانكف ىيبتو 
كلمسمطات المنكط بيا تنفيذه احتراميا بعد أف أخمت الجريمة بيما معان ، أما الشؽ الثاني مف ىذه 

 . (1)الكظيفة فيكفؿ أرضاء شعكر اجتماعي يتأذل بالجريمة كيتطمب اإلشباع في صكرة العقكبة 
 

كليذا الغرض أىمية إجتماعية مممكسة ، فإرضاء العقكبة شعكر المجني عميو ، كالمشاعر العامة 
، يكفؿ استبعاد جانب مف العكامؿ اإلجرامية ، كاستناد ىذا الغرض إلى فكرة المسؤكلية يكجو 
العقكبة إلى تمقيف المحكـك عميو الشعكر بالمسؤكلية قبؿ المجتمع فيكجيو ذلؾ إلى السمكؾ 

رضاء المشاعر العامة لدل المجتمع يكفؿ االستعداد لتقبؿ المجـر بيف  االجتماعي السميـ ، كا 
 .  (2)صفكفو عندما تنقضي العقكبة فيتحقؽ بذلؾ تأىميو 

 
:  اليدف النفعي لمعقوبة : الفرع الثاني

 
: يتمثؿ ىذا اليدؼ في الردع العاـ كالردع الخاص نذكرىما عمى التكالي 

 
  :الردع العام : أواًل 

 
يراد بالردع العاـ إنذار الناس كافة عف طريؽ التيديد بالعقاب بسكء عاقبة اإلجراـ كي ينفرىـ 

كي  بذلؾ منو ، كتقـك فكرة الردع العاـ عمى مكاجية الدكافع اإلجرامية بأخرل مضادة لألجراـ
كلمردع العاـ أىمية أساسية ذلؾ أف الدكافع . تتكازف معيا أك ترجح عمييا فال تتكلد الجريمة 

اإلجرامية تتكافر لدل اغمب الناس ، كىي بقايا نكازع نفسية تنبع عف الطبيعة البدائية لإلنساف ، 
ككانت لإلنساف األكؿ أىـ أسمحتو في اجتياز طريقو العسير في إشباع حاجاتو ، ككانت مف ىذه 
ذا كانت المدنية قد جعمت اإلنساف الحديث في غير حاجة مشركعة إلييا  الكجية ذات نفع لو ، كا 

إجراما  " كىذه الدكافع تخمؽ في المجتمع  . ، فاف ذلؾ ال ينفي كجكدىا
 
 

 -------------------------------------------------
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، كالتطكر العادم ليذا النكع مف اإلجراـ ىك أف يتحكؿ إلى إجراـ فعمي ، كالعقكبة ىي " كامنان 
 . (1)الحائؿ دكف ىذا التحكؿ ، كليا مف ىذه الكجية دكر اجتماعي أساسي 

  
كقد انتقد اعتبار الردع العاـ غرضان لمعقكبة بأنو يميؿ بيا إلى القسكة ، إذ تزداد فاعمية التيديد 
بالعقكبة كمما ازدادت شدتيا ، كقيؿ كذلؾ باصطدامو بالمنطؽ ، إذ ال يجكز إيالـ إنساف مف 

كقد ذىب جانب مف الفقو الجنائي العربي إلى أف . اجؿ التأثير عمى غيره ، كىك ال شأف لو بو 
ىذه االنتقادات غير صحيحة ، فالردع العاـ ال يقكد إلى القسكة في العقاب ، فقد أثبتت التجربة 
أف العقكبة القاسية ال تحقؽ الردع العاـ ، إذ غالبان ما يتردد القضاء في النطؽ بيا كيجتيد في 

التماس أسباب التبرئة منيا ، فينشأ األمؿ في ارتكاب الجريمة كتفادم عقابيا ، أما القكؿ بأنو ال 
يسكغ إيالـ شخص مف أجؿ التأثير عمى غيره فيك مغالطة ، إذ أف استيداؼ ىذا الغرض ال 

كالشريعة اإلسالمية عرفت . ينفي سند استحقاؽ اإليالـ في العدكاف عمى حقكؽ يحمييا القانكف 
.  فكرة الردع العاـ مف خالؿ العديد مف القكاعد كمنيا القاتؿ يقتؿ 

 
  :الردع الخاص : ثانيًا 

 
يعني الردع الخاص عالج الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخص المجـر عمى المجتمع كاالجتياد 

في استئصاليا ، كلمردع الخاص طابع فردم  إذ يتجو إلى شخص بالذات ليغير مف معالـ 
كىك مف ناحية أخرل يفترض االعتداد ، شخصيتو كيحقؽ التالؼ بينيا كبيف القيـ االجتماعية

كلمردع الخاص صمة كثيقة . بالظركؼ الفردية كيجتيد في المالئمة بيف أساليبو كىذه الظركؼ 
بنظرية الخطكرة اإلجرامية باعتبارىا مكضكع أساليبو ، كلذلؾ كاف كؿ منيما كاضعان في اعتباره 
السمكؾ المستقبمي لممجـر ، فإذا كانت الخطكرة اإلجرامية ىي احتماؿ إقداـ المجـر عمى جريمة 

كثمرة الردع الخاص ىي تأىيؿ . تالية ، فاف ىدؼ الردع الخاص ىك القضاء عمى ىذا االحتماؿ
كيعني التأىيؿ كضع المحكـك عميو في مركز يقره القانكف ، كيقتضي ذلؾ تكفير . المحككـ عميو

. عناصر ىذا المركز لو، بإمداده باإلمكانيات التي تتيح لو شغمو كالكسائؿ التي تتيح لو البقاء فيو
كيعني التأىيؿ في صياغة أخرل أف يخمؽ لدل المحكـك عميو اعتياد سمكؾ الطريؽ المطابؽ 

. لمقانكف، كىذه الصمة بيف الردع الخاص كالتأىيؿ تسمح باستعماليما كمترادفيف 
 

 -------------------------------------------------
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كيتعيف الجمع بيف ىذه األغراض كاالجتياد في تحقيقيا جميعان كالتنسيؽ فيما بينيا، فمكؿ مف 
كال يحكؿ الجمع . األىمية ما يجعؿ التضحية بو أمرا غير مقبكؿ، ثـ انو ال تناقض في اجتماعيا

كتذىب . كالتنسيؽ بيف ىذه األغراض دكف ترجيح احدىا إذا ثبت انو يربك عمى سائرىا أىمية
اآلراء الحديثة إلى ترجيح الردع الخاص عمى الغرضيف اآلخريف ، أما ترجيحو عمى إرضاء 

العدالة فألف لو دكرا نفعيان مممكسان في حيف يقتصر إرضاء العدالة عمى ككنو مجرد تكقير لقيمة 
معنكية، كترجيحو عمى الردع العاـ يفسره انو يكاجو خطكرة فعميو ، إذ ىي صادرة عف شخص 
ارتكب الجريمة فعالن ، في حيف يكاجو الردع العاـ خطكرة كامنة احتمالية، إذ مصدرىا جميكر 

كلكف ىذا الترجيح ال . الناس الذيف يخشى احتذائيـ مثؿ المجـر ، كقد ال يفعؿ غالبيـ ذلؾ 
نما يتعيف أف ترسـ السياسة العقابية  يجكز البتو أف يصؿ إلى درجة إىدار الغرضيف اآلخريف ، كا 

.  (1)عمى كجو يحظى فيو كؿ غرض بنصيبو الصحيح مف األىمية
 

لذلؾ يجب أف يكظؼ األلـ المقصكد مف العقكبة إلصالح الجاني ، كما ينبغي التأكيد عمى 
جكىر العقكبة كاأللـ المستيدؼ منيا بأنو مرتبطان بالجريمة المرتكبة فعالن ، فألـ العقكبة ال ينزؿ 

كخير دليؿ عمى ذلؾ أف ألـ . إال بعد كقكع الجريمة ككأثر ليا ألنيا إحدل صكر الجزاء الجنائي 
بالجريمة الكاقعة ، كبعبارة أدؽ بالجسامة الذاتية لمجريمة، إذ يضع  العقكبة يرتبط كمان كنكعا ن
المشرع أماـ القاضي عقكبة تدكر بيف حد أقصى كحد أدنى حتى يتمكف القاضي مف تحديد 

أنسب نقاط التكازف بيف الجسامة الذاتية لمجريمة كما قررىا المشرع كخطكرة الجاني كما قررىا 
القاضي ، كمعنى ذلؾ أف خطكرة الجاني قد تؤخذ في االعتبار ، لكف في المقاـ األكؿ في تقدير 

.  العقكبة إنما ينظر لجسامة السمكؾ ذاتو 
 

مما يضفي عمى - كاأللـ المقصكد في العقكبة ينفذ كرىان عمى المحككـ عميو كاستقالالن عف إرادتو
 .   (2)العقكبة أكثر درجات السمك 

 
كانت الغاية مف العقكبة قديمان االنتقاـ مف الجاني ، ثـ اعتبر مف إغراضو دفع الجاني إلى 
التكفير عف ذنبو ، كبعد ذلؾ تعاقبت الجيكد العممية لتحديد أغراض العقكبة ، فتكصمت  

 
 --------------------------------------------
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المدرسة التقميدية األكلى لتحديدىا بالردع العاـ ، ثـ جاءت المدرسة التقميدية الجديدة ، لتضيؼ 
تحقيؽ العدالة إلى الردع العاـ ، كتمى ذلؾ ظيكر المدرسة الكضعية التي حددت الردع الخاص 

 .  (1)كحده غرضان لمتدابير االحترازية التي دعت إلى إحالليا محؿ العقكبة 
 

كأخيرا برزت المدارس الكسطية ، فجمعت بيت األغراض الثالثة لمعقكبة ، التي تكصمت إلييا 
الجيكد العممية السابقة ، كعمدت إلى التنسيؽ بينيا في تكجيو العقكبة أك باألحرل تكجيو الجزاء 

كذلؾ بإرضاء . بما ينطكم عميو مف عقكبات كتدابير ، إلى مكافحة الجريمة عمى النحك األفضؿ 
صالح المجـر  شعكر المجني عميو المتضرر مف الجريمة كالشعكر االجتماعي المتأذم منيا ، كا 
إف كاف قابالن لإلصالح أك عزلو عف المجتمع إف لـ يكف قابالن لإلصالح ، كردع الغير بحممو 
عمى التفكير بما سيصيبو مف الـ أك أذل إذا أقدـ عمى ارتكاب الجريمة ، كاف كاف إصالح 

 . (2)المجـر ىك نقطة االرتكاز لمنظاـ العقابي الحديث 
 

يرل الباحث أف اليدؼ األساسي لمعقكبة في التشريعات الجنائية الحديثة يتمثؿ بإصالح كتأىيؿ 
الجاني إلدماجو بالمجتمع ليصبح مكاطنان صالحان مثمو كمثؿ باقي المكاطنيف في الدكلة ، كبالتالي 
إذا اجتمعت باقي األىداؼ التي ذكرىا الباحث سابقان مع ىذا اليدؼ األساسي ال بد مف الكصكؿ 

. إلى الغاية الحقيقية مف العقكبة كىي تقميؿ عدد الجرائـ إلى اقؿ ما يمكف 
 

بعد البحث في أىداؼ كغايات العقكبة يتكجب دراسة المراحؿ المختمفة التي مرت بيا العقكبة 
. عبر العصكر كالتي أدت إلى تطكرىا كتغير النظرة إلييا مف مرحمة إلى أخرل 
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: مراحل تطور العقوبة : المطمب الثاني 
 

ال بد مف دراسة المدارس الفقيية التي نشأت عمى يد عدد مف الفقياء البارزيف الذيف أكضحكا 
. رؤيتيـ في العقكبة حتى يمكف معرفة كيفية تطكرىا 

 
: المدرسة التقميدية األولى : الفرع األول 

 
ركح القكانيف " تاريخ نشر كتاب 1748منذ منتصؼ القرف الثامف عشر بالذات في المدة مف سنة 

 تاريخ صدكر قانكف العقكبات البمغارم ، ظيرت مدرسة تسمى 1813لمكنتسيكيك ، كحتى سنة " 
مدرسة تقميدية بزعامة االيطالي شيزارم بكاريا ، كاالنجميزم بنتاـ كاأللماني فكيرباخ ، كيعكد 
الفضؿ في نشأت المدرسة التقميدية إلى الثكرة الجنائية األكلى التي تزعميا الفقيو االيطالي 

، عمى النظـ العقابية القديمة ، ككاف اليدؼ منيا تخفيؼ العقاب ، حيث ضمنيا  (شيزارم بكاريا)
، مما أدل إلى إحداث دكيان كصدلن كاسعان 1764الذم صدر سنة " في الجرائـ كالعقكبات"مؤلفة 

.  (1)في دكؿ الكتمة األكركبية 
 

كقد سميت ىذه المدرسة بالتقميدية ، ألنيا ال تكرد في الظاىر عمى األقؿ أم انقالب عميؽ في 
كتقكـ ىذه المدرسة عمى أساسيف األكؿ أف الجريمة فكرة قانكنية . الحمكؿ القديمة لمشكمة الجريمة 

. (2)مجردة كمكضكعية كالثاني أف الفرد بحسب األصؿ حر باختيار العمؿ الذم يأتيو 
 

احدىما التخفيؼ مف القسكة التي تميزت بيا العقكبات : كتتركز أىداؼ ىذه المدرسة في ىدفيف 
كاألخر تحديد سمطة . حتى ذلؾ العصر كما يستتبعو مف استبعاد التعذيب مف األصكؿ الجزائية 

القاضي في أضيؽ نطاؽ ؛ لمقضاء عمى تحكمو كاستبداده كحصرىا في تطبيؽ نصكص القانكف 
قرار المساكاة بيف مف يرتكبكف الجرائـ   .  (3)، كا 
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مذىب التناسب بيف العقكبة كالجريمة ، كمذىب العقكبة : ينقسـ أنصار ىذه المدرسة بيف مذىبيف 
. الرادعة ، كسيشير إلييما الباحث عمى التكالي 

 
: مذىب التناسب بين العقوبة والجريمة : أوال 
  

 الذم يرتكز في مذىبو ىذا عمى فكرة ايرجع الفضؿ في تأسيس ىذا المذىب إلى بيكار م
الضركرة كمؤداىا أف الدكلة ، كقد آؿ إلييا الحؽ في تكقيع العقكبة تنفيذان لما ابـر بينيا كبيف 
المكاطنيف مف عقد اجتماعي عمى النحك الذم ابتكره ركسك ، أصبح مف الكاجب عمييا أف 

تستيدؼ مف كراء استخداميا لمعقكبة المنفعة العامة ، كذلؾ الف العقكبة ال تعدك أف تككف كسيمة 
دفاع تدرء بيا الجماعة عف نفسيا مستقبال كقكع جريمة مماثمة لمجريمة التي كقعت ، سكاء مف 

.  جانب الجاني نفسو أك مف جانب غيره 
 

كمف ثـ فاف الردع العاـ كالردع الخاص ىما غاية الجماعة مف استخداـ العقكبة ككسيمة لمدفاع 
كمف ىذا يتضح لنا أف فكرة العقكبة رىف بفكرة الضركرة ، فالضركرة كال . عف كيانيا كاستقرارىا 

مصمحة )غيرىا ىي التي أكجدت مف الصدمة التي تحدثيا العقكبة كمف التضاد بيف المصالح 
فكرة المنفعة العامة ، كعمى ىذه الفكرة ترسي العدالة  (الجماعة كمصمحة مرتكب الجريمة

  .(1) اإلنسانية قكاعدىا
 

إذف يجب أف تؤسس الجماعة حقيا في العقاب عمى أساس المنفعة العامة ،  سكاء حينما تحدد 
. األفعاؿ التي تخضع لمتجريـ ، أك حينما تحدد نكع العقكبات المقررة ليذه األفعاؿ كمقدارىا 

فيجب في الحالة األكلى قصر التجريـ عمى األفعاؿ الضارة بالصالح العاـ ، بينما يجب عمييا 
في الحالة الثانية أال تسرؼ في تقدير العقكبة فتتجاكز مقدار ما أحدثتو الجريمة مف ضرر 
. (2)لمجماعة حتى ال تخرج عمى ما تقتضيو الضركرة التي عمييا تؤسس فكرة المنفعة العامة 
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: مذىب العقوبة الرادعة : ثانيًا 
 

يتزعـ ىذا المذىب المفكراف بنتاـ كفكيرباخ الذيف اسسى العقكبة عمى فكرة النفعية االجتماعية، 
أم عمى أساس ما تحققو العقكبة لمجماعة مف منفعة دكف التقيد بما تمميو فكرة العقد االجتماعي 

 السابؽ ، بمف حصر لمعقكبة في نطاؽ التناسب بينيا كبيف الجريمة كما أكضحنا في المذه
 – أيا كاف الباعث عميو–فيؤسس بنتاـ فكرتو عمى أساس انو ال معنى ألم إجراء يتخذه اإلنساف 

حيث أف الفضيمة نفسيا ال يمجأ إلييا اإلنساف إال . إال إذا كاف يستيدؼ مف كراءه تحقيؽ منفعة 
ليذا . ألنو يحقؽ لنفسو مف كرائيا منفعة تتحصؿ في الشعكر بالراحة النفسية كالطمأنينة الركحية

كنقطة االرتكاز لدل ىذا الفقيو أف العقكبة بدكرىا يحب أف . فالمنفعة ىي التي تحرؾ اإلنساف 
ال فقدت مبرراتيا . يككف مف كراء التجاء الجماعة إلييا منفعة اجتماعية  كلما كانت العقكبة . كا 

كما أنيا مصدر ضرر يحيؽ . مصدر ضرر يمحؽ بالجاني كيتمثؿ في إلحاؽ األذل كاإليالـ بو
بالجماعة كيتمثؿ فيما تبذلو مف جيد كما تنفقو مف نفقات في سبيؿ تنفيذ العقكبة بالجاني ، فمف 

الكاجب أف ال تمجأ إلييا إال إذا كاف في ذلؾ منفعة ليا ، ليذا سمي ىذا المذىب بالمنفعة 
. االجتماعية 

 
ذا كاف بيكاريا يرل انو يكفي لتحديد جسامة العقكبة أف يفكؽ أذاىا الفائدة التي يبتغييا الجاني  كا 

مف الجريمة ، فاف بنتاـ يذىب ابعد مف ذلؾ فيعمف أف العقكبة ال تحقؽ لمجماعة نفعا إال إذا 
اتسمت بالقسكة التي تجعؿ كؿ شخص عمى بينة مف انو إذا أقدـ عمى ارتكاب الجريمة فانو 

سيخضع لعقكبة يفكؽ أذاىا المنفعة التي يبتغي تحقيقيا مف كراء الجريمة تفكقا يجبره عمى أف 
كبيذا يخمص ىذا المفكر إلى أف العقكبة الرادعة كحدىا كفيمة . يحجـ عف ارتكاب الجريمة 

. بتحقيؽ الردع العاـ
 

فإذا . أما المفكر األلماني فكير باخ فيرل أف الردع يجب أف ينصرؼ إلى الجانب النفسي لمجاني 
كاف الدافع النفسي إلى الجريمة يتمثؿ دائما في المذة التي يستشعرىا الجاني مف كراء إرضاء 

إحدل شيكتو بارتكابو لمجريمة ، فاف مف الكاجب أف تككف العقكبة مف القسكة بحيث تمنعو مف 
اإلقداـ عمى ارتكاب الجريمة إذا كازف بيف العقكبة المقررة ليا كالمذة التي ستعكد عميو مف ارتكابيا 

 (1 ) ىي الردع بكاسطة – لدل ىذا المفكر –كليذا فالغاية مف العقكبة . 
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. اإلكراه النفسي ، كال يتحقؽ الردع إال إذا كانت العقكبة قاسية كجسيمة
 

 بمذىب النفعية 1810كقد تأثر المشرع الفرنسي في قانكف العقكبات الفرنسي الصادر عاـ 
. االجتماعية عمى نحك ما أكضحيا بنتاـ 

 
ىذا ىك األساس الذم أرست عميو المدرسة التقميدية األكلى فكرتي التجريـ كالعقاب، كيتحصؿ في 
الضركرة التي عنيا تنبثؽ المنفعة العامة لدل بكاريا ، بينما يتحصؿ في النفعية االجتماعية التي 

 . (1)تتمثؿ في العقكبة الرادعة لدل بنتاـ كفكيرباخ 
 

: مما تقدـ يمكف إجماؿ المالمح العامة لفكر ىذه المدرسة فيما يمي 
 

ارتباط العقكبة بجسامة الفعؿ الكاقع بصرؼ النظر عف شخصية الجاني ، فميس ىناؾ  -1
أم أىميو لشخص المجـر ، كترتب عمى ذلؾ عدـ التمييز بيف المجـر المحترؼ 

كالمجـر ألكؿ مرة، فكالىما يخضع لنفس العقكبة متى كاف الفعؿ متساكيان مف حيث 
. الجسامة

اعتبار المنفعة ىي ىدؼ كؿ عقكبة ، حيث أف الذم يبرر العقاب ىك منفعتو أك  -2
 .ضركرتو

أساس المسؤكلية الجنائية يقكـ عمى حرية االختيار التي يتمتع بيا الجاني عند ارتكابو  -3
 .لجريمتو

 .أنصار ىذه المدرسة يؤمنكف بمبدأ الشرعية فال جريمة كال عقكبة إال بنص القانكف -4

  . (2)كظيفة العقكبة ىي الردع العاـ كالردع الخاص  -5
 

: بالرغـ مما تقدـ فاف المدرسة التقميدية كجيت إلييا بعض االنتقادات أىميا 
 

لقد نظرت ىذه المدرسة إلى الجريمة باعتبارىا كاقعة قانكنية مجردة، بحيث أىممت  -1
شخصية الجاني إىماالن تامان، حيث أنيا لـ تعتد بشخصيتو كظركفو الخاصة، إنما 

استندت في قياس العقكبة، إلى جسامة الجريمة، كمقدار الضرر المترتب أك الناجـ عف 
. ىذه الجريمة 
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غفاؿ شخصية الجاني المساكاة في  -2 لقد ترتب عمى ىذه النظرة المجردة إلى الجريمة كا 
العقكبة بيف جميع األشخاص الذيف يرتكبكف الفعؿ اإلجرامي الكاحد، رغـ أف ىؤالء 

. األشخاص مختمفكف فيما بينيـ ، مف حيث الظركؼ كالميكؿ كاالتجاىات 
يترتب عمى ىذا التجريد المساكاة في العقكبة بيف المجـر العائد كالمجـر المبتدئ بالرغـ  -3

مف تكافر كؿ مف الخطكرة اإلجرامية كركح الشر كالعدكاف في نفسية المجـر العائد مما 
 .يترتب عمى ذلؾ عدـ االعتداد بكؿ مف الظركؼ القضائية المشددة كالمخففة

 
كمف ىذا المنطمؽ يرل الدكتكر نبيو صالح مدل التطابؽ كالتكافؽ بيف مبادئ المدرسة التقميدية 
كبيف ما يتضمنو المذىب المادم مف مبادئ كأفكار، حيث يتفقاف في النظر إلى الجريمة ككاقعة 

غفاؿ  قانكنية مجردة، مما يستكجب االىتماـ بالخطر الكامف في الفعؿ المككف لمجريمة، كا 
. شخصية الجاني إغفاالن تامان، مع النظر إلية كشخص مجرد 

 
كؿ ىذه االنتقادات كالمآخذ المكجية إلى المدرسة التقميدية ، أدت إلى ظيكر مدرسة أخرل سميت 

 .   (1) (الجديدة)بالمدرسة التقميدية الحديثة
 

: المدرسة التقميدية الجديدة : الفرع الثاني 
 

 ما نادت بو المدرسة التقميدية مف مبدأ النفعية في العقاب، 1796أنكر الفيمسكؼ كانت في سنة 
كقاؿ أف العدالة المطمقة ىي أساس حؽ العقاب كبذلؾ بعث مف جديد في القرف الثامف عشر ، 

 .  (2)التبرير األخالقي لمعقاب 
 

ال عقاب بما يتجاكز ما تفرضو العدالة، كال بأكثر مما " كقد رفع فالسفة ىذه المدرسة شعارا كىك 
ال عقاب بما يتجاكز ما تفرضو : األكؿ: كىذا الشعار مف قسميف " تقضيو المنفعة االجتماعية 

العدالة ، يرفض جميع العقكبات القاسية كيدعك إلى ترؾ التعذيب ، كاف النظـ العقابية يجب أف 
   .(3)تتحمى بالصفة اإلنسانية 
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ال عقاب بأكثر مما تقضيو المنفعة االجتماعية فيك يدعك إلى ترؾ صكر التجريـ : كالثاني 
كالعقاب ، التي ال تحمي منفعة اجتماعية ، بحيث ال تؤدم إلى تقميؿ جرائـ عف طريؽ المنع 

 .  (1)الخاص كالمنع العاـ 
 

تحقيؽ العدالة مف ناحية ، : يتضح مما سبؽ أف لمعقكبة ىدفيف عند أنصار ىذه المدرسة ىما
فإذا كانت المدرسة التقميدية األكلى تقصر اليدؼ . كتحقيؽ المنفعة االجتماعية مف ناحية أخرل 

مف العقكبة عمى تحقيؽ المنفعة فاف أنصار المدرسة التقميدية الجديدة يركف تكقيع العقكبة عمى 
 .   (2)أساس مف المنفعة كالعدالة في آف كاحد ، فأحد اليدفيف ال يغني عف األخر 

  
الكاقع أف المدرسة التقميدية الجديدة ، قد رأت أف أساس المسؤكلية الجنائية ، يقكـ عمى مبدأ حرية 

االختيار ، حيث حاكلت تفادم أك تالشي بعض المآخذ كاالنتقادات المكجية إلى المدرسة 
التقميدية القديمة ، كخاصة النقد المتعمؽ بالمساكاة بيف جميع الناس في مقدار حرية االختيار ، 

. كمف ثـ المساكاة بينيـ في المسؤكلية الجنائية كفي مقدار العقكبة 
 

كمف أىـ أنصار المدرسة التقميدية الجديدة الفقيو االيطالي ركسي ، كجاركفالك، كالفقيو الفرنسي 
الذيف كضعكا مذىبيـ الفمسفي عمى " ماير"كالفقيو األلماني  (جيزك)كمكلينية ، كالكزير " فأرتك ال"

إذ نجد أف " العدالة المطمقة " حيث أقامكا أساس حؽ العقاب عمى أساس  (كانت)ضكء فمسفة 
المدرسة لـ تساكم في حرية االختيار بيف جميع األفراد ، إذ يركا أف لحرية االختيار درجات ، 
تختمؼ مف حيث الكـ مف شخص إلى آخر ، كما أنيا تختمؼ بالنسبة إلى الشخص الكاحد مف 

آلخر، ككفقان ليذا األساس تككف المسؤكلية الجنائية تامة ، ال بؿ كاممة ، إذا تمتع الجاني  كقت
بحرية االختيار التامة ، في حيف تنقص المسؤكلية الجنائية بقدر يتناسب مع نقصاف حرية 

. االختيار 
 

المسؤكلية الجنائية ىك حرية  (معيار)كتعميؿ نقصاف المسؤكلية الجنائية ، ىك أنو إذا كاف مناط 
ىذه الحرية ىك مقدرة الفرد عمى مقاكمة الدكافع اإلجرامية  (معيار)االختيار ، فإف ضابط 

المحيطة بو فتدفعو نحك ارتكاب الجريمة ، كطبعا مقدرة الفرد عمى مقاكمة ىذه الدكافع الشريرة 
 .إنما تتفاكت مف شخص آلخر ، كما أنيا تتفاكت بالنسبة لمشخص الكاحد، مف كقت آلخر 
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التي ترل مطابقة العقكبة لمعدالة ، إذ يرل " ىيجؿ"كما أف أنصار ىذه المدرسة قد تأثركا بفمسفة 
الفيمسكؼ ىيجؿ أف الجريمة نفي لمعدالة ، أما العقكبة فيي نفي ليذا النفي ، أم أف العقكبة 

. تؤدم إلى العكدة إلى العدالة 
 

كليذا يرل الدكتكر نبيو صالح أف المدرسة التقميدية الجديدة ، قد جمعت بيف مبدأم العدالة 
. كالمنفعة كأساس لحؽ العقاب 

 
كمف األسس التي قامت عمييا ىذه المدرسة االىتماـ بفكرة المنع الخاص قبؿ المنع العاـ ، كالذم 
يتحقؽ بكاسطة حماية المجتمع عف طريؽ منع المجـر نفسو مف العكدة إلى الجريمة مرة ثانية ، 
كىك عبارة عف غاية نفعية ، كما أف إصالح الجاني ال يتحقؽ إال إذا نجحت العقكبة ، بحيث 

. (1)حممتو عمى التكبة كالشعكر بالندـ كىذا بدكره تعبير عف الغاية األخالقية 
 

أف العقكبة "كلذلؾ يرل الدكتكر نبيو صالح أف الجمع بيف العدؿ كالمنفعة إنما يحكمو المبدأ القائؿ 
يجب عمى "أك بمعنى آخر ". يجب أف ال تتجاكز ما تقتضيو العدالة ، كال ما تستدعيو المصمحة

". العقكبة أف ال تتجاكز ما ىك عادؿ كال أف تتجاكز ما ىك نافع أك ضركرم
 

كليذا فأف أساس العقكبة كغرضيا ىك العدؿ ، كأف المنفعة االجتماعية ىي اإلطار الذم يرسـ 
. حدكد العقكبة ، أم بمعنى آخر أف عدالة العقكبة محككمة ال بؿ مقيدة بمنفعتيا أك ضركرتيا 

 
كقد ضرب الفقيو أكرتكالف مثالن لحرية االختيار ، يتمثؿ في أنو إذا كقعت صخرة عمى أحد المارة 
فجرحتو فال نستطيع اعتبارىا السبب األكؿ لمجرح ، ألف الصخرة ليست السبب األكؿ في إسقاط 
نفسيا عمى المارة ، ألننا إذا اتيمنا الصخرة بالجرح فاف ذلؾ سكؼ يحكلنا إلى الريح التي دفعتيا 
، كالريح تحيمنا إلى الحرارة كالكيرباء المتيف كلدتا األمكاج في اليكاء ، كالحرارة تحيمنا إلى الشمس 

كليذا ال يعد سببان أكؿ لمجريمة إال كؿ قكة حرة ، مما يؤدم بنا إلى القكؿ بأف حرية . كىكذا 
. االختيار ىي الشرط األكؿ في المسؤكلية الجنائية 
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كأضاؼ أقطاب ىذه المدرسة مثؿ الفقيو أكرتكالف شرطا أخر ىك اإلدراؾ كالتمييز ، كذلؾ الف كؿ 
عمؿ تعممو قكة حية أك جامدة  دكف أف تككف عارفة ما ىك الخير كما ىك الشر ال يمكف كصؼ 

عمميا بأنو حسف أك سيء ، ليذا يجب تكافر اإلدراؾ كالتمييز لدل مرتكب الفعؿ حتى تقـك 
 . (1)المسؤكلية الجنائية بحقو 

 
كنظران لككف المدرسة التقميدية الجديدة ، قد نادت بتدرج المسؤكلية الجنائية كذلؾ تبعان لتفاكت 

األفراد في مقدار اإلدراؾ كالتمييز كحرية االختيار فيما بينيـ ، مثاؿ ذلؾ ال يعاقب المجنكف أك 
الطفؿ الذم لـ يبمغ سف اإلدراؾ السابعة عند غالبية القكانيف عمى األفعاؿ التي يرتكبيا في حؽ 
المجني عمييـ ، كلكف يعاقب الشخص البالغ كالذم أتـ الثامنة عشرة بعقكبة كاممة كتامة عف 

الفعؿ الذم يرتكبو ، كىكذا فإننا نرل عممية التدرج في المسؤكلية فكمما كاف الشخص اقرب إلى 
دراؾ كنة أفعالو كمما كاف معاقبان بصكرة كاممة ، ككؿ ىذا أدل إلى كجكد قكاعد تخفيؼ  البمكغ كا 
العقكبة مثؿ األعذار القانكنية المخففة كالظركؼ القضائية المخففة ، كما ساىمت ىذه المدرسة 

.  في تطكر التنفيذ العقابي ، مما أدل إلى تطكر أنظمة التفريد العقابي 
 

كما نجد أف المدرسة التقميدية الجديدة ، تتفؽ إلى حد ما مع المبادئ التي نادل بيا المذىب 
ىماليا أك إغفاليا شخصية الجاني إىماالن تامان ، كمف  المادم ، مف حيث اىتماميا بالجريمة كا 
أىـ التشريعات الجنائية التي أخذت بمبادئ المدرسة التقميدية الجديدة، قانكف العقكبات الفرنسي 

 ، حيث عمؿ عمى تخفيؼ العقكبات القاسية ، كما كسع مف نطاؽ الظركؼ 1832الصادر سنة 
. المخففة ، أما القضاء في كؿ مف انجمترا كأمريكا ، فقد أخذ بنظرية المسؤكلية المخففة 

 
 ، 1870كمف أىـ التشريعات التي أخذت بيذه المبادئ قانكف العقكبات األلماني الصادر سنة 

 1883 ، كقانكف العقكبات المصرم الصادر سنة 1889كقانكف العقكبات االيطالي الصادر سنة 
 . 1937، كقانكف العقكبات المصرم الصادر سنة 
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: كمف المأخذ كاالنتقادات المكجية إلى ىذه المدرسة ىي 



 
لقد أخذ عمى ىذه المدرسة صعكبة قياس درجة حرية االختيار، مف جية، كمف جية  -1

أخرل فشميا في مكافحة الجريمة، كذلؾ ألنيا نادت بتخفيؼ العقكبة أك األخذ بفكرة 
العقكبة المعتدلة، إذ أف األخذ بيذه الفكرة أدل إلى التسامح مع أكثر المجرميف خطران 

عمى المجتمع، كطبعا ىذا القكؿ أدل إلى تحكيؿ األشخاص الحديثي العيد باإلجراـ إلى 
أشخاص محترفي نتيجة اختالطيـ كلمدد قصير بأشخاص محترفي اإلجراـ ، كذلؾ 
أثناء تنفيذىـ لمعقكبات السالبة لمحرية ، ألف المدة القصيرة التي يقضييا الجاني في 
المؤسسة العقابية بدكف برنامج إصالحي ، فضالن عف االختالط بمعتادم اإلجراـ مف 
شأنيا أف تحكؿ المجـر المبتدئ إلى مجـر معتاد كخطير ، مما يؤدم إلى القكؿ بأف 

. المدرسة التقميدية الجديدة ، قد أخفقت في الحد مف تزايد الجريمة 
غفاليا شخصية المجـر كالخطكرة اإلجرامية  -2 كما أف اىتماـ ىذه المدرسة بالجريمة ، كا 

الكامنة في نفسيتو ، كؿ ذلؾ أدل إلى إخفاؽ في إصالح الجاني، كاستئصاؿ ما ينطكم 
ال يعكد إلى ارتكاب الجريمة  عميو مف ميكؿ إجرامية ، كذلؾ حتى يصبح مكاطنان صالحا ن

  .(1)مرة ثانية 

 
كىذه االنتقادات كالمأخذ عمى المدرسة التقميدية الجديدة ميدت الطريؽ إلى ظيكر المدرسة 

. الكضعية 
 

: المدرسة الوضعية : الفرع الثالث 
 

فقد " الفعؿ " عمى عكس المدرسة التقميدية التي كانت تركز كؿ اىتماميا عمى دراسة الجريمة 
ظيرت في ايطاليا في الثمث األخير مف القرف التاسع عشر عمى يد ثالثة مف الفقياء كالمفكريف 

كالقاضي الفقيو " انريكك فيرم" كالعالـ الجنائي االجتماعي" لكمبركزك" كىك العالـ الطبيبفااليطاليي
 مدرسة ترفض فكرة المسؤكلية المبنية عمى حرية االختيار ألنيا تنكر اعتبار ىذه كجاركفاؿ"

   .(2)الحرية السبب الحقيقي في ارتكاب الجريمة 
 

 ------------------------------
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ما ألسباب خارجية  حيث ترجع الجريمة عند ىذه المدرسة إما ألسباب ذاتية كالكراثة كالمرض ، كا 
كالبيئة االجتماعية كالظركؼ الحضارية ، فالجريمة محتمة عمى المجـر كىك منساؽ إلييا دكف 
إرادة ، كقد سميت ىذه المدرسة بالكضعية الف األسمكب الذم تدعك إلى تطبيقو يعتمد عمى 

 . (1)المالحظة كالتجربة بعيدا عف التفكير الميتافيزيقي 
 

كقد ظيرت ىذه المدرسة نتيجة ظيكر اتجاه فمسفي كضعي يستند إلى الكاقع المممكس كفي نفس 
الكقت يعتمد عمى األسمكب العممي القائـ عمى التجربة كالمشاىدة ، كقد تزعـ ىذه االتجاه كؿ مف 

، بحيث تميزت ىذه المدرسة الكضعية حينئذ عف المدارس التي " برنار"ك" كانت"الفيمسكؼ 
أك األفكار المسبقة ، كال تسمـ بالمعاني الفمسفية المجردة " بالغيبيات"سبقتيا بأنيا ال تسمـ 

. كالمطمقة
 

ليذا يرل الطبيب لكمبركزك أف فشؿ كؿ مف المدرستيف التقميدية ، كالتقميدية الجديدة، إنما يرجع 
، مع أنو األكلى االىتماـ بالمجـر  ىماليا شخصية المجـر إلى تركيز ىذه المدارس عمى الجريمة كا 

. في الدرجة األكلى 
 

ليذا فإف أقطاب المدرسة الكضعية، في نياية المطاؼ، يركف أف الجريمة ترجع إلى نكعيف مف 
حيث  (بيئية)العكامؿ ىما العكامؿ الداخمية مثؿ التككيف العضكم كالنفسي، كعكامؿ خارجية 

كنجد أف أقطاب ىذه . يختمؼ أقطاب ىذه المدرسة في تغميب أحد ىذه العكامؿ عمى اآلخر 
فإنيا  (الداخمية كالخارجية)المدرسة أيضان متفقكف فيما بينيـ، عمى أنو إذا تكافرت ىذه العكامؿ 

تدفع الجاني حتمان إلى ارتكاب الجريمة، كيعني ىذا القكؿ أف حرية اإلنساف في ارتكاب الجريمة 
  .(2)أك عدـ ارتكابيا حرية منعدمة، أم بمعنى آخر أف اإلنساف مسير كليس مخير 

 
ككفقان لذلؾ فإف أنصار المدرسة الكضعية ينسفكف مبدأ حرية االختيار الذم نادت بو كؿ مف 

الحتمية أك "المدرسة التقميدية كالتقميدية الجديدة ، كيقيمكف عمى أنقاضو مبدأ جديدان ىك مبدأ 
" . الجبرية
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حيث يرل أقطاب المدرسة الكضعية أف كؿ سمكؾ يصدر عف اإلنساف، إنما ىك نتيجة حتمية 
قانكف " إلى القكؿ بأف ىناؾ قانكف يسمى " فيرم"لعكامؿ ال يستطيع التخمص منيا، مما دفع الفقيو

كمضمكف ىذا القانكف، أنو لك كضعنا " التشبع الطبيعي" قياسان عمى قانكف " التشبع الجنائي 
جسمان كيماكيان معينان بنسبة معينة داخؿ بكتقة بدرجة حرارة معينة، فإف ىذا الجسـ ال يذكب منو 
إال قدر معيف، بحيث ال يتغير أبدان ال زيادة كال نقصاف، كنفس الشيء ينطبؽ عمى قانكف التشبع 

الجنائي، كمضمكف ىذا القانكف أنو إذا كجدت عكامؿ عضكية كنفسية كشخصية إضافة إلى 
عكامؿ خارجية بيئية كاجتماعية، فحينئذ البد مف كقكع عدد معيف مف الجرائـ في ىذا الكسط 

االجتماعي، كىذا العدد البد أف يقع دكف زيادة أك نقصاف، ألنو بمغ درجة التشبع، حيث يترتب 
. عمى ىذا القكؿ أف الشخص الذم ارتكب الجريمة قد ىجر مبدأ حرية االختيار بشكؿ نيائي 

 
كيتضح مما تقدـ أف أقطاب المدرسة الكضعية ال يعترفكف بالمسؤكلية األدبية أك األخالقية ، كما 
أنيـ ال يركف أف العقكبة ىي نتيجة ليذه المسؤكلية األدبية ، كذلؾ ألف العقكبة تتضمف إيالمان أك 
إيذاء لممحككـ عميو ، إنما يركف أف المجـر ىك منساؽ أك منقاد إلى الجريمة ، فيي مقدرة عميو ، 

كليست لو الحرية في ارتكاب الجريمة مف عدمو ، ليذا ال محؿ مف تكجيو المـك إليو أك إيذائو 
كفقان لممسؤكلية األخالقية ، إنما يساءؿ المجـر كيكجو إليو المكـ كفقان لممسؤكلية االجتماعية أك 

المسؤكلية القانكنية ، إذ اليدؼ مف ىذه المسؤكلية إنما ىك الدفاع عف المجتمع ككقايتو مف الكقكع 
 . (1)في جرائـ جديدة في المستقبؿ 

 
كبعد ىذا كمو تكقع الجريمة بالفعؿ ، كما يتـ الكشؼ عف أف مرتكب الجريمة قد تكافرت لديو 
الدكافع كالعكامؿ التي تؤدم بو إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرل في المستقبؿ أك بمعنى آخر أف 
ارتكاب الجريمة إنما يكشؼ عف خطكرة إجرامية كامنة في نفسية الجاني ، إذ أف ىذه الخطكرة 

كىذه المسؤكلية االجتماعية تؤدم إلى اتخاذ . ىي أساس المسؤكلية القانكنية أك االجتماعية 
التدابير الالزمة لمدفاع عف المجتمع لمكاجية الخطكرة اإلجرامية ، مما يؤدم إلى القكؿ بأف 

المسؤكلية الجنائية تثبت في مكاجية كؿ مجـر حتى لك كاف مجنكنان أك عديـ التمييز ، بحيث أف 
مثؿ ىؤالء المجرميف ، يعدكف مصدر خطكرة إجرامية ، تبيح لممجتمع أف يتخذ التدابير الالزمة 

. لمدفاع عف نفسو 
 

 -----------------------------------------------------------------
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كىذه التدابير االحترازية المذككرة إنما اليدؼ منيا ىك الدفاع عف المجتمع ، مف كقكع جريمة 
جديدة في المستقبؿ ، كذلؾ عف طريؽ إزالة الخطكرة اإلجرامية أك عمى األقؿ تخفيفيا ، حيث 
يتبيف لنا أف أىداؼ ىذه التدابير ال تتجو إلى الماضي، إنما تتجو إلى المستقبؿ لتحكؿ بيف 

المجـر كبيف دعكتو إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرل ، كذلؾ باستئصاؿ العكامؿ اإلجرامية لدل 
الجاني ، عف طريؽ عالجو أك تيذيبو أك استئصاؿ المجـر نفسو إذا كاف استئصاؿ العكامؿ 

. اإلجرامية غير ممكف
 

كرفض . كيقكد منطؽ المدرسة الكضعية إلى عدـ االعتراؼ بفكرة العقكبة في مفيكميا التقميدم
. فكرة العقكبة ناتج عف إنكار فكرة المسؤكلية الجنائية التي حؿ محميا مبدأ المسؤكلية االجتماعية 

كالكاقع أف أنصار المدرسة الكضعية ال يعترفكف بالعقكبات ، بؿ يقتصركف عمى التدابير 
  .(1)االحترازية ككسيمة دفاع اجتماعي ضد الجريمة 

 
كليذا فإف ىدؼ التدابير االحترازية التي نادل بيا أنصار المدرسة الكضعية، كالتي حمت محؿ 

العقكبة ، إنما ىك الردع الخاص ، أم بمعني آخر أف المجـر ىك محكر اىتماـ المدرسة 
إذف فإف التدابير . الكضعية، لمحيمكلة دكف ارتكاب جرائـ في المستقبؿ دفاعان عف المجتمع 

االحترازية ال تيدؼ إلى تحقيؽ العدالة أك الردع العاـ ، بعكس العقكبة التي أخذت بيا المدرسة 
. التقميدية 

 
كأف المدرسة الكضعية قد قامت بإرساء أساس جديد لممسؤكلية الجنائية كىك الخطكرة اإلجرامية 

الكامنة في نفسية الجاني، مما أدل إلى الكشؼ أيضان عف التدابير االحترازية سكاء أكانت تدابير 
كبالتالي فاف التدابير . كقائية أـ تدابير أمف، مما أدل إلى دعـ كتأييد مبدأ تفريد الجزاء الجنائي 

التدابير االحترازية السابقة عمى كقكع الجريمة : االحترازية كفقان لممدرسة الكضعية نكعاف ىما 
تدابير )مثؿ مكافحة المخدرات، كالتدابير االحترازية التالية لكقكع الجريمة  (التدابير الكقائية)

.  مثؿ الكضع في مستشفى األمراض العقمية  (األمف
 

كمف أىـ التشريعات التي أخذت بالمدرسة الكضعية قانكف العقكبات السكفيتي الصادر سنة 
، كبعض تشريعات الكتمة الشرقية، كمشركع قانكف العقكبات االيطالي الذم كضعو العالـ 1926

.  كمع ذلؾ فإف ىذا المشركع لـ يكضع مكضع التنفيذ 1921سنة " فيرم"
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كلكف رغـ ىذه المزايا كالخصائص التي تمتعت بيا المدرسة الكضعية ، فقد كجو إلييا العديد مف 
: االنتقادات كالمآخذ التي أىميا

 
أف ىذه المدرسة متطرفة في رأييا لدرجة التعصب كبمغ ىذا التطرؼ أقصى درجة لو، - 1

كالمقصكد بيذا  (الحتمية)ىك إنكار ىذه المدرسة لحرية االختيار، كتعصبيا لمبدأ الجبرية
المبدأ، ىك إجبار الجاني عمى ارتكاب جريمتو إجباران يشؿ إرادتو، حيث يجد نفسو أداة طيعة 

إذف فإف إنكار حرية االختيار إنما ىك أمر . تنفذ ما تمميو عميو العكامؿ المختمفة المحيطة بو 
ال يقره العقؿ كال يتسؽ مع المنطؽ، ألف األخذ بيذا القكؿ معناه مساكاة اإلنساف بالكائنات 
األخرل التي ليس لدييا كعي كاردة، حيث لـ يقـ دليؿ عممي أك عقمي يثبت أف اإلنساف 

.  مجبر عمى تصرفاتو، أك أنو مدفكع حتمان إلى ارتكاب الجريمة 
لكؿ ما تقدـ فإف المدرسة الكضعية قد أسست المسؤكلية الجنائية عمى اعتقاد خاطئ ال يمكف 

. التسميـ بو 
كما يؤخذ عمى المدرسة الكضعية أنيا أغفمت الفعؿ اإلجرامي ، كالنتائج الضارة المترتبة -2

، كفي ىذه الحالة  عمى ىذا الفعؿ ، كالتركيز كاالىتماـ بصفة أساسية عمى شخصية المجـر
نجد أف المدرسة الكضعية تستبعد كؿ مف تحقيؽ العدالة كالردع العاـ مف أىداؼ العقكبة، 

فالعدالة كما نعمـ تعد مف أىـ القيـ المستقرة في المجتمع، كما أف الردع العاـ لمعقكبة، يحقؽ 
.  الكظيفة التربكية لمقانكف الجنائي 

كما أف األخذ بمفيـك المدرسة الكضعية، يؤدم إلى إىدار مبدأ الشرعية الجنائية كذلؾ  -3
ألف ىذه المدرسة تسمح باتخاذ التدابير الكقائية ضد الشخص دكف أف يرتكب فعالن يعده 

 .المشرع جريمة كفقان لمخطكرة اإلجرامية 

قد اعتمد بصفة أساسية  (لكمبركزك)يؤخذ عمى ىذه المدرسة أيضان أف بعض أقطابيا مثؿ -4
كمطمقة عمى صفات جسدية كعيكب عضكية أك نفسية لتحديد فئات المجرميف مف بيف 

 .أفراد الجماعة 

كأخيرا يؤخذ عمى ىذه المدرسة عدـ سالمة تفرقتيا في المعاممة بيف بعض فئات  -5
المجرميف ، حيث أنيا تفرؽ في العقكبة تفرقة كبيرة بيف المجـر بالفطرة كالمجـر المجنكف 
، فالمجـر األكؿ تعاقبو باإلعداـ أك النفي المؤبد، في حيف المجـر الثاني تعاقبو بكضعو 

  .(1)في مؤسسة عالجية حتى يبرأ ، بالرغـ أنو ال فرؽ بينيما مف حيث الجكىر 
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 : (المذاىب المتوسطة  )المحاوالت التوفيقية : الفرع الرابع 
 

لـ يكف مف السيؿ عمى أصحاب الفكر الجنائي التقميدم التسميـ باألفكار الكافدة مف المدرسة 
ىدار فكرة الخطأ كأساس  حالؿ التدابير االحترازية محميا ، كا  الكضعية مف إنكار لفكرة العقكبة كا 
حالؿ الحالة الخطرة محميا كأساس لممسؤكلية القانكنية ، كما يتبع ذلؾ مف  لممسؤكلية الجنائية كا 

 .  (1)إنكار لفكرة العدالة 
 

أف لكؿ مدرسة مف المدارس الفقيية السابقة مزايا كعيكب ، ليذا نشأت عمى أثر ذلؾ محاكالت 
تجمع بيف مزايا كخصائص المدارس السابقة ، كمف أىـ ىذه المحاكالت المدرسة الفرنسية ، 
كالمدرسة الثالثة االيطالية ، االتحاد الدكلي لمقانكف الجنائي ، كأخيران الجمعية الدكلية لمقانكف 

. الجنائي 
 

  :المدرسة الفرنسية : أواًل 
 

الكاقع أف أنصار ىذه المدرسة يتمسككف ببعض المبادئ التي نادت بيا المدرسة التقميدية 
الجديدة، إذ يسمـ أنصار ىذه المدرسة بمبدأ حرية االختيار ، التي تستند إلى المسؤكلية األخالقية 

، كما يسممكف بضركرة تكقيع العقكبة ، كمع ذلؾ ال يأخذ أنصار ىذه المدرسة بفكرة تناسب 
العقكبة مع الضرر الناجـ عف الجريمة ، حيث يطالبكف بتفريد العقكبة كضركرة تناسب العقكبة 

 . (التدابير المانعة )مع شخصية المجـر ، كمف ثـ األخذ بنظاـ التدابير الكقائية 
 

كقد اتبع أنصار ىذه المدرسة أسمكب البحث العممي كذلؾ لمكشؼ عف أسباب الظاىرة اإلجرامية 
.    ، كمف ثـ االستعانة باإلحصاء كعمـ طبائع المجـر 

   
حيث يتبيف مف كؿ ما تقدـ ، مدل تأثر أنصار المدرسة الفرنسية ، ببعض تعاليـ المدرسة 

.  كريمكف سالي ، كبكؿ ككش" تارد"الكضعية ، كمف أنصار المدرسة الفرنسية العالـ 
    
 

 -------------------------------
. 34يشجغ عاتك ، ص : ػثذ انشؤٔف يٓذي  -1



 :المدرسة الثالثة االيطالية : ثانيًا 
  

. كقد أطمؽ عمييا ىذا االسـ باعتبار المدرسة التقميدية ىي األكلى كالمدرسة الكضعية ىي الثانية
الذيف استجابكا لالنتقادات . كقد نشأت ىذه المدرسة عمى يد نفر مف أنصار المدرسة الكضعية 

التي كجيت إلى مذىبيـ ، كحاكلكا تخميصو منيا بتبني بعض اآلراء مف الفكر التقميدم ، فكانت 
 . (1)بذلؾ مدرسة كسطا بيف اآلراء المتعارضة 

 
: كيتمثؿ الجمع بيف اآلراء التقميدية كالكضعية في المبادئ التي اعتنقتيا المدرسة الثالثة باالتي

حتمية الظاىرة اإلجرامية إذا تكافرت عكامميا الفردية كاالجتماعية ، كضركرة االىتماـ بتطبيؽ - 1
. األساليب العممية التجريبية عمييا

االعتراؼ بدكر التدابير في مكاجية الخطكرة اإلجرامية ، لكنيا ليست الكسيمة الكحيدة لرد - 2
كقد أكد . الفعؿ االجتماعي إزاء الجاني ، إذ تكجد بجانبيا العقكبات ، كلكؿ منيا مجالو الخاص 

كمما يسجؿ ليذه المدرسة . أنصار ىذه المدرسة اعتقادىـ في فعالية العقكبة ككسيمة لمردع العاـ
جمعيا بيف العقكبات كالتدابير االحترازية في نظاـ جنائي كاحد ، كىك اتجاه يأخذ بو كثير مف 

. التشريعات الجنائية الحديثة
  .(2)نبذ فكرة المجـر بالطبيعة أك بالميالد ، كقد كانت مف أكثر األفكار الكضعية تعرضان لمنقد- 3
 

  :االتحاد الدولي لمقانون الجنائي : ثالثاً 
 

الكاقع أف فكرة االتحاد الدكلي لمقانكف الجنائي قد بدأت لدل ثالثة مف أساتذة القانكف الجنائي كىك 
كقد كجد " فكف ليست"كاألستاذ األلماني " برانز"كاألستاذ البمجيكي " فاف ىامبؿ" األستاذ اليكلندم 

مؤسسي االتحاد الدكلي لمقانكف الجنائي أف كؿ مف المدرستيف الفرنسية كالثالثة االيطالية قد 
تمسكتا باألساس الفمسفي لكؿ مف المدرسة التقميدية كالمدرسة الكضعية ، فمثالن نرل أف المدرسة 

الفرنسية تعتنؽ حرية االختيار ، في حيف المدرسة الثالثة االيطالية ، قد أخذت بمبدأ الحتمية 
حيث نجد أف كؿ مدرسة مف ىذه المدارس تدعـ كتؤيد كجية  (الجبرية)
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ليذا نرل أف ىدؼ االتحاد الدكلي . نظرىا ، في حيف تنكر كؿ أثر فعاؿ لغيرىا مف المدارس 
لمقانكف الجنائي ، إنما ىك البحث عف أفضؿ السبؿ كاإلجراءات لمكافحة الجريمة، كما تجنبكا 

كقد اعتمد االتحاد الدكلي في أبحاثو عمى األسمكب العممي . البحث في فكرة الجبر أك الحتمية 
 . (1)القائـ عمى المشاىدة كالتجربة، ثـ استخالص النتائج بعد ذلؾ 

 
كقد تمثؿ نشاط االتحاد الدكلي لمقانكف الجنائي في عقد سمسة مف المؤثرات الدكلية كاف أكليا 

 ، كقد تمخض عف ىذه المؤتمرات نتائج 1913 كآخرىا في مدينة ككبنياجف سنة 1889سنة 
: تمثؿ برنامج االتحاد الدكلي أىميا 

 
. الحياد التاـ في النقاش الدائر حكؿ حرية االختيار كالحتمية -1
كيقتضي ذلؾ . ضركرة االعتداد بالخطكرة اإلجرامية باعتبارىا أساس السياسة الجنائية  -2

. أف يككف ليا دكر في تحديد أدكات السياسة الجنائية كخطتيا في مكافحة اإلجراـ
يجب االستعانة بدراسات عمـ اإلجراـ، مف أجؿ تصنيؼ المجرميف حتى يمكف اختيار  -3

الجزاء المناسب لكؿ فئة مف فئاتيـ، كمف ثـ البد مف تطبيؽ مبدأ تفريد الجزاء الجنائي 
 .عمى كافة المستكيات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية 

استخداـ األسمكب العممي التجريبي في دراسة شخصية المجـر كالبحث عف دكافع  -4
كعكامؿ الجريمة، كذلؾ حتى يمكف اختيار الجزاء المناسب لشخصية الجاني، لكي ال 

ليذا فإف مكافحة اإلجراـ ليست كظيفة المشرع أك . يعكد الرتكاب الجريمة مرة ثانية 
القاضي كحده، إنما ىي كظيفة عمماء اإلجراـ يقكمكف بدراسة العكامؿ البيكلكجية 

كالنفسية كالبيئية كاالجتماعية بأسمكب عممي تجريبي مف أجؿ معرفة عكامؿ الظاىرة 
 . اإلجرامية كأسباب مكاجيتيا 

يجب أف يتخذ الجزاء الجنائي صكرتي العقكبة كالتدابير االحترازية، فمثالن إذا كاف ىدؼ  -5
السياسة الجنائية لمتدابير االحترازية ىك مكافحة اإلجراـ، فإف كسائؿ تحقيؽ مكافحة 
صالح المجـر  اإلجراـ ال تككف كاحدة فقط إنما ىي الردع الخاص، الردع العاـ، كا 

 . (2)كعالجو كتقكيمو كتأىيمو 
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يتبيف مما تقدـ أف السمة العامة أك الخاصية العامة في أفكار االتحاد الدكلي لمقانكف الجنائي، 
إنما ىي سمة التكفيؽ بيف كؿ مف المدرسة التقميدية كالمدرسة الكضعية، إال أف ىذا االتحاد كاف 

. قد تأثر بآراء المدرسة الكضعية كثيران 
 

  :الجمعية الدولية لمقانون الجنائي : رابعًا 
 

بمناسبة نشكب الحرب العالمية األكلى، تكقؼ نشاط االتحاد الدكلي لمقانكف الجنائي، ثـ بعد ذلؾ 
الجمعية الدكلية لمقانكف الجنائي  حمت (1924)حؿ ىذا االتحاد بسبب كفاة مؤسسيو، كمنذ عاـ 

محؿ ىذا االتحاد ، كأصبحت ىذه الجمعية تستأنؼ نشاطيا في صكرة مؤتمرات دكلية منذ ذلؾ 
 . التاريخ كحتى يكمنا ىذا كمقرىا مدينة سيراككزا في ايطاليا 

 

كالجمعية الدكلية لمقانكف الجنائي تسير عمى أساس البرنامج الذم أرسى دعائمو االتحاد الدكلي 
   .(1)لمقانكف الجنائي مف قبؿ ، كىك ضركرة الجمع بيف العقكبة كالتدابير االحترازية 

 

 :حركة الدفاع االجتماعي : الفرع الخامس 
 

بيف الباحث فيما سبؽ أف الدكر الذم يقكـ بو قانكف العقكبات مف تحديد لمجرائـ ككصؼ لمرتكبيا 
بأنو مجـر كاعتباره مسؤكال جنائيا عنيا مما يترتب عميو تحممو عقكبة ما تقاس بمدل جسامة 
الجريمة أك الضرر الكاقع أك الخطر الذم أثرتو الجريمة ىذا الدكر يتأسس عمى أف لمدكلة حقا 
في تكقيع العقاب عمى أفراد المجتمع ، عندما يرتكب الجاني جريمة ينشأ حينئذ حؽ الدكلة في 

. العقاب ، كيتمثؿ حؽ الدكلة في استيفاء العقكبة في رفع الدعكل الجنائية عمى المتيـ 
 

كلكف نشأ فكر جديد يتزعمو األستاذ فيميبك جراماتيكا في ايطاليا ينكر أساس حؽ الدكلة في 
العقاب ، كمف ثـ ينكر كجكد قانكف لمعقكبات أصال كقانكف اإلجراءات الجنائية كالقضاء الجنائي 

بأكممو فال كجكد عنده لفكرة الخطأ أك الذنب ، كبالتالي لفكرة الجريمة كالمجـر ، ككؿ نظرية 
المسؤكلية الجنائية ، كال كجكد عنده كذلؾ لفكرة الخطكرة كال الخطرييف ، كال تدابير األمف التي 

فعنده أف المجتمع كليس الجريمة كال المجـر ىك محكر النظاـ . نادت بيا المدرسة الكضعية
 . (2)القانكني
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لكف ىذه األفكار قد تعرضت لمنقد الشديد ، لما يترتب عمييا مف نتائج خطيرة ، لذلؾ حاكؿ 
األستاذ مارؾ انسؿ تصحيح مسار الحركة ، كردىا إلى إطار الشرعية الجنائية كقد نشر في عاـ 

كاليو يرجع الفضؿ في تأصيؿ ىذه الحركة " الدفاع االجتماعي الحديث  "  كتابو الشيير 1954
كتعرؼ ىذه الحركة السياسية الجنائية فف مكافحة اإلجراـ بالكسائؿ المالئمة لذلؾ .  كالدفاع عنيا

فالدفاع االجتماعي ييدؼ إلى إرساء سياسة جنائية تضمف الكقاية مف اإلجراـ، كتأىيؿ . 
 في الحياة االجتماعية ، كترل ىذه الحركة بالقانكف الجنائي بفركعو المختمفة ـالمجرميف كانخراطو

 .  (1)أىـ كسائؿ ىذه السياسة 
 

:  كيمكف إجماؿ المبادئ التي تقكـ عمييا ىذه الحركة باألمكر التالية 
 

أف المقصكد مف الدفاع االجتماعي حماية الفرد كالمجتمع مف اإلجراـ كتككف  .1
حماية المجتمع بالقضاء عمى التأثير الضار لمظركؼ التي مف شأنيا أف تغرم 

أما حماية الفرد فتحقؽ بتأىيمو حتى ال يقدـ عمى . باإلقداـ عمى الجريمة 
. الجريمة مرة ثانية 

ضركرة احتراـ اإلنسانية كالحريات العامة، كعدـ إىدارىا تحت ستار تطبيؽ  .2
 .أساليب الدفاع االجتماعي ، أيان كانت التدابير التي تتخذ ليذا الغرض 

االعتراؼ بمبدأ شرعية الجرائـ كالتدابير الجنائية ، كالتسميـ بحرية االختيار  .3
 . كأساس لممسؤكلية الجنائية 

كتيدؼ . إحالؿ تدابير الدفاع االجتماعي محؿ العقكبات كالتدابير االحترازية .4
تدابير الدفاع االجتماعي إلى تأىيؿ المجـر ، كيمكف أف تنطكم عمى سمب 

  .لمحرية أك تقييد ليا

 
:  كمع ذلؾ يأخذ الفقو عمى حركة الدفاع االجتماعي عدة أمكر أىميا 

 
أنو يصعب اعتبارىا مدرسة أك مذىبا عقابيا ، الفتقارىا إلى األساس الذم بجمع بيف  -1

كالكاقع أف أصحاب ىذه الحركة لـ يدعك ألنفسيـ أنيـ . األفكار التي نادت بيا 
نما مجرد دعاة إلى تبني حركة إصالح   .أصحاب مدرسة ، كا 
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إغفاؿ تحقيؽ العدالة كالردع العاـ في التدابير االجتماعية التي نادت بيا ، كقصر  -2
ىدفيا عمى التأىيؿ كالكاقع أف التدابير التي نادت بيا لـ تحصرىا في أنكاع معينة ، بؿ 
. أف ىذه التدابير قد تتخذ صكرة العقكبات بمعناىا التقميدم ، كقد تككف تدابير احترازية 
كفي تمؾ الحالتيف قد تككف ىذه التدابير سالبة لمحرية أك مقيدة ليا ، كال يخمك ذلؾ مف 

.  تحقيؽ العدالة كالردع العاـ بطريؽ غير مباشر ، كاف لـ يكف ذلؾ مقصكدا لذاتو 
الخمط بيف صكرتي الجزاء الجنائي كىما العقكبة كالتدبير االحترازم ، كىك أمر ال يتفؽ  -3

كالطبيعة الخاصة لكؿ منيما ، كىي الطبيعة التي تفترض الجمع بينيما في ظؿ نظاـ 
كقد رد األستاذ مارؾ انسؿ عمى ىذا . جنائي كاحد ، مع تحديد مجاؿ خاص لكؿ منيما 

التخكؼ ، مؤكدا أف الدفاع االجتماعي ال يعني مف حيث المبدأ ىجر نظاـ الجزاء القائـ 
عمى المكـ األخالقي ، فمكاف العقكبة التقميدية يظؿ محفكظا في بعض األحكاؿ ، ال 

  .(1)سيما في جرائـ اإلىماؿ الخطيرة ، كالعديد مف الجرائـ االصطناعية
 

كالحقيقة أف فكر حركة الدفاع االجتماعي يقابؿ بتردد مف قبؿ فقياء القانكف الجنائي ، لما 
كىذا التردد ليس لو ما يبرره ، إذ أف . يتضمنو مف ىجر لبعض مبادئ قانكف العقكبات التقميدم 

. (1)التكفيؽ بيف المبادئ التقميدية كأفكار حركة الدفاع االجتماعي يظؿ مع ذلؾ أمرا ممكنان 
 

بعد كؿ ما تقدـ يرل الباحث األخذ باآلراء التكفيقية ألف كالن مف المدارس المذككرة سابقان ليا 
ميزاتيا كسمبياتيا ، كمف ثـ الجمع بيف ايجابيات ىذه المدارس كتفادل سمبياتيا ، فيجب األخذ 

.  برأم المدارس التكفيقية التي تجمع بيف كؿ اآلراء كالمدارس 
 

 تأثر بالمدرسة الكضعية كذلؾ يتضح 2010كيبدك أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
. مف خالؿ إلغاءه لعقكبة اإلعداـ مثاُل 

 
بعد البحث في مفيكـ العقكبة كخصائصيا كأىدافيا كمراحؿ تطكرىا ، ال بد حتى نستكمؿ ىذه 

 .الدراسة مف الخكض في أنكاع العقكبات كأسباب انقضائيا 
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: أنواع العقوبات : الفصل الثاني 



 
قسـ الشراح العقكبة إلى أقساـ عدة كذلؾ حسب األساس الذم يتخذ معياران ليذا التقسيـ ، فالعقكبة 

تتخذ أساسان لتقسيـ الجرائـ مف حيث جسامتيا إلى جنايات كجنح كمخالفات ، كيقتضي ىذا 
التقسيـ أف الجريمة تعتبر جناية إذا كانت العقكبة المقررة ليا في القانكف ىي اإلعداـ أك األشغاؿ 

أما إذا كانت العقكبة المستحقة . الشاقة المؤبدة أك المؤقتة أك االعتقاؿ بنكعيو المؤبد أك المؤقت 
قانكنان الحبس الذم يزيد عف أسبكع كالغرامة التي تزيد عف عشرة دنانير تككف الجريمة جنحة، 

كالعبرة دائما . كتككف مخالفة إذا كاف الحبس أسبكعان فأقؿ أك كانت الغرامة عشرة دنانير فأقؿ
. بالعقكبة المقررة في النص القانكني الذم طبقة القاضي ال بالعقكبة الصادرة فعالن 

 
. كمف جية أخرل تتقسـ العقكبة إلى عقكبة أصمية كعقكبة إضافية كعقكبة تبعية 

 
فالعقكبة األصمية ىي العقكبة األساسية المقررة لمجريمة كالتي تكقع منفردة دكف أف يككف النطؽ 
بيا متكقفان عمى النطؽ بعقكبة أخرل ، كىي عقكبة اإلعداـ كاألشغاؿ الشاقة بنكعييا كاالعتقاؿ 
بنكعيو كالحبس ، كالغرامة بحسب األصؿ ، أم في الحاالت التي تككف بيا أصمية مع عقكبة 

أما في الحاالت التي تككف فييا الغرامة عقكبة مضافة . أخرل كعقكبة العمؿ لممصمحة العامة 
. مع عقكبة أخرل فإف الغرامة تعتبر عقكبة تكميمية ال أصمية 

 
أما العقكبة اإلضافية فيي التي ال يقضى بيا بمفردىا ، إنما تمحؽ بعقكبة أصمية سكاء كاف ىذا 

اإللحاؽ بنص القانكف أك بحكـ القاضي ، مثؿ الغرامة أك المصادرة كعقكبة إضافية ، تحديد 
اإلقامة كمنعيا ، العزؿ مف الكظيفة العامة ، الحرماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا ، حؿ الشخص 

. المعنكم أك كقؼ نشاطو ، كنشر الحكـ  
 

كما أف العقكبة تنقسـ مف حيث مدتيا ، كال ينصرؼ ىذا التقسيـ إال إلى العقكبات التي تجرم 
عمييا فكرة الزمف ، كىي العقكبات السالبة لمحرية أك المقيدة ليا، كالعقكبات السالبة لمحرية ىي 
األشغاؿ الشاقة بنكعيو كاالعتقاؿ بنكعيو كالحبس، كاألشغاؿ الشاقة كاالعتقاؿ ينقسـ إلى نكعيف 

. مؤبدة كمؤقتة ، أما الحبس فيي عقكبة مؤقتة 
 

ثالث سنكات كخمس عشرة : كعقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة كاالعتقاؿ المؤقت تقع بيف حديف 
. سنة ، أما عقكبة الحبس تتراكح بيف أربع كعشريف ساعة كثالث سنكات 

 



كأخيران تنقسـ العقكبة مف حيث المحؿ الذم ترد عميو أك األذل الذم تسببو مباشرة إلى عقكبات 
. بدنية كسالبة لمحرية كمقيدة لمحرية كمالية كماسة باالعتبار 

 
كالعقكبة البدنية ىي العقكبة التي تصيب جسـ المحككـ عميو بصفة أساسية كمثاليا عقكبة 

اإلعداـ ، أما العقكبات السالبة لمحرية فيي العقكبات التي يقتضي تنفيذىا كضع المحككـ عميو 
. في مكاف مخصص لالعتقاؿ ، كىي األشغاؿ الشاقة بنكعيو كاالعتقاؿ بنكعيو كالحبس 

  
كتككف العقكبة مقيدة لمحرية إذا كاف تنفيذىا ال يقتضي كضع المحكـك عميو في مركز اإلصالح 

أك االعتقاؿ ، إنما مجرد تقييد حريتو في الحركة كالتنقؿ ، كالعمؿ لممصمحة العامة أك إلزاـ 
المحككـ عميو اإلقامة في مكاف معيف ، أما السالبة لمحقكؽ فيي العقكبة التي تؤدم إلى حرماف 

بعد الحكـ الصادر - كاف في األصؿ يجكز لو مباشرتيا - المحككـ عميو مف بعض الحقكؽ 
. ضده كالحرماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا مثؿ تقمد كظائؼ ىامة أك غيرىا كما يحددىا القانكف 

 
أما العقكبة المالية فيي العقكبة التي تصيب الذمة المالية لممحككـ عميو كىي الغرامة كالمصادرة ، 

. إذ فييا تضاؼ ممكية ماؿ المحككـ عميو إلى ذمة الدكلة 
 

كأخيران فاف العقكبة الماسة باالعتبار فيي العقكبة التي ينحصر غرضيا في الحط مف قيمة 
 . (1)المحكـك عميو األدبية أماـ مكاطنيو كاألمر بنشر الحكـ 

 
أف معرفة أنكاع العقكبات يحتاج إلى الخكض في حيثيات العقكبات المختمفة، كأف العقكبات لتقسـ 

إلى أقساـ كأنكاع حسب الجية التي ننظر بيا إلييا، كلكف النظرة الشائعة كالتي تعتمدىا معظـ 
كتقسيمات شمكلية لمعقكبات ،  تقسـ العقكبات إلى - كمنيا قانكف العقكبات األردني- التشريعات 

كال بد مف التطرؽ إلى أسباب انقضاء العقكبات  (المبحث األكؿ)عقكبات أصمية كعقكبات فرعية 
 .  (المبحث الثاني)
 

 ------------------------------
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: العقوبات األصمية والفرعية : المبحث األول 
 



أف العقكبات األكثر شيكعان كالتي تمارس عمى أكثر الجناة منذ أمدان بعيد كالتي أطمؽ عمييا 
العقكبات األصمية لكثرة استخداميا ىي العقكبات الجسدية كالتي تمس اإلنساف في جسده كذاتو 

، أما العقكبات الفرعية  (المطمب األكؿ)كالعقكبات المالية كالتي تمس اإلنساف في ذمتو المالية  
 . (المطمب الثاني)فيي أما أف تككف تبعية أك مكممة لمعقكبة 

 
: العقوبات األصمية : المطمب األول 

 
 عمى العقكبات 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (27-14)نصت المكاد مف 
اإلعداـ ، األشغاؿ الشاقة بنكعييا ، االعتقاؿ بنكعيو ، الحبس ، الغرامة، : األصمية كىي 

 إلى أف الباحث سيتطرؽ إلى عقكبة العمؿ لممصمحة العامة المنصكص عمييا في ةباإلضاؼ
 . 2010مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

 
 :اإلعدام : الفرع األول 

 
تعد عقكبة اإلعداـ مف أقدـ العقكبات كأقساىا ، حيث كانت شائعة في الشرائع القديمة ، ككاف 
تنفيذىا مصحكبان باستخداـ كسائؿ تعذيب كحشية مما أدل إلى مياجمتيا مف الكتاب كالفالسفة 
كرجاؿ القانكف ، كخمصت بعدئذ مف كسائؿ التعذيب التي كانت تصاحبيا كانحصرت في سمب 

حياة المحككـ عميو ، كعمى الرغـ مف استمرار اليجـك عمى عقكبة اإلعداـ ، إال أف الرأم بشأنيا 
. لـ يستقر حتى كقتنا الحاضر ، كما زاؿ الجدؿ محتدمان بيف مؤيد كمعارض ليا 

 
ىناؾ جدؿ كبير حكؿ عقكبة اإلعداـ بيف مؤيدان ليا كبيف معارض ، كأف أنصار كؿ مف الفريقيف 
يسردكف الحجج كاألسانيد إلثبات أف كجية نظرىـ ىي األصكب، كفيما يمي سنذكر حجج كأسانيد 

: كؿ مف الفريقيف 
 
 
 
 

: حجج كأسانيد المؤيديف لعقكبة اإلعداـ 
 



يذىب فريؽ مف الفقياء إلى التأكيد عمى ضركرة اإلبقاء عمى عقكبة اإلعداـ ، كمف أبرز ىؤالء 
الفقياء الفيمسكؼ كانت كالفقيياف ركسي كالكاساني ، كقطبي المدرسة الكضعية لكمبركزك 

كجاركفالك ، كغيرىـ كثيريف ، كيستند أنصار ىذا االتجاه المؤيد لإلبقاء عمى عقكبة اإلعداـ ، 
: عمى الحجج كاألسانيد اآلتية 

 
أف عقكبة اإلعداـ ىي الجزاء المالئـ كالمناسب الكحيد لمجرائـ الخطيرة كالقتؿ العمد،  -1

 .خاصة المقترف بظركؼ مشددة ، كالجرائـ التي تمس أمف الدكلة كالتجسس

 
أف عقكبة اإلعداـ ىي العقكبة الكحيدة التي تحقؽ أكبر قدر ممكف مف الزجر كالردع  -2

كاإلرىاب في نفكس األفراد ، كذلؾ لما تتضمنو أك تقكـ عميو مف تيديد بسمب الحؽ في 
 .الحياة ، كىك يعد أغمى ما يحرص عميو اإلنساف

 

إذا كانت عقكبة اإلعداـ تتسـ بالقسكة كالبشاعة ، فاف اعتداء الجاني عمى المجني عميو  -3
 يعد أشد قسكة كأكثر بشاعة ، لذلؾ فاف الحكـ عمى القاتؿ – كىك شخص برمء –

 .باإلعداـ جزاءان كفاقان لما ارتكب

 

فاستئصاؿ . إف عقكبة اإلعداـ تعتبر ضركرة اجتماعية تممييا االعتبارات العممية  -4
المجـر الذم يرتكب اخطر الجرائـ كأبشعيا ىك أمر تبرره ضركرة المحافظة عمى بقاء 
المجتمع كحمايتو مف شركر ىذا المجـر كأمثالو ، كما انو يعمؿ عمى إرضاء الشعكر 
العاـ الذم يستنكر أف يترؾ القاتؿ يتمتع في الحؽ بالحياة في الكقت الذم يحـر غيره 

 .منو

 

إذا كاف صحيحان أف المجتمع ليس ىك الذم يمنح األفراد الحؽ في الحياة ، حتى يككف  -5
لو الحؽ في أف يسمبيـ إياه ، فاف ىذا القكؿ يصدؽ أيضا عمى حؽ األفراد في الحرية، 

فالمجتمع ليس ىك مصدر ىذا الحؽ ، كمع ذلؾ فمـ يعترض احد عمى العقكبات 
. ( 1)السالبة لمحرية ، كالسجف أك الحبس 

 
 -------------------------
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: حجج كأسانيد المعارضيف لعقكبة اإلعداـ 

 



يعتبر القطب األكؿ لممدرسة التقميدية األكلى أك القديمة سيزار دم بيكاريا مف ابرز كاشد 
المعارضيف لعقكبة اإلعداـ ، كقد انضـ إليو بالمطالبة بالغاءىا عدد مف الفقياء مثؿ فيرم ككرارا 
كبيسينا كدم مارسيكك ك كامبمك ميني كبتيكؿ ، كيستند ىؤالء الفقياء في مطالبتيـ بإلغاء عقكبة 

: اإلعداـ عمى مجمكعة مف األسانيد كالحجج التي يمكف أف نمخصيا في األتي 
 

إف الحؽ في الحياة ليس منحة مف المجتمع ، كبالتالي فاف ىذا األخير ليس لو الحؽ  -1
 .في أف يسمب الجاني الحؽ في الحياة 

 
ذلؾ انو إذا كاف أساس حؽ المجتمع في العقاب يكمف . إف عقكبة اإلعداـ غير شرعية  -2

 الذم –في العقد االجتماعي فانو ال يعقؿ أف يككف اإلنساف قد تنازؿ في ىذا العقد 
 عف حقو في الحياة لمف قاـ ىك بخمقو ، كبعبارة مكجزة –بمقتضاه خمؽ األفراد الدكلة 

 .عقكبة اإلعداـ تتعارض مع العقد االجتماعي

 

إف عقكبة اإلعداـ غير إنسانية ، ألنيا تتسـ بالقسكة كالشراسة ، ىذا فضالن عف أنيا  -3
 .تثير االشمئزاز في نفكس األفراد ، كتكقظ لدييـ الشيكة إلى سفؾ الدماء

 

إف عقكبة اإلعداـ عقكبة غير عادلة ، ألنيا غير قابمة لمتدرج بحسب مدل أك درجة  -4
فاإلعداـ ال يتناسب . مسؤكلية الجاني، كمدل جسامة األضرار التي ترتبت عمى جريمتو

 .مع جسامة أم جريمة يكقع مف اجميا

 

إف عقكبة اإلعداـ عقكبة يستحيؿ إصالح أثارىا أك تداركيا إذا ما تبيف بعد تنفيذىا انو  -5
 .قد حكـ بيا خطأ ، ذلؾ أف احتماؿ الخطأ كارد ألف العدالة القضائية عمؿ بشرم

 

 .إف عقكبة اإلعداـ غير مفيدة كغير نافعة ، سكاء لممجتمع أك لمفرد أم المجني عميو  -6

 

إف عقكبة اإلعداـ ال تحقؽ الردع العاـ الذم يتمثؿ في منع اآلخريف مف ارتكاب نفس  -7
الجريمة المرتكبة مف الجاني ، كلعؿ خير دليؿ عمى ذلؾ أف نسبة الجرائـ المعاقب 

 .عمييا بعقكبة اإلعداـ لـ تزداد في البالد التي ألغتيا مف تشريعاتيا

 

إف عقكبة اإلعداـ تتعارض مع مقتضيات السياسة العقابية الحديثة التي ترل أف أىـ  -8
 .أىداؼ العقكبة ىك إصالح الجاني بالعمؿ عمى إعادة تأىيمو كتكيفو مع المجتمع

 



أف ىذه العقكبة تؤدم إلى البطء في اإلجراءات مما يؤدم إلى تأخير الحكـ بيا عمى  -9
المجـر ، ذلؾ أف قسكة ىذه العقكبة تدفع القضاة إلى إتاحة الفرصة لمدفاع لالسترساؿ 
بداء ما يشاء مف طمبات التأجيؿ كذلؾ حتى يككف اقتناع القضاة يقينيان  في المرافعة كا 

 يؤدم إلى إضعاؼ األثر ةكمف المعركؼ أف تأخير صدكر األحكاـ الجزائي . ةباإلداف
الرادع لمعقكبة كالتأثير عمى الشعكر العاـ كتحكيمو إلى التعاطؼ مع الجاني ، كذلؾ 

  .(1)لمركر فترة طكيمة عمى ارتكاب الجريمة فيككف أثرىا قد نسي 

 
كرغـ حدة الجدؿ حكؿ عقكبة اإلعداـ ، ال تزاؿ الكثير مف التشريعات تنص عمى عقكبة اإلعداـ 

. كمنيا التشريع األردني كالمصرم كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني 
 

" بأنيا  (12)في المادة عقكبة اإلعداـ  2001كقد عرؼ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
، كيبمغ  " عمييا في قانكف اإلجراءات الجزائية إزىاؽ ركح المحككـ عميو كفقان لألحكاـ المنصكص

كالتي  (68)المادة جريمة نذكر منيا  (23)عدد الجرائـ التي نص عمييا المشركع بعقكبة اإلعداـ 
كالتي تخص حالة التجسس  (76)تخص حالة ارتكب الجاني لمخيانة العظمى ، كأيضا المادة 

(2) .
 

عقكبة  المطبؽ في قطاع غزة عرؼ 1936 لسنة 74كذلؾ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 كيبمغ عدد الجرائـ التي يعاقب عمييا بعقكبة . "شنؽ المجـر مف رقبتو حتى يمكت" بأنيا اإلعداـ 
كؿ مف أشير حربان عمى " كالتي نصت عمى انو  (1/49)جرائـ كنذكر منيا المادة  (10)اإلعداـ 

جاللة الممؾ بغية تخكيؼ المندكب السامي أك إرىابو ، يعتبر انو ارتكب الخيانة كيعاقب 
.  (3)" باإلعداـ
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 .2001يششٔع لإٌَ انؼمٕتاخ انفهغطًٍُ نغُح  -2

  .1936 نغُح 74لإٌَ انؼمٕتاخ انفهغطًٍُ سلى  -3

عقكبة اإلعداـ  (13) فقد عرؼ في المادة 1937 لسنة 58أما قانكف العقكبات المصرم رقـ 
حالة  (17)كيبمغ عدد الحاالت التي يعاقب عمييا باإلعداـ " كؿ محكـك باإلعداـ يشنؽ " بأنيا 



يؤدم إلى المساس باستقالؿ  " (77)نذكر منيا المادة  يعاقب باإلعداـ كؿ مف ارتكب عمدان فعال ن
 .  (1)" البالد أك كحدتيا أك سالمة أراضييا 

 
 (1/17)  فقد عرؼ عقكبة اإلعداـ في المادة 1960 لسنة 16أما قانكف العقكبات األردني رقـ 

 التي يعاقب عمييا بعقكبة اإلعداـ تكيبمغ عدد الحاال" . اإلعداـ ىك شنؽ المحككـ عميو  " بقكليا
نذكر منيا الجنايات الكاقعة عمى أمف الدكلة الخارجي حالة ،  (15)في قانكف العقكبات األردني 

مف قانكف حماية أسرار الدكلة ،  (16-15-14)كجرائـ التجسس المكاد  (1/110)المادة 
 ( .148،4/142، 137، 136، 1/135)كالجنايات الكاقعة عمى أمف الدكلة الداخمي المكاد 

 
كما تتقرر عقكبة اإلعداـ عمى جريمة القتؿ المقصكد المصحكب بالظركؼ المشددة طبقان لممادة 

 ، كتقديران مف (2)( 372)عقكبات أردني ، كالحريؽ المفضي إلى كفاة إنساف المادة  (328)
منيا ما ىك : المشرع األردني بجسامة عقكبة اإلعداـ ، فقد أحاطيا بشركط كضمانات محددة 

. سابؽ عمى تنفيذ حكـ اإلعداـ كمنيا ما ىك متعمؽ بتنفيذ ىذا الحكـ 
 

كفي مقدمة الضمانات األساسية السابقة عمى تنفيذ حكـ اإلعداـ ىك كجكب مصادقة الممؾ عمى 
 1952مف الدستكر األردني المعدؿ لسنة  (39)الحكـ أك تعديمو ، كنصت عمى ذلؾ المادة 

ال ينفذ حكـ اإلعداـ إال بعد تصديؽ الممؾ ككؿ حكـ مف ىذا القبيؿ، يعرضو عميو " كجاء فييا 
  . (3)" مجمس الكزراء لممصادقة عميو 

 
كما أكجب المشرع األردني عمى النيابة العامة عند صدكر الحكـ باإلعداـ اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لمطعف في الحكـ كلك لـ يتقدـ المحككـ عميو بيذا الطمب، كنصت عمى ذلؾ الفقرة الثالثة 
 ) 2001 لسنة 16مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ  (260)مف المادة 

الحكـ باإلعداـ أك بعقكبة جنائية لمدة                   " (في مكضكع تحديد األحكاـ القابمة لالستئناؼ
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كما أنيا قابمة لمطعف " ال تقؿ عف خمس سنكات تابع لالستئناؼ كلك لـ يطمب المحككـ عميو 
أصكؿ  (275)بالتمييز كلك لـ يطمب المحككـ عميو ، كنصت عمى ذلؾ الفقرة الثانية مف المادة 



إف أحكاـ اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة كاالعتقاؿ المؤبد تابعة لمتمييز " أردني كجاء نصيا 
 . (1)..... " بدكف طمب مف المحككـ عميو 

 

 حيث نصت 2001 لسنة 3ككذلؾ فعؿ المشرع الفمسطيني في قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 
تستأنؼ بحكـ القانكف األحكاـ الصادرة بعقكبة اإلعداـ كاألحكاـ الصادرة " بأنو  (327)المادة رقـ 

بينما لـ ينص قانكف اإلجراءات الجزائية  . (2)" بالسجف المؤبد كلك لـ يتقدـ الخصكـ بطمب  ذلؾ
.   عمى ىذه الضمانة 1950 لسنة 150المصرم رقـ 

 

 لسنة 16مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ  (358)كما نصت المادة 
أما ".  ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ بالمرأة الحامؿ إال بعد كضعيا بثالثة أشير "  عمى انو 2001
 فنصت عمى أنو في حاؿ ثبكت 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (17)المادة 

 . (3)ككف المرأة المحككـ عمييا باإلعداـ حامالن ، يبدؿ حكـ اإلعداـ باألشغاؿ الشاقة المؤبدة
يظير لمقارئ في الكىمة األكلى انو يكجد تناقض بيف النصيف المذككريف أعاله ، كلكف الصحيح 

انو ال يكجد تناقض ألف المادة األكلى تتحدث عف حالة ثبكت الحمؿ لممرأة الجانية بعد أف أصبح  
حكـ اإلعداـ نافذ كبات ، أما المادة الثانية فتتحدث عف حالة ثبكت الحمؿ لممرأة الجانية قبؿ أف 

.  يصبح حكـ اإلعداـ نافذ أك بات 
 

منو عمى  (414) فقد نصت المادة 2001 لسنة 3أما قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 
ال يجكز تنفيذ حكـ اإلعداـ عمى المرأة الحامؿ ، فإذا كضعت مكلكدان حيان تقضي المحكمة " انو 

.  (4)" التي أصدرت الحكـ بالنزكؿ بعقكبة اإلعداـ إلى عقكبة السجف المؤبد 
 

أما المشرع المصرم فقد خالؼ رأم كؿ مف المشرعيف األردني كالفمسطيني عندما أبقى عمى 
عقكبة اإلعداـ إلى ما بعد شيريف مف كضع الحامؿ مكلكدىا ، فمـ ينزؿ بعقكبتيا إلى السجف 

مف قانكف  (476)المؤبد كما فعؿ نظرائو المشرعيف األردني كالفمسطيني حيث نصت المادة 
يكقؼ تنفيذ عقكبة اإلعداـ عمى الحبمى كالى ما بعد " اإلجراءات الجنائية المصرم عمى انو 

 .  (5)" شيريف مف كضعيا 
 

  ---------------------------------
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كفي تقدير الباحث يجب عمى المشرع المصرم أف يحذك حذك المشرعيف األردني كالفمسطيني ألف 
المكلكد بحاجة إلى رعاية أمو كال يجكز أف يحـر منيا فيك ليس لو أم ذنب بما اقترفتو أمو ، 
. كبالنسبة لما اقترفتو األـ مف جـر فستالقي عقكبة ما فعمتو عندما تقضي عقكبة السجف المؤبد 

 
كمف اإلجراءات الشكمية الكاجبة اإلتباع عند صدكر حكـ اإلعداـ ىك ما نصت عميو المادة 

"  كجاء فييا 2001 لسنة 16مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ  (357)
عند صدكر حكـ اإلعداـ يرفع رئيس النيابة إلى كزير العدلية أكراؽ الدعكل مرفقة بتقرير يضمنو 

مكجزان عف كقائع القضية كاألدلة المستند إلييا في صدكر الحكـ كعف األسباب المكجبة إلنفاذ 
، ثـ يرفع كزير العدلية أكراؽ الدعكل مع التقرير إلى  (1فقرة)عقكبة اإلعداـ أك إلبداليا بغيرىا 

ثـ ينظر مجمس الكزراء في األكراؽ المذككرة  (2فقرة)رئيس مجمس الكزراء إلحالتيا عمى المجمس 
كتقرير رئيس النيابة كيبدم رأيو في كجكب إنفاذ عقكبة اإلعداـ أك إبداليا بغيرىا كيرفع القرار 

ببياف رأيو إلى جاللة الممؾ  " . الذم يتخذه في ىذا الشأف مشفكعا ن
 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ عمى أنو إذا كافؽ  (358)ثـ نصت المادة 
جاللة الممؾ عمى إنفاذ حكـ اإلعداـ يشنؽ المحككـ عميو داخؿ بناية السجف كفي أم محؿ آخر 
إذا عيف ىذا المحؿ في اإلرادة الممكية، كال يجكز تنفيذ عقكبة اإلعداـ ىذه عمى المحككـ عميو بيا 

. في يـك مف أياـ األعياد الخاصة في ديانتو أك في أياـ األعياد األىمية أك الرسمية
 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ عمى أنو يجرم  (359)كما نصت المادة 
إنفاذ عقكبة اإلعداـ بمعرفة كزارة الداخمية بناء عمى طمب خطي مف النائب العاـ مبينان فيو 
: استيفاء اإلجراءات المنصكص عمييا في المادة السابقة كبحضكر األشخاص اآلتي ذكرىـ

 
. النائب العاـ أك أحد مساعديو  -1
 .كاتب المحكمة التي أصدرت الحكـ  -2

 .طبيب السجف أك المركز  -3

 .احد رجاؿ الديف مف الطائفة التي ينتمي إلييا المحككـ عميو  -4

 .مدير السجف أك نائبو  -5

 .قائد الشرطة في العاصمة أك قائد المنطقة في الممحقات  -6

أصكؿ جزائية أردني عمى أنو يسأؿ النائب العاـ أك مساعدكه المحكـك  (360)ثـ نصت المادة 
عميو عما إذا كاف لديو ما يريد بيانو كيدكف أقكالو الكاتب في محضر خاص يكقعو النائب العاـ 



ثـ ينظـ كاتب المحكمة محضران بإنفاذ اإلعداـ ، يكقعو مع . أك مساعده كالكاتب كالحاضركف 
النائب العاـ أك مساعده كالكاتب كالحاضركف ، كيحفظ في إضبارتو الخاصة عند ككيؿ النيابة 

تدفف الحككمة جثة مف " عمى أف  (362)، ثـ قررت المادة  (361)كىذا ما نصت عميو المادة 
. (1)"نفذ فيو اإلعداـ عند عدـ كجكد كرثو لو يقكمكف بدفنيا ، كيجب أف يككف الدفف بدكف احتفاؿ

 
أما المشرع المصرم فقد أحاط عقكبة اإلعداـ أيضا بعدد مف الضمانات أىميا أف يككف حكـ 

مف  (381)اإلعداـ صادر بإجماع أراء أعضاء المحكمة التي أصدرتو كىذا ما تتطمبو المادة 
 ، كمف الضمانات أيضا ما نصت عميو المادة 1950 لسنة 150قانكف اإلجراءات الجنائية رقـ 

إذا "  كالقاضي بأنو 1962 لسنة 106 المعدؿ بقانكف رقـ 1959 لسنة 57مف قانكف رقـ  (46)
كاف الحكـ صادران حضكريان بعقكبة اإلعداـ ، يجب عمى النيابة العامة أف تعرض القضية عمى 

كأيضا ما . كذلؾ خالؿ المدة المقررة لمطعف " محكمة النقض مشفكعة بمذكرة برأييا في الحكـ 
متى صار الحكـ باإلعداـ نيائيان " مف قانكف اإلجراءات الجنائية بأنو  (470)نصت عميو المادة 

، كجب رفع أكراؽ الدعكل فكرا إلى رئيس الجيكرية بكاسطة كزير العدؿ ، كينفذ الحكـ إذا لـ 
" .    يصدر األمر بالعفك أك بإبداؿ العقكبة في ظرؼ أربعة عشر يكمان 

 
مف قانكف  (477-470)نظـ المشرع المصرم إجراءات تنفيذ عقكبة اإلعداـ في المكاد مف 

 ، كيتضح مف ىذه المكاد أنيا مشابية 1950 لسنة 150اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ 
لذلؾ ارتأل الباحث لعدـ . إلجراءات تنفيذ عقكبة اإلعداـ في أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 

التكرار كاإلطالة عدـ الخكض في نصكص المكاد بشكؿ مفصؿ كما عمؿ في السابؽ كسيكتفي 
.  فقط باإلشارة إلى نصكص ىذه المكاد 

 
 الدعكل أكراؽ نيائيان كجب رفع باإلعداـمتى صار الحكـ " عمى انو  (470)فقد نصت المادة 

 بإبداؿ أك بالعفك األمر لـ يصدر إذاكينفذ الحكـ  .  رئيس الجميكرية بكاسطة كزير العدؿإلىفكران 
  يكدع" عمى انو  (471)مادة   كما نصت اؿ. " عشر يكمان أربعة ظرؼ فيالعقكبة 

 
 ---------------------------
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 يقرره الذم السجف بناء عمى أمر تصدره النيابة العامة عمى النمكذج في باإلعداـالمحككـ عميو 
 المحكـك ألقارب" عمى انو  (472)مادة  كنصت اؿ."اإلعداـ  ينفذ بو حكـ أف إلىكزير العدؿ 

، عمى أف يككف ذلؾ بعيدان عف محؿ   يعيف لتنفيذ الحكـالذم اليـك في يقابمكه أف باإلعداـعميو 



ذا.التنفيذ  كانت ديانة المحككـ عميو تفرض عميو االعتراؼ أك غيره مف الفركض الدينية قبؿ  كا 
مادة  كنصت اؿ. " التسييالت الالزمة لتمكيف أحد رجاؿ الديف مف مقابمتوإجراءالمكت كجب 

 مكاف آخر مستكر، بناء عمى طمب في داخؿ السجف أك اإلعداـتنفذ عقكبة " عمى انو  (473)
  . "470المادة في  المنصكص عمييا اإلجراءاتبالكتابة مف النائب العاـ يبيف فيو استيفاء 

 
 بحضكر أحد ككالء النائب اإلعداـيجب أف يككف تنفيذ عقكبة "عمى انو  (474)مادة كنصت اؿ

العاـ كمأمكر السجف كطبيب السجف أك طبيب آخر تندبو النيابة العامة كال يجكز لغير مف ذكركا 
 يؤذف لممدافع عف المحكـك أف خاص مف النيابة العامة كيجب دائمان بإذف إالأف يحضركا التنفيذ 

 كالتيمة المحكـك مف أجميا منطكقة باإلعداـالحكـ الصادر مف  يتمى أفكيجب  .عميو بالحضكر
ذا مكاف التنفيذ بمسمع مف الحاضريف فيمحككـ عميو كذلؾ ؿل اؿع  في رغب المحككـ عميو كا 

ال " عمى انو  (475)مادة  كأيضا نصت اؿ. " النائب العاـ محضران بيا  حرر ككيؿأقكالو إبداء
 . " الخاصة بديانة المحككـ عميواألعياد  أك الرسمية األعياد أياـ في اإلعداـيجكز تنفيذ عقكبة 

 عمى الحبمى كالى ما بعد شيريف اإلعداـيكقؼ تنفيذ عقكبة " عمى انو  (476)مادة كما نصت اؿ
تدفف الحككمة عمى نفقتيا جثة مف حكـ " عمى انو  (477)مادة  كأخيرا نصت اؿ. "مف كضعيا

 "  يككف الدفف بغير احتفاؿ ماأفكيجب  .  ما لـ يكف لو أقارب يطمبكف القياـ بذلؾباإلعداـعميو 
(1) .  
 

مف قانكف اإلجراءات الجزائية  (419)إلى المادة  (408)كما عالجت المكاد مف المادة رقـ 
 اإلجراءات الكاجبة اإلتباع عند صدكر قرار نيائي مف المحكمة 2001 لسنة 3الفمسطيني رقـ 

المختصة باإلعداـ ، حيث أف ىذه اإلجراءات مشابية لما ىك مقر في قانكف أصكؿ المحاكمات 
لذلؾ ارتأل الباحث لعدـ التكرار كاإلطالة عدـ الخكض في نصكص المكاد . الجزائية األردني 

.  بشكؿ مفصؿ كما عمؿ في السابؽ كسيكتفي فقط باإلشارة إلى نصكص ىذه المكاد 
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رفع  كزير العدؿعمى  نيائيان كجب باإلعداـمتى صار الحكـ " عمى انو  (408)فقد نصت المادة 
ال يجكز تنفيذ حكـ " عمى انو  (409)مادة   كما نصت اؿ."الدكلة  رئيس إلى الدعكل فكران أكراؽ

يشرؼ النائب " عمى انو  (410)كنصت المادة ". اإلعداـ إال بعد مصادقة رئيس الدكلة عميو
العاـ أك مف ينيبو مف مساعديو عمى تنفيذ الحكـ المصادقة عميو باإلعداـ كيحضر تنفيذ الحكـ 



أك مف  (السجف)مدير مركز اإلصالح كالتأىيؿ - 2. أك مف ينيبو النائب العاـ - 1: كؿ مف 
- 5. كاتب المحكمة التي أصدرت الحكـ- 4. مدير الشرطة في المحافظة - 3 .ينكب عنو

احد رجاؿ الديف مف الطائفة التي ينتمي إلييا - 6 . (السجف)طبيب مركز اإلصالح كالتأىيؿ 
".  المحككـ عميو 

 
قبؿ المكعد المعيف  يقابمكه أف باإلعداـ المحككـ عميو ألقارب" عمى انو  (411)مادة كنصت اؿ
 إذا" عمى انو  (412) كنصت المادة .  ، عمى أف يككف ذلؾ بعيدان عف محؿ التنفيذلتنفيذ الحكـ

 الدينية قبؿ المكت كجب الطقكسكانت ديانة المحككـ عميو تفرض عميو االعتراؼ أك غيره مف 
يجب " عمى انو  (413) كنصت المادة . " التسييالت لتمكيف أحد رجاؿ الديف مف مقابمتوإجراء
محككـ عميو كذلؾ ؿل اؿ كالتيمة المحكـك مف أجميا عمنطكقة باإلعداـالحكـ الصادر مف  يتمى أف
ذاسمع مف الحاضريف كم  ، مكاف التنفيذفي  حرر النائب أقكالو إبداء في رغب المحككـ عميو ، كا 

ال يجكز " عمى انو  (414)مادة كنصت اؿ" . أك مساعده محضران تثبت فيو ىذه األقكاؿ العاـ 
تنفيذ حكـ اإلعداـ في المرأة الحامؿ ، فإذا كضعت مكلكدان حيان تقضي المحكمة التي أصدرت 

".     الحكـ بالنزكؿ بعقكبة اإلعداـ إلى عقكبة السجف المؤبد 
 

ينفذ حكـ اإلعداـ عمى المدنييف بالشنؽ حتى المكت ، كعمى " عمى انو  (415)كنصت المادة 
عمى كاتب المحكمة " عمى انو  (416)كنصت المادة ". العسكرييف رميان بالرصاص حتى المكت 

أف ينظـ محضران بتنفيذ عقكبة اإلعداـ يكقعو ممثؿ النيابة العامة كمدير مركز اإلصالح كالتأىيؿ 
" عمى انو  (417)مادة  كأيضا نصت اؿ."كالطبيب كالكاتب كيحفظ لدل النيابة العامة  (السجف)

الخاصة بديانة األعياد الدينية ،  أك الرسمية األعياد أياـ في اإلعداـال يجكز تنفيذ عقكبة 
مراكز اإلصالح  داخؿ اإلعداـتنفذ عقكبة " عمى انو  (418)كما نصت المادة ". المحككـ عميو

تدفف الحككمة عمى نفقتيا " عمى انو  (419)مادة  كأخيرا نصت اؿ."لمدكلة  (السجكف)كالتأىيؿ 
 يككف الدفف أفكيجب  .بدفنيا لـ يكف لو أقارب يطمبكف القياـ إذا باإلعداـ ،جثة مف حكـ عميو 

 . (1) " بغير احتفاؿ 
 ----------------------------
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يرل الباحث أنو مف الصعب اإلدالء برأم قاطع حكؿ عقكبة اإلعداـ ، فيي مسألة تخص المشرع 
بالدرجة األكلى كتتكقؼ أصالن عمى مجمكعة المبادئ كالقيـ االجتماعية كالدينية كاألخالقية التي 

تحكـ المجتمع لحظة التشريع ، كبالتالي فاف كجكد عقكبة اإلعداـ في ظؿ مجتمع مسمـ كمجتمعنا 
أمر ال يمكننا االستغناء عنو خصكصان أف تشريعنا اإلسالمي الحنيؼ أشار إلى أف القاتؿ يقتؿ ، 



كبالتالي حث عمى عقكبة اإلعداـ بحؽ الشخص القاتؿ ، كبالتالي يرل الباحث انو يتكجب اإلبقاء 
عمى عقكبة اإلعداـ في فمسطيف كلكف مع كجكد ضكابط كضمانات عند محاكمة المتيـ كعند 
تنفيذ عقكبة اإلعداـ ، حتى ال يعدـ شخص برمء مثؿ صدكر الحكـ في حالة تكقيع عقكبة 

. اإلعداـ بإجماع القضاة مع منح محكمة المكضكع سمطة تقديرية في تكقيع العقكبة 
 

: األشغال الشاقة بنوعييا المؤبد والمؤقت : الفرع الثاني 
 

عقكبة األشغاؿ الشاقة كاإلعداـ مف جية أنيا عقكبة جنائية إال أنيا تأتي في الترتيب بعد عقكبة 
لزامو  اإلعداـ مف حيث القسكة ، كىي عقكبة أصمية يقصد بيا سمب حرية المحككـ عميو كا 

 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (18) ، كقد عرفتيا المادة (1)بأشغاؿ شاقة 
تشغيؿ المحككـ عميو في األشغاؿ المجيدة التي تتناسب كصحتو سكاء داخؿ السجف أك " بأنيا 

 . (2)" خارجو 
 

كيأخذ بيا المشرع األردني في طكائؼ مختمفة مف الجرائـ سكاء كاقعة عمى أمف الدكلة أك 
كتنقسـ إلى نكعيف أشغاؿ . األشخاص أك األمكاؿ كغيرىا في الجرائـ الكاردة في قانكف العقكبات

شاقة مؤبدة كأشغاؿ شاقة مؤقتة ، كاألشغاؿ المؤبدة األصؿ أنيا مقررة مدل حياة المحككـ عميو ، 
مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ  (35)كلكنيا كفقان لنظاـ اإلفراج المشركط المقرر في المادة 

.  فإنيا تحكؿ إلى أشغاؿ مؤقتة بعد قضاء فترة عشريف سنة 2004األردني لسنة 
 

األشغاؿ الشاقة " عمى أف 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (20)كتنص المادة 
أدنى كىك ثالث سنكات كأقصى كىك خمسة عشر سنة ما لـ يرد نص : المؤقتة تدكر بيف حديف 

. ( 3)" خاص خالؼ ذلؾ 
 ------------------------------
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 فمـ يعرؼ عقكبة األشغاؿ الشاقة سكاء 2001أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
المؤبدة أك المؤقتة ، بؿ ذكر المشرع الفمسطيني تسمية أخرل كىي السجف المؤبد كىي العقكبة 

التي تمي اإلعداـ مف حيث قسكتيا ، كالسجف المؤقت كالذم ال تقؿ عقكبتو عف ثالث سنكات كال 
تزيد عف خمسة عشر سنة ، كلـ تقترف عقكبة السجف باإلشغاؿ الشاقة كما فعؿ نظرائو المشرعيف 

كفي تقدير الباحث أف ىذا نقص يجب عمى مشرعنا الفمسطيني تفاديو . األردني كالمصرم 
بالنص عمى الحبس مقركنة باألشغاؿ الشاقة لكي تككف ىذه العقكبة أكثر ردعان خصكصان كاف 



كيأخذ المشرع الفمسطيني بيذه . الجرائـ التي يعاقب عمييا بمثؿ ىذه العقكبة تككف جرائـ خطيرة 
العقكبة في طكائؼ مختمفة مف الجرائـ سكاء أكانت كاقعة عمى أمف الدكلة أك األشخاص أك 

 . (1)األمكاؿ كغيرىا العديد مف الجرائـ الكاردة في قانكف العقكبات 
 

.  عمى ىذه العقكبة 1936 لسنة 74بينما لـ ينص قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 

كعقكبة أصمية لمجنايات في  السجف المؤبد كالسجف المشددلقد نص المشرع المصرم عمى 
"  ، حيث نصت عمى أف 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (15+14)المادتيف 

ىما كضع المحككـ عميو في احد السجكف المخصصة لذلؾ قانكنا  السجف المؤبد كالسجف المشدد
كتشغيمو داخميا في األعماؿ التي تعينيا الحككمة كذلؾ مدة حياتو إذا كانت العقكبة مؤبدة أك 

كانت مشددة كال يجكز أف تنقص مدة عقكبة السجف المشدد عف ثالث  المدة المحككـ بيا إذا
 ".سنيف كال أف تزيد عمى خمس عشرة سنة إال في األحكاؿ المنصكص عمييا قانكنا 

 
كاألصؿ أف السجف المؤبد يعني أف المحككـ عميو بيذه العقكبة يقضي الجزء المتبقي مف حياتو 

إال انو مع تقدـ الدراسات العقابية كظيكر نظاـ اإلفراج  . (السجف)داخؿ المؤسسة العقابية 
الشرطي أك تحت شرط ، فانو يجكز اإلفراج عف المحككـ عميو بالسجف المؤبد الذم يقضي في 
السجف عشركف سنة ، إذا ما تكافرت فيو شركط معينة كأىميا حسف الخمؽ كعدـ ارتكاب أم 

أما السجف المشدد فإنو ال يجكز أف تنقص مدتو . مخالفة خالؿ المدة التي قضاىا داخؿ السجف 
عف ثالث سنيف ، كال أف تزيد عف خمسة عشرة سنة إال في األحكاؿ الخصكصية المنصكص 

 . (2)عمييا قانكنان 
 
 

 -------------------------------
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يقضي مف يحكـ عميو بعقكبة األشغاؿ  الشاقة " مف قانكف العقكبات المصرم  (15)كطبقان لممادة 
مف الرجاؿ الذيف جاكزكا الستيف مف عمرىـ كمف النساء مطمقان مدة عقكبتو في احد السجكف 

أما باقي المحككـ عمييـ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة فإنيـ ينقمكف مف الميماف إلى " . العمكمية 
السجف العمكمي بعد أف يقضكا في الميماف نصؼ المدة المحكـك بيا عمييـ أك ثالث سنكات، 

 . (1)أييما اقؿ 
 



أشؽ األشغاؿ التي " كسكاء كاف السجف مؤبد أك مشدد فاف المحككـ عميو بو يمتـز بالعمؿ في 
:  كىذه األشغاؿ ىي " تعينيا الحككمة 

 
- 3الشحف كالتفريغ ، - 2استصالح األراضي البكر كاألعماؿ الزراعية كتنسيؽ الجنايف ، - 1

أشغاؿ المغسؿ ، - 6البناء كالعمارة ، - 5الحرؼ كالصناعات المختمفة ، - 4أعماؿ الجير ، 
- 10أعماؿ النظافة الداخمية بالسجف ، - 9العمؿ بالمخازف ، - 8أشغاؿ المخبر ، - 7

أشغاؿ المحاجر كتكسير األحجار - 12المعاكنة في مكافحة األمية ، - 11األشغاؿ الخارجية ، 
. كالنحت ، كذلؾ إذا لـ يتيسر تشغيميـ في أم عمؿ مف األعماؿ األخرل 

 
كما أف المحككـ عمييـ باألشغاؿ الشاقة ال يتقاضكف آجرا عف أعماليـ في األعماؿ المفركضة 

عمييـ مدة تعادؿ ربع المدة المحكـك بيا عمييـ بشرط أال تقؿ عف سنتيف كال تزيد عف أربع 
   .(2)مف الئحة تنظيـ السجكف  (13)سنكات المادة 
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 :االعتقال المؤبد والمؤقت : الفرع الثالث 
 

فالمؤبد يمي األشغاؿ الشاقة المؤبدة كاالعتقاؿ المؤقت يمي : االعتقاؿ بنكعيو عقكبة جنائية 
األشغاؿ الشاقة المؤقتة ، كاالعتقاؿ المؤقت يقرره المشرع األردني في عدد معيف مف الجرائـ 

كعمى كجو الخصكص في الجرائـ الماسة بأمف الدكلة الخارجي كالتي تعالج تحت عنكاف الجرائـ 



 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (118،119)الماسة بالقانكف الدكلي في المادتيف 
الخاصة بأحكاؿ تخفيؼ عقكبة  (331،332) ، كما قررىا المشرع األردني في المادتيف 1960

القتؿ المقصكد بالنسبة لممرأة التي تقتؿ كليدىا كلـ تكف استعادت تماـ كعييا بسب آالـ الرضاعة 
بفعؿ كترؾ مقصكد في - اتقاء لمعار= أك الكالدة التي تتسبب - كالكالدة أك أية أسباب فسيكلكجية 

. مكت كليدىا مف السفاح عقب كالدتو  
 

كما أف المشرع يقرر عقكبة االعتقاؿ لمحدث الذم يرتكب جريمة تستكجب عقكبة اإلعداـ أك 
 لسنة 16مف قانكف األحداث األردني رقـ  (19،22،23)األشغاؿ الشاقة بنكعيو في المكاد 

1955 (1) . 
 

أف عقكبة االعتقاؿ المؤبد تمي األشغاؿ الشاقة المؤبدة مف حيث الجسامة كعقكبة االعتقاؿ 
المؤقت تمي في الجسامة عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة ، كما تتميز عقكبة االعتقاؿ عف عقكبة 

يعامؿ معاممة خاصة كال يمـز  (المؤبد أك المؤقت)األشغاؿ الشاقة أف المحككـ عميو باالعتقاؿ 
مف قانكف  (19)بارتداء زم السجناء كعدـ إلزاميـ بالشغؿ إال برضاه ، كىذا ما قررت المادة 

كضع المحككـ عميو في أحد "  إذ عرفت االعتقاؿ بأنو 1960 لسنة 16العقكبات األردني رقـ 
سجكف الدكلة المدة المحكـك بيا عميو مع منحو معاممة خاصة كعدـ إلزامو بارتداء زم السجناء 

 .  (2)" كعدـ تشغيميـ بأم عمؿ داخؿ السجف أك خارجو إال برضاه 
 

 المطبؽ في غزة عمى 1936 لسنة 74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  (40)نصت المادة 
إذا   إذا حكـ عمى شخص بالحبس فيجكز لممحكمة أف تأمر بمنحو معاممة خاصة-1: انو 

  إذا حكـ عمى شخص بالحبس -2 .استنسبت ذلؾ بعد النظر في ماىية الجـر كسكابؽ المجـر
 

 --------------------------------
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، فيجكز لقاضي القضاة عمى الدكاـ أف يأمر بمنحو معاممة خاصة بعد  دكف منحو معاممة خاصة
 تمنح المعاممة -3 . بسببو كفي سكابؽ المجـر النظر في ماىية الجـر الذم أديف ذلؾ الشخص

 .(1) 1921 المكضكعة بمقتضى أحكاـ قانكف السجكف لسنة لألنظمةالخاصة كفقان 
 



 لـ ينص عمى عقكبة 2001المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
االعتقاؿ المؤبد أك المؤقت كبالتالي لـ يعرفيا ، كىذا نقص يجب عمى المشرع تداركو كالنص 

. عمى ىذه العقكبة في مشركع قانكف العقكبات 
 

  عمى عقكبة 1937 لسنة 58أما المشرع المصرم فقد نص في قانكف العقكبات المصرم رقـ 
السجف كإحدل العقكبات األصمية التي قررىا كرصدىا لمجنايات ، ككما نالحظ انو لـ يطمؽ 

كتنص عمى ىذه العقكبة . عمييا كالمشرع األردني كممة االعتقاؿ بؿ أطمؽ عمييا كممة سجف 
الجنايات ىي الجرائـ المعاقب " مف قانكف العقكبات المصرم كالذم ينص عمى أف  (10)المادة 

، كعقكبة االعتقاؿ تأتي مف حيث الجسامة " السجف : ......... عمييا بإحدل العقكبات اآلتية
.  بعد عقكبة اإلعداـ كاألشغاؿ الشاقة المؤبدة كالمؤقتة 

 
عقكبة السجف كىي كضع المحككـ عميو " مف قانكف العقكبات المصرم  (16)كقد عرفتيا المادة 

في احد السجكف العمكمية كتشغيمو داخؿ السجف أك خارجو في األعماؿ التي تعينيا الحككمة 
المدة المحكـك بيا عميو ، كال يجكز أف تنقص ىذه المدة عف ثالث سنكات كال تزيد عف خمسة 

.  عشر سنة إال في األحكاؿ الخصكصية المنصكص عمييا قانكنان 
 

سالفة الذكر انو في الحاالت التي ينص فييا المشرع عمى عقكبة  (16)كالكاضح مف المادة 
السجف مف دكف تحديد حد أدنى أك حد أقصى يجب عمى القاضي في ىذه الحالة أف يمتـز في 

ككما نالحظ أيضا مف ىذه . حكمو الحديف العاميف األدنى كاألقصى المذيف نص عمييما المشرع 
المادة انو يجب أف تنفذ عقكبة السجف في السجكف العمكمية كىي تكجد في عكاصـ المحافظات 

(2) . 
 
 

 -------------------------
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:  عقوبة الحبس : الفرع الرابع 
 

. الحبس عقكبة جنح كمخالفات ، كىك يمي االعتقاؿ المؤقت مف حيث الجسامة 
 



كضع "  الحبس بأنو 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (21)كعرفت المادة 
المحككـ عميو في أحد سجكف الدكلة المدة المحكـك بيا كىي تتراكح في الجنح بيف أسبكع كثالث 

. كلـ يشر المشرع إلى التشغيؿ مع عقكبة الحبس " سنكات إال إذا نص القانكف عمى خالؼ ذلؾ 
كلكف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ أجاز تشغيؿ النزيؿ . فيي حسب األصؿ ال تقترف التشغيؿ

داخؿ السجف أك خارجو لممنافع العامة، كما أف مقتضيات اإلصالح كالتأىيؿ قد يستمـز إلزاـ 
. المحككـ عميو بأعماؿ معينة بيدؼ اإلصالح كالتأىيؿ 

 
أما الحبس التكديرم فيك عقكبة أصمية مقررة لمكاد المخالفات ، كتتراكح بيف أربع كعشريف ساعة 

مف قانكف العقكبات األردني عمى أف تنفذ ىذه العقكبة عمى  (23)كأسبكع ، كنصت المادة 
المحككـ عميو في أماكف غير األماكف المخصصة بالمحككـ عميو بعقكبات جنائية أك جنحيو ما 

 . (1)أمكف 
 

 المطبؽ في غزة فقد نصت المادة 1936 لسنة 74كبالنسبة لقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
أكعزت المحكمة   تككف عقكبة الحبس مقركنة باألشغاؿ الشاقة إال إذا-1: " منو عمى أنو  (39)

 إذا ثبت عمى شخص ارتكاب جـر يستكجب الحكـ عميو بالحبس المؤبد أك -2 . بغير ذلؾ
 .  (2) " الحبس لمدة أخرل فيجكز لممحكمة أف تحكـ عميو بالحبس لمدة أقؿ مف ذلؾ

 
 فقد عرؼ الحبس في 2001أما المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

 (السجكف)كالتأىيؿ  كضع المحككـ عميو في أحد مراكز اإلصالح" منو بأنو  (13)المادة 
   .(3)" ، المدة المحكـك بيا عميو المخصصة لذلؾ بمكجب القانكف
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عمى أف  (11) فقد نصت المادة 1937 لسنة 58أما بالنسبة لقانكف العقكبات المصرم رقـ 
مف قانكف العقكبات المصرم  (18)كعرفت المادة . عقكبة الحبس ىي عقكبة أصمية لمجنح 

عقكبة الحبس ىي كضع المحككـ عميو في احد السجكف المركزية أك " عقكبة الحبس بقكليا 
العمكمية المدة المحكـك بيا عميو كال يجكز أف تنقص ىذه المدة عف أربع كعشريف ساعة كال أف 



لكؿ محككـ عميو . تزيد عمى ثالث سنيف إال في األحكاؿ الخصكصية المنصكص عمييا قانكنا 
بالحبس البسيط لمدة ال تتجاكز الثالثة شيكر أف يطمب بدال مف تنفيذ عقكبة الحبس عمي تشغيمو 
خارج السجف طبقا لما تقرر مف القيكد بقانكف تحقيؽ الجنايات إال إذا نص الحكـ عمى حرمانو 

 . (1)" مف ىذا الخيار 
 

 2001 لسنة 86مف قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ  (27)كما ينبغي اإلشارة إليو أف المادة 
في فقرتيا الثانية ، أجازت لممحكمة أف تستبدؿ عقكبة الحبس بالغرامة إذا حكـ عمى شخص 

إذ يجكز لممحكمة التي أصدرت الحكـ أف . بالحبس في جنحة مدة ال تزيد عف ثالث أشير 
تحكؿ الحبس إلى غرامة كعمى أساس ديناريف عف كؿ يـك إذا اقتنعت المحكمة باف الغرامة 

. عقكبة كافية لمجريمة التي ارتكبيا الشخص 
 

كمف االتجاىات المستحدثة في التشريع العقابي األردني كمراعاة لحقكؽ أبناء الزكجيف المحكـك 
عميو بعقكبة الحبس ، فقد أكجب المشرع تنفيذ العقكبة بحقيما عمى التكالي ، فقد نصت الفقرة 

إذا كاف المحككـ عمييما بعقكبة الحبس مدة ال " عقكبات أردني معدؿ أنو  (27)الثالثة مف المادة 
تزيد عف السنة زكجيف كفي رعايتيما ما ىك دكف الثامنة عشرة مف العمر تنفذ العقكبة بحقيما 

 .  (2)" عمى التكالي عمى أف يككف ليما محؿ إقامة ثابت 
  

األصؿ أف العقكبات السالبة لمحرية السابؽ ذكرىا ، تنفذ فكران بمجرد أف يصبح الحكـ الصادر بيا 
مبرمان كيككف الحكـ مبرمان إذا كاف غير قابؿ لمطعف فيو بالمعارضة أك االستئناؼ أك التمييز ، 

 . (3)كما يكتسب ىذه الصفة إذا استنفذ طرؽ الطعف القانكنية 
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كالجية المنكط بيا تنفيذ األحكاـ الجزائية ىي النيابة العامة ، فيي التي تأمر بالتنفيذ ، كنصت 
 لسنة 16مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ  (353)عمى ذلؾ المادة 

يقـك بإنفاذ األحكاـ الجزائية المدعي العاـ لدل المحكمة التي "  كجاء في فقرتيا األكلى 2001



كيقـك قاضي الصمح مقاـ "كنصت الفقرة الثانية مف ىذه المادة " أصدرت الحكـ أك مف ينيبو 
" . النيابة العامة بإنفاذ األحكاـ في المراكز التي ال يكجد فييا مدعي عاـ 

 
ذا حبس المحككـ عميو إيفاء لمغرامة كالرسكـ ، كاظير رغبتو كىك في السجف في أف يدفعيا  كا 

حضاره إلية لدفع األمكاؿ  لمخزينة ، يأمر المدعي العاـ أك مف يقكـ مقامة بإخراجو مف السجف كا 
باعتبار عف كؿ يـك ديناريف أك "المترتبة بعد حسـ ما يكازم فييا المدة التي قضاىا في الحبس 

" . أم جزء منيا أف كانت مف الغرامة أك كانت مف الرسـك 
 

إذا " مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ عمى انو  (1/336)كقد نصت المادة 
أدل المحككـ عميو لدل تكقيفو المبمغ المطمكب منو بكاممو يخمى سبيمو في الحاؿ كيصبح القرار 

" . بإبداؿ الغرامة كالرسـ بالحبس الغيان 
 

كتبدأ ىذه المدة مف اليـك الذم بدأ فيو  (بالتقكيـ الغريغكرم  )كتحسب مدة العقكبة السالبة لمحرية 
بتنفيذىا بمكجب الحكـ الذم أصبح مبرمان ، كتبدأ مف يكـ القبض عمى المحككـ عميو كتكقيفو 

كيكـ العقكبة ىك أربع كعشركف ساعة كالشير ثالثكف يـك كما جاكز الشير . تنفيذان لمحكـ المبـر 
مف قانكف العقكبات األردني في فقرتيا  (40)حسب مف يـك إلى مثمو كفؽ ما نصت عميو المادة 

كيطمؽ سراح المحككـ عميو المكقكؼ قبؿ ظير اليـك األخير النتياء العقكبة المحكـك . األكلى 
بيا عمى الجاني أربعان كعشريف ساعة ينتيي تنفيذىا في اليكـ التالي بعد مركر ىذه المدة ، حيث 

فيما خال الحالة التي يحكـ بيا عمى المكقكؼ لمدة " في فقرتيا الثانية بأنو  (40)نصت المادة 
 " .أربع كعشريف ساعة يطمؽ سراحو قبؿ ظير اليـك األخير 

 
يطمؽ " عمى أنو 2004مف قانكف مراكز اإلصالح كالتأىيؿ األردني لسنة (42)كنصت المادة 

سراح النزالء في ظير اليـك الذم يحؿ فيو ميعاد إخالء سبيميـ ، إال إذا كاف ذلؾ اليـك يـك  
 
 
 

األحد بالنسبة لمسجيف المسيحي أك يـك الجمعة لمسجيف المسمـ ، فيطمؽ مف اليـك السابؽ لميـك 
 .  (1)" المشار إليو إذا كانت مدة الحكـ أسبكعان فأكثر

 



كما ينبغي اإلشارة إليو أف مدة تكقيؼ المحككـ عميو احتياطيان تحسـ كجكبان مف مدة العقكبة 
. المقررة بمكجب حكـ قضائي ، بغض النظر عف الجية التي أصدرت قرار التكقيؼ أك القبض

" مف قانكف العقكبات األردني كالتي تنص عمى أنو  (41)كنصت عمى ذلؾ صراحة المادة 
تحسب دائما مدة التكقيؼ مف مدة العقكبات المحككـ بيا كالتي يتـ تنفيذىا فعالن عمى المحككـ 

 . (2)" عميو
 

: عقوبة العمل لممصمحة العامة : الفرع الخامس 
 

تعتبر عقكبة العمؿ مف العقكبات األصمية في الجنح ، كالمستحدثة مف قبؿ مشركع قانكف 
(. 62-55) ، حيث نصت عمييا المكاد مف 2010العقكبات الفمسطيني لسنة 

 
عقكبة " عمى أف 2010مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (55)فقد نصت المادة 

تعني إلزاـ المحككـ عميو بالقياـ بأعماؿ معينة لخدمة المجتمع بدكف : العمؿ لممصمحة العامة 
مف الكاضح أف ىذه ". مقابؿ خالؿ المدة التي تقررىا المحكمة في الحدكد المنصكص عمييا قانكنان 

العقكبة تمـز المحككـ عميو بيا بأف يقكـ بعمؿ ما لخدمة المجتمع ، كيككف العمؿ بدكف أم اجر 
. أك مقابؿ خالؿ المدة التي تقررىا المحكمة 

 
لممحكمة إذا قضت بالحبس النافذ لمدة أقصاىا " مف المشركع فتنص عمى أف  (56)أما المادة 

ستة أشير أف تستبدؿ بنفس الحكـ تمؾ العقكبة ، بعقكبة العمؿ لممصمحة العامة كذلؾ دكف اجر 
كلمدة ال تتجاكز ثالثة مائة ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يكـ حبس ، كيحكـ بيا في جميع 

كيتبيف مف ىذا ". الجنح التي يقضي فييا بعقكبة الحبس التي ال تتجاكز المدة المذككرة أعاله 
النص أف المشرع أعطى لممحكمة سمطة تقديرية في أف تستبدؿ عقكبة الحبس النافذ بعقكبة 
العمؿ لممصمحة العامة كلكف اشترط المشرع أف تككف عقكبة الحبس ال تتجاكز الستة أشير  

 
 --------------------------
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كما اشترط أف يككف تنفيذ . كحد أقصى كاف ال يككف ىناؾ أمر بكقؼ التنفيذ أم أف الحكـ نافذ 
العقكبة بدكف اجر أك مقابؿ عف العمؿ الذم سيقكـ بو المحككـ عميو بعقكبة العمؿ لممصمحة 

كاشترط أيضا أف ال تتجاكز مدة العمؿ ثالثة مائة ساعة بحساب ساعتيف عف كؿ يـك . العامة 



كحصرىا المشرع في الجنح التي يقضي بيا بعقكبة الحبس التي ال تتجاكز الستة أشير ، . حبس 
فإذا كانت العقكبة ليست عقكبة حبس أك كانت العقكبة عقكبة حبس كلكف لمدة أكثر مف ستة 

. أشير فال يجكز أف تقـك المحكمة باستبداؿ ىذه العقكبة بعقكبة العمؿ لممصمحة العامة 
 

مف المشركع لمحكـ بعقكبة العمؿ لممصمحة العامة ، حضكر المتيـ  (57)كاشترطت المادة 
لجمسة المحكمة ، كاف يبدم المتيـ ندمو عمى الجـر الذم اقترفو ، كاف ال يككف المتيـ قد قاـ قبؿ 
ذلؾ بجريمة مشابية ليا كعاد ككررىا مف جديد ، كمف حؽ المتيـ أف يرفض عقكبة العمؿ بعد 

أف تككف المحكمة قد أعممت المتيـ بحقو في رفض عقكبة العمؿ كيككف إعالمو بذلؾ قبؿ النطؽ 
بالحكـ ، كفي حالة رفض المتيـ عقكبة العمؿ تحكـ المحكمة عميو بالعقكبة المستحقة ، كما 

كتقـك المحكمة بتحديد المدة التي يجب أف يككف المتيـ قد أتـ فييا عممو المحكـك بو عميو بشرط 
أف ال تتجاكز ىذه المدة سنتيف مف تاريخ صدكر الحكـ ، كما كيحؽ لممحكمة أف تكقؼ العمؿ 
لممصمحة العامة مؤقتان إذا استدعت الضركرة ذلؾ سكاء ألسباب طبية أك عائمية أك مينية أك 

.  اجتماعية تخص المحككـ عميو 
 

مف المشركع عمى أنو يككف مكاف قضاء  (58)أما بالنسبة لمكاف تنفيذ العمؿ فقد أشارة المادة 
العمؿ لممصمحة العامة في المؤسسات العامة أك الييئات المحمية أك الجمعيات الخيرية 

 التي يككف مكضكعيا المحافظة عمى البيئة تكاالسعافية أك الجمعيات ذات النفع العاـ كالجمعيا
. أك أية جية أخرل مناسبة ، عمى أف ينسؽ كزير العدؿ بمضمكنيا مع الجيات المختصة

 
مف المشركع ، يجب عمى المؤسسة المنتفعة بالعمؿ الذم يقـك بو  (59)ككفقان لنص المادة 

المحككـ عميو أف تؤمنو ضد حكادث العمؿ كاألمراض المينية كذلؾ طبقان لمقانكف الجارم بو 
العمؿ ، كيستفيد المحككـ عميو بالعمؿ لممصمحة العامة مف القكانيف كالترتيبات المتعمقة بحفظ 

كيرل الباحث انو كاف يجب عمى المشرع أف يكضح ما ىك المقصكد . الصحة كالسالمة المينية 
بعبارة طبقان لمقانكف الجارم بو العمؿ ، فيؿ المقصكد ىك قانكف العمؿ أـ ىك القانكف الداخمي 

 )لممؤسسة ، فيرل الباحث انو كاف مف األجدر بالمشرع أف ينص عمى ىذه العبارة بالشكؿ التالي 
 .  (طبقان لمقانكف الداخمي في المؤسسة 

الجية المنكط بيا تنفيذ األحكاـ الجزائية ىي النيابة العامة ، فيي التي تأمر بالتنفيذ، كأكدت عمى 
تتكلى النيابة العامة تنفيذ أحكاـ ىذه العقكبة كقبؿ تنفيذ " مف المشركع بقكليا  (60)ذلؾ المادة 

عقكبة العمؿ لممصمحة العامة ، يعرض المحككـ عميو عمى الفحص الطبي بكاسطة طبيب 
السجف القريب مف محؿ إقامتو لمتحقؽ مف سالمتو مف األمراض المعدية كمف قدرتو عمى إتماـ 



، كنالحظ أف المشرع اشترط قبؿ تنفيذ عقكبة العمؿ أف يعرض المحككـ عميو عمى " العمؿ 
الفحص لمتأكد مف خمكه مف األمراض المعدية كمف قدرتو الصحية عمى العمؿ ، كيرل الباحث أف 

. كممة إتماـ ىي كممة زائدة فيقترح أف يككف النص بدكف ىذه الكممة 
 

يعاقب المحككـ عميو بالحبس مدة ال تقؿ عف " مف المشركع عمى انو  (61)كما نصت المادة 
سنة كالغرامة إذا خالؼ االلتزامات الناتجة عف عقكبة العمؿ لممصمحة العامة ، مع مراعاة ما تـ 

 .  (1)" تنفيذه مف العقكبة 
 

كنالحظ أف المشرع جمع بيف عقكبتي الحبس كالغرامة معان إذا لـ يقـ المحككـ عميو بعقكبة العمؿ 
كيرل الباحث أف ىذا النص . لممصمحة العامة بتنفيذ العمؿ كجعؿ الحبس عمى األقؿ سنة 

مف المشركع كالتي سبؽ ذكرىا قد اشترطت لمحكـ  (56)بحاجة إلى تعديؿ خصكصان كاف المادة 
بعقكبة العمؿ لممصمحة العامة أف تككف المحكمة قضت بالحبس النافذ لمدة أقصاىا ستة أشير 
كبعدىا تستبدليا المحكمة بنفس الحكـ بعقكبة العمؿ ، كالميـ ىنا ىك انو حسب ىذا النص مدة 

العقكبة األصمية كىي الحبس عمى األكثر ستة أشير فمف غير المعقكؿ أف تزيد مدة حبس 
المحككـ عميو عف ىذه المدة إذا خالؼ التزاماتو المترتبة عمى عقكبة العمؿ لممصمحة العامة ، 
كبالتالي كاف مف األجدر عمى المشرع أف ال يزيد مدة العقكبة عمى مخالفة التزامات العمؿ مف 
قبؿ المحككـ عميو عف ستة أشير كىي أقصى حد في العقكبة األصمية التي كانت ستقر عمى 

   .المحككـ عميو 
 

ال يجكز الجمع بيف عقكبة العمؿ لممصمحة العامة " مف المشركع عمى انو  (62)كنصت المادة 
يتضح مف ىذا النص أف المشرع لـ يجز الجمع بيف عقكبة  . (2)" كعقكبة الحبس أك الغرامة 

. المصمحة العامة كبيف أيا مف عقكبتي الحبس أك الغرامة 
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 فانو لـ ينص عمى عقكبة العمؿ 1937 لسنة 58أما بالنسبة لقانكف العقكبات المصرم رقـ 
 1960 لسنة 16ككذلؾ فعؿ المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ . لممصمحة العامة 

 74كأيضا المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ . فمـ ينص عمى ىذه العقكبة 
.  لـ ينص عمى عقكبة العمؿ لممصمحة العامة 1936لسنة 



 
 كفؽ 2001يرل الباحث أف المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

بالنص عمى عقكبة العمؿ لممصمحة العامة ، ألف ىذه العقكبة مف العقكبات المفيدة لممجتمع 
كلممحككـ عميو ، فتساىـ في بناء المجتمع كتقديـ خدمات عامة أفضؿ ، كتنمي مقدرة المحكـك 
عميو في أعماؿ مفيدة لو كخبرة عممية كتعميمية عمى حد سكاء ، كفي نفس الكقت يستفيد ىك 

كيفيد مجتمعو بالكقت بدالن مف إضاعتو كراء القضباف ، خصكصان كأف اليدؼ األساسي لمعقكبة 
كاف األجدر بقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  ؼفي التشريعات الحديثة ىك إصالح كتأىيؿ الجناة ،

 كقانكف 1937 لسنة 58 المطبؽ في غزة ، كقانكف العقكبات المصرم رقـ 1936 لسنة 74
 أف يحذك حذك مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 1960 لسنة 16العقكبات األردني رقـ 

 . بالنص عمى ىذه العقكبة 2001
 

 :الغرامة : الفرع السادس 
 

مف  (15،16)تعتبر الغرامة العقكبة المالية األصمية في الجنح كالمخالفات كفؽ نص المادتيف 
 ، كما تعتبر في بعض الحاالت عقكبة إضافية 1960لسنة  (16)قانكف العقكبات األردني رقـ 

( . 170،171،174،175)كما كرد النص عمى ذلؾ في المكاد 
 

: الغرامة كعقكبة أصمية 
 

يقرر المشرع األردني الغرامة كعقكبة أصمية في الجنح كالمخالفات ، ففي الجنح تتقرر الغرامة 
إلى جانب الحبس كعقكبة كجكبيو أك منفردة أك مع الحبس عمى سبيؿ التخيير ، كىي تتراكح بيف 

مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (22)خمسة دنانير كمائتيف دينار حسب ما نصت عميو المادة 
 . 1960 لسنة 16
 
 

كقضت محكمة التمييز األردنية بأف الغرامة تبقي عقكبة جنحية كلك زاد الحد األقصى فييا عمى 
 . (1)مائتيف دينار في حاؿ كجكد نص عمى ذلؾ  

 



أما في المخالفات فاف الغرامة ىي أكثر العقكبات شيكعان ، كتتقرر أما كحدىا أك عمى سبيؿ 
التخيير مع الحبس كال يككف الحبس كاجبان في المخالفات إال في أحكاؿ نادرة ، لذلؾ فالغرامة 

مقررة كعقكبة أصمية دكف غيرىا ، كيطمؽ عمييا في التشريع األردني باصطالح العقكبة التكديرية 
مف قانكف العقكبات  (24)كتتراكح بيف ديناريف كعشرة دنانير حسب ما نصت عميو المادة . 

المحكـك بو عميو ، يحبس في مقابؿ كؿ  (المبمغ)األردني ، إذا لـ يؤد المحكـك عميو الغرامة 
كسكرىما يكمان عمى أف ال تتجاكز مدة الحبس في ىذه الحالة سنة كاحدة حسب ما  ديناريف أك

 . (2) مف قانكف العقكبات األردني 22 كبداللة المادة 25نصت عميو المادة 
 

( 1/14) فقد عرؼ الغرامة في نص المادة 2001أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
( 2/14)كنصت المادة . بأف يدفع إلى خزينة الدكلة المبمغ المحكـك بو إلزاـ المحككـ عميوبأنيا 

ـ الغرامة المحككـ بيا كفقان تُ " عمى انو  ألحكاـ ىذا القانكف، بالدينار األردني أك ما يعادلو  قكَو
 . (3)"ا قانكف بالعممة المتداكلة

 
 أف الغرامة عقكبة أصمية 1937 لسنة 58كالقاعدة العامة في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

مف قانكف العقكبات  (11)قررىا المشرع في جرائـ الجنح كالمخالفات ، فقد نصت عمييا المادة 
الحبس ، الغرامة التي يزيد : الجنح ىي الجرائـ المعاقب عمييا بالعقكبات اآلتية " المصرم بأف 

المخالفات " مف ذات القانكف بقكليا  (12)كما نصت المادة ". أقصى مقدارىا عمى مائة جنيو 
. (4)"ىي الجرائـ المعاقب عمييا بالغرامة التي ال يزيد أقصى مقدارىا عمى مائة جنيو

 
كبناءان عمى ذلؾ فاف المعيار لمتمييز بيف الجنح كالمخالفات المعاقب عمييا بالغرامة يتمثؿ في 
الحد األقصى لمغرامة ، فإذا تجاكز المائة جنيو تككف العقكبة جنحة أما إذا لـ تتجاكز الغرامة 

  .(5)المائة جنيو فتككف العقكبة مخالفة 
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العقكبة بالغرامة " عمى أف (22)كعرؼ قانكف العقكبات المصرم عقكبة الغرامة في نص المادة 
. (1)" ىي إلزاـ المحككـ عميو باف يدفع إلى خزينة الحككمة المبمغ المقدر في الحكـ 



مع مراعاة "  عمى انو 1936 لسنة 74مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  (41)كنصت المادة 
 كلـ التشريعات، إذا فرضت غرامة بمقتضى أم تشريع مف   مف ىذا القانكف42أحكاـ المادة 

 :، فعندئذ تتبع األحكاـ التالية تضمف أحكامان صريحة بشأف مقدار تمؾ الغرامةميكف ذلؾ التشريع 
 . إذا لـ يكف الحد األقصى لمغرامة معينان فال تتجاكز الغرامة التي يجكز الحكـ بيا مائتي جنيو-1
إذا كاف الجـر يستكجب الغرامة أك الحبس فمممحكمة الخيار المطمؽ في أف تحكـ بالغرامة أك - 2

تفرض الغرامة كتحصؿ كفقان ألحكاـ قانكف اإلجراء - 3. بالحبس أك بالغرامة كالحبس معان 
حقكقية أقاميا  المعمكؿ بو مف جميع الكجكه كما لك كاف مقدار الغرامة قد حكـ بو في دعكل

. (2) "النائب العاـ في المحكمة التي حككـ المجـر أماميا
 

يرل الباحث انو يجب رفع مقدار الغرامة في جميع التشريعات الفمسطينية كاألردنية كالمصرية 
  .كذلؾ لكي تككف عقكبة الغرامة عقكبة مجدية في كقتنا الحاضر 
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: العقوبات الفرعية : المطمب الثاني 
 



العقكبات الفرعية ىي تمؾ العقكبات التي ال تكفي كحدىا لتحقيؽ معنى الجزاء عف ارتكاب 
 عمى – بالمعنى الكاسع ليذا المصطمح –الجريمة أك المقابؿ ليا ، أم ال تحقؽ فكرة العقاب 

لذلؾ ال يستطيع القاضي أف يحكـ بيا بمفردىا كجزاء جنائي عف الجريمة المنسكبة . الجريمة 
نما يككف تكقيعيا عمى المتيـ بالتبعية لمحكـ عميو بعقكبة أصمية معينة أك تكممة  إلى المتيـ ، كا 
ليذه العقكبة ، كبعبارة أخرل ، إف إخضاع المحككـ عميو لعقكبة فرعية أك ثانكية أك تبعية أك 

. مكممة يفترض الحكـ عميو بعقكبة أصمية معينة
 

كالعقكبات التكميمية أك اإلضافية ىي الغرامة ، المصادرة ، العزؿ مف الكظائؼ العامة ، إغالؽ 
المحؿ ، حؿ الشخص المعنكم أك كقؼ نشاطو ، نشر الحكـ ، الحرماف مف بعض الحقكؽ 

. كالمزايا ، تحديد اإلقامة ، المنع مف اإلقامة 
 

: الغرامة كعقوبة إضافية : الفرع األول 
 

تككف الغرامة عقكبة إضافية إلى جانب العقكبة السالبة لمحرية ، كذلؾ عادة في الجنايات التي 
كتككف . ترتكب بدافع الطمع في ماؿ الغير كالربح غير المشركع كجرائـ الرشكة كاالختالس 

فمثالن تنص المادة  . (1)الغرامة في ىذا النكع كجكبيو باإلضافة إلى العقكبة السالبة لمحرية 
كؿ مكظؼ عمكمي ككؿ "  عمى أف 1960لسنة  (16)مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (170)

شخص ندب إلى خدمة عامة سكاء باالنتخاب أك التعييف ككؿ امرئ كمؼ بميمة رسمية كالمحكـ 
كالخبير طمب أك قبؿ لنفسو أك لغيره ىدية أك كعدان أك منفعة أخرل ليقكـ بعمؿ بحكـ كظيفتو 
". عكقب بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف كبغرامة تعادؿ قيمة ما طمب أك قبؿ مف نقد أك عيف 

عمى جريمة االختالس باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة تعادؿ قيمة ما  (174)كما عاقبت المادة 
عمى الغش باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة تعادؿ قيمة الضرر  (175)كعاقبت المادة . اختمس 
 . (2)الناجـ 
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فالمشرع يختار الجرائـ التي يككف باعث اإلثراء غير المشركع ىك الذم يدفع الجاني الرتكابيا 
كيكجب عمى القاضي أك يجيز لو أف يحكـ عمى ىذا الجاني بالغرامة إلى جانب العقكبة األصمية 



مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (103)مثاؿ ذلؾ ما تقرره المادة . المتمثمة في سمب الحرية 
كؿ مكظؼ عمكمي طمب لنفسو أك لغيره أك قبؿ أك "   حيث تنص عمى أف 1937 لسنة 58

اخذ كعدان أك عطية ألداء عمؿ مف أعماؿ كظيفتو يعد مرتشيان ، كيعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة 
ككذلؾ ما تنص عميو الفقرة ". كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو كال تزيد عمى ما أعطى أك كعد بو 

.... يجب عمى المحكمة أف تقضي فضالن عف ذلؾ " مف انو  ( مكرران أ 118 )الثانية مف المادة 
كبغرامة مساكية لقيمة ما تـ اختالسو أك االستيالء عميو مف ماؿ أك ما تـ تحقيقو مف منفعة أك 

".  ربح 
 

كىناؾ بعض الجرائـ التي يقرر ليا المشرع الغرامة كعقكبة تكميمية بالرغـ مف أف الباعث عمى 
ارتكابيا ليس ىك الكسب غير المشركع ، أك باألقؿ ليس ىك الباعث الكحيد الدافع عمى ارتكابيا 

، مثاؿ ذلؾ جنايات إحراز األسمحة كالذخائر ، كبعض جرائـ امف الدكلة الخاصة بإنشاء جمعيات 
 . (1)أك منظمات مناىضة لنظاـ الدكلة 

 
  . عمى الغرامة كعقكبة إضافية 1936 لسنة 74كلـ ينص قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 
 عمى الغرامة كعقكبة إضافية في 2001بينما نص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

كؿ مكظؼ عاـ أساء استعماؿ كظيفتو مما نتج عنو زيادة " حيث نصت عمى انو  (236)المادة 
: في ثركتو يعتبر كسبان غير مشركع كيعاقب بما يمي 

 
 .السجف المؤقت  -1

 
رد قيمة الكسب غير المشركع ككؿ ما يثبت في ذمتو المالية مف أمكاؿ كاف قد  -2

 .استحصؿ عمييا عف طريؽ الكسب غير المشركع 

 

. ( 2)" دفع غرامة مالية تساكم قيمة الكسب غير المشركع  -3
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 عمى ىذه العقكبة 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (116)كما نصت المادة 
، كيحكـ عمى الجاني بغرامة تساكم قيمة الضرر المترتب عمى الجريمة إذا " ........ بقكليا 

 . (1)..... " كاف اإلخالؿ بتنفيذىـ االلتزاـ راجعان إلى فعميـ الغش
 

كما أف الغرامة قد تككف عقكبة إضافية ، فإف المصادرة أيضا قد تككف عقكبة إضافية ، بحيث 
تمحؽ بجريمة معينة كيجب أف ينص القاضي عمييا في حكمو ، كقد تككف كجكبيو أك جكازيو 

  .حسب األحكاؿ 
 

: المصادرة كعقوبة إضافية : الفرع الثاني 
 

تعرؼ المصادرة بأنيا جزاء مالي مضمكنة االستيالء لحساب الدكلة أك غيرىا عمى ماؿ أك شيء 
كالمصادرة  . (2)لو عالقة بجريمة كقعت أك يخشى كقكعيا ، جبران عمى صاحبو كبال مقابؿ 

نما ىي عقكبة إضافية ، كتقع المصادرة عمى األمكاؿ المنقكلة المتحصمو  ليست عقكبة أصمية كا 
مف جريمة ككذلؾ األسمحة كاآلالت التي استعممت أك التي مف شأنيا أف تستعمؿ فييا ، فيذه 

 ، كنصت عمى ذلؾ المادة (3)يجكز لمقاضي الحكـ بيا فتككف في ذلؾ عقكبة إضافية جكازيو 
مع مراعاة حقكؽ الغير "  كجاء نصيا 1960  لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (30)

ذم النية الحسنة يجكز مصادرة جميع األشياء التي حصمت نتيجة لجناية أك جنحة مقصكدة أك 
أما في الجنحة غير المقصكدة أك في . التي استعممت في ارتكابيا أك كانت معدة القترافيا 

" .  المخالفة فال يجكز مصادرة ىذه األشياء إال أذا كرد في القانكف نص عمى ذلؾ 
 

كلكف المصادرة قد تأخذ شكؿ التدبير الكقائي االحترازم إذا كانت األشياء المذككرة مف التي يعد 
ىنا يجب عمى  (أم غير مشركع  )صنعيا كاستعماليا أك اقتنائيا أك بيعيا جريمة في ذاتو

القاضي الحكـ بالمصادرة في جميع األحكاؿ حتى كلك قضى ببراءة الجاني ، حتى كلك لـ تفض 
مف قانكف العقكبات   (31)إذ نصت المادة . المالحقة إلى حكـ كلك لـ تكف ممكان لمجاني 
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يصادر مف األشياء ما كاف صنعو أك اقتنائو أك بيعو أك استعمالو غير مشركع كاف لـ " األردني 
" . يكف ممكان لممتيـ أك لـ تفض المالحقة إلى حكـ 

 
مع  .1: "  عمى أف 2001 مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة (21)مادة كما تنص اؿ

المضبكطة التي تحصمت مف ء ، يجكز الحكـ بمصادرة األشيا مراعاة حقكؽ الغير حسف النية
ذا كانت ىذه األشياء . 2  .القترافو ، أك كانت معد ، أك التي استعممت في ارتكابيا الجريمة كا 

، كجب الحكـ  ، جريمة في ذاتو ، أك االتجار فييا حيازتيا ، أك استعماليا ، أك مما يعد صنعيا
 . (1)"  جميع األحكاؿ بمصادرتيا في

 
كالمصادرة كعقكبة إضافية تستمـز أال تخؿ بحقكؽ الغير ذم النية الحسنة ، بداللة نص المادة 

" مع مراعاة حقكؽ الغير ذم النية الحسنة " مف قانكف العقكبات األردني كالتي جاء فييا  (30)
فاعالن أك  )كىذا يستمـز أف تككف األشياء مممككة لغير المتيـ ، ألنو إذا كانت مممككة لممتيـ 

أما إذا كانت ىذه األشياء غير مممككة . جازت مصادرتيا  (شريكان أك متدخالن أك محرضان 
لمجاني ككاف ىذا الغير حسف النية بأف كاف يجيؿ أنيا سكؼ تستعمؿ في ارتكاب الجريمة ، فال 

 . (2)يجكز تقرير المصادرة مراعاة لحقكؽ الغير حسف النية 
 

 عمى ىذه العقكبة 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (30)كنصت المادة 
مع مراعاة حقكؽ الغير ذم النية الحسنة يجكز مصادرة جميع األشياء التي حصمت " اإلضافية 

أما في . نتيجة لجناية أك جنحة مقصكدة أك التي استعممت في ارتكابيا أك كانت معدة القترافيا 
الجنحة غير المقصكدة أك في المخالفة فال يجكز مصادرة ىذه األشياء إال أذا كرد في القانكف 

 .  (3)" نص عمى ذلؾ 
 

.   عمى ىذه العقكبة 1936 لسنة 74كلـ ينص قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 

نما تمتد لتشمؿ أم حؽ عيني آخر  كال تقتصر حقكؽ الغير حسف النية عمى حؽ الممكية ، كا 
عمى الشيء كحؽ االنتفاع أك الرىف مثالن ، أما الحقكؽ الشخصية فال تحكؿ دكف المصادرة  
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ألف محميا ذمة المديف بيا ماالن معينان مف أمكالو ، كما يستكم أف يككف حؽ الغير حسف النية قد 
نشأ قبؿ كقكع الجريمة أك بعد كقكعيا ، كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا كاف لو حؽ ممكية األشياء 

المضبكطة ، فال يجكز الحكـ بمصادرتيا حتى كلك كاف لممتيـ حؽ عيني كرىف أك انتفاع عمى 
الشيء ، فإذا كانت األشياء المضبكطة مممككة عمى الشيكع بيف المتيـ كالغير حسف النية جازت 

أما إذا . مصادرتيا كتحؿ الدكلة محؿ المتيـ فتصبح األشياء مممككة ليا كلمغير كؿ بقدر حصتو 
كاف حؽ الغير حسف النية عمى الشيء دكف حؽ الممكية ، كالرىف أك االنتفاع ، جازت مصادرتو 

. إال أنو ينتقؿ إلى الدكلة محمالن بحقكؽ الغير 
 

كتقرير المصادرة كعقكبة إضافية ترجع لتقدير القاضي كىي جكازيو ، حيث يترؾ لمقاضي مدل 
تحقيقيا ألغراض العقكبة ، كبصفة خاصة التناسب بيف جسامة الجريمة كجسامة الضرر الناجـ 
عف المصادرة ، بحيث إذا تبيف لمقاضي أف إيالـ المصادرة كبير بالقياس إلى ضرر الجريمة كأثـ 

. مرتكبيا ، يجكز لمقاضي مثالن عدـ تقرير المصادرة 
 

األصؿ أف األشياء المصادرة تؤكؿ إلى الدكلة ، كىي تتصرؼ فييا عمى الكجو الذم تراه مالئمان 
دخاؿ ثمنو خزينة الدكلة أك االنتفاع بو أك إعداـ، كالقاضي غير ممـز بأف ينص  ، سكاء ببيعة كا 

. في حكمو عمى كيفيو التصرؼ بالماؿ المصادر 
 

: كالجدير ذكره أف المصادرة نكعاف 
 

كبمكجبيا تضع الدكلة يدىا ككريث عمى كؿ أمكاؿ المحككـ عميو بيا : المصادرة العامة - 1
كلكنيا لـ تعد قائمة كعقكبة أك كتدبير . ، أك عمى نصيب شائع منيا كالربع أك النصؼ 

. احترازم في التشريعات المعاصرة 
كبمكجبيا تمتمؾ الدكلة شيئان خاصان ، كقد يككف جسـ الجريمة نفسيا : المصادرة الخاصة - 2

كقد يككف ثمرتيا أم األشياء الناجمة عنيا كقد يككف األداة التي ارتكبت بيا أك كانت 
. معدة القترافيا 

  
كأخيران الحكـ بالمصادرة كعقكبة إضافية يجب أال يشممو كقؼ تنفيذ العقكبة األصمية بأم حاؿ مف 

 . (1)األحكاؿ إذا تضمف الحكـ كقؼ المصادرة فإنو يككف معيبان مما يكجب تمييزه 
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: العزل من الوظائف العامة : الفرع الثالث 
 

يتمثؿ اإليالـ في ىذه العقكبة في حرماف المحككـ عميو مف الحؽ في تقمد كظيفة عامة كمما 
مف مشركع قانكف العقكبات  (19)كقد عرفتيا المادة . يرتبط بذلؾ مف مزايا مادية كمعنكية 

العزؿ مف الكظيفة العامة ىك حرماف المحككـ عميو مف الكظيفة  "  بقكليا 2001الفمسطيني لسنة 
 .  (1)  "كمف المرتب المقرر ليا ككؿ ما ترتب عمييا مف مزايا مباشرة ذاتيا

 
كؿ مكظؼ عاـ ارتكب إحدل الجنايات " أف مف المشركع عمى  (20)كما نصت المادة 

، كصدر  الثالث مف الكتاب الثاني مف ىذا القانكف الباب المنصكص عمييا في الفصؿ األكؿ مف
.  "يعزؿ مف كظيفتو بقكة القانكف ، حكـ بمعاقبتو بعقكبة الجناية

 
  فمـ يتطرؽ لعقكبة العزؿ مف الكظيفة العامة ، 1960 لسنة 16أما قانكف العقكبات األردني رقـ 

كيرل الباحث انو كاف يجب عمى  . (2)حيث لـ يرد بيذا القانكف أم نص عف ىذه العقكبة 
المشرع األردني أف يتطرؽ إلى ىذه العقكبة ، حيث أنيا مف العقكبات الميمة لفئة ليا تأثير كبير 

في المجتمع ، فيناؾ الكثير مف الكظائؼ العامة الميمة كالمؤثرة ، فإف ترؾ الفساد فييا بال 
. عقكبة رادعة تعاظـ الفساد كالمحسكبية كأفمت المكظؼ الفاسد مف العقاب الرادع 

 
 فقد عرؼ العزؿ مف 1937 لسنة 58أما المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

العزؿ مف كظيفة أميرية ىك الحرماف " منو حيث نصت عمى أف  (26)الكظيفة العامة في المادة 
.  مف الكظيفة نفسيا كمف المرتبات المقررة ليا 

 
.  عمى ىذه العقكبة 1936 لسنة 74كلـ ينص قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 
كسكاء كاف المحككـ عميو بالعزؿ عامالن في كظيفتو كقت صدكر الحكـ عميو أك غير عامؿ فييا 

 . (3)..........." ، ال يجكز تعيينو في كظيفة أميرية كال نيمو أم مرتب مدة يقررىا الحكـ
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يخضع ليذه العقكبة المكظؼ العاـ ، سكاء كاف يحمؿ ىذه الصفة بالفعؿ كقت صدكر الحكـ ، ك
أـ كاف األمر يتعمؽ بمكظؼ عاـ سبؽ فصمو قبؿ ذلؾ الحكـ ، ففي ىذا الفرض األخير تتضح 
أىمية العزؿ كعقكبة تكميمية في انو يقرر حرماف المحككـ عميو مف إعادة شغؿ كظيفة عامة 

 .  (1)طيمة مدة العزؿ المقررة 
 

عقكبة تكميمية إلى جانب عقكبة الحبس ، ذلؾ انو إذا حكـ العزؿ مف الكظيفة العامة كتعد عقكبة 
. مف قانكف العقكبات المصرم  (25)بعقكبة جناية كاف العزؿ عقكبة تبعية مؤبدة طبقان لممادة 

كالحكـ بالحبس قد يصدر في جناية اقترف بيا سبب تخفيؼ ، كقد يصدر مف اجؿ جنحة ، 
 . (2) (جناية أك جنحة )كلمعزؿ مجالو في الحالتيف 

 
كيرل الباحث أف ىذه العقكبة مف العقكبات الميمة كالرادعة لفئة ميمة كذات تأثير في المجتمع، 
كيجب في نفس الكقت أف يفرد ليا عقكبة خاصة في ىذه الفئة لتراعي طبيعة العمؿ الكظيفي، 

كبالتالي حسنان فعؿ كؿ مف المشرع الفمسطيني كالمصرم بالنص عمى ىذه العقكبة ، ككاف 
. األجدر بقانكف العقكبات األردني كالفمسطيني المطبؽ في غزة النص عمى ىذه العقكبة 

 
 :إغالق المحل : الفرع الرابع 

 
يقصد مف إقفاؿ المحؿ منع المحككـ عميو مف ممارسة ذات العمؿ الذم كاف يمارسو فيو قبؿ 

الحكـ بيذه العقكبة ، كعدـ السماح لو مف االستعانة مرة أخرل بظركؼ العمؿ في المحؿ 
. (3)كارتكاب جرائـ جديدة ، كذلؾ عف طريؽ إقفاؿ المحؿ 

 
مع مراعاة " عمى انو   2001مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (22)تنص المادة 

ارتكبت فيو الجريمة لمدة ال تقؿ عف  ، يجكز الحكـ بإغالؽ المحؿ الذم حقكؽ الغير حسف النية
  .(4)" قانكناا شير كال تزيد عمى سنة في األحكاؿ المنصكص عميو
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 فقد اعتبر إقفاؿ المحؿ 1960 لسنة 16أما المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ 
تدبير احترازم كليس عقكبة تبعية أك إضافية ، لذلؾ سيتطرؽ لو الباحث عند الحديث عف 

. التدابير االحترازية  
 

 فمـ ينص عمى إقفاؿ 1937 لسنة 58أما المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ 
.  المحؿ ال كعقكبة كال كتدبير احترازم 

 
. 1936 لسنة 74ككذلؾ فعؿ المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 
 :حل الشخص المعنوي أو وقف نشاطو : الفرع الخامس 

 
:   عمى أف 2001مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (23)نصت المادة 

 
عمى ذلؾ  كيترتب ، اإلطالؽ حؿ الشخص المعنكم يعني منعو مف مكاصمة نشاطو عمى- 1

الحاالت  تصفية أمكالو كزكاؿ شخصيتو المعنكية بعد تماـ التصفية، كال يحكـ بو إال في
 . المنصكص عمييا قانكنان 

المعنكم يعني حرمانو مف مزاكلة نشاطو لمدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى  كقؼ الشخص- 2 
 قانكنان  ، كال يحكـ بو إال في األحكاؿ المنصكص عمييا يمس ذلؾ بكجكده القانكني سنة دكف أف

(1 )  .
 

كلـ يحدد المشرع الفمسطيني الحاالت التي يمكف فييا الحكـ بحؿ الييئة المعنكية ، كىذا نقص 
يجب عمى المشرع الفمسطيني تداركو ألف عدـ تحديد حاالت حؿ الييئة المعنكية يجعؿ مف 

.  السيؿ عمى البعض التأكيؿ كاالجتياد حسب ما يريدكف 
 

 فقد اعتبر حؿ الييئة المعنكية أك كقفيا تدبير 1960 لسنة 16أما قانكف العقكبات األردني رقـ 
لذلؾ سيتطرؽ لو الباحث عند الحديث عف التدابير احترازم كليس عقكبة إضافية أك تبعية ، 

. االحترازية  
 

 -------------------------
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 لـ ينص عمى حؿ الييئة المعنكية 1937 لسنة 58أما المشرع المصرم في قانكف العقكبات رقـ 
ككذلؾ فعؿ المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات . أك كقفيا كعقكبة كال كتدبير احترازم 

كىذا نقص يجب عمى المشرع المصرم تداركو ليجارم . 1936 لسنة 74الفمسطيني رقـ 
  .التشريعات المقارنة مثؿ التشريع األردني كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني

 
: نشر الحكم : الفرع السادس 

 
نشر الحكـ ىك " عمى أف  (24) نص في المادة 2001مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

، كذلؾ في الحاالت التي يحددىا  عميو إعالنو بالطريقة التي تعينيا المحكمة عمى نفقة المحككـ
. (1)  "القانكف

 
عادةن يشترط إصدار قرار نشر الحكـ عند صدكر حكـ باإلدانة في جناية أك في جريمة قذؼ أك 

سب أك اىانة ، ارتكبت بإحدل كسائؿ النشر كىي الصحافة أك الكتابة أك النشر أك الصكر 
أك أف يككف الحكـ الصادر . كغيرىا إذا عرضت في طريؽ عاـ أك في محفؿ عاـ أك مكاف مباح

باإلدانة نيائي ، أم اكتسب الدرجة القطعية بأف استنفذ جميع أكجو الطعف القانكنية أكانقضت 
. المكاعيد المقررة لمطعف

 
ففي ىاتيف الحالتيف لممحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناءان عمى طمب االدعاء العاـ أف تأمر بنشر 
الحكـ الصادر باإلدانة في جناية ، كليا بناءان عمى طمب المجني عميو أف تأمر بنشر الحكـ 

كتأمر . الصادر باإلدانة في جريمة قذؼ أك سب أك اىانة ارتكبت بإحدل كسائؿ النشر المذككرة 
ذا كانت جريمة القذؼ . المحكمة بنشر الحكـ في صحيفة آك أكثر ، عمى نفقة المحككـ عميو كا 

أك السب أك االىانة قد ارتكبت بكاسطة النشر في إحدل الصحؼ ، أمرت المحكمة بنشر الحكـ 
 .  (2)فييا كفي نفس المكضع التي نشرت فيو العبارات المككنة لمجريمة 
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كأخيرا أغفؿ كؿ مف المشرع األردني كالمصرم كالفمسطيني في قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
كىذا نقص يجب .  ذكر نشر الحكـ سكاء كعقكبة إضافية أك كتدبير احترازم 1936 لسنة 74

تداركو مف المشرعيف األردني كالمصرم ، حيث يرل الباحث أف نشر الحكـ مف العقكبات الميمة 
. لرد اعتبار المجني عميو 

 
: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا : الفرع السابع 

 
تقكـ ىذه العقكبة عمى حرماف المحككـ عميو بعقكبة جناية مف بعض الحقكؽ كالمزايا عمى نحك 

كاف ىذا الحرماف يفيد . يؤدم إلى تضييؽ مجاؿ نشاطو في المجتمع بالمقارنة بأقرانو مف األفراد 
بعدـ ثقة المجتمع في المحككـ عميو كيسجؿ عميو انو أدنى مف سكاه مف حيث القيمة االجتماعية 
، ثـ أف تضييؽ دائرة نشاطو يحكؿ بينو كبيف استغالؿ إمكانيتو فيقمؿ تبعان لذلؾ ما قد يجنيو مف 

.  كسب مادم أك معنكم مف الجريمة 
 

 عمى أف كؿ حكـ بعقكبة 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (25)تنص المادة 
:  جنائية يستمـز حتمان حرماف المحككـ عميو مف الحقكؽ كالمزايا اآلتية 

  
القبكؿ في أم خدمة في الحككمة مباشرة أك بصفة متعيد أك ممتـز أيا كانت أىمية  -1

فالحرماف ىنا ينصب عمى أم عالقة مع الجيات الحككمية كالكظيفة العامة : الخدمة 
أك العقكد اإلدارية ، كيراد بمفظ الحككمة جميع السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية 

 .
حيث أف المحككـ عميو بيذه العقكبة يتجرد مف الرتب أك : التحمي برتبة أك نيشاف  -2

النياشيف الكطنية كاألجنبية التي سبؽ لو الحصكؿ عمييا ، كحرمانو في المستقبؿ مف 
 .الحصكؿ عمى أم شيء مف ذلؾ 

فالمشرع بيذه العقكبة ، : الشيادة أماـ المحاكـ مدة العقكبة إال عمى سبيؿ االستدالؿ  -3
يقرر أف المحككـ عميو ليس محالن لمثقة التي تعطى لمشاىد العادم ، كيعمف المشرع أف 

ىذا المحككـ عميو يجب أف يعامؿ معاممة الحدث الذم لـ يبمغ أربعة عشر سنة ، 
نما تقبؿ أقكالو عمى سبيؿ االستدالؿ ، طبقان لما تقرره  كالذم ال يجكز تحميفو اليميف كا 

 .  1950 لسنة 150مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ  (283)المادة 



: الحرماف مف إدارة األمكاؿ كتقييد حرية التصرؼ فييا أثناء تنفيذ العقكبة األصمية  -4
كلو أف . فالمحككـ عميو يحـر مف إدارة أشغالو الخاصة بأمكالو كأمالكو مدة سجنو 

يعيف ليذه اإلدارة قيمان تكافؽ عميو المحكمة ، فإذا لـ يقـ بتعييف قيـ إلدارة أمكالو عينتو 
المحكمة المدنية التابع ليا محؿ إقامتو ، كذلؾ بناءان عمى طمب النيابة العامة أك 

شخص ذم مصمحة في ذلؾ كيجكز لممحكمة أف تمـز القيـ الذم تنصبو بتقديـ كفالة ، 
أما . كيككف القيـ الذم تقره المحكمة أك تنصبو تابعان ليا في جميع ما يتعمؽ بقكامتو 

بالنسبة لمتصرؼ في األمكاؿ فاف المحككـ عميو ال يستطيع أف يتصرؼ في أمكالو إال 
بناءان عمى إذف مف المحكمة المدنية التابع ليا محؿ إقامتو ، ككؿ التزاـ يتعيد بو 

مخالؼ لما تقدـ يككف الغيان ، أم كأف لـ يكف ، كتعتبر ىذه العقكبة بمثابة نكع مف 
الحجر القانكني عمى المحككـ عميو ، كيعتبر ىذا الحجر بمثابة صكرة خاصة مف 

صكر انعداـ األىمية القانكنية التي تترتب بقكة القانكف عمى حكـ اإلدانة بعقكبة جناية، 
كال يشمؿ ىذا الحجر الحقكؽ الشخصية لممحككـ عميو كالزكاج كالطالؽ ، كما انو 

 .مؤقت ينتيي بانقضاء مدة عقكبة الجناية المحكـك بيا 

فالمحككـ عميو بعقكبة جناية تسقط عنو : العزؿ مف عضكية المجالس كالمجاف العامة  -5
عضكيتو في المجمس المحمي أك البمدم أك أم لجنة عمكمية ىك عضك فييا ، كذلؾ 

 . مف يكـ صيركرة الحكـ الصادر عميو بعقكبة جناية نيائيان 

عدـ الصالحية لمترشيح لعضكية المجالس أك المجاف العامة المذككرة في البند السابؽ،  -6
ككذلؾ عدـ الصالحية ال يككف خبيران أك شاىدان في العقكد إذا كاف الحكـ النيائي بعقكبة 

كالمالحظ مف النص أف ىذا الحرماف مؤبد . جناية كاف صادران بعقكبة األشغاؿ الشاقة 
، كىك ال يترتب إال عمى عقكبة األشغاؿ الشاقة ، فال يترتب عمى الحكـ الصادر 

 .(1)بعقكبة السجف 

 
 عمى عقكبة الحرماف مف بعض الحقكؽ 2001لـ ينص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

منو  (69) في المادة 2010كالمزايا ، بينما أكد عمييا مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
: كحصرىا باالتي 

القبكؿ في أية خدمة في الحككمة مباشرة أك بصفتو متعيدان أك ممتزمان أيا كانت أىمية  -1
. الخدمة 

 
 ---------------------------
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الحرماف مف الحقكؽ االنتخابية كالترشح كعمى العمـك كؿ الحقكؽ الكطنية كالسياسية  -2
 .كمف حمؿ أم كساـ ، أك التحمي برتبة أك نيشاف 

 .عدـ األىمية ألف يككف كصيان أك ناظران ما لـ تكف الكصية عمى أكالده  -3

الحرماف مف الحؽ في حمؿ األسمحة كفي التدريس كفي إدارة مدرسة أك االستخداـ في  -4
 .مدرسة لمتعمـ بكصفو أستاذا أك مدرسا أك مراقبا 

 .عدـ األىمية لمشيادة أماـ المحاكـ مدة العقكبة إال عمى سبيؿ االستدالؿ  -5

الحجر القانكني كىك حرماف المحكـك عميو أثناء تنفيذ العقكبة مف إدارة أشغالو الخاصة  -6
بأمكالو كأمالكو ، ك يعيف قيما ليذه اإلدارة تقره المحكمة ، فإذا لـ يعينو عينتو المحكمة 
المدنية التابع ليا محؿ إقامتو بناءن عمى طمب النيابة العامة أك ذكم مصمحة في ذلؾ ، 

كيجكز لممحكمة أف تمـز القيـ الذم تنصبو بتقديـ كفالة ، كيككف القيـ الذم تقره 
كال يجكز لممحكـك عميو أف . المحكمة أك تنصبو تابعان ليا في جميع ما يتعمؽ بقكامتو 

يتصرؼ في أمكالو إال بناءن عمى إذف مف المحكمة المدنية المذككرة، ككؿ التزاـ يتعيد 
بو مع عدـ مراعاة ما تقدـ يككف ممغي مف ذاتو كترد أمكاؿ المحككـ عميو إليو بعد 

كالحكـ بالسجف . انقضاء مدة عقكبتو آك اإلفراج عنو ، كيقدـ لو القيـ حسابان عف إدارتو 
 . مدل الحياة كالمؤبد أك المؤقت يستتبعو بحكـ القانكف الحجر القانكني 

 أك أف ةعدـ األىمية ألف يككف عضكان في إحدل المجالس البمدية أك أم لجنة عمكمي -7
 .يككف خبيران أك شاىدان عمى أم عقد

كال يجكز أف تزيد مدة الحرماف مف الحقكؽ المذككرة أعاله عف عشر سنكات في  -8
 . ( 1)الجنايات كخمس سنكات في الجنح ، ما لـ يرد نص عمى خالؼ ذلؾ  

 
يرل الباحث انو ىناؾ فرؽ ميـ بيف ما نص عميو قانكف العقكبات المصرم كمشركع قانكف 

العقكبات الفمسطيني ، حيث أف األكؿ حصر ىذه العقكبة في الجنايات كلـ يحدد مدة لمحرماف 
مف ىذه الحقكؽ بؿ عمى العكس جعميا مؤبدة بالنسبة لعقكبة األشغاؿ الشاقة كلـ يحدد مدة لباقي 
العقكبات ، أما الثاني فانو نص عمى ىذه العقكبة بالنسبة لمجنايات كالجنح عمى حد سكاء كحدد 

مدة الحرماف مف الحقكؽ المذككرة أعاله بعشر سنكات بالنسبة لمجنايات كخمس سنكات  
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كفي تقدير الباحث المشرع الفمسطيني كاف أكثر تكفيقان في نصو عمى ىذه . بالنسبة لمجنح 
العقكبة بحيث انو جعميا في الجنايات كالجنح كحدد لكؿ منيا مدة محددة لمحرماف مف الحقكؽ 

فمف غير المعقكؿ أف يبقى الشخص طكاؿ حياتو يعاني مف حرماف الحقكؽ بسبب الجريمة التي 
ارتكبيا كخصكصان كاف التشريعات الحديثة كالمعاصرة تيدؼ مف كراء العقكبة في األساس إلى 

. إصالح كتأىيؿ الجناة 
 

 فانو لـ ينص عمى عقكبة الحرماف مف 1960 لسنة 16أما بالنسبة لقانكف العقكبات األردني رقـ 
 1936 لسنة 74بعض الحقكؽ كالمزايا ، ككذلؾ األمر بالنسبة لقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

كيرل الباحث أنو كاف يجب عمى كؿ مف . المطبؽ في غزة حيث لـ ينص عمى ىذه العقكبة 
قانكف العقكبات األردني كالفمسطيني النص عمى ىذه العقكبة ألف عدـ النص عمييا يعد بمثابة 

 .نقص في التشريع يجب تداركو 
 

: تحديد اإلقامة ومنعيا : الفرع الثامن 
 

 عقكبتي تحديد 2010عالج المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
منو ، حيث لـ يتـ ذكر ىاتيف العقكبتيف  (64،65،66،67)اإلقامة كالمنع مف اإلقامة في المكاد 

 . 2001في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 

إلزاـ المحككـ عميو بأف يقيـ " ا مف المشركع عقكبة تحديد اإلقامة بأنو (64)حيث عرفت المادة 
في منطقة يعينيا الحكـ ، كال يجكز أف تتجاكز مدتو خمس سنكات كيبدأ تنفيذ تحديد اإلقامة مف 

كيبمغ الحكـ إلى مديرية الشرطة . يـك انقضاء العقكبة األصمية أك اإلفراج عف المحككـ عميو 
". (1)التي يمكف ليا أف تصدر أذكف انتقاؿ مؤقتة داخؿ المنطقة مع إشعار النيابة

  
مكاف داخؿ م حرية اختيار اإلقامة كالتنقؿ كالمركر ىي حرية الذىاب كاإلياب أم السفر إلى أإف 

 مف (13)فنصت المادة ، حدكد الدكلة أك خارجيا كحرية العكدة إلى الكطف دكف قيكد أك مكانع
لكؿ فرد حرية التنقؿ كاختيار محؿ إقامتو داخؿ " اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أف 

  . (2) "الدكلة 
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حرية اإلقامة " عمى أف 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  (20)كنصت المادة 
 .  (1) "كالتنقؿ مكفكلة في حدكد القانكف 

 
بينما تحديد اإلقامة ىك إجراء عقابي كما ىك مكضح في الفصؿ الثاني مف مشركع قانكف 

( 64)، فبمكجب المادة  تحت عنكاف العقكبات التكميمية 2010العقكبات الفمسطيني لسنة 
المذككرة أعاله يجبر المحككـ عميو بيذه العقكبة أف يقيـ في منطقة يعينيا الحكـ كال يحؽ لو 
مغادرتيا بأم حاؿ مف األحكاؿ ، كحدد السقؼ األعمى ليذه العقكبة بخمس سنكات كيبدأ تنفيذ 

كما أعطي الحؽ . ىذه العقكبة مف يـك انقضاء العقكبة األصمية أك اإلفراج عف المحككـ عميو 
لمشرطة بعد تبميغيا بالحكـ الصادر بتحديد اإلقامة عمى المحككـ عميو بأف تصدر أذكف انتقاؿ 

. مؤقتة داخؿ المنطقة المحدد لممحككـ عميو اإلقامة فييا مع إشعار النيابة بذلؾ 
 

مف مشركع قانكف العقكبات  (65)أما بالنسبة لعقكبة المنع مف اإلقامة فقد نصت المادة 
المنع مف اإلقامة ىك الحظر عمى المحكـك "  عمى ىذه العقكبة بقكليا 2010الفمسطيني لسنة 

عميو أف يكجد في بعض األماكف بعد انقضاء مدة عقكبتو ، كال يجكز أف تتجاكز مدتو خمس 
سنكات في مكاد الجنح كعشر سنكات في مكاد الجنايات ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ ، 

" .  كيجكز دائمان أف يقضى بالمنع مف اإلقامة في حالة الحكـ لجناية أك جنحة 
 

لممحكمة كبناءان عمى طمب المحككـ عميو أك النيابة " مف المشركع عمى انو  (66)كنصت المادة 
العامة إعفاء المحككـ عميو مف كؿ أك بعض المدة المقررة في الحكـ لمنع اإلقامة أك بتعديؿ 

" .  المكاف أك األمكنة التي ينفذ فييا 
 

يعاقب الشخص المحددة إقامتو أك الممنكعة " مف المشركع نفسو عمى انو  (67)كنصت المادة 
إقامتو بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير إذا خالؼ احد تدابير تحديد إقامتو أك منع إقامتو أك 

.  (2)" تممص منيما 
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يالحظ مف نصكص المكاد الخاصة بعقكبة المنع مف السفر أف المشرع حدد كقت تنفيذ ىذه 
العقكبة كىك بعد انقضاء مدة العقكبة األصمية بكصؼ عقكبة المنع مف اإلقامة عقكبة تكميمية 

سنكات في الجنايات ، كما كأعطيت  كحدد مدة العقكبة كحد أعمى خمس سنكات في الجنح كعشر
المحكمة سمطة تقديرية في إعفاء المحككـ عميو مف كؿ أك بعض المدة المقررة في ىذه العقكبة 
أك بتعديؿ المكاف الذم ستنفذ فيو العقكبة كاشترطت أف يككف ذلؾ بناءن عمى طمب المحككـ عميو 

كما أكضحت النصكص مقدار العقاب عمى الشخص المحددة إقامتو أك . أك النيابة العامة
 .  الممنكعة إقامتو الذم يخالؼ ىذه العقكبة بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير 

 
 ، أك قانكف 1937 لسنة 58لـ ينص عمى ىذه العقكبة أيا مف قانكف العقكبات المصرم رقـ 

 1936 لسنة 74 ، أك قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 1960 لسنة 16العقكبات األردني رقـ 
.  المطبؽ في غزة 

 
كيرل الباحث انو كاف األجدر بكؿ مف قانكف العقكبات المصرم كاألردني كالفمسطيني أف يشيركا 
إلى ىاتيف العقكبتيف كىما تحديد اإلقامة كمنع اإلقامة ، كما فعؿ المشرع الفمسطيني في مشركع 

 ، حيث حسنان فعؿ المشرع الفمسطيني بنصو عمى ىاتيف 2010قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 كعقكبة كاحدة فالعقكبتيف ، كلكف في تقديرم كاف مف األفضؿ لك قاـ بنص عمى ىاتيف العقكبتي

الف ىاتيف العقكبتيف مرتبطتاف ارتباطان قكيان ببعضيما البعض فيما يتحدثاف عف نفس المكضكع ، 
كفي رأم الباحث انو ال مجاؿ لفصميما عف بعض بحيث تصبح العقكبة كما ذكرت سالفان بعقكبة 

تحديد اإلقامة كمنعيا ، كما كيقترح الباحث عمى المشرع الفمسطيني أف يقـك بتحديد مف ىك 
المقصكد بيذه العقكبة األجنبي أـ المكاطف المحمي أـ كمييما ، كاف يحصر ىذه العقكبة بجرائـ 
محددة كمعينة بحيث ال يفتح المجاؿ لكي يحكـ بيذه العقكبة كمما كاف ىناؾ حكمان بجناية أك 

.  بجنحة 
 

. بعد البحث في أنكاع العقكبات ال بد مف التطرؽ لكيفية سقكط األحكاـ الجزائية 
 
 
 
 
 



 :سقوط األحكام الجزائية : المبحث الثاني 
 

 بصكرة عامة عمى سقكط األحكاـ الجزائية 1960 لسنة 16لقد نص قانكف العقكبات األردني رقـ 
عمى أف األسباب التي تسقط  ( عقكبات47)منو حيث نصت المادة  (47،48)في المادتيف

: األحكاـ الجزائية أك تمنع تنفيذىا أك تؤجؿ صدكرىا ىي
 .كفاة المحككـ عميو - 1
.  التقادـ - 2
 .العفك الخاص - 3
 .العفك العاـ - 4
. صفح الفريؽ المتضرر - 5
 

عادة االعتبار مع أنيما مف األسباب التي  كلـ يتطرؽ الشارع في ىذه المادة إلى كقؼ التنفيذ كا 
. تؤدم إلى انقضاء العقكبات ، كمع ذلؾ سنتطرؽ ليما نظران ألىميتيما 

 
 عمى أف األسباب التي 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (48)كما نصت المادة 

تسقط األحكاـ الجزائية أك تمنع تنفيذىا أك تعمقيا ال تأثير ليا عمى االلتزامات المدنية التي يجب 
. أف تظؿ خاضعة لألحكاـ الحقكقية 

 
األصؿ أف تتكلى الدكلة إخضاع المحككـ عميو مرتكب الجريمة لتنفيذ العقكبة في احد سجكف 
الدكلة ، كلكف قد تكجد أسباب تسقط العقكبة أك تمنع تنفيذىا أك تؤجؿ صدكرىا ، كتحكؿ دكف 

.  تنفيذ العقكبة 
 

أف الجريمة كالعقكبة ال تسقطاف بيذه األسباب ، كلكف الذم ينقضي ىك سمطة الدكلة في تتبع 
" الجاني كمالحقتو أك في تنفيذ العقكبة عميو ، كيركف أف مف األنسب إدراجيا تحت عنكاف      

كىك تعبير عاـ كلكف مف الممكف أف يصدؽ عمى األسباب المعنية ، ". أسباب انقضاء العقاب 
زالة اثر العقاب برد االعتبار  فكميا تتعمؽ بالعقاب ، كتتبع الجاني لمعاقبتو كتنفيذ العقاب عميو كا 

ىك حؽ الدكلة في  ( عقكبات أردني47)أف الذم ينقضي بمكجب األسباب الكاردة في المادة . 
أما الجريمة فإنيا تبقى كيترتب عمى بقائيا بعض . العقاب أك حقيا في تنفيذ العقكبة عمى الجاني 



كالسبب الذم يسقط الدعكل أك المالحقة ىك أف تقضي . اآلثار ككذلؾ الشأف بالنسبة لمعقكبة 
-  غاية ما ىناؾ انو يستحيؿ السير فييا–ألف الدعكل العامة ال تنقضي .  المحكمة بالبراءة 

 .استنادا إلى األسباب المبينة في المادة آنفة الذكر
 

ككذلؾ تنقضي ، إف الدعكل الجنائية ال تنقضي إال بصدكر حكـ بات إما بالبراءة أك باإلدانة
كلكف الدعكل الجنائية قد تسقط قبؿ ذلؾ إما ألسباب ال . العقكبة بتنفيذىا عمى المحككـ عميو 

تمس بالكجكد القانكني لحكـ اإلدانة ، غاية ما في األمر أف تأثيرىا يقتصر عمى االلتزاـ بتنفيذ 
كمف . العقكبة فينييو ، كبناءان عميو فاف الحكـ يبقى قائما منتجان جميع أثاره عدا االلتزاـ السابؽ 

ثـ تسقط العقكبة أك يمتنع تنفيذىا أك يؤجؿ صدكرىا ألسباب تتعمؽ بتنفيذ العقكبة ، كاألسباب ىي 
: 
 .العفك الخاص - 3. التقادـ - 2. كفاة المحككـ عميو - 1

في حيف أف البعض األخر مف األسباب يمس الكجكد القانكني لحكـ اإلدانة فيزيمو فيصبح 
المحكـك عميو في كضع شخص لـ يحاكـ كلـ يدف ، كبالتالي تزكؿ جميع أثار الحكـ بما فييا 

 :االلتزاـ بتنفيذ العقكبة ، كأسباب زكاؿ الحكـ باإلدانة ىي 
. إعادة االعتبار - 2. العفك العاـ - 1
 

صفح الفريؽ المتضرر كىك - 1: كيضاؼ إلى أسباب سقكط األحكاـ الجزائية سببيف ىما 
كقؼ التنفيذ كىك مذككر في مشركع - 2 . 1960 لسنة 16مذككر في القانكف األردني رقـ 
 . 1937 لسنة 58 كقانكف العقكبات المصرم رقـ 2001قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

 

: انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة : المطمب األول 
 

أف األسباب التي تؤدم إلى انقضاء حؽ الدكلة في تنفيذ العقكبة ، قد كردت في القانكف األردني 
. كفاة المحككـ عميو ، التقادـ ، العفك الخاص :  عمى سبيؿ الحصر كىي 1960 لسنة 16رقـ 

 
 

 
: وفاة المحكوم عميو : الفرع األول 



 
 :مف قانكف العقكبات األردني عمى انو  (49)لقد نصت المادة 

 .تزكؿ جميع النتائج الجزائية لمحكـ بكفاة المحككـ عميو - 1
 .تحكؿ الكفاة دكف استيفاء الغرامات المحكـك بيا كالرسـك - 2
 .ال تأثير لمكفاة عمى المصادرة العينية كعمى إقفاؿ المحؿ - 3

إف حؽ الدكلة في العقاب حؽ شخصي ، فالعقكبة ال تطبؽ إال عمى شخص مرتكب الجريمة 
المحككـ عميو فقط كال تمتد إلى غيره ، كاليدؼ منيا ردع الجاني كتحقيؽ العدالة ، كال يجكز 

تنفيذىا عمى كرثتو ، كال يتحقؽ الغرض منيا إال إذا تـ تطبيقيا عمى شخص المحككـ عميو، فإذا 
مات استحاؿ تنفيذىا عميو كينقضي حؽ الدكلة في العقاب الستحالة محمو ، كبذلؾ تنقضي جميع 

العقكبات سكاء كانت أصمية أك تبعية، فال فرؽ بيف العقكبات البدنية أك السالبة لمحرية أك 
 .   (1)العقكبات المالية 

 
ككذلؾ تزكؿ جميع النتائج كاآلثار الجنائية لمحكـ بكفاة المحككـ عميو ، النقضاء حؽ الدكلة 

بالعقاب أما إذا اتضح بعد الحكـ باالنقضاء إف المتيـ ما زاؿ حيا ، فإف ىذا ال يحكؿ دكف إعادة 
  .(2)نظر الدعكل كلك كاف الحكـ قد أصبح باتا 

 
إف كفاة المحككـ عميو تحكؿ دكف استيفاء الغرامات المحكـك بيا عميو كدكف استيفاء الرسكـ، 
 .(3)النقضاء العقكبة، كال يجكز تحصيؿ شيء مف مالو بعد كفاتو، ألف القانكف يعتبر ذمتو بريئة

 
أما فيما يتعمؽ بالمصادرة العينية ، فال تأثير لكفاة المحككـ عميو عمى ىذه المصادرة ، ألف 

المصادرة ال يحكـ بيا إال إذا كاف الشيء مضبكطا ، كيككف الحكـ النيائي البات قد نقؿ ممكية 
كأيضا فإف  . الشيء المصادر إلى الدكلة في حياتو كقبؿ كفاتو فال تؤثر الكفاة عمى تنفيذىا 
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الحكـ الصادر بإقفاؿ المحؿ ال يتأثر بكفاة المحككـ عميو ، ألف السبب الذم تـ إقفاؿ المحؿ 
. بمكجبو ال يتأثر بكفاة المحككـ عميو ، فإف السبب الذم تـ إقفاؿ المحؿ بمكجبو ال يزاؿ باقيا 



 
ألنو ال يحكـ بإقفاؿ المحؿ إال إذا ارتكبت فيو جريمة إما بفعؿ صاحبو أك برضاء أك مف اجؿ 

 . (1)أفعاؿ إجرامية مخمة باآلداب كاألخالؽ كانت ترتكب فيو 
 

"  عمى أنو 1950 لسنة 150مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ  (14)كنصت المادة 
تنقضي الدعكل الجنائية بكفاة المتيـ ، كال يمنع ذلؾ مف الحكـ بالمصادرة في الحالة المنصكص 

أما ". مف قانكف العقكبات إذا حدثت الكفاة أثناء نظر الدعكل (30)عمييا بالفقرة الثانية مف المادة 
مف قانكف اإلجراءات  (535)إذا حدثت الكفاة بعد صدكر حكـ بات في الدعكل ، فاف المادة 

إذا تكفي المحككـ عميو بعد الحكـ عميو : " الجنائية تقرر سقكط العقكبة ، حيث تنص عمى انو 
كيميؿ الباحث . (2)"نيائيان، تنفذ العقكبات المالية كالتعكيضات كما يجب رده كالمصاريؼ في تركتو

إلى ما نص عميو المشرع المصرم بتنفيذ العقكبات المالية كالتعكيضات في تركة المحككـ عميو 
نصافا لممجني عميو مما نص عميو المشرع األردني مف عدـ جكاز تحصيؿ  فيك أكثر عدالن كا 

. شيء مف ماؿ المحككـ عميو بعد كفاتو 
 

 عمى أسباب سقكط العقكبة ، أما 1936 لسنة 74كلـ ينص قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 ، فمـ يتحدث عف أسباب سقكط العقكبة إال في 2001مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

حالتيف كىما العفك العاـ كالعفك الخاص ، كبالتالي لـ يتطرؽ إلى كفاة المحككـ عميو ، حيث يبدك 
 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (9)أف المشرع الفمسطيني اكتفى بنص المادة 

تنقضي الدعكل الجزائية في "  كالتي نصت عمى حاالت انقضاء الدعكل الجزائية 2001لسنة 
كفاة المتيـ - 3العفك العاـ ، - 2إلغاء القانكف الذم يجـر الفعؿ ، - 1: إحدل الحاالت التالية 

 ، (3)" أية أسباب أخرل ينص عمييا القانكف - 6صدكر حكـ نيائي فييا ، - 5التقادـ ، - 4
أم أنيا إجراءات طابعيا  - كلكف ىذه المادة تتكمـ عف انقضاء الدعكل الجزائية 
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، كليس ذات طابع مكضكعي تتكمـ عف انقضاء - شكمي تدخؿ ضمف قانكف االجراءت الجزائية 

العقكبة ، كمف ثـ كاف مف األحرل أف يتـ ذكر حاالت أك أسباب انقضاء العقكبة في مشركع 



 لسنة 74 ككذلؾ في قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 2001قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 كقانكف العقكبات المصرم 1960 لسنة 16 كما فعؿ كؿ مف قانكف العقكبات األردني رقـ 1936
.   ، كبالتالي تضمينيا حالة انقضاء العقكبة لكفاة المحككـ عميو 1937 لسنة 58رقـ 
 

: التقادم : الفرع الثاني 
 

يعني التقادـ مركر الزمف أك مضي المدة التي يحددىا القانكف مف تاريخ صدكر الحكـ البات 
كالنيائي بالعقكبة كاكتسابيا لمدرجة القطعية ، دكف اتخاذ أم إجراء مف إجراءات تنفيذىا ، حيث 

كيترتب عمى انقضاء ىذه المدة سقكط التزاـ . ينقضي بمركر ىذه المدة حؽ الدكلة في العقاب 
المحككـ عميو بالخضكع لتنفيذ العقكبة مع بقاء الحكـ الذم صدر بحؽ المحكـك عميو قائما 

 . (1)كمنتجا إلثارة الجنائية األخرل ، خاصة اعتباره سابقة في العكد إلى اإلجراـ 
 

 ، عمى أف أحكاـ 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (54)كلقد نصت المادة 
 لسنة 16التقادـ المنصكص عمييا في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ 

 . (2) تحكؿ دكف تنفيذ العقكبات 2001
 

 لسنة 16مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ  (341)كلقد نصت المادة 
 : عمى أف 2001
 .التقادـ يحكؿ دكف تنفيذ العقكبة كتدابير االحتراز- 1
عمى أف التقادـ ال يسرم عمى العقكبات كالتدابير االحترازية المانعة مف الحقكؽ أك عمى - 2

 .( 3)منع اإلقامة كالمصادرة العينية 
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 .1960 نغُح 16لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ سلى - 2
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إف مضي المدة المقررة في القانكف عمى العقكبة التي اكتسبت الدرجة القطعية دكف أف يتخذ 
خالليا أم إجراء لتنفيذىا يعني أنيا قد أصبحت غير كاجبة التنفيذ عمى المحككـ عميو استنادا 

. إلى مركر الزمف 
 

 3المشرع الفمسطيني قد نص عمى انقضاء الدعكل الجزائية في قانكف اإلجراءات الجزائية رقـ 
حيث لـ ينص المشرع .  كاعتبر ذلؾ كافيان النطباقو عمى العقكبة كفقان لمقكاعد العامة 2001لسنة 

 لسنة 74 أك قانكف العقكبات رقـ 2001الفمسطيني سكاء في مشركع قانكف العقكبات لسنة 
 لسنة 16 عمى أم نص مشابو لمنصكص المذككرة أعاله في قانكف العقكبات األردني رقـ 1936
 ، ككذلؾ ينطبؽ 2001 لسنة 16 كقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ 1960

 كقانكف اإلجراءات 1937 لسنة 58األمر عمى المشرع المصرم بالنسبة لقانكف العقكبات رقـ 
كقد كاف مف األجدر بالمشرعيف الفمسطيني كالمصرم االقتداء . 1950 لسنة 150الجنائية رقـ 

. بالمشرع األردني 
 

 : عمة انقضاء العقكبة بالتقادـ
 

إذا لـ تنفذ العقكبة التي حكـ بيا كاكتسبت الدرجة القطعية عمى المحككـ عميو ألم سبب مف 
ألف تنفيذ العقكبة بعد مركر الزمف الطكيؿ ، ال يحقؽ األىداؼ . األسباب يؤدم إلى انقضائيا 

التي قرر المجتمع العقكبة مف اجميا ، ألف اختفاء المتيـ طيمة ىذه المدة ، يعني انو عزؿ نفسو 
: كالعمة في ذلؾ يمكف أف تستند إلى األسباب التالية ، عف الجماعة 

إف مضي سنكات عديدة بعد الحكـ النيائي كالبات يؤدم إلى ضعؼ : ضياع األدلة - 1
كتفرؽ الشيكد كابتعادىـ طيمة ىذه المدة  . (1)األدلة كمحك الجريمة كالعقكبة مف الذاكرة 

 .إما باليجرة أك المكت 
إف اآلخذ بمبدأ التقادـ بالنسبة لمعقكبة يؤدم إلى تحقيؽ االستقرار : االستقرار القانكني - 2

القانكني ، ألف مركر فترة زمنية طكيمة عمى العقكبة التي اكتسبت الدرجة القطعية كلـ 
تتمكف الدكلة مف مالحقة المحككـ عميو ، إما لتراخييا أك لتكاريو عف األنظار ، يكجب 
انقضاء العقكبة ، مف اجؿ تحقيؽ االستقرار القانكني ، حتى ال تبقى مصالح األفراد 

 كاالستقرار مما يحرميـ اليدكء كاالضطراب كدكف حؿ ، مترككة يشكبيا الفكضى
 ----------------------------
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 . كىذا يضر مصمحة المجتمع التي  يحمييا القانكف
إف اختفاء المتيـ عف األنظار كعزؿ نفسو عف المجتمع ، : تحقيؽ اليدؼ مف العقكبة - 3

يؤدم إلى حرمانو مف معظـ الحقكؽ كالمزايا التي يتمتع بيا اإلنساف العادم ، كيككف 
المحككـ عميو قد لقي جزاءه مف خالؿ األلـ كالمعاناة التي نتجت عف ابتعاده عف 

مجتمعو كأىمو ، باإلضافة إلى أف حياتو كانت ميزكزة كمضطربة كانو كاف يعيش خالؿ 
ىذه الفترة في عذاب كقمؽ كخكؼ ، كاف أكضاعو ميددة في كؿ لحظة ، كغابت عنو 

 .أغمب مصالحو 
إف مركر فترة طكيمة مف الزمف عمى ارتكاب الجريمة كصدكر العقكبة، يؤدم : النسياف - 4

إلى نسياف الجريمة، كاف إثارتيا مف جديد يترتب عميو إثارة األعصاب مف جديد كاإليحاء 
باف الجريمة مزدىرة مما يسبب اضطراب في المجتمع ، كلذلؾ كاف خيرا لممجتمع أف 
يتناساىا ، حتى ال يعاد تذكيره بيا ، كلفكات المصمحة التي يراىا المجتمع في تحقيؽ 

 .(1)العقكبة 
التزاـ المحككـ عميو بالسمكؾ الحسف طيمة ىذه الفترة كارتداعو كعدـ عكدتو لمجريمة مرة - 5

أخرل ، ألف مف أىـ أىداؼ العقكبة ىك تحقيؽ الردع كقطع دابر اإلجراـ ، كمكافحة 
.  الجريمة 

. تحمؿ المجتمع كزر التقصير في القبض عمى المحككـ عميو كتمكينو مف  اليرب - 6
نما  كيرل الباحث أف سبب األخذ بنظاـ التقادـ ال تبرره عمة كاحدة مما تقدـ ذكره ، كا 

. تبرره ىذه العمؿ مجتمعة 
 

: العقكبات القابمة لمتقادـ 
 

إف العقكبات القابمة لمتقادـ ، كالتي تنقضي بمضي المدة ، ىي العقكبات التي يتطمب تنفيذىا 
 (اإلعداـ)القياـ بإجراءات مادية عمى شخص المحكـك عميو أك عمى مالو ، كالعقكبات البدنية 

كعقكبة  (عقكبة السجف مع اإلشغاؿ الشاقة كعقكبة االعتقاؿ كالحبس)كالعقكبات السالبة لمحرية 
 . (2)الغرامة ، فيي كميا عقكبات يمكف أف تنقضي بالتقادـ 
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إال أف ىناؾ بعض العقكبات التي ال تنقضي بالتقادـ كال يحكؿ اختفاء المحككـ عميو كتكاريو عف 
األنظار دكف تطبيقيا ألنيا تعد منفذة بمجرد صدكر الحكـ بيا ، كالمصادرة العينية ، بدكف حاجة 

ألم إجراء مف إجراءات التنفيذ ، ألف المصادرة ال يحكـ بيا إال إذا كاف الشيء مضبكطا ، 
ككذلؾ العقكبات كالتدابير االحترازية المانعة مف الحقكؽ فال تنقضي بالتقادـ ألنيا تنتج أثرىا 

. (1)فتحـر المحككـ عميو حقكقو بمجرد صدكر الحكـ بيا دكف اتخاذ أم إجراء تنفيذم
 

إف التقادـ قرينة قاطعة ، كضع لممصمحة العامة ، لذلؾ ال يجكز لمفاعؿ أف يتنازؿ عنو ، كما أف 
. مف كاجب المحكمة أف تقرره مف نفسيا ، كلك لـ يطمب المتيـ ذلؾ ، ألنو مف النظاـ العاـ 

كقضي بأف المخالؼ لمخططات التنظيـ ال يعتبر مستحقا لمعقاب إال بعد تبميغ األخطار كبالتالي 
  .(2)فاف مدة التقادـ ال تبدأ إال مف تاريخ إتماـ الجريمة 

 
: بدء سرياف التقادـ 

 
 لسنة 16مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ  (345)لقد نصت المادة 

:   عمى بدء سرياف التقادـ ، فنصت عمى أنو في العقكبات الجنحية 2001
: تجرم مدة التقادـ - 1
في الحكـ الكجاىي مف تاريخ صدكره إذا كاف في الدرجة األخيرة كمف تاريخ إبرامو إذا كاف في . أ

. الدرجة األكلى 
. في الحكـ الغيابي مف تاريخ تبميغو إلى المحككـ عميو بذاتو أك في محؿ إقامتو. ب
ذا كاف المحككـ عميو مكقكفا فمف يكـ تفمتو مف التنفيذ كفي ىذه الحالة يسقط نصؼ مدة - 2 كا 

 . العقكبة التي نفذت فيو مف مدة التقادـ
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 الذكر اعتبر سرياف مدة التقادـ في األحكاـ الكجاىية مف تاريخ أنفةاستنادا لما كرد في المادة 
صدكر الحكـ البات كالنيائي أك مف تاريخ إبرامو كاكتسابو الدرجة القطعية إذا كاف في الدرجة 

 فال يعد حكما نيائيا ألنو يسقط مف تمقاء نفسو إذا حضر ماألكلى ، أما فيما يتعمؽ بالحكـ الغياب
المحككـ عميو أك ألقى القبض عميو ، كمؤدل ىذا انو يسقط بمضي المدة المقررة لسقكط 

،  كلكف المشرع األردني اخضع األحكاـ الغيابية لمتقادـ المسقط لمعقكبة كليس لمدعكل. (1)العقكبة
، حتى ال  كاكجب بدء سرياف مدة التقادـ مف تاريخ تبميغ المحككـ عميو بذاتو أك في محؿ إقامتو

، كلذلؾ  تككف ىناؾ ميزة لممحككـ عمييـ في األحكاـ الغيابية عف المحككـ عمييـ حضكريا
كضعيما الشارع في نفس المركز ، كجعؿ مدة التقادـ المسقطة لمعقكبة ىي التي تسرم في 

   .(2)الحالتيف ، كحتى ال يككف المحككـ عميو حضكريا أسكأ كضعان مف المحككـ عميو غيابيان 
 

" عمى انو    (529) في المادة 1950 لسنة 150نص قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم رقـ 
تبدأ المدة مف كقت صيركرة الحكـ نيائيان ، إال إذا كانت العقكبة محككما بيا غيابيان مف محكمة 

سار المشرع المصرم عمى نفس نيج  . (3)" الجنايات في جناية فتبدأ المدة مف يـك صدكر الحكـ
نظيره األردني بالنسبة إلخضاع األحكاـ الغيابية لمتقادـ المسقط لمعقكبة كليس لمدعكل ، كاكجب 
بدء سرياف مدة التقادـ مف تاريخ تبميغ المحككـ عميو بذاتو أك في محؿ إقامتو ، حتى ال تككف 

. ىناؾ ميزة لممحككـ عمييـ غيابيان عف المحككـ عمييـ حضكريان 
 

 74 كقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 2001أما بالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 فمـ يتطرؽ أم منيما لتقادـ العقكبة ، بينما تطرؽ قانكف اإلجراءات الجزائية 1936لسنة 

( .  435-425) لتقادـ الدعكل الجزائية مف المادة 2001 لسنة 3الفمسطيني رقـ 
 

كما أف بدء سرياف مدة التقادـ عمى المحككـ عميو المكقكؼ في سجكف الدكلة يبدأ مف يكـ ىركبو 
كتفمتو مف تنفيذ العقكبة ، كفي ىذه الحالة يسقط نصؼ مدة العقكبة التي نفذت فيو مف حساب 

. مدة التقادـ 
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مف قانكف أصكؿ  (346)أما فيما يتعمؽ ببدء سرياف مدة التقادـ في المخالفات فقد نصت المادة 
المحاكمات الجزائية األردني عمى أف مدة التقادـ عمى العقكبات لممخالفات سنتاف تبدأف عمى نحك 

. مف نفس القانكف  (345)ما ذكر في المادة 
 

ككذلؾ في التدابير االحترازية فال يبدأ التقادـ إال منذ اليـك الذم أصبح فيو التدبير االحترازم نافذا 
عف القاضي قبؿ انقضاء سبع  ، أك بعد تقادـ العقكبة التي تالـز ىذا التدبير بشرط أف ال يصدر

سنكات قرار يثبت أف المحككـ عميو ال يزاؿ خطرا عمى السالمة العامة ، في ىذه الحالة يأمر باف 
مف قانكف أصكؿ  (347)يسار إلى تنفيذ التدبير االحترازم كىذا ما نصت عميو المادة 

المحاكمات الجزائية األردني كانو ال ينفذ أم تدبير إصالحي اغفؿ تنفيذه سنة كاممة إال بقرار 
. أصكؿ أردني  (348)يصدر عف محكمة األحداث بناء عمى طمب النيابة العامة حسب المادة 

  
لقد حدد المشرع األردني بدء سرياف التقادـ في قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية حيث أف بدء 

كمف يكـ تممص . سرياف التقادـ في العقكبات الجنائية يككف مف تاريخ الحكـ إذا صدر غيابيا
أصكؿ  (1/343)المحككـ عميو مف التنفيذ إذا كاف الحكـ كجاىيا كىذا ما نصت عميو المادة 

أردني ، أما إذا تممص المحككـ عميو مف تنفيذ عقكبة مانعة أك مقيدة لمحرية اسقط نصؼ مدة 
 .أصكؿ أردني (343 /2)العقكبة التي نفذت فيو مف مدة التقادـ حسب المادة 

 
: مدة التقادـ 

 
تتفاكت مدة التقادـ في العقكبات كتختمؼ باختالؼ جسامة الجريمة كالعقكبة فكمما كانت العقكبة 

. كبيرة كانت مدة التقادـ أطكؿ 
 

كحيث أف التقادـ مف النظاـ العاـ ، فقد حدد المشرع األردني مدة تقادـ العقكبة ، كليس لسمطة 
القاضي التقديرية اثر في تحديد مدة التقادـ ، فيك مقيد بيا كفؽ أحكاـ القانكف ، حيث نصت 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني بأف مدة التقادـ عمى عقكبة  (1/341)المادة 
كاف مدة التقادـ عمى العقكبات الجنائية . اإلعداـ كالعقكبات الجنائية المؤبدة خمسة كعشريف سنة 

المؤقتة ضعؼ مدة العقكبة التي حكمت بيا المحكمة عمى أف ال تنقص عف عشر سنيف كال 
كاف مدة التقادـ . مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني  (2/341)تتجاكز عشريف سنة  

. أصكؿ أردني  (3/341)عمى أية عقكبة جنائية أخرل عشر سنيف 



 
كما أف مدة التقادـ عمى العقكبات الجنحية ، ضعؼ مدة العقكبة التي حكـ بيا المحكمة عمى أف 

أصكؿ أردني  (1/344)كفقان لنص المادة . ال تنقص عف خمس سنكات كال تتجاكز عشر سنكات 
أصكؿ  (1/344)كاف مدة التقادـ عمى أية عقكبة جنحية أخرل خمسة سنكات كفقان لنص المادة 

.  أردني 
 

أصكؿ أردني  (346)كأف مدة التقادـ عمى العقكبات الصادرة في المخالفات سنتيف حسب المادة 
أصكؿ أردني  (1/347)، أما في التدابير االحترازية فمدة التقادـ ىي ثالث سنكات حسب المادة 

 .
 

كبيذا يتبيف أف مدة التقادـ في العقكبات تتفاكت حسب درجة العقكبة ، فيي في اإلعداـ كاألشغاؿ 
الشاقة المؤبدة أك االعتقاؿ المؤبد خمسة كعشركف سنة ، فالتقادـ يبنى عمى النسياف، فكمما كانت 

. العقكبة بسيطة كمما كانت مدة التقادـ اقصر كاقرب إلى النسياف 
 

 فقد نص في المادتيف 1950 لسنة 150أما قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ 
عمى انو تسقط العقكبة المحككـ بيا في جناية بمضي عشريف سنة ، إال عقكبة  (528،529)

كتسقط العقكبة المحككـ بيا في جنحة بمضي خمس سنيف ، . اإلعداـ فتسقط في ثالثيف سنة 
كتسقط العقكبة المحكـك بيا في مخالفة بمضي سنتيف ، كتبدأ المدة مف كقت صيركرة الحكـ 

نيائيان ، إال إذا كانت العقكبة المحككـ بيا غيابيان مف محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة مف 
 . (1)يـك صدكر الحكـ 

 
منو  (12) فقد نصت المادة 2001 لسنة 3أما بالنسبة لقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

تنقضي الدعكل الجزائية كدعكل الحؽ المدني بمضي عشر سنكات في الجنايات - 1" عمى أف 
- 2. كثالث سنكات في الجنح كسنة كاحدة في المخالفات ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ 

تحتسب مدة تقادـ الدعكل الجزائية في جميع الحاالت ، اعتباران مف تاريخ أخر  
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مع عدـ اإلخالؿ بإحكاـ الفقرتيف السابقتيف ال تبدأ المدة المسقطة لمدعكل - 3. إجراء تـ فييا 
 إال مف تاريخ اكتشاؼ الجريمة أك انتياء الخدمة أك زكاؿ فالجزائية في جرائـ المكظفيف العمكميي

 .  (1)" الصفة 
 

: انقطاع التقادـ 
 

. انقطاع مدة التقادـ يعني حدكث أمر يمغي المدة السابقة عميو كبدء سرياف التقادـ مف جديد 
بحيث ينتفي األثر القانكني لممدة السابقة ككأنيا لـ تكف ، كيبدأ التقادـ مف جديد بعد زكاؿ سبب 

. االنقطاع 
 

مف قانكف  (3/249)كلقد حدد المشرع األردني األسباب التي تؤدم إلى قطع التقادـ في المادة 
: أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ، حيث نصت عمى انو يقطع التقادـ 

جراءات الدعكل الصادرة مف السمطة المختصة بالجريمة ذاتيا - 1  .إجراءات التحقيؽ كا 
 .أم عمؿ تجريو السمطة بغية التنفيذ - 2
ارتكاب المحكـك جريمة أخرل معادلة لمجريمة التي أكجبت العقكبة أك التدبير أك  جريمة أىـ - 3

 . (2)منيا ، عمى انو ال يمكف أف تطكؿ مدة التقادـ في كؿ حاؿ إلى أكثر مف ضعفيا 
 

كبذلؾ يتضح أف التقادـ ال ينقطع إال باتخاذ إجراءات التحقيؽ أك إجراءات الدعكل أك أم إجراء 
مف إجراءات التنفيذ ، التي تتخذ في مكاجية المحكـك عميو أك عمى كجو يصؿ فيو اإلجراء 

أما إذا لـ تقـ السمطة المختصة باتخاذ أم  . (3)المتخذ مف قبؿ السمطة المختصة إلى عممو 
إجراء مف إجراءات التحقيؽ أك الدعكل أك التنفيذ في مكاجية المحككـ عميو كلـ يعمـ بيا فال 

. (4)تنقطع مدة التقادـ كقضي باف التقادـ ينقطع بأم إجراء تجريو السمطة بغية التنفيذ
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ككذلؾ تنقطع مدة التقادـ إذا ارتكب المحكـك عميو جريمة مماثمة لمجريمة السابقة ، أك جريمة اشد 
خطكرة منيا ، ألنو ال يستحؽ أف يتسامح المجتمع مع شخص يتمادل في اإلجراـ ، فيك يعيد 

. إلى األذىاف كقائع الجريمة السابقة مف جديد 
 

فمدة التقادـ تنقطع بالقبض عمى المحكـك عميو أك بتفتيش بيتو أك بفتح ممؼ التحقيؽ مف جديد 
ككصكؿ ذلؾ إلى عممو ، ألف ىذا النكع مف االنقطاع يتعمؽ بحؽ الدكلة في العقاب ، ألف 

السمطة القضائية المختصة ىي التي أصدرت الحكـ كأكدتو ،  شريطة أف ال تطكؿ مدة التقادـ 
 .عف الضعؼ ، منعان مف إيقاع الضرر بالمحككـ عميو أكثر مف الالـز 

 
 1950 لسنة 150مف قانكف اإلجراءات الجنائية المصرم رقـ  (530،531)كنصت المادتيف 

عمى حاالت انقطاع التقادـ ، الحالة األكلى مزدكجة فيك يشمؿ القبض مف ناحية ، كاتخاذ أم 
إجراء مف إجراءات التنفيذ مف ناحية أخرل ، الحالة الثانية ارتكاب المحككـ عميو مف اجؿ جناية 

  .(1)أك جنحة خالؿ مدة التقادـ جريمة مف نكع الجريمة المحككـ عميو مف اجميا أك مماثمة ليا 
 

منو  (13) فقد نصت المادة 2001 لسنة 3أما بالنسبة لقانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 
 أك التحقيؽ أك تتنقطع مدة التقادـ باتخاذ أم إجراء مف إجراءات جمع االستدالال" عمى أنو 

االتياـ أك المحاكمة إذا اتخذت في مكاجية المتيـ ، أك إذا اخطر بيا بشكؿ رسمي ، كتسرم 
ذا تعددت اإلجراءات التي تقطع المدة فاف سريانيا يبدأ  المدة مف جديد ابتداءان مف يكـ االنقطاع كا 

" .  مف تاريخ أخر إجراء 
 

"  عمى أف 2001 لسنة 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (14)كما نصت المادة 
انقطاع المدة بالنسبة ألحد المتيميف يترتب عميو انقطاعيا بالنسبة لممتيميف اآلخريف ، كلك لـ 

 . (2)" تكف قد اتخذت ضدىـ إجراءات قاطعة لممدة 
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: كقؼ مدة التقادـ 



 
كقؼ مدة التقادـ يعني حدكث سبب يحكؿ دكف بدء سرياف المدة أك يمنع سريانيا خالؿ فترة مف 

كبمجرد زكاؿ ىذا السبب تكمؿ مدة التقادـ التي تكقفت ، فالفرؽ بيف الكقؼ كاالنقطاع ، . الزمف 
أف الكقؼ ال يزيؿ اثر المدة السابقة عميو أما االنقطاع فيك يزيؿ األثر القانكني كتعتبر المدة 

. السابقة ككأنيا لـ تكف 
 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  (2/349)كلقد نص المشرع األردني عمى ذلؾ في المادة 
 كالتي تقضي بكقؼ التقادـ إذا كجد أم حائؿ قانكني أك مادم حاؿ 2001 لسنة 16المعدؿ رقـ 

دكف تنفيذ العقكبة أك التدبير كلـ ينشأ عف إرادة المحككـ عميو ، مثؿ حدكث الككارث الطبيعية أك 
قياـ الحركب أك حصكؿ الفتف كاالضطرابات ، أك احتالؿ قكات العدك لجزء مف ارض الكطف أك 

أك رفض الدكلة التي لجأ إلييا مف تسميمو أك كقكع  (جنكف)إصابة المحككـ عميو بعاىة عقمية 
 .(1)المحككـ عميو في األسر الستحالة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقو

 

 
إف كقؼ التقادـ ألم سبب مف األسباب التي عناىا القانكف يعني تعميؽ سرياف التقادـ بصكرة 
مؤقتة لحيف زكاؿ السبب الذم حاؿ دكف سريانو ، كبعدىا تجمع المدة السابقة عمى الكقؼ مع 

كقضت محكمة التمييز األردنية انو يكقؼ التقادـ كؿ حائؿ . المدة التي تبدأ بعد زكاؿ األسباب 
 . (2)قانكني أك مادم حاؿ دكف تنفيذ العقكبة كلـ ينشأ عف إرادة المحككـ عميو 

 
أما بالنسبة لكقؼ التقادـ في قانكف اإلجراءات الجزائية المصرم فقد جاء مشابيان لما نص عميو 

" إجراءات مصرم عمى انو  (532)قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني فنصت المادة 
 . (3)" يكقؼ سرياف المدة كؿ مانع يحكؿ دكف مباشرة التنفيذ ، سكاء كاف قانكنيان أك ماديان 

 
 لسنة 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (432)كنصت الفقرة الثانية مف المادة 

يكقؼ سرياف مدة التقادـ كؿ مانع قانكني أك مادم يحكؿ دكف تنفيذ العقكبة أك "  عمى أف 2001
التدبير ، كلـ ينشأ عف إرادة المحككـ عميو كيعتبر تأجيؿ تنفيذ الحكـ مانعان قانكنيان يكقؼ سرياف 

". مدة التقادـ 
 -----------------------------------
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. 1950 نغُح 150 سلى لإٌَ اإلجشاءاخ انجضائٍح انًصشي- 3

: آثار التقادـ



 
إذا مضت مدة تقادـ العقكبة عمى المحككـ عميو ، أدل ذلؾ إلى اإلعفاء مف تنفيذ العقكبة فقط ، 
أما اآلثار القانكنية لمعقكبة فتبقى قائمة مثؿ بقاءىا سابقة في العكد كالتكرار ، كعدـ تأثير ذلؾ 

إف مضي مدة التقادـ ، . عمى الحقكؽ الشخصية المدنية المتفرعة عف الجريمة التي حكـ بيا 
يحـر السمطات المختصة في الدكلة مف القياـ بأم إجراء مف إجراءات تنفيذ العقكبة ، أما الحكـ 

. باإلدانة فيبقى ثابتا كمنتجا لكؿ آثاره القانكنية 
 

كال يكجد أثر لمتقادـ عمى العقكبات كالتدابير االحترازية المانعة لمحقكؽ كال عمى منع اإلقامة 
 المدنية المقضي بيا ، فيي تبقى تكالمصادرة العينية ، ككذلؾ ال مفعكؿ لمتقادـ عمى االلتزاما

. (1)خاضعة لحكـ التقادـ المدني ، كيبقى الحكـ الصادر في العقكبة سابقة في العكد كالتكرار 
 

ذا طمب إعادة محاكمتو فال يقبؿ  إف التقادـ مف النظاـ العاـ فميس لممحككـ عميو أف يرفضو كا 
ذا دفع بالتقادـ  طمبو ، كال يجكز التنازؿ عنو كمف كاجب المحكمة أف تقرره بنفسيا بدكف طمب ، كا 
أماـ محكمة المكضكع كقكبمت بالرفض مف المحكمة كأصدرت حكميا باإلدانة دكف أف تتعرض 

كاف انقضاء حؽ الدكلة في العقاب نتيجة  . (2)ليذا الدفع كاف حكميا باطال كيتعيف نقضو 
لمتقادـ ذك اثر عيني ، إذ يستفيد منو جميع المتيميف الذيف ساىمكا في ارتكاب الكاقعة المككنة 

 . (3)لمجريمة مف عمـ منيـ كمف ظؿ مجيكال 
 

كقضى باف دعكل الحؽ العاـ في الجنح تسقط بانقضاء ثالث سنكات عمى كقكع الجريمة ، كعميو 
فاف إسقاط محكمة المكضكع لدعكل الحؽ العاـ لمتقادـ في شككل الشيكات بدكف رصيد كالمكثقة 
بسند الديف مكضكع الشيكات الذم يقر فيو المشتكي بأف الديف المقر بو كتب ضمانا لمشيكات 
المذككرة ، إف الشيكات حررت قبؿ السند كذلؾ لمركر ثالث سنكات عمى تاريخ السند رغـ أف 
التاريخ المدكف عمى بعض تمؾ الشيكات لـ يمر عميو ثالث سنكات يككف متفقا كأحكاـ القانكف 

(4). 
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يرل الباحث بأف المشرع الفمسطيني في قانكف اإلجراءات الجزائية في الفقرة الثانية مف المادة 
اقتدل بنظيره المشرع المصرم في قانكف اإلجراءات الجزائية حيث نص ىذا األخير في  (432)

يكقؼ سرياف المدة كؿ مانع يحكؿ دكف مباشرة التنفيذ ، سكاء كاف " عمى أف  (532)المادة 
".  قانكنيان أك ماديان 

 
: العفو الخاص : الفرع الثالث 

 
إف العفك الخاص عف العقكبة ىك عمؿ مف أعماؿ السيادة يختص بو رأس اليـر في الدكلة أك 

فيتكلى كحده إصدار العفك   (رئيس الدكلة أك رئيس الجميكرية أك الممؾ)الجميكرية أك المممكة 
الخاص كال يممؾ القضاء المساس بو أك التعميؽ عميو ، كاف األساس الذم بني عميو ىك مصمحة 

المجتمع في عدـ تنفيذ العقكبة كاف الفائدة التي يناليا المجتمع مف عدـ تنفيذ العقكبة اكبر مف 
، كما انو كسيمة إلصالح األخطاء القضائية التي ال يمكف (1)الفائدة التي تنالو مف تنفيذىا 

تداركيا بطرؽ الطعف المختمفة ، أك كسيمة لتخفيؼ مدة العقكبات كاإلعداـ مثال أك لتشجيع 
تباع السمكؾ الحسف   . (2)المحككـ عميو عف االبتعاد عف االنحراؼ كالجريمة كا 

 
كالعفك الخاص ىك عبارة عف منحة مف رئيس الدكلة أك الجميكرية أك مف الممؾ لممحككـ عميو، 

يمنحيا بصكرة فردية لشخص معيف أك لعدة أشخاص في مناسبات معينة ، كلكنو ليس حقا 
لممحككـ عميو فميس لو أف يطالب بو ، كاف صدر فيك ممـز لو كال مجاؿ لرفضو ، كال يحؽ 

.  لممحاكـ النظر في شرعيتو ، ألنو عمؿ مف أعماؿ السيادة 
 

كيالحظ أف اغمب الجرائـ التي يصدر بيا عفك خاص عف العقكبات التي صدرت عمى مرتكبييا 
، إنما تككف عف الجرائـ السياسية التي ارتكبت إلظيار رأم سياسي معيف أك لغايات إصالحية ، 
كاف صدكر العفك الخاص مف الرئيس أك الممؾ يعني خركج األمر مف يد القضاء كال يعتبر ذلؾ 
تدخؿ في عمؿ السمطة القضائية ، بؿ ىك نكع مف أنكاع الرقابة مف اجؿ المحافظة عمى مصمحة 

 .المجتمع ، ال يمجأ إليو إال مف اجؿ الرغبة في إسداؿ الستار عمى جريمة معينة 
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كاألصؿ أف العفك ال يصدر إال بعد استنفاد جميع المراحؿ القضائية لمدعكل بما في ذلؾ مرحمة 
النقض ، حيث انو ال يصدر العفك الخاص عف أم شخص لـ يكف قد حكـ عميو بالعقكبة حكما 

مبرما كنيائيا كباتا ، فالعفك ال يصدر إال بعد أف يككف الحكـ قد اكتسب الدرجة القطعية ، 
كالعفك الصادر عف . إلعطاء القضاء المجاؿ الكاسع لتحقيؽ العدالة كعدـ التدخؿ في عممو 

العقكبة يككف بإسقاطيا كميا أك بعضيا أك إبداليا بعقكبة أخرل ، كال يشمؿ العفك الخاص 
.  العقكبات الفرعية أك اإلضافية ، المقضي بيا إلى جانب العقكبة األصمية 

 
: أىمية العفك الخاص 

 
.  إصالح األخطاء القضائية- 1
 . تجنب تنفيذ بعض العقكبات القاسية كعقكبة اإلعداـ- 2

 .قد يككف مكافأة لممحككـ عميو الذم اثبت حسف سمككو- 3

 .إيجاد تكازف بيف الظركؼ اإلنسانية كالعدالة- 4

 .إسداؿ الستار عف جريمة انسانية معينة - 5

 .إطفاء الفتف كالمشاحنات المحمية- 6

 
: آثار العفك الخاص 

 
سقاطيا أك  يؤدم صدكر العفك الخاص مف قبؿ الرئيس أك الممؾ إلى اإلعفاء مف العقكبة كا 

إبداليا بعقكبة أخرل أك بتخفيضيا كميا أك جزئيا ، كىك عمؿ مف أعماؿ السيادة ال يممؾ القضاء 
المساس بو أك التعقيب عميو ، كما أف الحكـ بالعقكبة رغـ صدكر العفك الخاص يبقى قائما 

كمنتجا لجميع آثاره القانكنية ، كال يؤثر فيما تـ تنفيذه مف عقكبات ، كال يمتد إلى العقكبات التبعية 
أك اإلضافية ، كال يؤثر عمى حقكؽ الغير المترتبة عف الجريمة كالتعكيض عف الضرر 

. كالمصادرة 
 

نما يترتب عميو تغيير  كىذا يعني انو ال يترتب عمى العفك الخاص عف العقكبة الغاء الحكـ ، كا 
نكع العقكبة ، أك مقدارىا آك اعتبارىا كأنيا نفذت ، كيبقى المحككـ عميو خاضعا إلحكاـ العكد 
كالتكرار كغير ذلؾ مف اآلثار المدنية الناتجة عف الجريمة ، الف العقكبة ىي التي تسقط ، أما  

 



الجريمة نفسيا فتستمر بجميع أثارىا ، كانو ال اثر لمعفك الخاص عمى حقكؽ الغير أك عمى 
. (1 )الضرر الناتج عف الجريمة

 
لمممؾ حؽ العفك "  عمى انو 1952مف الدستكر األردني المعدؿ لسنة  (38)كنصت المادة 

كلقد تطرؽ المشرع األردني ". الخاص كتخفيض العقكبة ، كأما العفك العاـ فيقرر بقانكف خاص 
مف  (51)إلى العفك الخاص ، كسبب يؤدم إلى انقضاء حؽ الدكلة في تنفيذ العقكبة ، في المادة 

 : كالتي نصت عمى أنو 1960 لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ 
 .يمنح جاللة الممؾ العفك الخاص بناء عمى تنسيب مجمس الكزراء مشفكعا ببياف رأيو - 1
 .ال يصدر العفك الخاص بمف لـ يكف قد حكـ عميو حكما مبرمان - 2
العفك الخاص شخصي كيمكف أف يككف بإسقاط العقكبة أك إبداليا أك بتخفيضيا كميا أك - 3

 .  (2)جزئيان 
 
لرئيس  " عمى انو 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  (42)نصت المادة ك

السمطة الكطنية حؽ العفك الخاص عف العقكبة أك تخفيضيا ، كأما العفك العاـ أك العفك عف 
 مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني (29)كنصت المادة  . " الجريمة فال يككف إال بقانكف

كىك عفك عف العقكبة إما بإسقاطيا كميا أك بعضيا أك "  عمى تعريؼ العفك الخاص 2001لسنة 
  " .إبداليا بعقكبة أخؼ منيا مقررة قانكنا ن 

 
الحكـ  ال يصدر العفك الخاص إال بعد أف يصبح"  أف مف المشركع (30)كما اشترطت المادة 

جريمة الخيانة العظمى أك في جرائـ التعذيب التي  أف يصدر العفك الخاص في نيائيان، كال يجكز
 (31)كما نصت المادة ". يرتكبيا أّم مف المكظفيف العمكمييف أك في جرائـ الكسب غير المشركع

كما ". الكزراء العفك الخاص يككف بقرار مف رئيس الدكلة بناءن عمى تنسيب مف مجمس" عمى أف 
 ال يؤثر العفك الخاص عمى الحقكؽ المدنية  : " انو (32)ذكرت المادة 
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 لسنة 74 بينما لـ يتطرؽ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ . (1)" كال عمى المصادرة الكجكبية 
.  إلحكاـ العفك الخاص 1936

 
لرئيس الجميكرية حؽ العفك  "عمى أف  1971 لسنة مف دستكر مصر (149)كأشارت المادة 

كقد أكدت عمى ىذا الحؽ ". ، أما العفك الشامؿ فال يككف إال بقانكف عف العقكبة أك تخفيضيا
فاف  (74)فطبقان لممادة  ، 1937  لسنة58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (74،75)المادتيف 

إبداليا بعقكبة اخؼ منيا  ، أك أك بعضيا العفك عف العقكبة المحكـك بيا يقتضي إسقاطيا كميا
، كال تسقط العقكبات التبعية كال اآلثار الجنائية األخرل المترتبة عمى الحكـ باإلدانة  مقررة قانكنا

إذا صدر العفك  "فتنص عمى انو  (75)أما المادة .  ما لـ ينص في أمر العفك عمى خالؼ ذلؾ
ذا عفى عف  ، تبدؿ عقكبة اإلعداـ بعقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة بإبداؿ العقكبة بأخؼ منيا ، كا 

ك بدلت عقكبتو كجب كضعو حتما تحت مراقبة البكليس أمحككـ عميو باألشغاؿ الشاقة المؤبدة 
كالعفك عف العقكبة أك إبداليا إف كانت مف العقكبات المقررة لمجنايات كال .  مدة خمس سنيف

األكلى كالثانية كالخامسة  الفقرات يشمؿ الحرماف مف الحقكؽ كالمزايا المنصكص عنيا في
 إذا لـ ينص في العفك عمى خالؼ كىذا ، كالسادسة مف المادة الخامسة كالعشريف مف ىذا القانكف

  . (2) "ذلؾ
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:  أسباب زوال الحكم باإلدانة: المطمب الثاني 
 

ىناؾ سببيف لزكاؿ الحكـ باإلدانة كالذم يمحك الجريمة بكامؿ أثارىا ، األكؿ العفك العاـ كالثاني 
إعادة االعتبار ، كما سنتطرؽ لكؿ مف صفح الفريؽ المتضرر ككقؼ التنفيذ بصفتيما مف أسباب 

. سقكط األحكاـ الجزائية 
 

: العفو العام  : لالفرع األو
 

يشمؿ العفك العاـ الجريمة كالعقكبة كيمحك الصفة الجنائية ، كال يصدر إال بقانكف ، إال انو ال 
كيراد بالعفك عف الجريمة أك . يشمؿ الحقكؽ الشخصية الناتجة عف الجريمة كالتعكيض المدني 

 العفك العاـ إزالة الصفة اإلجرامية عف الفعؿ أك االمتناع الذم يعد جريمة – كما يسمى أيضان –
كبعبارة أخرل ييدؼ العفك الشامؿ إلى تعطيؿ سرياف القانكف عمى بعض األفعاؿ . طبقان لمقانكف 

، كذلؾ بمحك جميع األثار الجنائية التي كانت مف المفركض كالطبيعي أف تترتب عمى ارتكابيا ، 
ذا كاف قد حكـ قبؿ العفك عمى مرتكب الفعؿ بعقكبة ،  فتزكؿ عف الفعؿ صفتو اإلجرامية ، كا 

لذلؾ فاف ىذا األخير . يزكؿ الحكـ كتسقط كؿ اآلثار المترتبة عميو بعد صدكر العفك الشامؿ 
يعد بمثابة االستثناء عمى أحكاـ قانكف العقكبات كاإلجراءات الجنائية فيما يتعمؽ بيذه األفعاؿ 

. ( 1)كبمرتكبييا 
 

: أىمية العفك العاـ 
 

أف ىذا اإلجراء ال يمجأ إليو إال إذا تعذر معالجة األمر بالطرؽ القضائية العادية ، كاف األسباب 
الداعية إليو ال بد كاف تككف بالغة الضركرة كالخطكرة كمف اجؿ تجاكز عقبات تضر بمصمحة 

. األمة ال يمكف تالفييا إال بالعفك العاـ كالشامؿ 
 

ألف الظركؼ التي كقعت بيا الجريمة قد محيت أك تغيرت بتغير الظركؼ االجتماعية كالسياسية 
، كانو قد أصبح مف مصمحة المجتمع نسيانيا كنسياف ما ترتب عمييا مف آثار  

 
 -----------------------
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جنائية ، كقد يتخذ ىذا اإلجراء كسيمة لتيدئة االضطرابات كالفتف السياسية التي تعصؼ بالمجتمع 
كما أف أمف المجتمع كمصمحتو يسمك . لمعمؿ عمى ترضية الخكاطر كاستتباب األمف كالحياة 

عمى بعض األحكاـ القضائية أك بعض الجرائـ المرتكبة ، كال سبيؿ إلى ذلؾ دكف محك ىذه 
. األحكاـ كالجرائـ كاعتبارىا كأنيا لـ تكف 

 
: شركط كأىداؼ العفك العاـ 

 
العفك العاـ يعني تنازؿ الدكلة بمكجبو عف حقيا في مالحقة الجاني كمحاكمتو كتنفيذ العقكبة عميو 

: ، كلذلؾ ينبغي تكفر الشركط كالغايات التالية لصحتو 
 .ال يككف  العفك العاـ إال بقانكف صادر مف السمطة التشريعية- 1
 .يككف العفك العاـ جماعيان - 2
 .كجكد مصمحة لممجتمع في إصداره- 3
 .مف اجؿ تجاكز الظركؼ االجتماعية أك السياسية الصعبة- 4
 .المحافظة عمى امف المجتمع كاستقراره- 5
 .دعـ الكحدة الكطنية- 6
. إطفاء نار الحقد كالضغينة كالفتنة- 7

 
: آثار العفك العاـ 

 
: ىناؾ عدة آثار ميمة لمعفك العاـ ىي 

 .إزالة الصفة الجنائية عف الفعؿ المرتكب- 1
. تعطيؿ أحكاـ قانكف العقكبات عف األفعاؿ التي يشمميا- 2
عدـ المساس بالحقكؽ المدنية أك التعكيضات التي حكـ بيا لمف أصابو ضرر مف الجريمة - 3

 .الف ىذا حؽ شخصي ال يشممو العفك
 .يشمؿ جميع المشتركيف في الجريمة كاستفادتيـ منو- 4
 .إلغاء العقكبات األصمية كالفرعية كاإلضافية كمحكىا - 5
 .انقضاء حؽ الدكلة في اتخاذ إجراءات المالحقة كتحريؾ الدعكل العمكمية كالسير فييا- 6



 .زكاؿ اآلثار الجنائية التي اتخذت قبؿ صدكر العفك العاـ- 7
 .زكاؿ اآلثار الجنائية التي ترتبت عمى الحكـ باإلدانة فال يعد سابقة في العكد كالتكرار- 8
 .تفقد السمطات العامة حقيا في تنفيذ العقكبة التي حكـ بيا- 9

. يحؽ لممتضرريف مف الجريمة بعد صدكر العفك العاـ ، المطالبة بالتعكيض المدني - 10
 . العفك العاـ ال  يمنع مف تنفيذ المصادرة المحكـك بيا- 11
. العفك العاـ ال يمحك عف الفعؿ كصفو الضار- 12
 . (1)محك حكـ االدانة - 13

 
:  كخصائصو السمطة المختصة بإصدار العفك العاـ 

 
لقد حدد كؿ مف المشرعييف األردني كالفمسطيني كالمصرم السمطة المختصة بإصدار العفك العاـ 
كخكلكىا لمسمطة التشريعية ، كاف العفك ال يككف إال بقانكف ، ألنيا السمطة التي تصدر القكانيف 

كتجـر األفعاؿ كتضع العقكبات المقررة ليا ، كألنيا ىي السمطة التي تممؾ تعطيؿ احد النصكص 
لغائيا استنادا إلى أسباب معقكلة كمقبكلة ، مف اجؿ تغميب مصمحة المجتمع كأمنو  كلذلؾ . كا 

لغائيا  . فاف السمطة التي تسف النصكص كتضعيا ىي التي تممؾ تعطيميا كا 
 

لما كاف العفك الشامؿ ينطكم عمى تعطيؿ إلحكاـ قانكني العقكبات ك اإلجراءات  الجنائية ، لذلؾ 
فانو ال يتقرر إال بقانكف ، ذلؾ أف إلغاء القانكف أك تعطيؿ إحكامو في بعض الحاالت ال يككف 

كىك . إال بقانكف مثمو ، لذلؾ فاف العفك الشامؿ يتميز بطابعو المكضكعي كباتصالو بالنظاـ العاـ 
يتعمؽ بجريمة أك جرائـ معينة يحددىا القانكف الصادر بو ، كيستفيد كؿ مف ساىـ في ارتكاب 

ىذه الجرائـ أك تمؾ الجريمة سكاء بكصفو فاعالن أصميان ليا أك شريكان فييا ، كال يستفيد مف قانكف 
العفك الشامؿ إال مرتكبك الجرائـ التي ترتكب قبؿ صدكره كيترتب عمى ذلؾ أنو إذا كانت الجريمة 

التي صدر بشأنيا قانكف العفك مف الجرائـ المستمرة كظمت حالة االستمرار قائمة بعد صدكر 
قانكف العفك الشامؿ فاف أثر ىذا األخير ال ينصرؼ إلى المتيـ الذم أبقى عمى حالة االستمرار 

(2)  . 
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كعمى أية حاؿ ، فاف قكانيف العفك الشامؿ غالبان ما تصدر عقب فترات االضطرابات أك 
االنقالبات السياسية كيراد بيا التيدئة االجتماعية بإسداؿ الستار عمى الجرائـ التي ارتكبت خالؿ 

.  ىذه الفترات كالتي يككف ليا صمة باالنقالبات أك االضطرابات التي ارتكبت بسببيا 
  

 يبيف باف 1971 لسنة 19كقضت محكمة التمييز األردنية بأف قانكف العفك العاـ األردني رقـ 
 تعفى مف العقاب 1/5/1971جميع الجرائـ الجنائية كالجنحكية كالمخالفات التي ارتكبت قبؿ 

بحيث تزكؿ حالة اإلجراـ مف أساسيا سكاء صدرت بيا أحكاـ أـ لـ تصدر باستثناء . جميعيا 
الجرائـ المنصكص عمييا في المادة الرابعة منو، كيشمؿ قانكف العفك العاـ جريمة ىتؾ العرض 

.   (1)بغير عنؼ أك إكراه 
 

فإذا كاف سبب استثناء الدعكل ىك ككف التيمة مشمكلة بقانكف العفك العاـ ، فإف محكمة 
قبؿ أف تقرر أف التيمة غير مشمكلة بقانكف ، االستئناؼ ال تممؾ حؽ البحث بمكضكع التيمة 

  .(2)العفك العاـ 
  

كقضى بأف قانكف العفك يسرم عمى الجرائـ التي ارتكبت داخؿ المممكة األردنية الياشمية كال 
يشمؿ الجرائـ التي ارتكبت خارجيا مف قبؿ أشخاص غير أردنييف ، كال يمنع ىذا القانكف مف 

كقضي بأف قانكف العفك العاـ ال يسرم  . (3)تسميـ مجـر فار ارتكب جريمة القتؿ خارج المممكة 
عمى جريمة االعتداء عمى ارض الغير التي ال يزاؿ المشتكي عميو كاضعا يده عمييا ألنيا مف 
الجرائـ المستمرة ، كاف الجرائـ الثابتة ىي التي يشمميا قانكف العفك العاـ كالتي يتـ تنفيذىا قبؿ 

كقضت محكمة التمييز  . (4)سريانو كيبقى أثرىا بغير حاجة إلى تدخؿ جديد مف جانب الجاني 
األردنية بأنو ال يجكز إسقاط دعكل الحؽ العاـ بجريمة ىتؾ العرض لشمكليا بقانكف العفك العاـ 

  .(5)قبؿ فسخ الحكـ القاضي باإلدانة كالعقكبة 
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.  يقرر العفك العاـ بقانكف خاص 1952مف الدستكر األردني المعدؿ لسنة  (38)ككفقان لممادة 
 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (50)كلقد أكرد المشرع األردني أحكاـ العفك العاـ في المادة 

 : حيث نصت عمى انو 1960لسنة 
. يصدر العفك العاـ عف السمطة التشريعية - 1
. يزيؿ العفك العاـ حالة اإلجراـ مف أساسيا ، كيصدر بالدعكل العمكمية قبؿ اقترانيا بحكـ- 2

كبعد الحكـ بيا بحيث يسقط كؿ عقكبة أصمية كانت أـ فرعية كلكنو ال يمنع مف الحكـ لممدعي 
 .الشخصي بااللتزامات المدنية كال مف إنفاذ الحكـ الصادر بيا 

 . (1)ال ترد الغرامات كالرسـك المستكفاة كاألشياء المصادرة - 3
 

كانو استنادا إلى ما جاء في المادة أنفة الذكر فاف العفك العاـ يجرد الفعؿ المرتكب مف صفتو 
الجنائية بأثر رجعي ، ككأف الجريمة لـ تكف ، كنظرا لخطكرة ىذا اإلجراء كما يترتب عميو مف 
آثار ليا ارتباط كثيؽ بمصمحة المجتمع ، ألف العفك العاـ ال يعني الحكـ بالبراءة ، كجب أف 

يصدر بقانكف مف قبؿ السمطة التشريعية نيابة عف الدكلة التي تتكلى معاقبة المجـر ، كاف العفك 
زالة آثارىا  العاـ ىك بمثابة تنازؿ عف حقيا الشخصي في معاقبة المجـر ، كمحك آثار الجريمة كا 

. (2)الجنائية ، كاف العفك العاـ يسرم عمى العقكبة النيائية التي تفرض عمى المتيـ
 

إف األسباب التي تدعك التخاذ مثؿ ىذا اإلجراء غالبا ما تككف ذات طابع سياسي كإلصالح ذات 
البيف كلقطع دابر الفتف كاإلشاعات كلمنع المغك كالفكضى ، كلتجاكز جرائـ ارتكبت في ظركؼ 

رضاء الرأم العاـ لمشعب   .صعبة كسيئة كلترسيخ الكحدة الكطنية كا 
 

.  فاف العفك الشامؿ ال يككف إال بقانكف1971مف الدستكر المصرم لسنة  ( 149 )كطبقان لممادة 
العفك الشامؿ يمنع أك " مف قانكف العقكبات المصرم عمى أف  ( 76 )كتطبيقان لذلؾ تنص المادة 

يكقؼ السير في إجراءات الدعكل أك بمحك حكـ االدانو ، كال يمس حقكؽ  
 
 

 ---------------------------------------
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 ، كتعنى ىذه اإلحكاـ أف العفك (1)" الغير إال إذا نص القانكف الصادر بالعفك عمى خالؼ ذلؾ
الشامؿ عف جريمة أك جرائـ معينة يصدر بقانكف ، كيترتب عميو انقضاء الدعكل الجنائية أك 

محك حكـ اإلدانة الصادر فييا كاعتبار ىذه الجرائـ كأف لـ تكف كسقكط جميع العقكبات األصمية 
.  كالفرعية كالتدابير الجنائية ، كال يككف لو أثر عمى ما سبؽ تنفيذه مف العقكبات أك التدابير 

 
يتضح مف النصكص السابقة أنو يجب التفرقة بيف إذا ما كاف قانكف العفك الشامؿ قد صدر قبؿ 
صدكر حكـ بات في الدعكل أـ بعد ذلؾ ، فإذا كاف قد صدر قبؿ صدكر حكـ بات في الدعكل 
قيترتب عمى صدكره امتناع اتخاذ إجراءات الدعكل الجنائية عف الفعؿ إذا كانت ىذه اإلجراءات 
لـ تكف قد بدأت بعد ، ككقؼ السير فييا إذا كانت قد بدأت ، فإذا اتخذت اإلجراءات أك استمر 

السير فييا رغـ صدكر قانكف العفك الشامؿ فيجب عمى المحكمة الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل 
النقضائيا بالعفك الشامؿ كيجب عمى المحكمة ذلؾ في أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل لتعمؽ 

.  ( 2)العفك بالنظاـ العاـ لذلؾ يعتبر العفك الشامؿ مف أسباب انقضاء الدعكل الجنائية 
 
 ال يككف العفك العاـ أك 2003مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  (42)كفقان لممادة ك

مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (26)مادة كنصت اؿ. العفك عف الجريمة إال بقانكف 
أك محك  العفك العاـ ىك عفك عف الجريمة يترتب عميو انقضاء الدعكل الجزائية " عمى أف 2001
العفك العاـ ال يككف إال بقانكف يصدر مف  "عمى أف ( 27)مادة ككما نصت اؿ " . ةاإلدافحكـ 

  ".السمطة التشريعية
 
ال يؤثر العفك العاـ عمى الحقكؽ المدنية كال عمى المصادرة  "بأنو  (28)مادة أكضحت اؿك

بينما لـ يتطرؽ قانكف العقكبات  . (3)" ؾ ينص القانكف صراحة عمى خالؼ ذؿ ما لـ الكجكبية
.  إلحكاـ العفك العاـ 1936 لسنة 74الفمسطيني رقـ 
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يرل الباحث بعد دراسة كؿ مف العفك الخاص كالعفك العاـ أف االختالؼ بينيما يكمف في الفركؽ ك
 :التالية 



 
يختمؼ العفك العاـ عف العفك الخاص ، باف األكؿ يمحك بأثر رجعي كؿ ما يترتب عمى  -1

أما العفك الخاص فال . الجريمة مف آثار جنائية ، ألنو يمحك الصفة الجنائية عف الفعؿ المرتكب 
يؤثر عمى بقاء ما ترتب عمى الجريمة مف آثار كال يمحك عنيا صفتيا الجنائية ، بؿ تبقى قائمة 

 .منتجة آلثارىا 
كما أف العفك العاـ يؤدم إلى إلغاء العقكبة كيمحك اإلدانة ، أما العفك الخاص فيؤدم إلى - 2

 .انقضاء حؽ الدكلة في تنفيذ العقكبة أك إبداليا أك تنفيذ جزء منيا 
العفك العاـ يشمؿ جميع المساىميف في الجريمة مف محرضيف كمتدخميف كشركاء كفاعميف، - 3

 .بينما العفك الخاص يككف بصكرة شخصية كال يشمؿ إال مف كرد اسمو في اإلرادة الممكية
رئيس الدكلة في  )يصدر العفك العاـ بقانكف ، أما العفك الخاص فيمنح بإرادة رأس اليـر - 4

  .(فمسطيف ، رئيس الجميكرية في جميكرية مصر العربية ، الممؾ في المممكة األردنية الياشمية
يصدر العفك العاـ في أم كقت كفي أم حالة كانت عمييا الدعكل قبؿ تحريكيا أك بعد ذلؾ - 5

أك بعد صدكر الحكـ باإلدانة ، أما العفك الخاص فال يصدر إال بعد أف يأخذ الحكـ الدرجة 
. القطعية 

 
 :إعادة االعتبار : الفرع الثاني 

 
إف إعادة االعتبار كسيمة قانكنية يتـ مف خالليا ، بقكة القانكف أك بحكـ قضائي ، محك الكصمة 

التي يمثميا حكـ اإلدانة ، فيسقط كتسقط معو أثاره بالنسبة لممستقبؿ كذلؾ منذ تاريخ حدكث 
عادة االعتبار مف أىـ أسباب زكاؿ الحكـ باإلدانة ، كانقضاء كؿ اآلثار  إعادة االعتبار ، كا 

القانكنية المترتبة عميو ، بحيث يصبح المحككـ عميو مف تاريخ حصكلو عمى إعادة االعتبار ، 
 . (1)ككأنو لـ يحكـ عميو باإلدانة 

 

 -----------------------------
. 996يشجغ عاتك ، ص: ادًذ ػٕض تالل -1

عادة االعتبار نظاـ يعيد المحككـ عميو إلى كضعو السابؽ كما كاف قبؿ الحكـ بحيث تزكؿ  كا 
آثار اإلدانة السابقة فيسترد بذلؾ اعتباره كيعكد لالندماج في الييئة االجتماعية ، كبذلؾ فانو 
يترتب عمى إعادة االعتبار ، سقكط الحكـ القاضي باإلدانة كمحك جميع اآلثار الناتجة عنو 



لممستقبؿ في أم جريمة جنائية أك جنحة بما في ذلؾ الحرماف مف الحقكؽ كأم آثار جرمية أخرل 
 .
 

كيفترض رد االعتبار مضي فترة مف الزمف يثبت المحككـ عميو كفاءتو كجدارتو ألف يعاد إليو 
 عمى إعادة 1960 لسنة 16كلـ ينص المشرع األردني في قانكف العقكبات رقـ . اعتباره 

االعتبار كأحد أسباب زكاؿ الحكـ باإلدانة ، كلكف عاد المشرع األردني كاقر إعادة االعتبار 
مف قانكف العقكبات األردني  (47) في الفقرة السابعة مف المادة ةكسبب مف أسباب الحكـ باإلداف

إعادة االعتبار ، يترتب عميو سقكط الحكـ " حيث نصت عمى أف . 1991 لسنة 15المعدؿ رقـ 
القاضي باإلدانة في أم جريمة جنائية أك جنحية ، كمحك جميع آثاره بالنسبة لممستقبؿ بما في 

    .(1)" ذلؾ الحرماف مف الحقكؽ كأم آثار جرمية أخرل 
 

، ككذلؾ في 2001كلـ ينص المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 عمى إعادة االعتبار كسبب مف أسباب زكاؿ 1936 لسنة 74قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

 1937 لسنة 58ككذلؾ فعؿ المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ . الحكـ باإلدانة 
كيرل الباحث انو كاف مف األجدر بالمشرعيف الفمسطيني . بعدـ النص عمى إعادة االعتبار 

كالمصرم أف يشيرا إلى إعادة االعتبار في قانكف العقكبات كما فعؿ المشرع األردني في قانكف 
العقكبات المعدؿ ، ألف إعادة االعتبار تزيؿ الضرر المعنكم عف المحككـ عميو كتعيد لو مكانتو 

. أماـ المجتمع ، ليستطيع ممارسة حياتو بكرامة كباقي أفراد المجتمع
 

: أىمية إعادة االعتبار 
 

إف إعادة االعتبار ىك عبارة عف مكافأة لممحككـ عميو عمى حسف سمككو الذم تحققت منو 
لمحكمة ، كتعكد أىميتو إلى اتجاه الفقو كالتشريع الحديث إلى عدـ تسجيؿ األحكاـ البسيطة في 
صحيفة السكابؽ أك شطبيا في اقرب كقت حتى ال تعكؽ المحككـ عميو مف استرداد مكانتو في 

 . (2)الكسط الذم يعيش فيو 
 

 -----------------------------------------------
 .1991 نغُح 15 سلى  انًؼذللإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ -1
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 .80 صعُح َشش ،

إف حسف السيرة كالسمكؾ عبارة عف دليؿ عمى الجيكد الذم بذليا المحككـ عميو إلصالح نفسو 
زالة اآلثار التي لحقت بو نتيجة لمحكـ عميو، مف اجؿ  كتقكيميا مما جعمو جديرا برد االعتبار كا 



أف يعكد كيندمج مرة أخرل بالييئة االجتماعية، كيتمتع بحقكقو المدنية كالسياسية ، كشطب 
. صحيفة السكابؽ لمعكدة إلى حياتو الطبيعية

 
أف رد االعتبار مف األنظمة التي كضعت كأقرت إلصالح مف انزلؽ في طريؽ اإلجراـ ، بتمكينو 
مف االندماج ثانية في الييئة االجتماعية ، كمف أف يتبكأ في ىذه الييئة المكاف الالئؽ بكؿ كطني 

كيمتاز رد . صالح متى بذؿ مجيكدا لييتدم كأقاـ الدليؿ عمى ىذا بحسف سيرتو خالؿ مدة معينة 
االعتبار بأنو حؽ لممحككـ عميو يؤدم إلى محك الحكـ باإلدانة ككؿ نتائجو في الحاؿ كاالستقباؿ 

(1). 
 

: آثار رد االعتبار 
 

: يترتب عمى رد االعتبار مجمكعة مف اآلثار الناتجة عنو ، كىي 
 
 .محك الحكـ القاضي باإلدانة بالنسبة لممستقبؿ - 1
ال يؤثر رد االعتبار عمى ما سبؽ تنفيذه فيك يجعؿ حكـ اإلدانة بكؿ ما اشتمؿ عميو مف - 2

 .عقكبات أصمية أك تكميمية كأنو لـ يصدر بالنسبة لممستقبؿ فقط 
ال يعتبر سابقة في العكد ، كال يظير في صحيفة السكابؽ مف اجؿ معاكنة المحككـ عميو - 3

 .عمى سمكؾ السبيؿ المستقيـ ، كالعكدة إلى المجتمع كالتمتع بحقكقو التي سمبت منو 
ال يؤثر رد االعتبار عمى حقكؽ الغير الذيف أضرت بيـ الجريمة فكؿ ما حصؿ عميو الغير - 4

بسبب الحكـ باإلدانة يصبح حقان ليـ ، كال يسمب منو رد اعتبار المحككـ عميو ، ألنو يصحح 
 .كضعو بالنسبة لممستقبؿ ال بالنسبة إلى الماضي 

ليس لرد االعتبار اثر رجعي ، بؿ يككف أثره في الحاؿ كالمستقبؿ ، فما ترتب عمى الحكـ - 5
 .القاضي باإلدانة مف آثار يبقى قائما قبؿ حصكؿ المحككـ عميو عمى رد االعتبار 

 
 ------------------------------------------------

 .640ششح لإٌَ انؼمٕتاخ ، ص: يذًٕد يذًٕد يصطفى - 1
تعكد لممحككـ عميو أىميتو المدنية كالسياسية كزكاؿ كؿ ما يترتب عميو مف انعداـ لألىمية - 6

. كحرماف مف بعض الحقكؽ ، فيصبح صالحا لمتمتع بجميع حقكؽ المكاطف العادم 



 .زكاؿ سائر اآلثار الجنائية التي ترتبت عمى الحكـ باإلدانة - 7
رد االعتبار ال يعيد المحككـ عميو إلى كظيفتو التي عزؿ منيا ، كلكنو يجعمو صالحا لتكلي - 8

  .(1)الكظائؼ مف جديد 
 

: أنكاع إعادة االعتبار 
 

: تقسـ إعادة االعتبار إلى نكعيف 
 
رد االعتبار القانكني ىك ذلؾ الذم يترتب حتمان كبقكة القانكف دكف : إعادة االعتبار القانكنية - 1

حاجة إلى صدكر حكـ قضائي يقرره ، أك حتى طمب مف المحككـ عميو الذم يرد إليو اعتباره ، 
كىك يقـك أساسا عمى أف مضي مدة معينة ، يحددىا القانكف ، دكف أف يرتكب المحككـ عميو 

لذلؾ ال يتطمب فيو القانكف سكل مركر . خالليا جريمة يعد قرينو عمى التزامو بحسف السمكؾ 
ىذه المدة التي تختمؼ بحسب ما إذا كاف الحكـ السابؽ صدكره عمى الشخص بعقكبة جناية أك 

. بعقكبة جنحة 
رد االعتبار القضائي ىك الذم يصدر بو حكـ مف القضاء بناء : إعادة االعتبار القضائية - 2

كيككف . عمى طمب المحككـ عميو ، أم طالب إعادة االعتبار ، كبعد تحقيؽ تجريو النيابة العامة 
دكر القضاء ىنا ال يقتصر عمى مجرد التأكد مف تحقؽ أك تكافر شركط رد االعتبار لدل طالبو ، 

نما يشمؿ أيضا تقدير جدارة ىذا األخير بو مف عدمو  . كا 
 

: شركط إعادة االعتبار 
  

أف ال يصدر بحؽ المحككـ عميو عقكبة جناية أك جنحة خالؿ فترة معينة ، يحددىا  -1
.  القانكف 

  .(2)أف تككف العقكبة قد نفذت تنفيذان كامالن أك صدر عنيا عفك أك سقطت بمضي المدة -2

 
 ---------------------------------
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: صفح الفريق المتضرر : الفرع الثالث 
 



لقد أقر المشرع األردني بأف صفح الفريؽ المتضرر يؤدم إلى انقضاء حؽ الدكلة في مالحقة 
المتيـ كعدـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحريؾ الدعكل ، باإلضافة إلى انقضاء حؽ الدكلة في 

مف قانكف العقكبات األردني  (52،53)تنفيذ العقكبة المحكـك بيا ، كلقد حدد ذلؾ في المادتيف 
 . 1960 لسنة 16رقـ 
 

إف صفح الفريؽ المجني عميو : " مف قانكف العقكبات األردني عمى  (52)حيث نصت المادة 
يكقؼ الدعكل كتنفيذ العقكبات المحكـك بيا كالتي لـ تكتسب الدرجة القطعية ، إذا كانت إقامة 

" . الدعكل تتكقؼ عمى اتخاذ صفة االدعاء الشخصي 
 

 :مف قانكف العقكبات األردني عمى أف  (53)كما نصت المادة 
 .الصفح ال ينقض كال يعمؽ عمى شرط - " 1
 .الصفح عف احد المحككـ عمييـ يشمؿ اآلخريف - 2
 " . (1)ال يعتبر الصفح إذا تعدد المدعكف بالحقكؽ الشخصية ما لـ يصدر عنيـ جميعيـ - 3
 

إف كقكع الجريمة يكجب عمى أجيزة الدكلة المختصة القياـ بإجراءات البحث كالتحرم كمالحقة 
الجاني كالتحقيؽ معو كتحريؾ الدعكل العمكمية كالسير فييا كالحكـ فييا كتنفيذ العقكبة استنادا 

إلى حؽ الدكلة في العقاب نيابة عف الييئة االجتماعية كذلؾ لردع الجريمة كتحقيؽ العدالة 
حيث يقـك جياز االدعاء العاـ بالتحرم كالمالحقة كالتحقيؽ ، كتتكلى . كترسيخ األمف كاالستقرار 

النيابة العامة تحريؾ الدعكل العمكمية كالسير فييا ، كتنفيذ األحكاـ القضائية التي صدرت بيا 
. أحكاـ مبرمة كنيائية 

 
إال أف المشرع األردني قد أعطي الحؽ لممجني عميو في جرائـ محدكدة ، إيقاؼ المالحقة ضد 
جراءات الدعكل ككقؼ تنفيذ العقكبات المحككـ بيا كالتي لـ تكتسب  الجاني ككقؼ التحقيؽ كا 
الدرجة القطعية ، إذا كانت إقامة الدعكل تتكقؼ عمى اتخاذ صفة االدعاء الشخصي كذلؾ  

 
-------------------------------- 
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استثناء مف األصؿ ، الذم يعطي الحؽ لألجيزة المختصة في الدكلة القياـ بإجراءات المالحقة 
 .كالبحث كتحريؾ الدعكل كتنفيذىا 



 
 بنظاـ التصالح اذا كانت العقكبة 2001 لسنة 3أخذ قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

بينما المشرع الفمسطيني  . (17)كالمادة  (16)ىي الغرامة في حالة الجنح كالمخالفات في المادة 
 لـ يشير إلى صفح الفريؽ المتضرر كسبب مف أسباب 2001في مشركع قانكف العقكبات لسنة 

 58ككذلؾ فعؿ المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ . سقكط األحكاـ الجزائية 
كيرل الباحث أف صفح الفريؽ المتضرر احد األسباب الميمة في انقضاء  .  1937لسنة 

العقكبة ، كحسنان فعؿ المشرع األردني عندما نص عميو كسبب مف أسباب انقضاء العقكبة ، 
كبالتالي لـ يكف كؿ مف المشرع الفمسطيني كالمصرم مكفقان في عدـ نصو عمى نظاـ صفح 

.   الفريؽ المتضرر في قانكف العقكبات 
 

: آثار صفح الفريؽ المتضرر
 

مف قانكف العقكبات األردني بشأف صفح  (52،53)استنادا إلى ما جاء مف أحكاـ في المادتيف 
: الجني عميو فإف اآلثار الناتجة عف ىذا العمؿ تحدد كالتالي 

كقؼ إجراءات الدعكل ، أم كقؼ تحريكيا كالسير فييا كما يتبع ذلؾ مف إجراءات بالمالحقة - 1
. كالتحقيؽ 

 
كقؼ تنفيذ العقكبات المحكـك بيا كالتي لـ تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعكل - 2

. تتكقؼ عمى اتخاذ صفة االدعاء الشخصي
 
. الصفح عف احد المحككـ عمييـ يشمؿ اآلخريف- 3
 
. ال يعتد بالصفح ما لـ يصدر عف جميع المدعيف بالحقكؽ الشخصية- 4
 
. الصفح ال ينقض كال يعمؽ عمى شرط- 5
 
ال تأثير لمصفح بعد صدكر الحكـ النيائي المبـر كالبات في تنفيذ العقكبة إال في حاالت - 6

 .استثنائية ضيقة



: الجرائـ التي تتكقؼ الدعكل العامة فييا عمى شككل المتضرر 
 

 عمى مجمكعة مف الجرائـ التي تتكقؼ 1960 لسنة 16لقد تضمف قانكف العقكبات األردني رقـ 
الدعكل العاـ فييا عمى شككل المتضرر ، كفييا ال يجكز مالحقة الدعكل بدكف شككل المتضرر 
ألف ىذه الجرائـ تصيب بأذاىا الفرد المجني عميو أكثر مف األذل الذم يمحؽ بالمجتمع ، كبعض 

عالنيا ككشؼ سرىا محافظة عمى مصمحة  ىذه الجرائـ ينبغي التستر عمييا كعدـ إشاعتيا كا 
المجتمع كتماسؾ اآلسرة ، كعدـ نشر الفساد كالفكضى ، كجرائـ الذـ كالتحقير كجرائـ الزنا كجرائـ 

كلذلؾ فاف . السرقة بيف األصكؿ كالفركع ، أك لتفاىة ىذه الجرائـ كعدـ إلحاقيا األذل بالمجتمع 
المشرع األردني قد أناط الحؽ في تحريؾ الدعكل العامة فييا بالمجني عميو الذم حؿ بو ضررىا 

 . (1)كأذاىا 
 

ففي جريمة استيفاء الحؽ بالذات كىك قادر عمى مراجعة السمطات المختصة في الحاؿ ، فتتكقؼ 
المالحقة عمى شككل الفريؽ المتضرر إذا لـ تقترف الجنحة المذككرة بجريمة أخرل تجكز 

. مالحقتيا بال شككل 
 

ال يجكز مالحقة فعؿ الزنا إال بشككل الزكج ما داـ الزكاج قائـ بينيما كحتى نياية أربعة أشير 
مف كقكع الطالؽ أك شككل كلييا إذا  لـ يكف ليا زكج ، كال يجكز مالحقة الزكج بفعؿ الزنا 

المنصكص عميو في المادة السابقة إال بناء عمى شككل زكجتو كتسقط الدعكل كالعقكبة باإلسقاط 
( 2/284)عقكبات أردني كال يالحؽ إال الزاني كالزانية معان كفقان لممادة  (1/284)حسب المادة 

. عقكبات أردني 
 

أما الفقرة الثالثة فال تقبؿ الشككل بعد مركر ثالثة أشير اعتبارا مف اليـك الذم يصؿ فيو خبر 
الجريمة إلى الزكج أك الكلي ، أما الفقرة الرابعة فقد نصت عمى انو إذا رد الزكج زكجتو أك تكفي 

. الزكج أك الكلي الشاكي أك الزانية أك شريكيا في الزنا تسقط الشككل
 

 --------------------------
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أما السفاح فال يالحؽ إال بناء عمى شككل قريب أك صير حتى الدرجة الرابعة كفقان لممادة 
. عقكبات أردني  (286)



 
إذا عقد زكاج صحيح بيف مرتكب إحدل جرائـ االغتصاب أك اإلغكاء كخرؽ حرمة المساكف 
ذا صدر  الخاصة بالنساء كىتؾ العرض كالخطؼ كبيف المعتدل عمييا ، أكقفت المالحقة ، كا 

عقكبات  (1/308)حكـ بالقضية عمؽ تنفيذ العقاب الذم فرض عمى المحككـ عميو حسب المادة 
  .(1)أردني 

 
إذا لـ ينجـ عف الضرب أك اإليذاء أم فعؿ مؤثر مف كسائؿ العنؼ كاالعتداء أم مرض أك 
تعطيؿ عف العمؿ تزيد مدتو عمى عشرة أياـ، فال يجكز تعقب الدعكل بدكف شككل المتضرر 

شككاه إلى أف يكتسب الحكـ الدرجة  كتابة أك شفييان كفي ىذه الحالة يحؽ لمشاكي أف يتنازؿ عف
. عقكبات أردني  (2/334)القطعية كعندئذ تسقط دعكل الحؽ العاـ ىذا حسب المادة 

  
تعمؽ المالحقة عمى شككل المجني عميو إذا لـ ينجـ عف اإليذاء مرض أك تعطيؿ عف العمؿ 
لمدة ال تتجاكز العشرة أياـ ، كيككف لتنازؿ الشاكي عف حقو نفس المفاعيؿ المبينة في المادة 

. عقكبات أردني  (3/344)كالمادة  (334)
 

ال يالحؽ المجـر الذم دخؿ احد المساكف خالفا إلرادة صاحبيا إال بناءن عمى شككل الفريؽ 
. عقكبات أردني  (3/347 )المتضرر حسب المادة 

 
ككذلؾ ال يالحؽ المجـر الذم تسمؿ بكاسطة الكسر أك العنؼ عمى األشخاص إلى أماكف غير 

المساكف كالبيكت كالتي تخص الغير أك غير المباحة لمجميكر أك مكث فييا عمى الرغـ مف إرادة 
( 348)مف لو الحؽ في إقصائو عنيا ، إال بناءن عمى شككل الفريؽ المتضرر كفقان لممادة 

. عقكبات أردني 

 -------------------------
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كؿ تيديد بإنزاؿ ضرر غير محؽ ، إذا حصؿ بالقكؿ أك بإحدل الكسائؿ المذككرة في المادة 
عقكبات أردني ، ككاف مف شأنيا التأثير في نفس المجني عميو تأثيرا شديدا ، يعاقب عميو  (73)



( 354)بناء عمى الشككل بالحبس حتى أسبكع أك بغرامة ال تتجاكز الخمسة دنانير كفقان لممادة 
 .عقكبات أردني 

 
تتكقؼ دعاكل الذـ كالتحقير كالقدح عمى اتخاذ المعتدل عميو صفة المدعي الشخصي حسب 

 .عقكبات أردني  (364)المادة 
 

إذا عاكد الفاعؿ السرقة كاستعماؿ أشياء الغير بدكف حؽ أك االحتياؿ إذا كقعت أضرار بالمجني 
عميو بيف األصكؿ كالفركع أك الزكجيف غير المفترقيف قانكنا ، أك بيف اإلربة كالربيبات مف جية 

بناء عمى شككل - كبيف األب كاألـ مف جية ثانية، عممو مرة أخرل خالؿ ثالث سنكات عكقب
( 42) بالعقكبة المنصكص عمييا في القانكف مخفضا منيا الثمثاف حسب المادة –المتضرر 

 .عقكبات أردني 
 

فشاء األسرار ك  (415)ال تالحؽ الجنح المنصكص عمييا في المكاد  ( 416)التيديد بفضح كا 
كؿ مف سمـ إليو عمى سبيؿ األمانة أك الككالة  (422)استعماؿ أشياء الغير بدكف حؽ ك 

كؿ تصرؼ في شيء منقكؿ دخؿ في  (424)كتصرؼ بو تصرؼ المالؾ أك استيمكو كالمادة 
المتضمنة السرقة بيف األصكؿ كالفركع كاإلربة كالربيبات ،  (425)الحيازة بسبب ىفكة ، كالمادة 

كجميع  (426)ال تالحؽ إال بناء عمى شككل المتضرر ، ما لـ يكف المتضرر مجيكال المادة 
  .(1) 1960 لسنة 16ىذه المكاد مف قانكف العقكبات األردني رقـ 

 في 2001مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (288)كما نصت عمى ذلؾ المادة 
. (2)عمى كجكب تقديـ شككل مف المجني عميو لتحريؾ الدعكل الجزائية  (3+2+1)الفقرات 

 
  

 --------------------------
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 :وقف التنفيذ : الفرع الرابع 
 



لقد أخذ المشرع األردني بنظاـ كقؼ التنفيذ حديثا كذلؾ في قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ 
 ـ ، حيث لـ 16/2/1988 بتاريخ 3533 ، كالذم نشر في الجريدة الرسمية رقـ 1988 لسنة 9

. 1960 لسنة 16ينص عميو كاف العقكبات األردني رقـ 
 

ـ في القانكف الفرنسي ، 1891حيث عرؼ نظاـ كقؼ التنفيذ في التشريعات الحديثة منذ سنة 
كحسنان فعؿ المشرع األردني بإدخالو نظاـ كقؼ .  إلى القانكف المصرم 1904كعنو نقؿ في سنة 

. تنفيذ العقكبة كالذم كاف ينبغي أف يكجد منذ صدكر أكؿ قانكف عقكبات في األردف 
 

إف مف حسف السياسة الجنائية مراعاة بعض الجناة الذيف يتكرطكف في ارتكاب بعض الجرائـ 
البسيطة التي ال تزيد مدة عقكبتيا عف سنة كاحدة ، الف تنفيذ العقكبة قد يسبب ضررا بالغا 
لمجاني كانو ال فائدة مف تكقيع العقكبة عميو ، الف ماضيو الحسف يدؿ عمى انو لف يعكد إلى 

 .  (1)اإلجراـ 
 

باإلضافة إلى أف إدخالو السجف كمخالطتو لبعض أنكاع المسجكنيف ، قد يؤدم إلى إفساده 
. كتشجيعو عمى المضي في خط االنحراؼ كيسيؿ ارتكابو لمجريمة 

 
لقد لجأت السياسة الجنائية إلى إتباع عدة طرؽ مف اجؿ إصالح المحككـ عمييـ خارج السجكف 

 :استنادا إلى النظاميف التالييف 
 
كيتمثؿ في اإلفراج عف المتيـ ككضعو تحت اإلشراؼ كالرعاية : نظاـ االختبار القضائي - 1

 .فترة تحددىا المحكمة ، كدكف الحكـ عميو بأية عقكبة 
 

كيتمثؿ ىذا النظاـ في النطؽ بالعقكبة كالحكـ بيا عمى المتيـ مع :  نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة - 2
األمر بكقؼ تنفيذىا خالؿ فترة ثالث سنكات ، حيث حددىا القانكف كفترة كقؼ التنفيذ ، دكف 

. إخضاع المحكـك عميو لإلشراؼ أك الرعاية 
 

------------------------- 
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: مف أىـ األىداؼ التي تكخاىا المشرع األردني مف إدخالو نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة، ما يمي
 



 .إصالح المجـر كالحيمكلة بينو كبيف عكدتو لمجريمة- 1
 .مساعدة المحكـك عميو في العكدة إلى الحياة الطبيعية كاالندماج في المجتمع مف جديد- 2
إبعاد المحككـ عميو عف الدخكؿ في أكساط المسجكنيف كأرباب السكابؽ كمخالطتيـ خكفا مف - 3

 .تأثيرىـ عميو
 .تشجيعو لمعكدة إلى جادة الصكاب كعدـ التمادم في اإلجراـ- 4
صالح نفسو، ألف نظاـ كقؼ - 5 منح المحككـ عميو فرصة جديدة في إثبات حسف سمككو كا 

 .(1)التنفيذ ينطكم عمى تيديده بتنفيذ العقكبة خالؿ مدة كقؼ التنفيذ إذا صدر عنو ما يخالؼ ذلؾ

 
: شركط كقؼ تنفيذ العقكبة 

 
 عمى كقؼ التنفيذ 2010مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (101)كنصت المادة 

في الحدكد المقررة في القانكف ، تنطؽ المحكمة بالعقكبات كتحدد نظاميا مع مراعاة - 1" بقكليا 
يراعى أحكاـ كقؼ التنفيذ الكاردة في الفصؿ - 2. ظركؼ ارتكاب الجريمة كشخصية مرتكبيا 

، بينما لـ ينص ( 2 )" الجزائية تالسابع مف الباب الثاني مف الكتاب الثاني في قانكف اإلجراءا
.   عمى كقؼ التنفيذ 2001مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

 

 عمى شرط 2001 لسنة 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (284)كنصت المادة 

يجكز لممحكمة عند الحكـ في جناية أك جنحة بالسجف أك الحبس مدة ال " كقؼ التنفيذ بقكليا 

تزيد عمى سنة كاحدة أف تأمر في قرار الحكـ بإيقاؼ تنفيذ العقكبة كفقا لألحكاـ كالشركط 

المنصكص عمييا في ىذا القانكف إذا رأت مف أخالؽ المحككـ عميو أك ماضيو أك سنو أك 

 -----------------------------
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الظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف ، 

كيجب أف تبيف في الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ ، كيجكز أف تجعؿ اإليقاؼ شامال ألية عقكبة 

  .(1)" تبعية كلجميع اآلثار الجنائية األخرل المترتبة عمى الحكـ

 بخصكص شركط 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (55)كقد نصت المادة 
 .( 2)كقؼ التنفيذ عمى نفس النص المذككر أعاله في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني 

 

 لسنة 9مف قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ  (54)كلقد نصت الفقرة األكلى مف المادة 
قانكف اإلجراءات الجزائية  عمى شركط كقؼ التنفيذ ، كىذه الفقرة مطابقة لما ذكر في 1988

  .(3)الفمسطيني كالمصرم 
 

كمف ىذه النصكص يتبيف أف لكقؼ التنفيذ بعض الشركط التي تتعمؽ بالجريمة، كبالعقكبة ، 
:  كبشخص المحككـ عميو ، كالتالي 

 

:  الشركط المتعمقة بالجريمة . 1
  

 عقكبات 55 إجراءات فمسطيني ، مادة 284مادة  )استنادا لما جاء في النصكص السابؽ ذكرىا 
، فإف محؿ كقؼ التنفيذ ىك في الجنايات كالجنح  ( عقكبات أردني معدؿ 54مصرم ، مادة 

كليس في المخالفات ، كيرل الباحث انو كاف مف األفضؿ أف يشمؿ نطاؽ كقؼ التنفيذ المخالفات 
أيضا كعدـ استبعادىا ، كمف التناقض البيف أف يتيـ شخص بجنحة كمخالفة فيستطيع القاضي 

كقؼ تنفيذ عقكبة الجنحة دكف المخالفة ، رغـ أف ىناؾ بعض المخالفات التي تككف عقكبة 
.   الحسب فييا كجكبيو ، ثـ إف المحككـ عميو قد يعجز عف دفع الغرامة فتنفذ عميو باإلكراه البدني 

 

إف القكؿ بتعميؿ ذلؾ انو ربما ناتج عف بساطة عقكبة المخالفة كالغالب أف تككف بالغرامة التي ال 
 . (4)تشيف المحككـ عميو ، ىك قكؿ يتناقض كمبررات األخذ بنظاـ كقؼ التنفيذ 
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 .2001 نغُح 3لإٌَ اإلجشاءاخ انجضائٍح انفهغطًٍُ سلى  -1
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ال يجكز كقؼ تنفيذ الحكـ الذم يتضمف الحبس أكثر مف سنة كاحدة ، ألف ذلؾ يككف مخالفا 

 . (1)لنص القانكف ، كبالتالي يككف كقؼ التنفيذ باطالن 
 

إف العمة مف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ىي في عدـ إدخاؿ المحككـ عميو إلى السجف ، طالما انو 
ال يزاؿ يؤمؿ الخير منو ، كعدـ زجو في كسط مكبكء بالمنحرفيف كمعتادم اإلجراـ ، كلذلؾ فانو 
يجكز لممحكمة عند الحكـ بالسجف أك الحبس مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة ، أف تأمر في قرار 
الحكـ بإيقاؼ تنفيذ العقكبة ، كفقا لألحكاـ كالشركط المنصكص عمييا في القانكف ، لمدة ثالث 

. سنكات تبدأ مف اليكـ الذم يصبح الحكـ فيو قطعيان 
 

كيترتب عمى كقؼ تنفيذ العقكبة األصمية جكاز شمكؿ كقؼ التنفيذ العقكبات التبعية كجميع اآلثار 
الجنائية األخرل المترتبة عمى الحكـ ، كال يشمؿ اآلثار غير الجنائية التي قد تترتب عمى الجريمة 

(2) . 
 

كيجكز الحكـ بكقؼ تنفيذ الغرامة ، ألنو ليس مف اإلنصاؼ إذا حكـ في قضية كاحدة عمى احد 
المتيميف بالغرامة كعمى األخر بالحبس ، أف يستفيد المحككـ عميو بالحبس مف نظاـ إيقاؼ 

التنفيذ دكف المحككـ عميو بالغرامة ، كاىـ مف ذلؾ أف إيقاؼ تنفيذ الغرامة يجنب المحككـ عميو 
بيا ، االختالط بالمحبكسيف عند تنفيذىا عميو باإلكراه البدني إذا لـ يدفعيا ، كيقتصر إيقاؼ 
التنفيذ عمى الغرامة كعقكبة جنائية بحتة ، فال يتناكؿ الغرامات التي ليا طبيعة مختمطة كالتي 

 . (3)تنطكم عمى معنى التعكيض 
  

كما انو مف المسمـ بو فقيا كاجتيادا عدـ جكاز كقؼ تنفيذ المصادرة العينية ، ألف كقؼ تنفيذ 
المصادرة يعني رد الشيء المضبكط إلى المحككـ عميو ، فيككف لو أف يستعمؿ حقكقو عميو كما 

يشاء ، كقد يتصرؼ فيو تصرفا قانكنيان أك ماديا ، فإذا الغي كقؼ التنفيذ فقد يستحيؿ عمى 
  .(4)السمطات العامة ضبط الشيء مف جديد 
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كبذلؾ فاف كقؼ التنفيذ ال يككف إال بالنسبة لمعقكبات ، فال يجكز في التعكيضات ، ألنو قصد 
 . (1)بيا إعادة الحالة إلى ما كانت عميو قبؿ الجريمة 

 
: الشركط المتعمقة بالمحككـ عميو . 3
 

كؿ ما يشترطو القانكف في المحككـ عميو ىك أف يككف لو مف أخالقو أك ماضيو أك سنو أك 
. الظركؼ التي ارتكبت فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو سكؼ يقمع عف ارتكاب الجريمة

 
إف كقؼ التنفيذ جائز بالنسبة إلى المحككـ عميو ، إذا تبيف لمقاضي انو جدير بذلؾ ، باالستناد 
إلى الظركؼ كالمالبسات التي ارتكبت بيا الجريمة ، كاف لمقاضي سمطة تقديرية بكقؼ تنفيذ 

العقكبة حتى مع كجكد سكابؽ لممتيـ ، ما داـ يرل إمكانية إصالحو كعدـ عكدتو الرتكاب الجرائـ 
، أك تدؿ تفاىة سكابقو عمى عدـ خطكرتو، كانو سكؼ يقمع عف ارتكاب الجريمة ، كاف األمؿ في 

. إصالحو كبير ، كاف خطكرتو اإلجرامية قد زالت كتكسـ القاضي فيو الخير كالصالح 
 

 :السمطة التقديرية الممنكحة لمقاضي بكقؼ التنفيذ 
 

إف مالئمة األمر بكقؼ تنفيذ العقكبة أك عدـ مالئمة ذلؾ مف األمكر التي تخضع لمسمطة 
التقديرية لقاضي المكضكع ، حيث أعطاه القانكف سمطة تقديرية ضمف الحدكد كالشركط المبينة 

. في القانكف
 

كلقد أكجب القانكف عمى القاضي أف يبيف في حكمو القاضي بكقؼ تنفيذ العقكبة ، أسباب إيقاؼ 
التنفيذ ، كمع ذلؾ فاف القاضي غير ممـز بكقؼ التنفيذ إذا تكافرت الشركط الالزمة لذلؾ ، حيث 
يعترؼ لو القانكف بسمطة تقديرية ليدرس ظركؼ كؿ حالة عمى حده ، كليس لمحكمة النقض أف 

تراقب قاضي المكضكع حيف يستعمؿ سمطتو التقديرية ، ألف مالئمة أمر  
 
 

 ---------------------------
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التنفيذ مف عدمو أمر يتكقؼ عمى تقدير كقائع كؿ حالة عمى حده ، كالفصؿ في الكقائع يخرج 
مف اختصاص محكمة النقض ، كلكف محكمة النقض تراقب قاضي المكضكع إذا خالؼ القانكف 



 (1)، كال يتكقؼ اآلمر بكقؼ التنفيذ عمى طمب المتيـ ، كاف لمقاضي أف يأمر بو مف تمقاء نفسو 
لكف القاضي غير ممـز ببياف أسباب عدـ كقؼ تنفيذ العقكبة كرفضو لكقؼ التنفيذ ، كتشمؿ . 

. سمطتو التقديرية تحديد العقكبة التي يكقؼ تنفيذىا إذا تعددت العقكبات التي تفرض عمى المتيـ 
 

عمى انو يحـر مف كقؼ التنفيذ مف يككف قد حكـ عميو بعقكبة مف نكع العقكبة التي سيحكـ بيا 
عميو أك اشد منيا ، أما مف سبؽ الحكـ عميو بعقكبة اخؼ جاز منحو كقؼ التنفيذ ، كينبغي عمى 

القاضي أف يصرح في حكمو بكقؼ تنفيذ العقكبة حتى يستفيد منو المحككـ عميو ، فإذا سكت 
عف ذلؾ ، فاف العقكبة تنفذ تطبيقان لألصؿ العاـ كىك تنفيذ األحكاـ ،  كانو ال يجكز لو اآلمر 

تكافرت شركطو ، فإذا تخمفت كميا أك بعضيا امتنع عميو اآلمر بذلؾ ، فال  بكقؼ التنفيذ إال إذا
 . (2)يجكز لو أف يأمر بكقؼ التنفيذ لعقكبات أخرل غير التي اشترطيا القانكف 

 
غير انو ال يجكز لمقاضي أف يأمر بكقؼ تنفيذ جزء مف العقكبة دكف األجزاء األخرل ، كلو أف 
يكقؼ تنفيذ الحبس دكف الغرامة أك أف يأمر بكقؼ تنفيذ العقكبتيف معا ، كاف األمر بكقؼ التنفيذ 
اختيارم متركؾ لتقدير قاضي المكضكع يقرره لمف يراه مستحقان لو مف المتيميف بحسب ظركؼ 

  .(3)الدعكل كحالة كؿ منيـ شخصيا كعمى حده 
 

: اآلثار الناتجة عف الحكـ بكقؼ التنفيذ 
 

إذا انقضت مدة إيقاؼ التنفيذ، " عقكبات أردني عمى انو  (54)نصت الفقرة الخامسة مف المادة 
".  كلـ يصدر خالليا حكـ بإلغائو فتسقط العقكبة المحكـك بيا كيعتبر الحكـ بيا كأف لـ يكف 

 
 ، ككذلؾ 2010مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (104)كىذا ما نصت عميو المادة 

. منو  (59) في المادة 1937 لسنة 58قانكف العقكبات المصرم رقـ 
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ككذلؾ جاز أف يشمؿ كقؼ التنفيذ أية عقكبة تبعية ، كيمتد نطاقو فيشمؿ جميع اآلثار الجنائية 
.  األخرل المترتبة عمى الحكـ 

 



إف الغاية التي استيدفيا المشرع مف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة ، تطبيؽ مبادئ السياسة الجنائية 
التي تريد حماية المحككـ عميو مف الكسط السيء لممساجيف ما داـ انو ال يزاؿ يؤمؿ الخير منو، 
 :كيعتقد بعدـ كقكعو ثانية في براثف الجريمة ، كاىـ اآلثار الناجمة عف الحكـ بكقؼ التنفيذ، كىي 

 
. عدـ دخكؿ المحككـ عميو لمسجف أك عدـ دفعو الغرامة- 1
 
ال يجكز كقؼ تنفيذ اإللزامات المدنية ، كخاصة التعكيض المحكـك بو عمى الفاعؿ ، ألف - 2

. التعكيض حؽ شخصي لممتضرر، فال يجكز كقفو
 
كىي مدة .  يكقؼ تنفيذ الحكـ مدة ثالث سنكات تبدأ مف اليـك الذم يصبح فيو الحكـ قطعيا- 3

. كافية في نظر المشرع لعكدة المحككـ عميو إلى جادة الصكاب
 
. ال يجكز تنفيذىا العقكبة عمى المحكـك عميو أثناء فترة اإليقاؼ- 4
 
إذا انقضت مدة اإليقاؼ ، كلـ يكف قد صدر في خالليا حكـ بإلغاء اإليقاؼ ، فال يمكف - 5

. تنفيذ العقكبة المحكـك بيا ، كيعتبر الحكـ بيا كأف لـ يكف ، كزكاؿ الحكـ باإلدانة بأكممو
 
إذا انقضت فترة كقؼ التنفيذ تسقط العقكبة كما قد يترتب عمييا مف عقكبات تبعية كزكاؿ - 6

. التيديد بتنفيذىا
 
تسقط اآلثار الجنائية المترتبة عمى الحكـ ، فال يذكر في صحيفة السكابؽ كال يعتبر بالتالي - 7

. سابقة في العكدة كالتكرار
 
ال اثر لمضي مدة اإليقاؼ عمى حقكؽ الغير المترتبة عمى الحكـ كالتعكيضات كالرد - 8

. (1)كالمصاريؼ 
 



.  إذا ارتكب المحكـك عميو جريمة خالؿ فترة كقؼ التنفيذ فال يعد عائدا  - 9
 

يترتب عمى إلغاء كقؼ تنفيذ العقكبة كجكب تنفيذىا كبقاء جميع اآلثار الجنائية المترتبة - 10
( 54)مف المادة  (4)عمييا ، كجميع العقكبات التبعية التي أكقؼ تنفيذىا ، كىذا ما كرد في الفقرة 

  .(2)عقكبات أردني 
 

 : إلغاء كقؼ التنفيذ

" :  عمى انو 2001 لسنة 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (285)كنصت المادة 
اليـك الذم يصبح الحكـ  ، تبدأ مف يصدر أمر المحكمة بإيقاؼ تنفيذ العقكبة لمدة ثالث سنكات

 : الحالتيف التاليتيف كيجكز إلغاؤه في أم مف ". فيو نيائيا
 
بالحبس لمدة تزيد عمى شير كاحد عف  إذا صدر ضد المحككـ عميو خالؿ ىذه المدة حكـ- 1 

  .فعؿ ارتكبو قبؿ صدكر أمر إيقاؼ التنفيذ ، أك بعده

 ، حكـ صدر ضده قبؿ األمر بإيقاؼ التنفيذ إذا ظير خالؿ ىذه المدة أف المحككـ عميو- 2
.   (3) المحكمة قد عممت بو كػالمنصكص عميو في الفقرة السابقة ، كلـ تكف

 
 ، (4) 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (56)المادة كىذا ما نصت عميو 

 في المادة 1988 لسنة 9ككذلؾ األمر ينطبؽ عمى قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ 
(2/54 )(5)  .
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إذا اخؿ المحككـ عميو بالشركط التي كضعيا القانكف كقيده بيا خالؿ فترة كقؼ التنفيذ جاز إلغاء 
:   كقؼ التنفيذ في أم مف الحالتيف التاليتيف 

 



إذا صدر عمى المحككـ عميو خالؿ ىذه المدة حكـ بالحبس لمدة تزيد عف شير كاحد عف فعؿ . أ
كبذلؾ يككف المحككـ عميو قد نقض . ارتكبو قبؿ صدكر أمر إيقاؼ التنفيذ أك بعد صدكره

الشركط التي قررىا القانكف لكقؼ تنفيذ العقكبة ، ألف القاضي تكسـ فيو الخير كاعتقد بعكدتو إلى 
قالعو عف ارتكاب الجريمة . جادة الصكاب ، كا 

 
أما فيما يتعمؽ بالفعؿ المرتكب قبؿ صدكر أمر كقؼ التنفيذ ، فاف عمة اإللغاء مبنية عمى انو لك 

. كاف ىذا الحكـ قد صدر قبؿ كقؼ التنفيذ لما أمر بو القاضي  
 

كبمجرد صدكر الحكـ آنؼ الذكر، فإنو يترتب عميو كقؼ تنفيذ العقكبة ، أما إذا صدر الحكـ بعد 
انتياء فترة كقؼ التنفيذ فإنو ال يجيز اإللغاء ، حتى كلك كانت الجريمة التي صدر فييا قد كقعت 

 . (1)في فترة السنكات الثالث المذككرة 
 

أما إذا كاف الحكـ الجديد الصادر بالحبس لمدة تقؿ عف الشير فال يصار إلى إلغاء كقؼ 
التنفيذ، كيجب أف يصدر الحكـ الجديد بأكثر مف شير ، كبعد صدكر اآلمر بكقؼ التنفيذ ، كذلؾ 

. خالؿ فترة الكقؼ التي حددىا القانكف بثالث سنيف 
 
إذا ظير خالؿ ىذه المدة أف المحككـ عميو كاف قد صدر ضده قبؿ اآلمر بإيقاؼ التنفيذ . ب

حكـ ، كلـ تكف المحكمة قد عممت بو ، كتختمؼ ىذه الحالة عف سابقتيا في أف الحكـ الذم 
يجيز إلغاء كقؼ التنفيذ يككف قد سبؽ صدكره عمى المحككـ عميو قبؿ اآلمر بإيقاؼ التنفيذ ، كلـ 

ألف المحكمة التي أصدرت اآلمر بكقؼ التنفيذ العقكبة ، لك عممت . تعمـ بو المحكمة في حينو
بسبؽ صدكر حكـ ضد المحكـك عميو لمدة تزيد عمى شير كاحد لما أمرت بكقؼ تنفيذ العقكبة ، 
أما إذا انقضت فترة اإليقاؼ دكف أف تعمـ المحكمة بصدكر الحكـ السابؽ فال تأثير لمحكـ السابؽ 

 .عمى اإليقاؼ 
 
  

-------------------------------- 
 .613يشجغ عاتك ، ص: يذًٕد يذًٕد يصطفى  -1

: أثار إلغاء كقؼ التنفيذ
 



   عمى انو2001 لسنة 3اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف  (287)مادة نصت اؿ
التبعية، كاآلثار الجنائية التي  ، كجميع العقكبات يترتب عمى اإللغاء تنفيذ العقكبة المحكـك بيا"

 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (58)المادة كىذا ما نصت عميو  .  "كاف قد أكقؼ تنفيذىا
 في 1988 لسنة 9ككذلؾ األمر ينطبؽ عمى قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ  ، 1937لسنة 
 (  .4/54)المادة 

 
: إجراءات إلغاء كقؼ التنفيذ 

 
  عمى انو2001 لسنة 3اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف  (286)كما كنصت المادة 

 ، بناء عمى طمب النيابة العامة المحكمة التي أمرت بو يصدر الحكـ بإلغاء كقؼ التنفيذ مف- 1"
العقكبة التي بني عمييا اإللغاء قد حكـ بيا  إذا كانت- 2. ربالحضك ، بعد تكميؼ المحككـ عميو

،  الحكـ باإللغاء مف المحكمة التي قضت بيذه العقكبةر ، جاز أيضان أف يصد بعد إيقاؼ التنفيذ
 .( 1) " عمى طمب النيابة العامةاء ، أك بف سكاء مف تمقاء نفسيا

 
 ، (2) 1937 لسنة 58مف قانكف العقكبات المصرم رقـ  (57)المادة كىذا ما نصت عميو 

 في المادة 1988 لسنة 9ككذلؾ األمر ينطبؽ عمى قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ 
(3/54 )(3) . 
 

كيتضح مف النصكص السابقة انو يحؽ لمنيابة العامة إذا ما تكافرت إحدل الحالتيف التي أجاز 
القانكف فييا إلغاء كقؼ تنفيذ العقكبة ، أف تطمب مف المحكمة التي قررت كقؼ التنفيذ أف تصدر 
الحكـ بإلغائو ، عممان بأف إلغاء كقؼ التنفيذ يخضع لمسمطة التقديرية لقاضي المكضكع كمتركؾ 
لتقديره ، كفي حالة اإللغاء فيك غير ممـز بتسبيبو ألف األصؿ في العقكبة ىك التنفيذ، أما كقؼ 
التنفيذ فيك األمر االستثنائي الذم ينبغي عمى القاضي الذم أمر بو أف يبيف أسباب كقؼ التنفيذ 

 .
 

---------------------------- 
 .2001 نغُح 3لإٌَ اإلجشاءاخ انجضائٍح انفهغطًٍُ سلى -1

 .1937 نغُح 58لإٌَ انؼمٕتاخ انًصشي سلى -2

. 1988 نغُح 9لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ انًؼذل سلى - 3

كفي حالة صدكر حكـ بإلغاء كقؼ التنفيذ ، كجب تنفيذ العقكبة المحكـك بيا عمى المحككـ عميو 
، ككذلؾ تنفيذ جميع العقكبات التبعية كاآلثار الجنائية ، كالتي كاف قد أكقؼ تنفيذىا ، كفقان 



لمقكاعد كاإلجراءات التي كانت ستخضع ليا لك حكـ بيا دكف أف يكقؼ تنفيذىا، كيصبح كقؼ 
 .التنفيذ غير مكجكد كال اثر لو عمى اإلطالؽ

 
: انتياء مدة كقؼ التنفيذ دكف إلغاء

 
إذا انقضت  : " عمى انو2010مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (104)مادة نصت اؿ

، كيعتبر الحكـ  العقكبة المحكـك بيا ، تسقط مدة إيقاؼ التنفيذ كلـ يصدر خالليا حكـ بإلغائو
مف قانكف العقكبات المصرم  (59)المادة كىذا ما نصت عميو   .(1)" الصادر بيا كأف لـ يكف

 9ككذلؾ األمر ينطبؽ عمى قانكف العقكبات األردني المعدؿ رقـ  ، (2) 1937 لسنة 58رقـ 
  .(3)( 5/54) في المادة 1988لسنة 

 
كيتضح مف النصكص السابقة انو بمضي مدة كقؼ التنفيذ كالتي قدرىا القانكف بثالث سنكات، 

دكف تكافر إحدل الحالتيف التي أجاز فييا القانكف اإللغاء تسقط العقكبة األصمية كالعقكبات 
التبعية ، كيزكؿ الحكـ باإلدانة ككأنو لـ يكف ، كتزكؿ اآلثار الجنائية المترتبة عميو كال يعد سابقة 

. في التكرار 
 

 لـ يتطرؽ إلى إيقاؼ 1936 لسنة 74كما أف الباحث ينكه بأف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
. تنفيذ العقكبة 

 
كبعد البحث في العقكبة مف حيث مفيكميا كخصائصيا كأىدافيا كمراحؿ تطكرىا كأنكاعيا 

كأسباب انقضائيا ، بحيث تـ اإللماـ بيا مف جميع جكانبيا ، كيتكجب عدـ نسياف شقان ميمان 
اجتيدت في إقراره العديد مف التشريعات الحديثة إلى جانب العقكبة أال كىك التدابير االحترازية 
كىك مكضكع ىذه الدراسة في فصميا الثالث كاألخير ، بحيث يككف الباحث قد تناكؿ جميع 

.  جكانب نظاـ العقكبة 
 

---------------------------- 
 .2010يششٔع لإٌَ انؼمٕتاخ انفهغطًٍُ نغُح -1

 .1937 نغُح 58لإٌَ انؼمٕتاخ انًصشي سلى -2

. 1988 نغُح 9لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ انًؼذل سلى - 3

 : التدابير االحترازية : الفصل الثالث
 



. لمجزاء الجنائي- إف لـ تكف الكحيدة - ظمت العقكبة لحقبة تاريخية طكيمة الصكرة األساسية 
كلـ يعد اليدؼ مف . كمع تطكر الفكر العقابي ثبت عجز العقكبة عف الحد مف ظاىرة اإلجراـ

الجزاء الجنائي ىك إيالـ المجرميف المحككـ عمييـ كاالنتقاـ منيـ ، بؿ غدا ذلؾ اليدؼ متمثال 
. في فكرة إعادة تأىيؿ ىؤالء المحككـ عمييـ 

 
عمى الرغـ مف التطكر الذم لحؽ بأنكاع العقكبات كأسمكب تنفيذىا كمحاكلة تطكيعيا لتتالئـ مع 
شخصية المحككـ عميو ، إال أنيا أفمست تماما في تحقيؽ أغراضيا بالنسبة لبعض الحاالت، 

 . كفي البعض األخر كانت عاجزة عف تحقيؽ ىذه األغراض عمى الكجو األكمؿ 
 

كلمكفاء بيذه األىداؼ الجديدة في مجاؿ العقاب ظيرت فكرة التدابير االحترازية التي تيدؼ ال 
عادة تكيفو مع المجتمع  نما إلى إصالحو كا  كيرجع الفضؿ . إلى إيالـ المجـر أك االنتقاـ منو ، كا 

في اكتشاؼ التدابير االحترازية كصكرة مستحدثة لمجزاء الجنائي إلى مجيكدات المدرسة الكضعية 
كيمكف القكؿ أف كال مف العقكبة كالتدابير االحترازية تمثالف اليـك قكاـ فكرة الجزاء الجنائي ، فيما 

. تكمالف أحداىما األخرل كال يتصكر أف يقـك نظاـ عقابي عمى تجاىؿ أحداىما
 

. كالتدابير االحترازية ، شأنيا كشأف العقكبة ، تسعى لتحقيؽ ىدؼ معيف ، كليا صكر شتى 
كسيتطرؽ الباحث ليذه التدابير مف . كرغـ ذلؾ فإنو ال يجكز تطبيقيا إال إذا تكافرت شركط معينة

كاستخالص أنكاعيا  (المبحث األكؿ)حيث مفيكميا كخصائصيا كشركطيا كعالقتيا بالعقكبة 
. (المبحث الثاني)كأحكاميا العامة 

 
مفيوم وخصائص التدابير االحترازية وشروط تطبيقيا وعالقتيا : المبحث األول 

: بالعقوبة 
 

يصعب استكشاؼ غايات كخصائص التدابير االحترازية كأحد صكر الجزاء الجنائي دكف 
كليست العالقة بيف ىاتيف الصكرتيف عالقة نظرية فحسب تتعمؽ بالغايات . مقارنتيا بالعقكبة 

نما تمتد ىذه العالقة لتثير إشكاليات عممية عمى جانب مف األىمية  كتتمخص . كالخصائص ، كا 
ىذه اإلشكاليات عمكما في مدل جكاز الجمع بيف العقكبات كالتدابير االحترازية ، كما إذا كاف 

. ذلؾ يتفؽ مع األفكار الحديثة في عمـ الجزاء الجنائي 
 



ثـ استعراض  (المطمب األكؿ)يتعيف إذف البحث عف تعريؼ التدابير االحترازية كخصائصيا 
. (المطمب الثاني)شركط إنزاؿ التدابير االحترازية كعالقتيا بالعقكبة 

 
مفيوم التدابير االحترازية وخصائصيا وشروط تطبيقيا وعالقتيا : المطمب األول 

: بالعقوبة 
 

كمف خالؿ ىذه  (الفرع األكؿ)سيتطرؽ الباحث لمعديد مف التعريفات المختمفة لمتدابير االحترازية 
 .  (الفرع الثاني)التعريفات يتـ استنتاج خصائص التدابير االحترازية 

 
: مفيوم التدابير االحترازية : الفرع األول 

 
يقصد بالتدابير االحترازية مجمكعة اإلجراءات التي تكاجو الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخص 
مرتكب الجريمة ، كاليادفة إلى حماية المجتمع عف طريؽ منع المجـر مف العكدة إلى ارتكاب 

 .  (1)جرائـ جديدة 
 

كعرفت التدابير االحترازية أيضا بأنيا عبارة عف إجراءات كقائية تقرر لحماية المجتمع مف كقكع 
يقاع الشر بأفراده ، كىي تتخذ لمكقاية كاالحتراز  .  (2)جرائـ كا 

 
يرل الباحث أف التعريفيف السابقيف قاصريف ألف التعريؼ األكؿ اغفؿ التدابير السابقة عمى كقكع 

الجريمة ، في حيف أف التعريؼ الثاني اغفؿ التدابير الالحقة لكقكع الجريمة ، كالصحيح أف 
.  التدابير االحترازية تنقسـ إلى تدابير سابقة كالحقة 

 
 

 ----------------------------------------------
. 100 ، ص1986  تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ، اإلعكُذسٌحػهى انٕلاٌح ٔانرمٌٕى ، يُشأج انًؼاسف ،: سيغٍظ تُٓاو  -1

 .499، صيشجغ عاتك :  يذًذ ػهً انغانى ػٍاد انذهثً- 2

 

كعرفت بأنيا كسائؿ لمحماية كالكقاية لمنع خطكرة المجـر مف احتماؿ عكدتو إلى ارتكاب جريمة 
كعرفت بأنيا نكع مف اإلجراءات ، يصدر بيا حكـ قضائي ، لتجنب المجتمع  . (1) ؿفي المستقب

 . (2)خطكرة تكمف في شخصية مرتكب فعؿ غير مشركع 



 
 كالمعنكييف فكعرفت بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات القضائية الصادرة ضد األشخاص الطبيعيي

كاألشياء لمكاجية الخطكرة اإلجرامية التي تكجد لدييـ إذا ما ارتكبت جريمة مف اجؿ الدفاع عف 
 .  (3)المجتمع 

 
ال يمكف األخذ بيا ألنيا تعاريؼ شكمية تعتمد عمى يرل الباحث أف التعاريؼ الثالثة السابقة 

. أسس قانكنية بحتو ، مما يجعميا قاصرة عف الكشؼ عف عناصر التدابير االحترازية كجكىرىا
أما الباحث فيعرؼ التدابير االحترازية بأنيا جزاء جنائي يتمثؿ بمجمكعة مف اإلجراءات كالكسائؿ 
المنصكص عمييا قانكنان التي تنفذ جبران عمى الجاني كيصدر بيا حكـ قضائي لمكاجية الخطكرة 
اإلجرامية الكامنة في شخص المجـر سكاء بإجراءات سابقة عمى كقكع الجريمة لتفادم حدكثيا أك 

. إجراءات الحقة ليا لمنع المجـر مف معاكدة جرمو المرتكب مستقبالن 
 

حيث يتبيف مف التعاريؼ السابقة انو ال مجاؿ لفرض ىذا النكع مف الجزاءات إال عندما يتضح 
أف مرتكب الجريمة مصدران لخطكرة إجرامية ، أم أف ظركفو الشخصية كالمكضكعية ترشحو 

فالتدبير االحترازم ىك إجراء مانع ، . الرتكاب جريمة أك جرائـ أخرل مماثمة لتمؾ التي ارتكبيا 
كلكنو يختمؼ عف اإلجراءات المانعة أك األمنية التي تتخذ اتقاء الجرائـ المستقبمية ، كالتي يعتقد 

. الباحث بأنيا تكقع مف قبؿ السمطات اإلدارية ال القضائية 
 

كالمجرمكف ليسكا عمى درجة كاحدة مف حيث خضكعيـ أك استجابتيـ لمجزاءات الجنائية المختمفة 
فمنيـ مف ال يمـز معيـ أم جزاء النتفاء خطكرتيـ ، كمف ثـ ال يككف ضركريان في . 
 
 

 ------------------------------------------------
،  1972 انماْشج  تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ،، ، داس انُٓعح انؼشتٍح يثادئ ػهى اإلجشاو ٔػهى انؼماب:  فٕصٌح ػثذ انغراس- 1
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 تذٌٔ داس ، (أغشٔدح دكرٕساِ)انُظشٌح انؼايح نهرذاتٍش االدرشاصٌح ٔذطثٍمٓا فً انرششٌغ انجُائً انًًٍُ : يجذي يذًذ عٍف ػمالٌ - 2

. 48، ص1983 جايؼح ػٍٍ شًظ ، َشش ، تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ،

تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ   ، تذٌٔ داس َشش ،(أغشٔدح دكرٕساِ )انُظشٌح انؼايح نهرذاتٍش االدرشاصٌح : دغٍٍ كايم يذًذ كايم ػاسف - 3

. 66 ، ص1976جايؼح انماْشج ، ئصذاس ، 

سبيؿ منعيـ مف ارتكاب جرائـ جديدة أف يتعرضكا لجزاء يفرض عمييـ لقاء ارتكاب احدىـ جريمة 
معينة إذ يكفي في شأنو ما يعانيو بسبب ىذه الجريمة مف إجراءات تحقيؽ كمحاكمة، مثاؿ ذلؾ 

. مف قاـ لصالحو عذر محؿ
 



كمنيـ مف يمـز تكقيع جزاء جنائي عميو ، فإذا كانكا ممف يستطيعكف االبتعاد عف درب الجريمة 
أف شاءكا بدال مف السير في طريقة ، كانت كسيمة حممو عمى ذلؾ، ىي إيالمو بسبب الجريمة 
التي كقعت منو ، حتى يتذكؽ طعـ المرارة كاأللـ الذم أذاقو لغيره ، كحتى يككف ىذا األلـ الذم 

. تجرعو أك تذكقو مانعان لو مف العكدة إلى درب الجريمة
 

أما إذا كاف األلـ ال يجدم معو نفعان ، كاف درب الجريمة بالنسبة لو حتمي طالما كجد سببان أك 
دافعان إليو تمثؿ في مرض عقمي أك نفسي ، فاف سبيؿ منعو مف العكدة إلى الجريمة ال يككف 
نما بالعالج مف ذلؾ المرض العقمي أك القصكر النفسي كعندئذ سمي ىذا الجزاء  باإليالـ كا 

بالتدبير االحترازم أك الكقائي ىذا مع العمـ بأف كؿ جزاء ميما كاف نكعو ، ينطكم عمى األلـ 
. كالعالج بنفس الكقت 

 
: خصائص التدابير االحترازية : الفرع الثاني 

 
: كمف التعاريؼ السابقة يمكننا استخالص أىـ خصائص التدابير االحترازية ، كالخصائص ىي

  
كتترتب ىذه الخاصية عمى اعتبار أف التدابير االحترازية : اتصافيا بطابع اإلكراه كالقسر  .1

سالحان يستعممو المجتمع في مكافحة اإلجراـ ، فرغـ أف العديد مف صكر ىذه التدابير 
تتمثؿ في تدابير عالجية أك اإليداع في مؤسسات لمرعاية االجتماعية ، إال أف تكقيعيا 

ال يتكقؼ عمى رضاء الشخص المعنى فيي تطبؽ في مكاجيتو بصرؼ النظر عف قبكلو 
  .(1)أك رفضو ليا 

 
  
 
 

 -----------------------------
 .126يشجغ عاتك ، ص: يذًٕد َجٍة دغًُ - 1

فيي إذف :  استيدافيا القضاء عمى الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخصية المجـر  .2
نما كسيمة لتأىيؿ الفرد الذم ارتكب جريمة ضد المجتمع ،  ليست غاية في ذاتيا كا 

كالتأىيؿ أك اإلصالح غاية مشتركة لكؿ مف العقكبة كالتدابير االحترازية لكنو يتحقؽ في 
كؿ منيما بكسائؿ مختمفة ،  فالتأىيؿ في العقكبة يتحقؽ عمى كجو الخصكص عف 



طريؽ فكرة التفريد أثناء مرحمة التنفيذ العقابي ، كذلؾ بكضع برامج تأىيؿ كتدريب معينة 
لكؿ طائفة مف المحككـ عمييـ ، أما التأىيؿ في التدابير االحترازية فال يعتبر كسيمة تنفيذ 

نما يمثؿ محتكاىا ، كىكذا فإف تأىيؿ الحدث المجـر يتـ بإيداعو في  ىذه التدابير كا 
مؤسسة لمرعاية االجتماعية ، كما أف تأىيؿ الشخص المجنكف يتحقؽ بإيداعو في 

 .(1)مصحة عقمية ، كتأىيؿ المريض أك المدمف بعالجيما في مؤسسة طبية

  
ال تدبير احترازم إال بنص في القانكف يقرر التدبير كيحدد : خضكعيا لمبدأ الشرعية  .3

الجريمة أك حالة الخطكرة اإلجرامية التي تبرر تكقيعو ، مثمو كمثؿ العقكبة حيث أف 
 .المبدأ ال عقكبة كال جريمة إال بنص في القانكف 

 
خضاع التدابير االحترازية لمبدأ الشرعية ينطكم عمى جانب كبير مف األىمية لككنو      كا 

يضمف كيصكف حريات األفراد ، فال يجكز أف يكقع تدبير احترازم عمى الفرد ما لـ ينص 
عميو القانكف ميما كانت شخصيتو تكحي بخطكرتو ، كما أف القانكف يجعؿ تكقيع ىذه 

.  التدابير منكطان بارتكاب جريمة سابقة
 

كاالعتراؼ بمبدأ شرعية التدابير االحترازية يعد ثمرة لمجيكدات فقيية حرصت دائما عمى أف 
يككف الدفاع عف المجتمع بأسـ التدابير االحترازية عمى حساب حريات األفراد ، كمثاؿ ذلؾ 
ما يعرؼ بحركة االتحاد الدكلي لقانكف العقكبات ككذلؾ حركة الدفاع االجتماعي الحديث 

 مارؾ أنسؿ ، كقد كضع ذلؾ االتجاه حدا لبعض الدعاكل التي كانت مالتي قادىا الفرنس
تطالب بتكقيع التدابير االحترازية كلك في مكاجية أشخاص لـ يسبؽ ليـ ارتكاب جريمة متى 

 .  (2)تكافرت خطكرتيـ اإلجرامية 
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 .60 ، ص1936انماْشج ئصذاس ، 

فبالرغـ المضمكف العالجي كالتيذيبي لمتدابير االحترازية، : اتصافيا بالصبغة القضائية .4
إال انو ال يجكز تكقيعيا إال مف جية قضائية ،  فالقضاء كحده ىك الذم يستأثر بإنزاؿ 
ىذه التدابير متى تكافرت شركطيا ، كبالتالي فال يجكز ألية سمطة إدارية أف تحكـ عمى 

  .شخص بتدبير احترازم ميما كشفت شخصيتو عف خطكرة كامنة



 
كتمثؿ ىذه الخاصية ضمانة ىامة لمحريات الفردية ، كليذا حرصت العديد مف التشريعات 

 . عمى تقريرىا في نصكصيا كأكدتيا المؤتمرات الدكلية

 
ال يرتبط التدبير االحترازم بالمسؤكلية الجزائية لمجاني ، إذ يمكف تكقيعو عمى شخص  .5

 .غير مسئكؿ جزائيان كالمجنكف 

 

التدبير االحترازم شخصي أم يتجو إلى شخص مف تكافرت لديو الخطكرة اإلجرامية  .6
  .(1)بيدؼ التخمص منيا 

 
تخضع التدابير االحترازية لمبدأ المساكاة ، أم المساكاة أماـ القانكف ، كال يعد خركجا  .7

عف ىذه القاعدة أف اختمفت التدابير كمان كنكعان مف مجـر إلى آخر كفقا لدرجة كطبيعة 
الخطكرة اإلجرامية ، فتفريد التدابير االحترازية ىك أىـ الخصائص التي تتميز بيا ىذه 

  .(2)التدابير 
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شروط إنزال التدابير االحترازية وعالقة التدابير االحترازية :  المطمب الثاني 
: بالعقوبة 

 



 :مف األىمية بمكاف دراسة شركط إنزاؿ التدابير االحترازية كعالقتيا بالعقكبة 
 

: شروط إنزال التدابير االحترازية : الفرع األول 
 

إف إنزاؿ التدبير االحترازم يتطمب تكافر شرطيف ، ارتكاب الشخص جريمة ما ، كاف يككف خطران 
. عمى المجتمع 

 
: ارتكاب جريمة سابقة :  أوال 

 
يتجو الرأم الغالب في الفقو إلى اشتراط ارتكاب المتيـ جريمة حتى نستطيع البحث في إنزاؿ 

كذلؾ حرصان عمى حماية الحريات الفردية ، إذ أف السماح بإنزاؿ تدبير . التدبير االحترازم عميو 
احترازم بشخص لمجرد احتماؿ انو سيرتكب جريمة في المستقبؿ ىك عدكاف خطير عمى 

. كىذا الشرط يدعـ خضكع التدابير االحترازية كحاالت تكقيعيا لمبدأ الشرعية . الحريات الفردية 
 . (1)كىك بعد ذلؾ يبيف لمناس عاقبة سمكؾ محدد فيحمميـ ذلؾ عمى اجتنابو تجنبا ليذه العاقبة 

 
فال مجاؿ لتعرض شخص إلى إنزاؿ تدبير احترازم عميو ما لـ يرتكب جريمة أم ما لـ يرتكب 
فعالن خاضعان لنص تجريـ كغير خاضع لسبب تبرير ، كبعبارة أخرل ال بد أف يككف ىذا الفعؿ 
متصفان بطابع عدـ المشركعية مف الكجية المكضكعية دكف الكجية الشخصية ، يقرر إمكاف 

 . (2)اتخاذ التدبير بحؽ المجنكف 
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إذا تبيف أف ىناؾ شخص ما مقدـ عمى ارتكاب جريمة مستقبمية ال محاؿ ، دكف أف يسبؽ لو 
ارتكاب جريمة بيذا المعنى ، فانو ال مجاؿ إلخضاعو إلى تدبير احترازم ، كمف ىنا يمكف القكؿ 

.  باف التدبير االحترازم يتفؽ مع العقكبة في خضكعو لمبدأ الشرعية 
 



: الخطورة اإلجرامية : ثانيا 
 

تعرؼ الخطكرة اإلجرامية عمى أنيا احتماؿ أف يقدـ مف ارتكب جريمة سابقة عمى ارتكاب جريمة 
كيتضح مف ىذا التعريؼ أف الخطكرة اإلجرامية ىي مجرد احتماؿ أك ىي مجرد خشية ، . جديدة 

نيا بيذا الكصؼ نكع مف التكقع منصرؼ إلى المستقبؿ ، كمكضكع ىذا التكقع ىك جريمة  كا 
كيستنتج ىذا االحتماؿ مف سائر الظركؼ  . (1)تصدر عف الشخص الذم ارتكب جريمة سابقة 

الشخصية كالمكضكعية لمرتكب الجريمة ، مف حالتو كماضيو كسمككو الحاضر كظركؼ الجريمة 
 العقابية أف تككف الجريمة المرتكبة أك التي سترتكب مف نكع أك تكبكاعثيا ، كال تشترط التشريعا

كصؼ معيف ، كتستبعد التشريعات عادة المخالفات مف ىذه الجرائـ لتفاىتيا كضالة أىميتيا ، 
 . (2)كما ال تشترط كقكعيا في فترة معينة 

 
أك /الكاضح مف ىذا الشرط أف الجريمة التي كقعت يفترض أنيا كشفت عف شخصية جرميو ك

نما يجب أف يضاؼ  نزعو عدكانيو لدل فاعميا ، ال تكفي بمفردىا إلنزاؿ التدبير االحترازم ، كا 
إلييا دالئؿ أك امارات تجعؿ القاضي يخشى أف يقدـ نفس الفاعؿ في الجريمة السابقة عمى 

  .( 3)ارتكاب جريمة جديدة 
 

كقد يتطمب المشرع مف القاضي أف يتثبت بنفسو مف ىذه الخشية أك ذلؾ االحتماؿ ، كالنظر إلى 
شخص المجـر كتاريخو اإلجرامي ، كالكسط المحيط بو كفحص شخصيتو ، كقد يفترض المشرع 

 .  (4)تكافر الخطكرة اإلجرامية فينص في حاالت معينة عمى ذلؾ 
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كالمعكؿ عميو ىك أف يككف كقكع الجريمة محتمالن ال ممكنان فحسب ، فكقكع الجريمة عمى سبيؿ 
اإلمكاف يعني بأنيا ال تقع عادة تبعان لممألكؼ بناءا عمى الفعؿ كالكسيمة إال انو مف المتصكر 

ًَو   . كقكعيا عقالن
 



فنسبة عدـ كقكعيا األقكل كاألرجح مف نسبة كقكعيا كيتبع نفس الحكـ إذا كاف كقكع الجريمة 
أما إذا كاف كقكع الجريمة أمرا محتمال ، أم أنيا تقع عادة تبعا لممألكؼ ، بمعنى أف . مستحيالن 

نسبة كقكعيا أقكل كأرجح مف نسبة عدـ كقكعيا فالخطكرة متكفرة ، كيتبع نفس الحكـ إذا كاف 
ذا لـ تقع يحدث ذلؾ دىشة  كقكعيا راجحا مف باب أكلى ، كيعني ذلؾ أف غمبة الظف أنيا ستقع كا 

لدل الرجؿ العادم ككضع قنبمة زمنية في مكاف إذ يعتبر المكت نتيجة مرجحة بناء عمى 
انفجارىا ألنيا مف الممكف أف ال تصيب أحدا ، كيتبع نفس الحكـ مف باب أكلى إذا كاف كقكع 
الجريمة أمرا حتميا متى كانت حتمية الكقكع بناءا عمى الفعؿ كالكسيمة مثاؿ ذلؾ المكت لكؿ 

 . (1)إنساف يذبح أك يخنؽ 
 

 :عالقة التدابير االحترازية بالعقوبة : الفرع الثاني 
 

أف العالقة التي تربط التدابير االحترازية بالعقكبة تتمثؿ في مجمكعة مف الصفات المشتركة 
: بينيما بصفتيما شقي الجزاء الجنائي ، لذلؾ فإف النكعيف يتفقاف في األمكر التالية

 
 ال يمكف تكقيعيا عمى فاعؿ الجريمة ما لـ تكف مقررة –كالعقكبات - إف تدابير االحتراز  .1

بنص في القانكف ، كال يجكز أف يتخذ ضد المتيـ أيان مف التدابير إال ما نص عميو 
 .التشريع كفي حدكد الحاالت المبينة فيو

 

 متشابية في أغراضيا كمحاؿ كقكعيا ، فيي إما أف –كالعقكبات - التدابير االحترازية  .2
تككف مانعة لمحرية أك مقيدة ليا ، أك مانعة لمحقكؽ ، أك مؤثرة في ثركة المحككـ عميو 

. أك في ذمتو المالية
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ال تكقع إال ضد مف يثبت انو اقترؼ جريمة مف -  كالعقكبات –التدابير االحترازية  .3
الجرائـ ، كفي ىذا تختمؼ التدابير االحترازية عف اإلجراءات اإلدارية التي تتخذ التقاء 
الجرائـ أك لمنع كقكعيا بصكرة عامة ، كمف ىذا القبيؿ مثال إيداع المجانيف في مشافي 

 .األمراض العقمية بالطريؽ اإلدارم كلك لـ يرتكبكا أية جريمة



 

ال يمكف تكقيعيا إال بناء عمى إجراءات قضائية -  كالعقكبات –إف التدابير االحترازية  .4
تراعى فييا جميع القكاعد األصكلية المرسكمة ، كتتكافر لممتيـ جميع ضمانات الدفاع 

  .(1)المعتادة 

  
كبالرغـ مف ىذه الصفات المشتركة بيف كؿ مف الصنفيف ، إال إنيما يختمفاف مف نكاح عدة يمكف 

: إجماليا فيما يمي 
 

 فيما –تجرد التدبير االحترازم مف عنصر اإليالـ عمى عكس العقكبة ، فإذا كنا قد رأينا  .1
أف جكىر العقكبة ىك اإليالـ ، فالتدبير االحترازم يتجرد مف ىذا العنصر ؛ أك - سبؽ 

عمى األقؿ ال يتضمنو إال في أضيؽ الحدكد ، كيترتب عمى ذلؾ أف تنفيذ التدابير 
االحترازية ال ينبغي أف يتـ بكسيمة يزيد فييا اإليالـ عف القدر الضركرم الالـز لتحقيؽ 

 .  الغرض منيا

 

كليس الغرض مف التدابير االحترازية كما أسمفنا القكؿ سكل إعادة تأىيؿ الفرد بالقضاء 
عمى خطكرتو اإلجرامية الكامنة ، كال يرتبط ىذا الغرض بالضركرة بعنصر اإليالـ ، بؿ 
أنو قد يتنافر معو ، كعمى العكس مف ذلؾ كاف مف الطبيعي أف يتمثؿ جكىر العقكبة في 

فكرة اإليالـ حيث يرتبط ىذا اإليالـ ارتباطا كثيقا بفكرة الردع التي تعد احد الكظائؼ 
. األساسية لمعقكبة
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تجرد التدابير االحترازية مف البعد األخالقي بخالؼ العقكبة ، كمرد ذلؾ أف ىذه التدابير  .2
تمثؿ أسمكبا لمدفاع عف المجتمع في مكاجية األشخاص الخطريف إجراميا بصرؼ النظر 

عف مدل اعتبارىـ مسؤكليف مسؤكلية أخالقية ، كليذا فإف التدابير االحترازية يمكف 
تكقيعيا عمى أشخاص ال يتصكر قياـ مسؤكليتيـ الخمقية كالمجانيف كالمختميف نفسيان 



كالصغار ، فيؤالء تنعدـ أك تقؿ لدييـ القدرة عمى التمييز أك ممكة اإلدراؾ ، كعمى 
العكس مف ذلؾ فإف العقكبة تحتكم عمى ىذه الصبغة األخالقية فيي ليست أسمكبا 

نما ىي رد فعؿ يكقعو المجتمع عمى الجاني بغرض التكفير عف  لمدفاع عف المجتمع كا 
  .(1)خطيئتو كمحاسبتو أخالقيان 

 
مناط التدابير االحترازية ىك الخطكرة اإلجرامية لمفرد ، بينما يتمثؿ أساس العقكبة في  .3

الخطأ ، كلعؿ ىذا الفارؽ بيف صنفي الجزاء الجنائي ىك الذم احدث ثكرة في أسس 
المسؤكلية الجنائية ، فيذه األخيرة أساسيا الخطأ ؛ كبالتالي فال تكقع عقكبة إال عمى 
 )األفراد المسؤكليف جنائيان كالذيف يمكف إسناد الخطأ إلييـ أيا كانا صكرة ىذا الخطأ    

كيشكؿ ىذا الخطأ  . (الخطأ العمدم أك الخطأ غير العمدم أك الخطأ متعدل القصد 
يستثنى مف ىذا بعض الجرائـ التي يعاقب فييا . قكاـ ما نسميو بالركف المعنكم لمجريمة

مثاؿ . عمى مجرد إتياف السمكؾ المادم بصرؼ النظر عف تكافر الخطأ في حؽ الفاعؿ 
كتسمى ىذه الطائفة . ذلؾ بعض الجرائـ الجمركية كالضريبية كمعظـ صكر المخالفات 

 .مف الجرائـ بالجرائـ المادية أم التي ال يتطمب لمعقاب عمييا تكافر الخطأ

 

فاألكلى تدكر .  مناطيا الخطكرة اإلجرامية- عمى خالؼ العقكبة - كالتدابير االحترازية 
كمعنى ذلؾ انو متى تكافرت الخطكرة اإلجرامية . مع الثانية كجكدا كاستمرارا كانقضاء 

عمى النحك الذم يقرره القانكف جاز إخضاع الشخص لمتدابير االحترازية ، كما أف 
فكؿ تغيير يطرأ عمى :  استمرار التدبير االحترازم متكقؼ عمى استمرار حالة الخطكرة 

درجة ىذه الخطكرة أك عمى مظيرىا يستتبع تعديال في التدبير المطبؽ سكاء بزيادة مدتو 
كأخيرا فإف زكاؿ الخطكرة اإلجرامية يؤدم إلى . أك استبداؿ نكعو أك تغيير أسمكب تنفيذه 

. انقضاء التدبير االحترازم
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التدابير االحترازية غير محددة المدة عمى خالؼ العقكبة ، كيرجع ذلؾ إلى ارتباط ىذا  .4
النكع مف الجزاء الجنائي بفكرة الخطكرة اإلجرامية مف ناحية كاف الغرض منو تأىيؿ الفرد 

فال يمكف القطع بكقت زكاؿ . مف ناحية ثانية ، كتمكما مسألتاف يصعب تحديدىما 
الخطكرة اإلجرامية الكامنة في الشخص كقت الحكـ عميو بالتدبير االحترازم ، كما انو 



كليذا قيؿ أف التدابير . يصعب التنبؤ بالكقت الذم يتحقؽ فيو تأىيمو في المجتمع 
كيتعارض ىذا الكضع بطبيعة الحاؿ مع مقتضيات . االحترازية ذات مدة غير محددة 

احتراـ الحرية الفردية ؛ كليذا فإنو يكتفي عمال بعدـ التحديد النسبي لمدة التدابير 
 . (1) االحترازية

 
. كعمى العكس مف ذلؾ فإف العقكبة كصكرة لمجزاء الجنائي تتسـ دائما بتحديد المدة 

فالعقكبات منصكص عمييا غالبان بيف حديف أدنى كأقصى كعمى القاضي أف يختار القدر 
مف العقكبة الذم يراه مالئمان لشخص الجاني كجسامة الجريمة كمدل خطكرتو اإلجرامية 

مف العقكبة يظؿ محددا في كافة األحكاؿ بحيث يتـ اإلفراج عف " القدر" لكف ىذا .  
  .(2)المحككـ عميو بانقضاء ىذه المدة 
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 :أنواع التدابير االحترازية وأسباب انقضائيا : المبحث الثاني 
 



 )تنقسـ التدابير االحترازية إلى عدة أقساـ كأنكاع عمى ضكء األساس الذم يستند إليو التقسيـ   
) ، كأخيرا ال بد مف التطرؽ إلى األحكاـ العامة  لمتدابير االحترازية          (المطمب األكؿ 
  .(المطمب الثاني 

 
: أنواع التدابير االحترازية : المطمب األول 

 
لمتدابير االحترازية أنكاع كصكر شتى ، كتتعدد تقسيمات ىذه التدابير بحسب المعايير التي تتخذ 

فمف ناحية أكلى يمكف تقسيـ ىذه التدابير بحسب طبيعتيا إلى تدابير : أساسا ليذه التقسيمات 
شخصية كعينية ، كما يمكف تقسيميا مف حيث سمطة القاضي في تكقيعيا إلى تدابير كجكبيو 
كجكازيو ، كقد تقسـ كذلؾ بالنظر إلى مضمكنيا إلى تدابير كقائية استبعادية أك تدابير عالجية 

. كتيذيبية ، كما يمكف تقسيميا مف حيث كقت تنفيذىا إلى تدابير سابقة كتدابير الحقة
 

كتعكس ىذه التقسيمات السابقة تنكع صكر الخطكرة اإلجرامية كدرجاتيا ككذلؾ مدل الحاجة إلى 
. مكاجية ىذه الصكر بالتدابير المالئمة لذلؾ

 
 بالتدابير االحترازية بصكرة مستقمة عف 1960 لسنة 16أخذ قانكف العقكبات األردني رقـ 

العقكبات ، كلكنيا مكممة ليا ، كبذلؾ يككف قد اخذ باالتجاىات التشريعية الجنائية الحديثة التي 
. أخذت بالتدابير االحترازية إلى جانب العقكبات 

 
، (41-28)حيث نص المشرع األردني عمى التدابير االحترازية بصكرة عامة في المكاد مف  

: كلقد قسـ التدابير االحترازية إلى األصناؼ التالية 
 

كىي التي يككف مكضكعيا شخص المجـر  كاكتفى : التدابير االحترازية الشخصية  -1
المشرع األردني بتدبير الحجز في مأكل احترازم ، كىك مف التدابير المانعة لمحرية، 
باإلضافة إلى تدبير الحجز في دار تربية األحداث المنصكص عمييا ضمف الباب 

. العاشر الخاص بالتسكؿ كالسكر كالمقامرة 
كىي التي يككف مكضكعيا شيئا ، كذكر المشرع األردني : التدابير االحترازية العينية  -2

قفاؿ المحؿ ككقؼ ىيئة معنكية  عدة أنكاع منيا المصادرة العينية كالكفالة االحتياطية كا 
  . (1)عف العمؿ أك حميا 



 
 فمـ يفرد باب أك فصالن 1937 لسنة 58أما المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

خاصان بالتدابير االحترازية بصكرة مستقمة كمنفصمة عف العقكبات كما فعؿ نظيره األردني 
باإلضافة إلى العديد مف التشريعات الحديثة األخرل التي أخذت بالتدابير االحترازية إلى جانب 
العقكبات ، كلكنو اكتفى بذكر العقكبات كتقسيميا إلى عقكبات أصمية كأخرل تبعية مما يكجب 

عمى المشرع المصرم تدارؾ ىذا النقص كمكاكبة التشريعات المعاصرة كخصكصان المجاكرة منيا 
. كالتشريع األردني 

 
كيبدك أف المشرع الفمسطيني سمؾ نفس سمكؾ المشرع المصرم ، فمـ ينص في قانكف العقكبات 

 عمى التدابير االحترازية كلـ يخصص ليا باب أك فصؿ يتناكؿ 1936 لسنة 74الفمسطيني رقـ 
أحكاميا ، بؿ انو اكتفى بالنص عمى أنكاع العقكبات ، كبالتالي لـ يأخذ باالتجاىات التشريعية 
الجنائية الحديثة التي أخذت بالتدابير االحترازية بصكرة مستقمة إلى جانب العقكبات كىذا نقص 

  .يجب عمى المشرع الفمسطيني تداركو بالنص عمى التدابير االحترازية إلى جانب العقكبات 
 

 فإنو أفرد فصالن مستقالن لمتدابير 2010أما بالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
، كقسـ التدابير  (92-74)االحترازية ، فنص عمى التدابير االحترازية في المكاد مف المادة 

االحترازية إلى تدابير شخصية كأخرل عينية ، في حيف لـ ينص عمى التدابير االحترازية مشركع 
 .2001قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

  
 :  التدابير االحترازية الشخصية: الفرع األول 

 
كما ذكر سالفا فاف التدابير االحترازية الشخصية تمس شخص المجـر ، كمصالحو األساسية ، 

 التدابير االحترازية الشخصية في  2010كلقد ذكر مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 

 -------------------------------------------------
األدذاز يغ يهذك تُصٕص ْزِ انمٕاٍٍَ ٔأدكاو انُمط، -االشرثاِ-انرذاتٍش االدرشاصٌح فً لٕاٍٍَ انرششد: يذًٕد عايً لشًَ - 1

. 188صتذٌٔ عُح َشش ،  انماْشج ،  تذٌٔ جضء أٔ غثؼح أٔ ئصذاس ،انًكثح انمإٍََح ،

الحجز القضائي في مؤسسة نفسية ، الكضع القضائي في : منو كىي كاألتي  (75)المادة 
سقاط الكالية أك الكصاية أك  مؤسسة عالجية ، كالمنع مف ممارسة مينة أك نشاط أك فف ، كا 

القكامة كميا أك بعضيا ، التعيد بحسف السمكؾ ، المنع مف إصدار شيكات ، المنع مف استعماؿ 



بطاقة الكفاء ، إلغاء رخصة القيادة مع حظر إصدار رخص جديدة لمدة ال تزيد عف خمس 
.  سنكات ، حظر حيازة أك حمؿ سالح مما يخضع لمترخيص لمدة ال تزيد عف خمس سنكات

 
 كىك المطبؽ في 1960 لسنة 16أما بالنسبة لممشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ 

األراضي الفمسطينية حتى اآلف فقد ذكر فقط كتدبير احترازم شخصي الحجز في مأكل احترازم 
 إلى الحجز في دار تربية األحداث المنصكص عميو في نفس القانكف كلكف ضمف ة، باإلضاؼ

الباب العاشر الذم يتحدث عف جرائـ التسكؿ كالسكر كالمقامرة كليس ضمف التدابير االحترازية ، 
.   كفي رأيي كاف مف األجدر بالمشرع األردني أف يضعو ضمف التدابير االحترازية 

 
كيرل الباحث أف تدبيرم الحجز القضائي في مؤسسة نفسية كالكضع القضائي في مؤسسة 

عالجية المذككريف في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني يمكف أف نجمع بينيما في تدبير كاحد 
كىك كما أطمؽ عميو المشرع األردني الحجز في مأكل احترازم ، كسنتناكلو في بحثنا تحت تسمية 

. الحجز في مأكل احترازم 
 

:  الحجز في مأوى احترازي : أوال 
 

 أف الحجز القضائي 2010اعتبر المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
في مؤسسة نفسية كالكضع القضائي في مؤسسة عالجية مف التدابير االحترازية الشخصية التي 

الحجز القضائي في " منو عمى أف  (77)تنصب عمى شخص المجـر كقد نص في المادة 
مؤسسة نفسية ىك كضع الشخص بناءن عمى قرار القاضي في مؤسسة مييأة ليذا الغرض بسبب 
خمؿ في قكاه العقمية قائـ كقت ارتكاب الجريمة أك اعتراه بعد ارتكابيا أك ببراءتو ، كيمكف أف 

يصدر األمر بالحجز القضائي بمكجب أم حكـ بإدانة المتيـ أك العفك عنو أك براءتو أك بحفظ 
الدعكل ، غير انو في ىاتيف الحالتيف األخيرتيف يجب أف تككف مشاركتو في الكقائع المادية ثابتة 

" .  ، كيجب إثبات الخمؿ في قكاه العقمية في الحكـ الصادر بالحجز بعد الفحص الطبي 
الكضع القضائي في مؤسسة عالجية كىك " مف المشركع عمى تعريؼ  (78)كما نصت المادة 

كضع شخص مصاب بإدماف عادم ناتج مف تعاطي مكاد كحكلية أك مخدرة تحت المالحظة مدة 
ال تقؿ عف ستة أشير في مؤسسة مييأة ليذا الغرض كذلؾ بناءن عمى حكـ قضائي صادر مف 
" الجية المحاؿ إلييا الشخص إذا بدا أف الصفة اإلجرامية لصاحب الشأف مرتبطة بيذا اإلدماف 

(1) . 



 
 تحت عنكاف التدابير 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (29)كقد كرد في المادة 

مف قضي عميو " المانعة لمحرية ، تدبير الحجز في مأكل احترازم ، حيث نصت عمى انو 
" بالحجز في مأكل احترازم أكقؼ في مستشفى خاص ، كيعنى بو العناية التي تدعك إلييا حالتو 

(2).  
 

الكاضح مف ىذه المادة أف الحجز تدبير عالجي فيمف ينزؿ بو بغية معالجتو تكصالن لمقضاء 
عمى مرضو أك تخفيفو عمى نحك ال يصبح معو خطران عمى المجتمع ، كجكىر ىذا التدبير أمراف 

أف يككف ىذا الشخص خطران عمى المجتمع عمى نحك ال يمكف استئصاؿ ىذه الخطكرة بدكف : 
إيداعو في المأكل العالجي ، كأف يقضي العالج منع أك سمب حريتو في مكاف معيف أك 

.  المستشفى الخاص بالمعالجة
 

 عمى أف األشخاص 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (92/2)كقد نصت المادة 
الذيف يفرض عمييـ ىذا التدبير ىـ المجرميف المجانيف كذلؾ ألنيا جاءت في مقاـ الجنكف كأحد 

كؿ مف اعفي مف العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في " ضركب المسؤكلية المنتفاه في قكليا 
مستشفى األمراض العقمية إلى أف يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه كانو لـ يعد خطران عمى السالمة 

" كذلؾ بعد أف كانت الفقرة األكلى قد قررت اإلعفاء مف المسؤكلية كتبعان لذلؾ العقاب " العامة 
كؿ مف ارتكب فعالن أك تركان إذا كاف حيف ارتكابو إياه عاجزان عف إدراؾ كنة أفعالو أك عاجزان عف 

 . (3)" العمـ بأنو محظكر عميو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك الترؾ بسبب اختالؿ في عقمو 
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كلـ يحدد الشارع األردني مدة محددة إليداع المجنكف في المستشفى الخاص باألمراض العقمية ال 
مف حيث حدىا األقصى أك حدىا األدنى خالفان لبعض التشريعات التي حددت حدىا األدنى بما 

 2010مف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (79)ال يقؿ عف ستة شيكر مثؿ المادة 
عمى القائميف بإدارة المؤسسة العالجية أك النفسية أف يرفعكا إلى المحكمة " كالتي نصت بأنو 

التي أصدرت الحكـ تقارير عف حالة المحككـ عميو في فترات دكرية ال تزيد أم فترة منيا عمى 
ستة أشير كلممحكمة بعد اخذ رأم الجية الطبية المختصة أف تقرر إخالء سبيمو أك تسميمو إلى 



احد كالديو أك أقاربو ليرعاه كيحافظ عميو بالشركط التي تنسبيا المحكمة حسبما تقتضيو حالتو ، 
كليا بناءن عمى طمب النيابة أك كؿ ذم شأف كبعد أخذ رأم الجية الطبية المختصة إعادتو إلى 

 .  (1)" المؤسسة العالجية إذا اقتضى األمر ذلؾ 
 

الجية  (92 أك 29) لـ يبيف في المادة 1960 لسنة 16كما أف قانكف العقكبات األردني رقـ 
التي تقرر بأنو قد شفي مف مرضو كانو لـ يعد خطران عمى السالمة العامة ، غاية ما ىنالؾ أف 

نصت عمى بقائو إلى أف يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه كانو لـ يعد خطران عمى  (92/2)المادة 
 .  (2)السالمة العامة 

 
كىذا في رأم الباحث يشكؿ نقصان تشريعيان يجب تداركو بتدخؿ المشرع باف ينيط بالمحكمة ميمة 
تقرير مصير المحجكز عمى حسب ما يتراءل ليا مف تقرير الجية الطبية المختصة عبر إدارة 
القائميف عمى إدارة المأكل العالجي في فترات دكرية ال تزيد الفترة منيا عف ستة شيكر، كما 

نطالب باف يككف ىناؾ نص يتيح لممحكمة بناءان عمى طمب كؿ ذم شاف كبعد اخذ رأم الجية 
الطبية المختصة أف تقرر إعادة المحكـك عميو إلى المأكل إذا اقتضى األمر ىذه اإلعادة ، 

 قد تفادل ىذه النكاقص ، حيث نص عمى فترة 2010كنالحظ أف المشركع الفمسطيني لسنة 
دكرية ال تزيد عف ستة أشير لرفع تقرير طبي مف الجية الطبية المختصة إلى المحكمة ، كبناءن 
عمى طمب النيابة أك كؿ ذم شأف كبعد أخذ رأم الجية الطبية المختصة إعادة المحككـ عميو 

.  إلى المؤسسة العالجية إذا اقتضى األمر ذلؾ ، كىذا أمر يحسب لممشرع الفمسطيني 
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 الصحة 2008 لسنة 47مف قانكف الصحة العامة األردني رقـ  (49،50،51)كلقد نظمت المكاد 
العقمية بالقكؿ ، بأنو يجكز إنشاء مستشفى أك أكثر لألمراض النفسية كيعيف فيو طبيب أخصائي 
أك أكثر مع العدد الالـز مف المكظفيف ، كانو يقبؿ المصابكف باألمراض النفسية فييا اختيارا أك 

: جبرا ، كيجكز إدخاؿ المصاب جبرا إذا تكافرت حالة مف الحاالت التالية 
 

. إذا كاف مف الضركرم معالجتو داخؿ المستشفى  -1
 .إذا كاف معالجتو ضركرية لحماية اآلخريف منو  -2



  .(1)إذا صدر أمر المحكمة بذلؾ بناء عمى بينة الطبيب  -3

 
كلمديرم المستشفى إخراج المصاب مف المستشفى متى أصبحت حالتو تسمح بذلؾ بعد اخذ 

مكافقة المحكمة ، كالحجز في مأكل احترازم يتمثؿ في إيداع المحككـ عميو في المستشفى الذم 
تعينو المحكمة لعالجو مف المرض الذم ألـ بو مف اجؿ القضاء عمى الخطكرة الجرمية الكامنة 

. فيو كالناتجة عف احد األمراض العقمية
  

: المنع من ممارسة مينة أو نشاط أو فن : ثانيًا 
 

المنع مف   أف2010اعتبر المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
منو  (80)ممارسة مينة أك نشاط أك فف مف التدابير االحترازية الشخصية كنص عمييا في المادة 

يجكز الحكـ بالمنع مف مزاكلة مينة أك نشاط أك فف عمى المحكـك عميو لجناية أك جنحة " بقكلو 
إذا ثبت لمقضاء أف لمجريمة التي ارتكبت صمة مباشرة بمزاكلة المينة آك النشاط أك الفف كانو 
يكجد خطر مف تركو يمارس أيان منيا ، كيصدر الحكـ بالمنع لمدة ال تتجاكز خمس سنكات ، 

 . (2)" كيجكز أف يؤمر بالنفاذ المستعجؿ بالنسبة ليذا اإلجراء 
  

كيتضح مف نص المادة المذككرة أعاله أف المشرع أعطى لمقاضي سمطة تقديرية بالمنع مف 
ممارسة مينة أك نشاط أك فف بحؽ المحككـ عميو ، كاشترط عدة شركط لمحكـ بيذا التدبير ، 

: كالشركط ىي 
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فال يجكز الحكـ بيذا التدبير أف كانت الجريمة : أف تككف الجريمة جناية أك جنحة  -1
. مخالفة ، فيجب أف تككف الجريمة المرتكبة مف قبؿ المحككـ عميو جناية أك جنحة 
كيرل الباحث انو كاف مف األجدر بالمشرع أف يشمؿ المخالفات ضمف الحكـ بيذا 

التدبير كما ىي الجنايات كالجنح كذلؾ ألنو ىناؾ بعض المخالفات تككف خطيرة عمى 
 .امف المجتمع مثؿ إطالؽ األعيرة النارية في منطقة مأىكلة بالسكاف 

  



أف يككف ىناؾ صمة مباشرة بيف الجريمة المرتكبة كمزاكلة المينة أك النشاط أك الفف  -2
يتككف مف شقيف األكؿ أف يككف  ىذا الشرط: كانو يكجد خطر مف تركو يمارس أيان منيا 

ىناؾ صمة مباشرة بيف الجريمة المرتكبة كمزاكلة المينة أك النشاط أك الفف كالثاني أف 
يتكافر خطر مف ترؾ المحككـ عميو يمارس أيان منيا ، فمك كانت الجريمة المرتكبة ال 

عالقة ليا بالمينة أك النشاط أك الفف مكضكع الجريمة كلـ يكف ىناؾ خطر مف 
ممارستو ألمن منيا ، لما أمكف القاضي أف يحكـ بالمنع عمى ىذه المينة أك النشاط أك 
الفف ، فال يكفي أف تتكافر عالقة بيف مزاكلة المينة أك النشاط أك الفف كبيف الجريمة 
المرتكبة ، بؿ يجب أيضا أف يككف ىناؾ خطر مصدر ممارسة المحككـ عميو ليذه 

 .المينة أك النشاط أك الفف 
 

كما أنو مف الكاضح أف المشرع حدد مدة الحكـ بالمنع مف مزاكلة المينة أك النشاط أك الفف 
كجعميا بما ال يتجاكز خمس سنكات ، فممقاضي أف يحكـ بالمنع حسب ما يتراءل لو مف حيثيات 

القضية بعد دراسة الجريمة كالمجـر كتحديد العقكبة حسب ما يستحؽ مرتكب الجريمة ، فمكؿ 
جريمة حيثيات كخصائص تتميز عف غيرىا ، كذلؾ األمر ينطبؽ عمى ظركؼ كطبيعة المجـر ، 

.  كلكف ال يجكز أف تتجاكز مدة المنع كحد أقصى خمس سنكات 
 

كأخيرا أجاز المشرع أف يككف الحكـ بالمنع مف القضايا المستعجمة ، كذلؾ تقديران مف المشرع إلى 
.    أف ىذا النكع مف القضايا يحتاج إلى سرعة في الحكـ بسبب خطكرتيا عمى امف المجتمع

 
 عمى تدبير المنع مف 1960 لسنة 16لـ ينص المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ 

مزاكلة مينة أك نشاط أك فف ، كيرل الباحث أف المشرع الفمسطيني كاف أكثر تكفيقان بذكره ليذا 
 . التدبير ضمف التدابير االحترازية الشخصية، كعمى المشرع األردني االقتداء بنظيره الفمسطيني 

:  إسقاط الوالية أو الوصاية أو القوامة كميا أو بعضيا : ثالثًا 
 

 أف تدبير إسقاط 2010اعتبر المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
الكالية أك الكصاية أك القكامة كميا أك بعضيا مف التدابير االحترازية الشخصية فنصت المادة 

إسقاط الكالية أك الكصاية أك القكامة عف المحككـ عميو ىك حرمانو مف - 1" منو عمى أف  (81)
عندما يحكـ القضاء عمى - 2. ممارسة ىذه السمطة عمى غيره سكاء تعمقت بالنفس أك الماؿ 

احد األصكؿ لجناية أك جنحة كقعت منو عمى شخص احد أكالده القصر كيقرر أف السمكؾ 



العادم لممحككـ عميو يعرضيـ لخطر مادم أك معنكم فإنو يجكز لو أف يقضى بسقكط الكالية أك 
الكصاية مؤقتان كيجكز أف ينصب ىذا السقكط عمى كؿ حقكؽ الكالية أك الكصاية أك بعضيا كاف 
ال يشمؿ إال كاحد أك بعض مف أكالده ، كيجكز أف يؤمر بالنفاذ المعجؿ بالنسبة ليذا اإلجراء ، 

 . (1)" كاف كاف السقكط مؤقت ال تزيد مدتو عمى خمس سنكات 
 

كيتضح مف نص المادة المذككر أعاله أف المشرع قصد مف ىذا التدبير في الدرجة األكلى حماية 
األطفاؿ القاصريف الذيف يعانكف مف معاممة آباءىـ أك أمياتيـ أك أصحاب الكالية عمييـ أك 

 عف األكالد أيا كاف ةالكصاية أك القكامة في ظؿ غياب الكالديف أك عدـ اعتبارىما أىال لممسؤكلي
السبب ، كيستيدؼ النص منع كحرماف أصحاب سمطة الكصاية أك الكالية أك القكامة مف ممارسة 

سمطتيـ ىذه عمى غيرىـ سكاء تعمقت بالنفس أك الماؿ كذلؾ إذا كاف السمكؾ العادم لممحكـك 
عميو يعرضيـ لخطر أك أذل سكاء مادم أك معنكم فإنو يجكز لو أف يقضى بسقكط الكالية آك 

الكصاية مؤقتا ، كما أجاز المشرع أف ينصب ىذا السقكط عمى كؿ حقكؽ الكالية أك الكصاية أك 
بعضيا ، كليس بشرط أف يككف عمى جميع األكالد بؿ ممكف أف ال يشمؿ إال كاحد أك بعض مف 

. أكالده 
 

كما أنو مف الكاضح أف المشرع حدد مدة الحكـ بيذا المنع بما ال يتجاكز خمس سنكات ، 
فممقاضي أف يحكـ بالمنع حسب ما يتراءل لو مف حيثيات القضية بعد دراسة ظركفيا كطبيعتيا، 

كأخيرا أجاز المشرع أف يككف . كلكف ال يجكز أف تتجاكز مدة المنع كحد أقصى خمس سنكات 
الحكـ بالمنع مف القضايا المستعجمة ، كذلؾ تقديران مف المشرع إلى أف ىذا النكع مف القضايا 

.     يحتاج إلى سرعة في الحكـ بسبب خطكرتيا عمى امف المجتمع 
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لمباشرة التصرفات القانكنية   سمطة بمكجب القانكف تقرر لشخص معيفالكالية بأنياكتعرؼ 
 القصر ثـ الميـ بعد كفاتو أكالده عمى  عادةن لألبقررت كاألىمية غير كامؿ أخرلحساب شخص 
 ، كتشمؿ  المستعجمةاألمكر عمى األـ حصكؿ مانع تقتصر كالية أك األبكفي حالة غياب 

 الكصي يككف في غياب الكلي أف إالالكصاية ليا نفس تعريؼ الكالية ك.  النفس كالماؿ الكالية
 الجد لمكلد أك األب الكصي يكصى لو بالمسؤكلية عمى القاصر كيعيف الكصي مف أفبمعنى 
ذاالقاصر  .  النفس كالماؿ الكصاية ، كتشمؿ  منيـاألصمح فممقاضي اختيار األكصياء تعدد كا 

 



 استخداـ إلى إضافة عمؿ الكصي  القيـيعمؿ، ك لممحجكر عمييـ إالال تككف  القكامة فيي أما
 عقميا المحجكر عميو لتحسيف حالتو كلتعجيؿ شفائو كتنتيي ميامو بصدكر حكـ المختؿ أمكاؿ

قضائي كبرفع الحجر عف المحجكر عميو كبالنسبة لممحجكر عميو بحكـ القانكف بانتياء مدة تنفيذ 
 . (1) فقط عمى الماؿ دكف النفس القكامة ، كتككف  لمجناية عميواألصميةالعقكبة 

 
 كفي قانكف األحداث 1960 لسنة 16كلـ ينص المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ 

 عمى ىذا التدبير، كيرل الباحث أف المشرع الفمسطيني كاف أكثر 1968 لسنة 24األردني رقـ 
.  تكفيقان بذكره ليذا التدبير ، كعمى المشرع األردني االقتداء بنظيره الفمسطيني 

 
 : كالتعيد بحسن السمو: رابعًا 

 
 أف تدبير التعيد 2010اعتبر المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

التعيد - 1"منو عمى أف  (82)بحسف السمكؾ مف التدابير االحترازية الشخصية فنصت المادة 
بحس السمكؾ ىك إيداع مبمغ مف الماؿ أك السندات عمكمية أك تقديـ كفيؿ مميء أك عقد تأميف 

يجكز أف - 2. أك أم كفالة أخرل ضمانان لحسف سمكؾ المحككـ عميو أك تالفيان ألية جريمة 
. تفرض التعيد لسنة عمى األقؿ كلخمس سنكات عمى األكثر ما لـ ينص القانكف نصان خاصان 

تعيف المحكمة في الحكـ مقدار المبمغ الكاجب إيداعو أك مقدار المبمغ الذم يجب أف - 3
يتضمنو عقد التأميف أك الكفيؿ عمى أف ال ينقص عف ألؼ دينار أردني كال يزيد عف خمسة 

" . آالؼ دينار أردني 
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في حالة - 1: يجكز فرض التعيد بحسف السمكؾ" مف المشركع عمى انو  (83)كما نصت المادة 
في حالة الحكـ مف أجؿ تحريض عمى جناية لـ - 2. الحكـ مف اجؿ تيديد بجريمة تيديد 

إذا كاف ثمة مجاؿ لمخكؼ مف أف يعكد المحككـ عميو إلى إيذاء المجني - 3. تفضي إلى نتيجة 
". عميو أك احد أفراد أسرتو أك اإلضرار بأمكالو 

 
تمغى الكفالة كيرد التأميف كيبرأ الكفيؿ إذا لـ - 1" مف المشركع عمى انو  (84)كنصت المادة 

كفي حالة العكس تحصؿ الكفالة - 2. يرتكب خالؿ مدة التجربة الفعؿ الذم أريد تالفيو 



كتخصص عمى التكالي بالتعكيضات الشخصية فبالرسـك ، فبالغرامات ، كيصادر ما يقبض 
   .(1)" لمصمحة الدكلة 

 
: نالحظ حسب النصكص السابقة بأف تدبير التعيد بحسف السمكؾ لو عدة أشكاؿ كأنكاع ، كىي

 
. إيداع مبمغ مف الماؿ  -1
 . إيداع سندات عمكمية  -2

 .تقديـ كفيؿ مميء  -3

 .عقد تأميف  -4

 .أم كفالة أخرل  -5

 
أناط المشرع بالمحكمة ميمة تعيف مقدار المبمغ الكاجب إيداعو أك مقدار المبمغ الذم يجب أف 
يتضمنو عقد التأميف أك الكفيؿ عند إصدار الحكـ ، كاشترط أف ال ينقص المبمغ كحد أدنى عف 

كما تمغى الكفالة كيرد . ألؼ دينار أردني كال يزيد كحد أقصى عف خمسة آالؼ دينار أردني 
التأميف كيبرأ الكفيؿ إذا لـ يرتكب خالؿ مدة التجربة الفعؿ الذم أريد تالفيو ، كفي حالة العكس 

يبدأ تحصيؿ الكفالة في البداية مف التعكيضات الشخصية ، ثـ مف الرسـك ، ثـ الغرامات ، 
. كيصادر ما يقبض لمصمحة الدكلة 

  
 
 

-------------------------------- 
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مف المشركع الحاالت التي يجكز فييا فرض تدبير  (83)كما بيف المشرع الفمسطيني في المادة 

:  التعيد بحسف السمكؾ ، كىي 
 
.  جرائـ التيديد بشكؿ عاـ - 1
. الشركع في التحريض عمى جناية - 2
إذا كاف ثمة مجاؿ لمخكؼ مف أف يعكد المحككـ عميو إلى إيذاء المجني عميو أك احد أفراد - 3

. أسرتو أك اإلضرار بأمكالو 



 
 عمى ىذا التدبير، 1960 لسنة 16كقد نص المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ 

كلكف تحت مسمى الكفالة االحتياطية ، كارتأل الباحث أف يتـ بحث ىذا المكضكع عند الحديث 
.   مقكمات التدابير االحترازية العينية لعدـ التكرار لعف الكفالة االحتياطية كإحد

 
  َ : حظر إصدار شيكات واستعمال بطاقات الوفاء : خامسًا

 
 أف تدبيرم حظر 2010اعتبر المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

إصدار شيكات كحظر استعماؿ بطاقات الكفاء مف التدابير االحترازية الشخصية ، كفي اعتقادم 
أنو مف الممكف الجمع بينيما في تدبير احترازم كاحد خصكصان كأف مكضكعييما قريب مف 

( 85)مف المشركع ، فنصت المادة  (85،86)األخر كحكميما كاحد حسب ما نصت المادتيف 
حظر إصدار شيكات يتضمف أمر لممحككـ عميو بإعادة ما في حيازتو أك حيازة " عمى أف 

ككالئو مف نماذج شيكات إلى البنؾ الذم أصدره ، كىذا المنع مف إصدار شيكات غير تمؾ التي 
ذا كقع ىذا الحظر  تسمح لمساحب باسترداد مالو لدل المسحكب عميو أك الشيكات المعتمدة ، كا 

.  لجناية أك جنحة ال يجكز أف يتجاكز مدتو خمس سنكات 
 

حظر استعماؿ بطاقات الكفاء يتضمف إلزاـ " مف المشركع عمى أف  (86)كما نصت المادة 
ذا  المحككـ عميو بإعادة ما في حيازتو أك حيازة ككالئو مف البطاقات إلى البنؾ الذم أصدرىا ، كا 

 . (1)" كقع ىذا الحظر لجناية أك جنحة ال يجكز أف تزيد مدتو عمى خمس سنكات 
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كيتضح مما سبؽ أف المشرع حظر عمى المحكـك عميو إصدار شيكات أك بطاقات كفاء عند 
ارتكابو لجريمة ما كالزمو بإعادة الشيكات كبطاقات الكفاء التي في حيازتو أك في حيازة ككالئو 
إلى البنؾ الذم أصدرىا ، كفي حالة كانت الجريمة المرتكبة جناية أك جنحة فال تتجاكز مدة 

. الحظر أك المنع الخمس سنكات 
 



كيرل الباحث أف المشرع الفمسطيني كاف مكفقان في ذكره ليذا التدبير ، ألف ىذا التدبير قد يساعد 
ككاف . في الحد مف ممارسة ظاىرة إصدار الشيؾ بدكف رصيد كالتي عمت كانتشرت كزاد بالئيا 

. األجدر بالمشرع األردني النص عمى ىذا التدبير كما فعؿ نظيره الفمسطيني 
 

إلغاء رخصة القيادة مع حظر إصدار رخص جديدة لمدة ال تزيد عن : سادسًا 
خمس سنوات وحظر حيازة أو حمل سالح مما يخضع لمترخيص لمدة ال تزيد عن 

: خمس سنوات 
 

منو  (75) في المادة 2010نص المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
كالخاصة بالتدابير االحترازية الشخصية عمى تدبيرم إلغاء رخصة القيادة مع حظر إصدار 
رخص جديدة لمدة ال تزيد عف خمس سنكات ، كحظر حيازة أك حمؿ سالح مما يخضع 

 . (1)لمترخيص لمدة ال تزيد عف خمس سنكات 
 

يتضح مما سبؽ أف المشرع حدد مدة الحظر الخاص بكالن مف رخص القيادة كحيازة كحمؿ 
السالح كجعميا كحد أقصى خمس سنكات ، فال يجكز أف تككف مدة الحظر أكثر مف خمس 

. سنكات في جميع األحكاؿ 
 

كلكف لـ ينص المشركع عمى تكضيح لتعريؼ أك إلحكاـ ىذيف التدبيريف كما فعؿ بالتدابير 
االحترازية الشخصية األخرل كالتي سبؽ أف تحدث الباحث عنيا ، كاعتقد أف ىذا نقص يجب 

  . عمى المشرع تداركو بتكضيح أحكاـ ىذيف التدبيريف بنصكص خاصة لكؿ منيما 
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 عمى ىذا التدبير، 1960 لسنة 16كلـ ينص المشرع األردني في قانكف العقكبات األردني رقـ 
كيرل الباحث أف المشرع الفمسطيني كاف أكثر تكفيقان بذكره ليذا التدبير ، كعمى المشرع األردني 

.   االقتداء بنظيره الفمسطيني 
  



 :الحجز في دار تربية األحداث : سابعًا 
 

 كالمتعمقة بمعاقبة 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (389)لقد نصت المادة 
أف المتسكؿ في المرة األكلى يعاقب " المتسكليف ، كجاء في الفقرة الخامسة مف المادة المذككرة 

بالحبس مدة ال تزيد عف ثالثة شيكر أك أف تقرر المحكمة إحالة المتسكؿ إلى أية مؤسسة معينة 
مف قبؿ كزير الشؤكف االجتماعية لمعناية بالمتسكليف لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد عف ثالث 
سنكات ، غير انو يجكز لكزير الشؤكف االجتماعية في أم كقت شاء أف يفرج عف أم شخص 
عيد بو إلى أية مؤسسة بمقتضى ىذه المادة كفؽ الشركط الذم يراىا مناسبة كما يجكز لو أف 
يعيده إلى المؤسسة المذككرة إلكماؿ المدة المحككـ بيا إذا ما خكلفت ىذه الشركط ، كفي المرة 

. (1)الثانية أك ما يمييا يعاقب عميو بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة كاحدة 
 

( 389)كصالحية المحكمة تتمثؿ باإلدانة عف التسكؿ بإحدل صكر التسكؿ المذككر في المادة 
كالخيار ليا بعقكبة الحبس مدة ال تزيد عف ثالثة شيكر لممتسكؿ ألكؿ  . (5-1)في الفقرات مف 

مرة ، أك أف تقرر إحالة مف حكـ عميو باإلدانة إلى أية مؤسسة اجتماعية معينة لمعناية 
أما المتسكؿ لممرة الثانية أك ما يمييا يعاقب . بالمتسكليف كما يحددىا كزير الشؤكف االجتماعية 

 . (2)عميو بالحبس مدة ال تزيد عف سنة كاحدة 
 

 فيما يتعمؽ بتكقيؼ 1968 لسنة 24مف قانكف األحداث األردني رقـ  (4)كلقد نصت المادة 
األحداث ،  باعتبار دار تربية األحداث ، أك أم مؤسسة أىمية يحددىا الكزير ليذا الغرض ، 

في المكاف المعد لألحداث إذا ثبت أف  محال لتكقيؼ األحداث ، كيجكز تكقيفيـ في السجف
المكقكؼ فاسد الخمؽ أك متمرد لدرجة ال يؤتمف معيا إحالتو إلى الدار المذككرة كتنحصر سمطة 

. تكقيؼ األحداث بالقضاء كحده 
 
 

--------------------------------- 
 .1960 نغُح 16لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ سلى - 1

 .464يشجغ عاتك ، ص : َظاو ذٕفٍك انًجانً - 2

أف مشكمة انحراؼ األحداث ال تحؿ مف خالؿ اإلجراءات العقابية كال بد مف إيجاد حمكؿ ناجعة 
لمعالجتيـ لكي يعكدكا إلى مجتمعيـ لممشاركة في عمميات البناء كاستمرار المجتمع ، الف المجـر 

الصغير ال يزاؿ في مرحمة النمك فال بد مف عممية إصالحو كرعايتو كتأىيمو مف اجؿ إعادة 
صالح كتأىيؿ الذككر كاإلناث لتأميف  إدماجو في المجتمع ، عف طريؽ المراكز العالجية كا 



عممان بأف دكر إصالح األحداث .  كالتعميمية كالتأىيمية لألحداث الجانحيف ةالرعاية االجتماعي
كتأىيميـ ، ال تستقبؿ األحداث المنحرفيف ، إال بقرار مف محكمة األحداث ، مف اجؿ تقديـ 

 .  (1) ليـ ةالرعاية الالـز
 

مف قانكف األحداث األردني عمى عدد مف التدابير االحترازية لحماية  (21)كلقد نصت المادة 
ال عقاب عمى الكلد مف اجؿ األفعاؿ التي يقترفيا إال انو تفرض عميو تدابير " الكلد بقكليا 

:  الحماية مف قبؿ المحكمة عمى الكجو األتي 
/  تسميمو إلى احد كالديو أك إلى كليو الشرعي ،  أك- 1
/  تسميمو إلى احد أفراد أسرتو ، أك- 2 
/  تسميمو إلى غير ذكيو ، أك- 3
كضعو تحت إشراؼ مراقب السمكؾ ، بمقتضى أمر مراقبة ، لمدة ال تقؿ عف سنة كال تزيد - 4

 .   (2)" عمى ثالث سنكات 
 

 58في مصر لـ يفرؽ المشرع بيف البالغيف كبيف األحداث مف ناحية العقكبة في قانكف العقكبات 
 ، فمف غير السائغ أف يعامؿ المجـر الحدث معاممة المجـر البالغ ، فأصبحت 1937لسنة 

الحاجة ممحة الستصدار قانكف أك النص عمى مكاد خاصة باألحداث لكي تبيف كيفية معاقبتيـ 
.  عمى األفعاؿ كالجرائـ التي يرتكبكنيا 

 
 بشأف األحداث ، فنص 1974 لسنة 31فما كاف مف المشرع المصرم إال أف اصدر قانكف رقـ 

 ،  (3)عمى مجمكعة مف التدابير االحترازية الخاصة باألحداث المجرميف كالمنحرفيف 
 
 
 

---------------------------------- 
 .433يشجغ عاتك ، ص: أكشو َشأخ ئتشاٍْى - 1

 .1968 نغُح 24لإٌَ األدذاز األسدًَ سلى - 2

 .897 ، ص(ششح)يشجغ عاتك : يذًٕد َجٍة دغًُ - 3

مف قانكف  (101)مف قانكف األحداث المصرم كالتي يقابميا المادة  (7)بحيث نصت المادة 
 عمى عدد مف التدابير مقسمة إلى ثالث مراحؿ بحسب  2008 لسنة 126الطفؿ المصرم رقـ 

:  عمر الحدث 
 



ال يككف التمييز متكافران في ىذه المرحمة بعد . أف ال يتجاكز عمر الحدث الخامسة عشرة -  1
مما يعني تحقؽ مانع مف المسؤكلية الجنائية كتجرد التدبير الذم يتخذ إزاء الحدث مف الطابع 
الجنائي كاتصافو بطابع خالص مف الرعاية االجتماعية ، كخاصة انو مف العسير أف تنسب 

 :الخطكرة إلى الحدث في ىذا السف ، كالتدابير التي تفرض عمى ىذه المرحمة 
 

  ؛التكبيخ -1

 التسميـ ؛ -2

  ؛المينياإللحاؽ بالتدريب  -3

 معينة ؛ اإللزاـ بكاجبات  -4

 االختبار القضائي ؛  -5

 ؛  إحدل مؤسسات الرعاية االجتماعيةفياإليداع   -6

 .ت إحدل المستشفيافياإليداع   -7

 
غالؽ المحاؿ ال يحكـ عؿ  في عقكبة أك تدبير منصكص عميو بأمىذا الطفؿ ل كعدا المصادرة كا 

 .ر قانكف أخ
 

كتعتبر ىذه . أف يككف عمر الحدث خمسة عشر سنة كلـ يتجاكزىا إلى ستة عشر سنة - 2
مف  (111)المادة  فيالمرحمة مف مستحدثات القانكف الجديد ، كقد جاء النص عمى ىذه المرحمة 

مف ىذا  (112)المادة  مع مراعاة حكـ الفقرة األخيرة مف)قانكف الطفؿ إذ جرل نصيا عمى أنو 
ست عشرة سنة جريمة عقكبتيا   بمغ سنو خمس عشرة سنة كلـ يبمغالذمالقانكف إذا ارتكب الطفؿ 

ذا كانت الجريمة عقكبتيا  اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة أك المكقتة يحكـ عميو بالسجف ، كا 
شيكر ، كيجكز لممحكمة بدال مف الحكـ عمى  السجف يحكـ عميو بالحبس مدة ال تقؿ عف ثالث

إحدل المؤسسات االجتماعية مدة ال تقؿ عف سنة ق الطفؿ بعقكبة الحبس أف تحكـ عميو بإيداع
أرتكب الطفؿ جنحة يجكز الحكـ فييا بالحبس فمممحكمة بدال  أما إذا. طبقا ألحكاـ ىذا القانكف 
ليا أف تحكـ بأحد التدبيريف الخامس كالسادس المنصكص عمييما  مف الحكـ بالعقكبة المقررة

 يبمغ مف العمر الذمفيذه المادة قد أسست كضعا خاصا لمطفؿ ف القانك مف ىذا (101)بالمادة 
 تدرج النزكؿ بالعقكبة درجة فيسنة كلـ يتجاكز ستة عشر سنة كيتمثؿ ىذا الكضع  خمسة عشر

عقكبتيا   حالة ارتكاب جريمةفي- 1: م  بعض األحياف عمى النحك التاؿفيدرجتيف أك ثالث ك أ
كانت الجريمة عقكبتو  إذا -2؛ اإلعداـ أك األشغاؿ الشاقة المؤبدة أك المؤقتة يحكـ عميو بالسجف

أجاز القانكف لممحكمة إبداؿ عقكبة  -3؛  ال يقؿ عف ثالثة أشيرالذمالسجف يحكـ عميو بالحبس 



أما إذا ارتكب  -4؛ ال تقؿ عف سنة   إحدل المؤسسات االجتماعية مدةفيالحبس باإليداع 
  كىما االختبار القضائي ، أكيفبأحد التدبير الطفؿ جنحة يجكز فييا الحكـ بالحبس فيحكـ عميو

 التي أكلى المراحؿ ىيكتعتبر ىذه المرحمة  االجتماعية ؛  إحدل مؤسسات الرعايةفياإليداع 
 كيمضى الطفؿ مدة ذكرهمقيدة لمحرية كليس تدبيرا بالمعنى السابؽ  يجكز فييا الحكـ بعقكبة

. ةالمؤسسات العقابي  أحدفيالعقكبة 
 
كفي ىذه المرحمة فتكقع . تبدأ ىذه المرحمة بتجاكز السادسة عشرة كتنتيي ببمكغ الثامنة عشرة - 3

فييا العقكبة عمى الحدث مع استبعاد أنكاع منيا إذا رأل الشارع أنيا ال تالءـ بنية الحدث 
، كفى كنفسيتو ، كيجكز أف تنزؿ بالحدث التدابير بدالن مف العقكبة إذا قدر القاضي مالئمة ذلؾ 

ذلؾ أنو ارتفع بالحد األدنى لمعقكبة كذلؾ أخر ىذه المرحمة كضع المشرع بقانكف الطفؿ تنظيما 
ال يحكـ " مف قانكف الطفؿ عمى أنو ( 112)ة سف الحدث إذ جرل نص المادإلى  بالرجكع

 زاد سنو عمى ست عشرة سنة الذمالمؤقتة عمى المتيـ ك باإلعداـ كال باألشغاؿ الشاقة المؤبدة أ
كفى ىذه الحالة ، (1)" سنة ميالدية كاممة كقت ارتكاب الجريمة ميالدية ، كلـ يبمغ الثامنة عشر

عقكبتيا اإلعداـ يحكـ عميو بالسجف الذم ال تقؿ مدتو عف سبع سنكات ة إذا ارتكب المتيـ جريـ
ذا كاف  الجريمة عقكبتيا األشغاؿ الشاقة المؤقتة يحكـ عميو بالسجف ، كال تخؿ األحكاـت ، كا 

 58المصرم رقـ مف قانكف العقكبات  (17) تطبيؽ إحكاـ المادة فيالسابقة بسمطة المحكمة 
كقد  مف المتيـ ،  كقعتالتيالمسمكح بتطبيقيا قانكنا عمى الجريمة د  الحدكفي 1937لسنة 

 قانكف األحداث ذلؾ أنيا رغـ رفع الحد األقصى فيبأحكاـ جديدة لـ ترد  جاءت ىذه المادة
 نيايتيا عمى أف ذلؾ التبديؿ فيمف فانكف الطفؿ إال أنيا أكدت  (111)المادة ف لمعقكبة ع
  كذلؾ بعد النزكؿ بالعقكبة درجة كذلؾ،مف قانكف العقكبات  (17)ال يخؿ بتطبيؽ المادة ة لمعقكب

تقؿ عف عشر  إذا ارتكب الطفؿ جريمة عقكبتيا اإلعداـ يحكـ عميو بالسجف لمدة ال- 1: كاألتي 
 إذا كانت الجريمة عقكبتيا األشغاؿ الشاقة المؤبدة يحكـ- 2؛ سنكات  

 
 -------------------------------------------

 .2008 نغُح 126 لإٌَ انطفم انًصشي سلى .1974 نغُح 31لإٌَ األدذاز انًصشي سلى  -1

األشغاؿ الشاقة  إذا كانت الجريمة عقكبتيا -3؛ عميو بالسجف الذم ال تقؿ مدتو عف سبع سنكات 
 جكازيوكىى  العقكبات مف قانكف (17)مع تطبيؽ المادة  -4؛ المؤقتة يحكـ عميو بالحبس 

جديد لصالح الطفؿ كقد  لممحكمة أف تأخذ بيا مف عدمو ، كىذه المادة قد أضافت نزكال أخر
الجريمة المقامة مف اجميا ؿ  مكاد الجنايات إذا اقتضت أحكافييجكز " جرم نصيا عمى أنو 

عقكبة اإلعداـ بعقكبة - 1: م األت الدعكل العمكمية رأفة القضاة تبديؿ العقكبة عمى الكجو



عقكبة األشغاؿ الشاقة المؤبدة بعقكبة األشغاؿ الشاقة - 2؛  األشغاؿ الشاقة المؤبدة أك المؤقتة
ص  ال يجكز أف ينؽالذمعقكبة األشغاؿ الشاقة المؤقتة بعقكبة السجف أك الحبس - 3؛  المؤقتة

 (1)ر ثالثة شيكف  ال يجكز أف ينقص عالذمعقكبة السجف بعقكبة الحبس - 4ر ؛ عف ستة شيك
 .
 

بشأف الفصؿ الحادم عشر  فقد نص في 2004 لسنة 7أما بالنسبة لقانكف الطفؿ الفمسطيني رقـ 
ال تجكز المساءلة الجزائية لمطفؿ الذم "  منو عمى انو (67)مادة  في اؿمعاممة األطفاؿ الجانحيف
ال يجكز إخضاع أم طفؿ لمتعذيب "  عمى انو (68)مادة  كنصت اؿ.لـ يتـ التاسعة مف عمره

الجسدم أك المعنكم أك ألم نمط مف أنماط العقكبة أك المعاممة القاسية أك الميينة أك الحاطة 
لكؿ طفؿ أسندت إليو تيمة الحؽ في - 1 " عمى انو (69)مادة  كنصت اؿ. بالكرامة اإلنسانية

 كقيامو بدكر بناء في اندماجومعاممة تتناسب مع سنو كتحمي شرفو ككرامتو كتيسر إعادة 
تعطى . 3    .  تتخذ الدكلة كافة التشريعات كالتدابير الالزمة لتأميف ذلؾ الحؽ. 2.  المجتمع

 االحتياطي إلى التكقيؼ االلتجاءاألكلكية لمكسائؿ الكقائية كالتربكية كيتجنب قدر اإلمكاف 
 . (2) " كالعقكبات السالبة لمحرية

 
كيرل الباحث انو بالطبع يجب أف يككف ىناؾ تدابير خاصة باإلحداث كاف ال تكقع عمييـ 

العقكبات نفسيا التي تكقع عمى الجناة البالغيف ، ألف الحدث ال يككف إدراكو كتمييزه قد اكتمؿ 
بالشكؿ الكافي ، كبالتالي فالمسؤكلية الجنائية ال تقع في حقو مثمما تقع في حؽ الجناة البالغيف ، 

كبالتالي يحتاج الحدث أك الطفؿ إلى أحكاـ خاصة بو ، كحسنان فعؿ كؿ مف المشرع األردني 
. كالمصرم كالفمسطيني بإفراد قانكف خاص بيذه الفئة 

 
 
 

 -------------------------------------------
 .1937 نغُح 58لإٌَ انؼمٕتاخ انًصشي سلى - 1

 . 2004 نغُح 7لإٌَ انطفم انفهغطًٍُ سلى - 2

 :التدابير االحترازية العينية : الفرع الثاني 
 



ىذا الصنؼ مف التدابير يقع عمى األشياء كال يصيب األشخاص إال بصكرة غير مباشرة ، كقكامو 
قفاؿ المحؿ أك إغالؽ الشخص المعنكم ، ككقؼ :  المصادرة العينية ، كالكفالة االحتياطية ، كا 

. ىيئة اعتبارية عف العمؿ أك حميا
 

: المصادرة العينية : أواًل 
 

 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (31)كرد تدبير المصادرة العينية في المادة 
يصادر مف األشياء ما كاف صنعو أك اقتناؤه أك بيعو أك استعمالو غير مشركع " فنصت عمى أف 

أك لـ تفض المالحقة " كيقصد بعبارة " كاف لـ يكف ممكان لممتيـ أك لـ تفض المالحقة إلى حكـ 
الحكـ بمنع المحاكمة مثالن أك عدـ الحكـ باإلدانة ، كالنص يفترض أف األشياء التي " إلى حكـ 

يتـ مصادرتيا قد تـ ضبطيا ، كيرل الباحث انو مف الكاجب أف يتضمف النص حكما يبيف حالة 
عدـ ضبط ىذه األشياء فيصار إلى منح المحكـك عميو ميمة لتقديميا تحت طائمة أداء ضعفي 
قيمتيا حسبما تحددىا المحكمة مستعينة بالخبراء عمى أف يتـ تحصيؿ القيمة المقدرة بالطريقة 

 . (1)المتبعة في تحصيؿ األمكاؿ األميرية 
 

عمى  (87) فنص في المادة 2010أما بالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
يجب الحكـ بمصادرة األشياء المضبكطة كالتي يعد صنعيا أك " المصادرة كتدبير احترازم بقكلو 

حيازتيا أك إحرازىا أك استعماليا أك بيعيا أك عرضيا لمبيع جريمة في ذاتو كلك لـ تكف مممككة 
ذا لـ تكف األشياء المذككرة قد ضبطت فعالن كقت المحاكمة ككانت  لممتيـ أك لـ يحكـ بإدانتو ، كا 

  .(2)" معينة تعيينان كافيان تحكـ المحكمة بمصادرتيا عند ضبطيا 
 

تختمؼ عف  (30)كينبغي اإلشارة إلى أف المصادرة التي ينص عمييا الشارع األردني في المادة 
، كاف كانت تتفؽ معيا في أنيا نزع أك نقؿ ممكية  (31)المصادرة التي ينص عمييا في المادة 
كاىـ أكجو الخالؼ الذم نشير إليو في ىذا المقاـ  . الماؿ ممف ضبطت معو إلى الدكلة 

 
-------------------------------- 

 .1960  نغُح16لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ سلى - 1

 .2010يششٔع لإٌَ انؼمٕتاخ انفهغطًٍُ نغُح - 2



ىي عقكبة أضافية كىي لذلؾ شخصية ال تنزؿ بغير مف يحكـ  (30)أف المصادرة في المادة 
تدبير احترازم بكؿ ما يترتب عمى ذلؾ مف أثار  (31)عميو بيا في حيف أف المصادرة في المادة 

. في تحديد شركط نكعي المصادرة 
 

: شركط المصادرة العينية 
 

تطمب المشرع أف تككف األشياء مكضكع المصادرة مما يعد صنعو أك اقتناؤه أك بيعو أك استعمالو 
كفيما عدا ىذا الشرط فاف الشركط األخرل مشتركة بينيا كبيف المصادرة العادية . غير مشركع 

فيتعيف أف يرتكب الشخص جريمة كاف يصدر بالمصادرة حكما قضائيا ، كالكاضح أف اليدؼ مف 
المصادرة العينية كتدبير احترازم ىك سحب شيء خطر مف التداكؿ الحتماؿ استعمالو في جريمة 

نكع الجريمة ، بمعنى لـ يتطمب أف تككف  (31)تالية ، كلـ يبيف الشارع األردني في المادة 
صناعة الشيء أك حيازتو أك بيعو عمى درجة معينة مف الجسامة ، كعميو فمف الجائز أف تككف 

مجرد مخالفة ، كيشير الفقو بحؽ إلى كؿ ما يتطمبو النص القانكني ىك مجرد تكافر الركف 
القانكني دكف سائر األركاف األخرل كنشكء المسؤكلية كاستحقاؽ العقاب ، إذ أف تطمب ذلؾ ال 
يتسؽ مع طبيعة ككظيفة المصادرة ، كبناءن عميو فاف المصادرة كاجبة كلك كاف حائز الشيء ال 

.  يعمـ بخصائصو التي استتبعت كصؼ حيازتو بعدـ المشركعية أك كاف صغيران أك مجنكنان 
 

إنما تككف عادة كفي اغمب األحكاؿ حيازتيا غير  (31)كاألشياء المنصكص عمييا في المادة 
مشركعة بالنسبة لجميع الناس كاألسمحة الممنكعة كالمتفجرات كالنقكد المزيفة كغيرىا ، فيذه ال بد 

مف أف تصادر ، كلكف ما الحكـ بالنسبة لألشياء التي تككف حيازتيا مشركعة بالنسبة لمبعض 
كغير مشركعة بالنسبة لمبعض األخر ؟ أف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ يقتضي التفرقة بيف ما ذا 
كانت حيازتيا بالنسبة لحائزىا مشركعة أك غير مشركعة ، فإذا كانت حيازتيا بالنسبة لحائزىا 

مشركعة كالمخدرات بالنسبة لمطبيب أك الصيدالني إلغراض طبية أك عالجية فال تصادر حتى 
نما ترد لحائزىا الذم ىك الحائز الحقيقي  كلك كجدت مع غيره ككانت حيازتو ليا غير مشركعة كا 
ليا ، فالمخدرات التي تعتبر حيازتيا مشركعة بالنسبة لمطبيب أك الصيدالني إلغراض طبية أك 

نما ترد لحائزىا كىك  عالجية ال مجاؿ لمصادرتيا حتى كاف ضبطت مع لص قاـ بسرقتيا كا 
الطبيب أك الصيدالني في ىذه الحالة أما إذا كانت حيازة  

 
الشيء غير مشركعة بالنسبة لمحائز فانو يصار إلى المصادرة ، فالعبرة في حكـ القانكف في 

 . (1)حيازة المشركعة 



 
بخصكص المصادرة كتدبير احترازم يمكف  (31)كأما األحكاـ القانكنية المستفادة مف نص المادة 

: ردىا إلى ثالثة 
 
إف المصادرة كجكبيو خالفان لما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لممصادرة المنصكص عمييا في - 1

. ، إذ كردت ىذه األخيرة عمى سبيؿ الجكاز  (30)المادة 
إف المصادرة كتدبير احترازم ال تحفؿ بحقكؽ الغير كلك كانت نيتو حسنة خالفان لما ىك عميو - 2

كعقكبة ، إذ اكجب الشارع في المادة  (30)أيضا بالنسبة لممصادرة المنصكص عمييا في المادة 
رعاية حقكؽ الغير متى كاف حسف النية ، كعمة عدـ رعاية حقكؽ الغير كلك كاف حسف  (30)

النية بالنسبة لممصادرة كتدبير احترازم تتمثؿ في خطكرة الشيء المصادر عمى المجتمع كضركرة 
". كلك كاف الشيء ممكان لممتيـ"سحبو بغض النظر عف أم اعتبار، كىذا الحكـ مستفاد مف عبارة 

إف المصادرة الكجكبية كاجبة حتى كلك لـ تفض المالحقة إلى حكـ ، كىذا النص مطمقان - 3
.  كالمطمؽ يجرم عمى إطالقو ما لـ يرد ما يقيده

 
فصدكر حكـ بعدـ مسؤكلية مف ضبط معو الشيء الممنكع أك الممنكع مف حيازتو النتفاء احد 
أركاف الجريمة بحقو كالقصد الجرمي مثالن ، أك تكافر مانع مسؤكلية أك قياـ عذر محؿ ، أك 

صدكر حكـ بالبراءة النتفاء أك عدـ كفاية األدلة أك صدكر قانكف عفك عاـ أك كفاة المحككـ عميو 
مف قانكف أصكؿ  (1/336)أثناء النظر في الدعكل ال يحكؿ دكف المصادرة حسب المادة 

 ، بؿ إف الكفاة بعد صيركرة الحكـ (2) 2001 لسنة 16المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ 
مف  (49/3)مبرمان ال تحكؿ دكف المصادرة إذا كاف الشيء ممنكعان حسب مقتضى نص المادة 

ال تأثير لمكفاة عمى المصادرة العينية "  بقكليا 1960 لسنة 16قانكف العقكبات األردني رقـ 
 . (3)فالحكـ يصدر في ىذه الحالة في مكاجية الكرثة " كعمى إقفاؿ المحؿ 

 
 

 --------------------------------
 .466+465يشجغ عاتك ، ص:  َظاو ذٕفٍك انًجانً - 1

 .2001 نغُح 16لإٌَ أصٕل انًذاكًاخ انجضائٍح األسدًَ انًؼذل سلى - 2

.  1960 نغُح 16لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ سلى - 3

، ككذلؾ قانكف العقكبات الفمسطيني 1937 لسنة 58أما بالنسبة لقانكف العقكبات المصرم رقـ 
 فقد كضع كؿ منيما المصادرة تحت عنكاف العقكبات التبعية أم كعقكبة 1936 لسنة 74رقـ 

أضافية كليس كتدبير احترازم ، كقد تـ تناكؿ المصادرة كعقكبة إضافية عند الحديث عف 



العقكبات الفرعية فال داعي لمتكرار ، كيرل الباحث انو كاف مف األجدر بالمشرع المصرم 
كالفمسطيني أف يقـك بالنص عمى المصادرة كتدبير احترازم إلى جانب ذكره لممصادرة كعقكبة 

. أضافية ، فال يكجد ما يمنع مف ذلؾ خصكصان أف أحكاميا مختمفة في كؿ منيا 
 

: الكفالة االحتياطية : ثانيًا 
 

الكفالة االحتياطية ىي إيداع مبمغ مف الماؿ أك سندات عمكمية أك تقديـ كفيؿ ممئ أك عقد تأميف 
. ضمانا لحسف سمكؾ المحكـك عميو أك تالفيا لجريمة أخرل

 
 عمى الكفالة 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (32)حيث نصت المادة 

: االحتياطية 
الكفالة االحتياطية ىي إيداع مبمغ مف الماؿ أك سندات عمكمية أك تقديـ كفيؿ مميء أك عقد - 1

  .تأميف ضمانان لحسف سمكؾ المحككـ عميو أك تالفيان ألية جريمة
يتضمف القانكف يجكز أف تفرض الكفالة لسنة عمى األقؿ كلثالث سنكات عمى األكثر ما لـ - 2

ًَو   .نصان خاصان
تعيف المحكمة في الحكـ مقدار المبمغ الكاجب إيداعو أك مقدار المبمغ الذم يجب أف يضمنو - 3

.    (1) عقد التأميف أك الكفيؿ عمى أف ال ينقص عف خمسة دنانير أك يزيد عمى مائتي دينار
 

مف قانكف العقكبات األردني في إحدل  (33)كيمكف فرض الكفالة االحتياطية حسب المادة رقـ 
 :الحاالت التالية

. في حالة الحكـ مف اجؿ تيديد أك تيكيؿ -1
 .في حالة الحكـ مف اجؿ تحريض عمى جناية لـ تفض إلى نتيجة -2

 إذا كاف ثمة مجاؿ لمخكؼ مف أف يعكد المحككـ عميو إلى إيذاء المجني عميو أك إفراد  -3
  .(2)أسرتو أك اإلضرار بأمالكيـ 

 

 --------------------------------
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كىذه الحاالت ال يجكز القياس عمييا أك التكسع فييا ألنيا كردت عمى سبيؿ الحصر ، فال مجاؿ 
مف اجؿ جريمة تكجب فرض  لفرضيا في حالتي كقؼ التنفيذ كحالة الحكـ عمى ىيئة معنكية



عقكبة المراقبة كىما حالتاف مف حاالت إنزاؿ تدبير الكفالة االحتياطية في بعض التشريعات 
 .األخرل كالتشريع السكرم 

 
تمغى الكفالة - 1"مف قانكف العقكبات األردني في الفقرة األكلى عمى انو  (34)كنصت المادة 

كفي حالة - 2 . تالفيو كيرد التأميف كيبرأ الكفيؿ إذا لـ يرتكب خالؿ مدة التجربة الفعؿ الذم أريد
،  ، فبالغرامات العكس تحصؿ الكفالة كتخصص عمى التكالي بالتعكيضات الشخصية فبالرسكـ

 . (1) " كيصادر ما يقبض لمصمحة الحككمة
 

منو عمى  (45)فقد نص في المادة  1936 لسنة 74أما بالنسبة لقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
،   إذا أديف شخص بجـر مف غير الجرائـ التي تستكجب عقكبة اإلعداـ فيجكز لممحكمة-1" انو 

بدالن مف أف تحكـ عميو بالعقكبة المقررة لذلؾ الجـر أك باإلضافة إلى تمؾ العقكبة، أف تكمفو 
، يتعيد فيو  ، بالمبمغ الذم تستصكبو إما بكفالة كفالء أك دكنيـ بتقديـ تعيد عمى نفسو

بالمحافظة عمى الطمأنينة العامة كبأف يككف حسف السيرة خالؿ المدة التي تعينيا كأف تقرر 
بيد أنو ال يجكز أف تتجاكز مدة .  ، أف كمفتو بتقديـ كفالء حبسو إلى أف يقدـ ىذا التعيد كالكفالء

 ، كال أف تتجاكز ىذه المدة مع مدة الحبس المقررة حبسو السنة الكاحدة بسبب عدـ تقديمو التعيد
 لممحكمة إذا خشيت كقكع ما -2 .أقصى مدة يجكز الحكـ عميو بيا دكف غرامة ، إف كجدت ،

يخؿ بالطمأنينة العامة أف تأمر المشتكي أك أم شاىد مف الشيكد في أية قضية جنائية أف يقدـ 
، يتعيد فيو بالمحافظة عمى  ، بالمبمغ الذم تستصكبو إما بكفالة كفالء أك دكنيـ تعيدان عمى نفسو

الطمأنينة العامة كبأف يككف حسف السيرة خالؿ المدة التي تعينيا كأف تقضي بحبسو مدة ال تزيد 
 2001كقد نص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  . عمى ثالثة أشير إذا لـ يفعؿ ذلؾ

عمى ىذا التدبير تحت مسمى حسف السمكؾ كأحد مقكمات التدابير االحترازية الشخصية ، فارتأل 
الباحث لعدـ التكرار كاإلطالة أف ال يبحث ىذا التدبير مرة أخرل كذلؾ ألنو سبؽ لمباحث التحدث 

 عمى 1937 لسنة 58عف تدبير حسف السمكؾ ، بينما لـ ينص قانكف العقكبات المصرم رقـ 
.  الكفالة االحتياطية كعقكبة إضافية كال كتدبير احترازم 

 
 --------------------------

.  1960 نغُح 16لإٌَ انؼمٕتاخ األسدًَ سلى - 1

: إقفال المحل : ثالثًا 
 



يقصد مف إقفاؿ المحؿ منع المحككـ عميو مف ممارسة ذات العمؿ الذم كاف يمارسو فيو قبؿ 
إنزاؿ ىذه العقكبة ، كعدـ السماح لو مف االستعانة مرة أخرل بظركؼ العمؿ في المحؿ كارتكاب 

 . (1)جرائـ جديدة ، كذلؾ عف طريؽ إقفاؿ المحؿ 
 

مف قانكف العقكبات  (35)المشرع األردني نص عمى إقفاؿ المحؿ كتدبير احترازم في المادة 
يجكز الحكـ بإقفاؿ المحؿ الذم ارتكبت فيو جريمة بفعؿ صاحبو  " 1960 لسنة 16األردني رقـ 

عممان ". أك برضاه لمدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى سنة ، إذا جاز القانكف ذلؾ بنص صريح
أف إقفاؿ المحؿ مف التدابير التي يمكف اتخاذىا حياؿ األشخاص االعتبارييف المسؤكلييف جزائيا ، 

 الكزارات ءكالمراد باألشخاص االعتبارييف كؿ نقابة أك شركة أك جمعية أك ىيئة معنكية ، باستثنا
 . (2)العامة 

 
 فقد نص عمى إغالؽ الشخص المعنكم 2010أما مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

يجكز الحكـ بإغالؽ الشخص المعنكم الذم - 1" منو بقكليا  (88)كتدبير احترازم في المادة 
مع مراعاة حقكؽ الغير حسف النية لمدة ال تزيد ارتكبت فيو الجريمة سكاء كانت جناية أك جنحة 

كيستتبع الغمؽ حظر مباشرة العمؿ - 2 . قانكنا  في األحكاؿ المنصكص عميياعف خمس سنكات
أك التجارة أك الصناعة نفسيا في محؿ الشخص المعنكم ذاتو سكاء كاف ذلؾ بكاسطة المحكـك 

 شخص أخر يككف المحككـ عميو قد أجر لو المحؿ أك نزؿ لو أمعميو أك احد أفراد أسرتو أك 
 شخص يككف لو حؽ عيني فيو أمعنو بعد كقكع الجريمة ، كال يتناكؿ الحظر مالؾ المحؿ أك 

  1937 لسنة 58أما بالنسبة لقانكف العقكبات المصرم رقـ  .(3)" إذا لـ تكف لو صمة بالجريمة 
فمـ ينص عمى إقفاؿ المحؿ كعقكبة كال كتدبير احترازم ، ككذلؾ فعؿ قانكف العقكبات الفمسطيني 

 .1936 لسنة 74رقـ 
 
 
  

--------------------------- 
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. 2010يششٔع لإٌَ انؼمٕتاخ انفهغطًٍُ نغُح - 3

 :حل الشخص المعنوي أو وقف نشاطو : رابعًا 
 



 أف حؿ الشخص المعنكم أك كقؼ نشاطو 2010أعتبر مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
حؿ الشخص - 1: منو كالتي نصت عمى أف  (23)عقكبة تبعية كليس تدبير احترازم في المادة 
عمى ذلؾ تصفية أمكالو كزكاؿ  ، كيترتب اإلطالؽ المعنكم يعني منعو مف مكاصمة نشاطو عمى

  . الحاالت المنصكص عمييا قانكنان  شخصيتو المعنكية بعد تماـ التصفية، كال يحكـ بو إال في
لمعنكم يعني حرمانو مف مزاكلة نشاطو لمدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى  اكقؼ الشخص- 2

 قانكنان  ، كال يحكـ بو إال في األحكاؿ المنصكص عمييا يمس ذلؾ بكجكده القانكني سنة دكف أف
(1) . 
 

:  حؿ الييئة المعنكية 
 

حيث .  اعتبر حؿ الييئة المعنكية أك كقفيا تدبير احترازم 1960 لسنة 16القانكف األردني رقـ 
أف حؿ الييئة المعنكية يعني إعداـ كجكدىا القانكني كميان بحيث تمحى مف عداد األشخاص 

.  المعنكية التي ترخص ليا الدكلة صراحة أك ضمنان بممارسة نشاطيا 
 

كما أنو يترتب عمى حؿ الييئة كبشكؿ إلزامي تصفية أمكاليا ،  كيفقد المديركف كأعضاء اإلدارة 
 عقكبات 38/2ـ  )ككؿ مسؤكؿ شخصيان عف الجريمة ، األىمية لتأسيس ىيئة مماثمة أك إدارتيا 

. ) 
  

كقد حدد المشرع األردني الحاالت التي يمكف فييا الحكـ بحؿ الييئة المعنكية حيث تنص المادة 
يمكف حؿ الييئات المذككرة في الحاالت التي : " مف قانكف العقكبات عمى ما يمي  ( 37) 

: أشارت إلييا المادة السابقة 
 
.  إذا لـ تتقيد بمكجبات التأسيس القانكنية . أ 
.  إذا كانت الغاية مف تأسيسيا مخالفة لمقكانيف أك كانت تستيدؼ في الكاقع مثؿ ىذه الغايات. ب
.  إذا خالفت األحكاـ القانكنية المنصكص عمييا تحت طائمة الحؿ . ج
.  إذا كانت أكقفت بمكجب قرار مبـر لـ تمر عميو خمس سنكات. د

 ---------------------------
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:  كقؼ الييئة المعنكية 
 



يقصد بالكقؼ عف العمؿ أف يحظر عمى الييئة المعنكية مباشرة نشاطيا المعتاد كيطاؿ ىذا 
كالييئات المعنكية . الحظر جميع أكجو كجكانب نشاطات الييئة التي حكـ بكقفيا عف العمؿ

المقصكدة ىي الييئات الخاصة كليست الحككمية، كيندرج ضمف الييئات المعنكية النقابات 
 عمى 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  ( 36)كالجمعيات أيضان ، كتنص المادة 

يمكف كقؼ كؿ نقابة ككؿ شركة أك جمعية ككؿ ىيئة اعتبارية ما خال اإلدارات العامة : " ما يمي 
إذا أقترؼ مديركىا أك أعضاء إدارتيا أك ممثمكىا أك عماليا باسميا أك بإحدل كسائميا جناية أك 

" .  جنحة مقصكدة يعاقب عمييا بسنتي حبس عمى األقؿ 
 

فباإلضافة إلى . كيالحظ أف الكقؼ عف العمؿ ىك جكازم لممحكمة كليس كجكبان أك إلزاميا 
مف قانكف العقكبات ، فإف  ( 74 )العقكبات التي تكقع عمى الييئات المعنكية بمقتضى المادة 

: جاءت مصدرة بعبارة (36)بإمكاف القاضي أك المحكمة أف تقضي بالكقؼ عف العمؿ، فالمادة 
..." . يمكف كقؼ "...
 

كلكي يمكف الحكـ بالكقؼ فإنو يتعيف أف تككف ىناؾ جريمة مف نكع الجناية أك الجنحة المقصكدة 
نقابة كانت أك  )المعاقب عمييا بالحبس مدة ال تقؿ عف سنتيف قد ارتكبت باسـ الييئة المعنكية 

، كقد ترتكب الجناية أك الجنحة المقصكدة مف قبؿ مدير الييئة أك مجمس  (....شركة أك جمعية 
نما بصفتيـ كمدراء أك  إدارتيا أك ممثمكىا أك عماليا كلكنيـ ال يرتكبكىا بصفتيـ الشخصية كا 
أعضاء أك ممثميف أك عماؿ لمشركة ، مثاؿ ذلؾ أف يقـك مدير الييئة أك أحد المدراء أك رئيس 
مجمس اإلدارة أك أحد أعضائيا بتزكيد إسناد عامة لحساب الشركة أك إسناد بقصد التيرب مف 

الضريبة أك الجمارؾ أك استخدـ أحد آالت أك أدكات الييئة أك سيارات الشركة في التيريب أك أف 
تككف الييئة المعنكية شركة طباعة مثالن كتقكـ بطباعة كتكزيع منشكرات تحض عمى القياـ 

. بعمميات ضد أمف الدكلة أك عمميات إرىابية
  

( 38)الكقؼ مؤقت كتتراكح مدتو بيف الشير كحد أدنى كسنتيف كحد أعمى كىذا كاضح مف المادة 
عقكبات ك جاءت تنص عمى أف يقضى بالكقؼ شيران عمى األقؿ كسنتيف عمى األكثر ، فال تممؾ 

المحكمة أك القاضي أف تنزؿ عف شير أك تزيد عمى السنتيف ، كاف فعمت فاف حكميا يككف 
. مخالفان لمقانكف 

 



كيككف الكقؼ لكافة أعماؿ الييئة كال يعبر مف األمر شيئان أف يحصؿ تبديؿ السـ الييئة أك 
اختمؼ مديركىا أك أعضاء إدارتيا ، كيحكؿ التنازؿ عف المحؿ شرط االحتفاظ بحقكؽ الغير ذم 

 .  (1)عقكبات أردني  (1/38)النية الحسنة مادة 
 

  فمـ ينص عمى حؿ الييئة المعنكية 1937 لسنة 58أما بالنسبة لقانكف العقكبات المصرم رقـ 
 لسنة 74أك كقفيا كعقكبة كال كتدبير احترازم ، ككذلؾ فعؿ قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 

1936  . 
 

 كبقانكف 1937 لسنة 58كيرل الباحث أنو كاف مف األجدر بقانكف العقكبات المصرم رقـ 
 أف ينص كؿ منيما عمى حؿ الييئة المعنكية أك كقفيا 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 

كما فعؿ قانكف العقكبات األردني الذم اعتبر حؿ الييئة المعنكية أك . كعقكبة أك كتدبير احترازم 
كقفيا تدبير احترازم ، أك كما فعؿ مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني الذم اعتبرىا عقكبة تبعية 

 .
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: األحكام العامة لمتدابير االحترازية : المطمب الثاني 
 

أف الغرض مف التدابير االحترازية ىك مكاجية الخطكرة اإلجرامية الكامنة في المجـر بغية القضاء 
عمييا ، كقد ذكر الباحث سابقان بأف مف شركط تطبيقو ىك ارتكاب جريمة سابقة كاحتماؿ إقدامو 
عمى ارتكاب جريمة تالية ، ىذا االحتماؿ مفيكـ عمى انو مجرد حكـ مستقبمي مكضكعو عالقة 
السببية ، تأتي ثمرة لعممية ذىنية جكىرىا استقراء العكامؿ السببية السابقة المتمثمة باألسباب 

الداخمية كالخارجية كتصكر القكانيف الطبيعية التي تحدد قكتيا السببية السابقة المتمثمة باألسباب 
الداخمية كالخارجية كتصكر القكانيف الطبيعية التي تحدد قكتيا السببية كترسـ اتجاه تطكر أثارىا 
ثـ تكقع النتيجة الجرمية التي ينتظر أف تتجسد فييا ىذه اآلثار ، فإذا كانت تصمح ىذه العكامؿ 
بداية لتسمسؿ سببي ينتيي بجريمة أمكف القكؿ بقياـ الخطكرة كشرط جكىرم الـز إليقاع التدبير 

،  (الفرع األكؿ)فمكؿ ما تقدـ ال بد مف التطرؽ إلى تطبيؽ كتنفيذ التدابير االحترازية . االحترازم 
 .(الفرع الثاني)ة مكأخيرا تكضيح كيفية انقضاء التدابير االحتراز

 
 :تطبيق وتنفيذ التدابير االحترازية : الفرع األول 

 
 في خضكعو لمبدأ الشرعية ، كىذا مبدأ أقرتو معظـ ةيتمثؿ أكؿ أحكاـ تطبيؽ التدابير االحترازم

التشريعات العقابية ، بالنظر إلى انو يطبؽ في الجرائـ عامة كعمى المجرميف كافة متى ارتأل 
المشرعيف األردني كالمصرم كالفمسطيني سكاء في المشركع أك في قانكف . المشرع ضركرة ذلؾ 

المطبؽ في غزة  لـ ينصكا عمى ذلؾ في قاعدة عامة مساكيا بينو كبيف العقكبة ، كما فعؿ غيرىـ 
 . (1)مف المشرعيف مثؿ المشرع السكرم 

 
كيختمؼ تنفيذ التدابير االحترازية عف تنفيذ العقكبات ، فالعقكبات ال تنفذ إال بصيركرة الحكـ 
مبرمان ، خالفان لما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمتدابير االحترازية التي تنفذ بمجرد الحكـ بيا دكف 

انتظار لصيركرة الحكـ مبرمان ، كىذا يرجع الختالؼ االعتبارات بيف تنفيذ العقكبة كتنفيذ التدابير 
االحترازية ، إذ طالما الغرض مف تنفيذ التدابير االحترازية ىك مكاجية الخطكرة الجرمية الكامنة 

. في شخص معيف فيجب تنفيذه بمجرد الحكـ بو 
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كلكف األمر قد يختمؼ إذا أجاز الشارع أف يجتمع التدبير بتدابير أخرل أك عقكبات ، فتدبير 
الحجز في مأكل احترازم ينفذ في الحاؿ أم بمجرد صدكر الحكـ بو دكف التفات إلى أم عقكبة 

أخرل أك أم تدبير احترازم أخر يمنعاف الحرية أك يقيدانيا ، أما التدابير االحترازية األخرل 
ذا اجتمعت  المانعة لمحرية أك المقيدة ليا فيي تنفذ بعد انقضاء تنفيذ العقكبات المانعة لمحرية ، كا 
تدابير احترازية مانعة لمحرية كأخرل مقيدة ليا بدء بتنفيذ األكلى عمى النحك التالي، الحجز في 

مأكل احترازم ثـ العزلة ثـ الحجز في دار التشغيؿ ، كينفذ تدبير اإلخراج مف البالد بحؽ 
األجانب المقيميف في البالد قبؿ أم تدبير احترازم أخر أك أية عقكبة مانعة مف الحقكؽ ، كتنفذ 
تدابير المنع مف مزاكلة احد األعماؿ كالحرماف مف حمؿ السالح كالكفالة االحتياطية بعد انقضاء 

تنفيذ العقكبات كالتدابير االحترازية المانعة لمحقكؽ ، كتنفذ سائر التدابير االحترازية المانعة 
لمحقكؽ أك العينية منذ اليكـ األكؿ الذم يصدر فيو الحكـ مبرمان كال مجاؿ الجتماع التدابير في 

. قانكف العقكبات األردني مع عقكبات أك تدابير أخرل بالنسبة لشخص كاحد 
 

كمف األحكاـ العامة في تنفيذ التدابير االحترازية أف ال تحسـ مدة التكقيؼ االحتياطي مف مدة 
 نصت عمى 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (41)التدبير االحترازم ، فالمادة 

نما ىك إجراء  خصـ ىذه المدة مف العقكبات المحككـ بيا فحسب ، الف التدبير ليس عقكبة كا 
يستيدؼ استئصاؿ خطكرة إجرامية مف الشخص كال يتحقؽ ىذا الغرض إذا تـ خصـ التكقيؼ 

. االحتياطي مف مدة التدبير االحترازم 
 

 ، فكفقان لنص المادة ةكمف األحكاـ العامة لمتدابير االحترازية جزاء مخالفة أحكاـ التدابير االحترازم
 ، بحيث انو يعاقب عمى كؿ مخالفة 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (39)

لألحكاـ السابقة بالحبس مف شير إلى ستة أشير كبغرامة تتراكح بيف خمس دنانير إلى مائة 
.  دينار 

 
ىذا النص يقرر إنزاؿ العقكبتيف الحبس كالغرامة بمعنى أف المحكمة ال تممؾ اختيار إحدل 
العقكبتيف ، إنما تممؾ الحبس بيف شير كستة أشير حسب قناعتيا ، كما تممؾ أنزاؿ عقكبة 

الغرامة بيف خمسة دنانير كمائة دينار ، كتكصؼ الجريمة ىنا بجنحة كذلؾ بسبب أف  
 
 

مف قانكف العقكبات  (22)جزاءاتيا مساكية مف حيث الحبس كالغرامة لما ىك مقرر في المادة 
. (1)األردني



 
يعاقب كؿ "منو عمى انو  (89) نص في المادة 2010كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

مف يخالؼ أحكاـ التدابير االحترازية المنصكص عمييا في ىذا الفصؿ بالحبس مدة ال تقؿ عمى 
 .  (2)" ستة أشير كبغرامة ال تزيد عمى خمسمائة دينار أردني

 
كتقع التدابير االحترازية خارج نطاؽ أسباب التخفيؼ ، ىذا األمر لـ يرد صريحان في القانكف، 

نما يستفاد مف الصيغة التي عكؿ عمييا المشرع في مجاؿ النصكص الخاصة بتخفيؼ العقاب،  كا 
 2010عقكبات أردني ، كبالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  (99،100)المكاد 

عمى أف المالحظ أف بعض التدابير قد جعميا المشرع بيف حديف  ، (148-140)في المكاد مف 
، األمر الذم يمكف المحكمة مف استعماؿ سمطتيا التقديرية في إيقاع التدبير ضمف الحدكد التي 
تراىا مناسبة ضمف الحديف األدنى كاألعمى بما يكفي لمكاجية الخطكرة اإلجرامية التي تنطكم 

 . (3)عمييا شخصية المحككـ عميو 
 
 فمـ  ينص عمى التدابير االحترازية 1937 لسنة 58أما بالنسبة لقانكف العقكبات المصرم رقـ  

كلـ يفرد ليا بابن أك فصؿن خاصان بيا كما ذكر الباحث سابقان ، كبالتالي ال يكجد أم حكـ مشابو 
.  أك أم مادة مشابية لما ذكره الباحث سابقان في ىذا الفرع 

 
 . 1936 لسنة 74كاألمر نفسو ينطبؽ عمى قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
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 :انقضاء التدابير االحترازية : الفرع الثاني 
 



.  مف التدابير االحترازية ىك مكاجية الخطكرة الجرمية كالقضاء عميياضمف المعمـك أف الغر
فالتدابير . كليذا يككف مف الضركرم استمرار تنفيذ ىذه التدابير حتى زكاؿ تمؾ الخطكرة 

االحترازية إذف تنقضي بانقضاء الخطكرة الجرمية كىذا ىك الطريؽ الطبيعي النقضائيا ، فيي 
: كلكف قد تنقضي التدابير االحترازية ألسباب أخرل ىي . تدكر معيا كجكدا كعدما 

 
 :  وفاة المحكوم عميو : أواًل 

 
مف المنطؽ أف يختمؼ تأثير أسباب االنقضاء في العقكبة عنو في التدبير االحترازم ، كاىـ 

أسباب انقضاء التدابير ىي كفاة المحككـ عميو ، ألنو بالكفاة تزكؿ الخطكرة اإلجرامية التي كانت 
كامنة في شخصو ، كسكاء كانت التدابير شخصية أـ عينية ، غاية ما في األمر أف كفاة 

المحككـ عميو ال يترتب عمييا انقضاء تدبير المصادرة العينية كال إقفاؿ المحؿ ، كما أف كفاة 
عقكبات  (2/92)مدير الشخص االعتبارم ال يؤثر عمى تدبير كقؼ ىذا الشخص أك حمو مادة 

 عمى كفاة المحكـك عميو كسبب 2001لـ ينص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة . أردني 
مف أسباب انقضاء التدابير ، كلكف نص عمى ذلؾ في قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

تنقضي العقكبة بكفاة المحككـ عميو " كالتي نصت عمى انو  (3/425) في المادة 2001 لسنة 3
 "(1) . 
 

أما تدبير الكفالة االحتياطية فينقضي بالكفاة ، الف غرضيا ىك كفالة حسف سمكؾ المحككـ عميو 
   .(2)الذم قد مات 

 
 : التقادم : ثانيًا 

 
مف  (341)كقد نص الشارع عمى قكاعد خاصة لتقادـ التدابير االحترازية ، إذ نصت المادة 

  في فقرتيا األكلى  2001 لسنة 16قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ رقـ 
 

------------------------------------- 
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أما قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني "  . التقادـ يحكؿ دكف تنفيذ العقكبة كتدابير االحتراز" 
تنقضي العقكبة كالتدابير االحترازية " منو عمى انو  (425) نص في المادة 2001 لسنة 3رقـ 

" . بالتقادـ 
 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ عمى أف مدة  (347)كما نصت المادة 
( 2/374)كقررت المادة  (1/347)التقادـ عمى التدابير االحترازية ثالث سنكات حسب المادة 

عمى أف التقادـ ال يبدأ إال منذ اليـك الذم يصبح فيو التدبير نافذا أك بعد تقادـ العقكبة التي تالـز 
ىذا التدبير بشرط أف ال يصدر عف القاضي قبؿ انقضاء سبع سنكات قرار يثبت أف المحكـك 
عميو ال يزاؿ خطران عمى السالمة العامة ، ففي ىذه الحالة يأمر أف يسار إلى تنفيذ التدبير 

 2001 لسنة 3كىذا بالضبط ما نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ . االحترازم 
مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية  (348)كنصت المادة . بفقرتييا  (430)في المادة 

ال ينفذ أم تدبير أصالحي اغفؿ تنفيذه سنة كاممة إال بقرار يصدر " األردني المعدؿ عمى انو 
 .  (1)" عف محكمة األحداث بناء عمى طمب النيابة العامة 

 
 عمى انو 2001 لسنة 3مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  (431)كما نصت المادة 

ال ينفذ أم تدبير أصالحي اغفؿ تنفيذه سنة كاممة إال بقرار يصدر عف المحكمة التي أصدرتو " 
 . (2 )"بناءن عمى طمب النيابة العامة 

 
التقادـ " مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني المعدؿ عمى أف  (2/341)كنصت المادة 

ال يسرم عمى العقكبات كالتدابير االحترازية المانعة مف الحقكؽ أك عمى منع اإلقامة كالمصادرة 
 .  (3)" العينية 

 
( 2/425) في المادة 2001 لسنة 3كىذا ما نص عميو قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

. منو 
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 :  العفو العام والعفو الخاص : ثالثًا 

  
األصؿ أف ال تأثير لمعفك العاـ أك لمعفك الخاص عمى التدابير االحترازية كبداللة أف النصكص 

 العقكبة ، قاصرة عمى العقكبات دكف التدابير ، كبداللة الفقرة الثالثة مف ءالخاصة بأسباب انقضا
 كالمتعمقة بالعفك العاـ ، فنصت 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (50)المادة 

ىذا فضالن عمى . الفقرة المذككرة عمى انو ال ترد الغرامات كالرسـك المستكفاة كاألشياء المصادرة 
عفائو مف  أف التدبير ىدفيا مكاجية الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخص المحككـ عميو ، كا 

 .  (1)العقكبة ال يستمـز الحيمكلة دكف تنفيذ التدبير لمكاجية خطكرتو اإلجرامية 
 

 فال تأثير لمعفك العاـ أك 2010كذلؾ األمر بالنسبة لمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 العقكبة ءلمعفك الخاص عمى التدابير االحترازية كبداللة أف النصكص الخاصة بأسباب انقضا

" مف المشركع كالتي تنص عمى انو  (168)قاصرة عمى العقكبات دكف التدابير ، كبداللة المادة 
  .(2)" ال ترد الغرامات كالرسـك المستكفاة كاألشياء المصادرة 

 
 :إعادة االعتبار : رابعًا 

 

 بالنسبة إلى المستقبؿ ، مما ينتج بالضركرة إلى ةتؤدم إعادة االعتبار إلى زكاؿ الحكـ باإلداف
إبطاؿ أثار حكـ اإلدانة بالنسبة لمعقكبة كالتدابير االحترازية التي قضي بيا ، كىذا األثر قاصر 

. عمى حالة ما إذا كاف الحكـ قد قضى بعقكبات إلى جانب التدابير االحترازية 
 

 مكلكف مف حكـ عميو بتدبير احترازم ال يجكز لو أف يطمب إعادة اعتبار عنو إذ التدبير االحتراز
 ال ينطكم عمى تحقير أك مساس بشخص المحككـ عميو كال – بالنظر إلى طبيعتو كأىدافو –

تتسـ بأثر أخالقي كبالتالي ال يككف لمف حكـ عميو بو مصمحة في أف يطمب إعادة االعتبار عنو 
كبداللة أف الشارع تقبؿ ىذه الحقيقة فنصكص إعادة االعتبار كافة تفترض أحكاـ بعقكبات ، 

كتفترض أف إعادة االعتبار مطمكبة عنيا ، بؿ أف مف قضي عميو بعقكبة كتدبير احترازم فمو أف 
يطمب إعادة االعتبار عف العقكبة دكف التدبير االحترازم ، كىذا ينطبؽ عمى كالن مف قانكف 

 . 2010 ك مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 1960 لسنة 16العقكبات األردني رقـ 
 ----------------------------------
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. 2010يششٔع لإٌَ انؼمٕتاخ انفهغطًٍُ نغُح -  2



:  والتدابير االحترازية تاألحكام العامة المشتركة بين العقوبا
 

 في حساب العقكبات 1960 لسنة 16مف قانكف العقكبات األردني رقـ  (40)خصصت المادة 
يكـ العقكبة أربع كعشريف ساعة ، "  عمى أف لكالتدابير االحترازية ، فنصت في فقرتيا األكؿ

أما الفقرة ". كالشير ثالثيف يكما كما جاكز الشير حسب مف يكـ إلى مثمو كفاقان لمتقكيـ الغريغكرم 
فيما خال الحالة التي يحكـ بيا عمى المكقكؼ أربع كعشريف ساعة " الثانية فنصت عمى انو 

.  (1)" يطمؽ سراحو قبؿ ظير اليـك األخير 
 

 فال يكجد نص مشابو 2010 ك 2001أما بالنسبة لمشركعي قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
. لمنص المذككر أعاله في قانكف العقكبات األردني 

 
 لـ ينص عمى التدابير 1937 لسنة 58كأخيرا ينكه الباحث إلى أف قانكف العقكبات المصرم رقـ 

االحترازية كلـ يفرد ليا بابن أك فصؿن خاصان بيا كما ذكر الباحث سابقان ، كبالتالي ال يكجد أم 
حكـ مشابو أك أم مادة مشابية لما ذكر سابقان في ىذا الفرع ، كاألمر نفسو ينطبؽ عمى قانكف 

 . 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 
 
 

تم بحمد اهلل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ----------------------------------------
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: خاتمة 
 

:  قسـ الباحث الخاتمة إلى نتائج كتكصيات 
  

:  نتائج : أوال 
 

نما تركيا لمفقو ، 1960 لسنة 16لـ يعرؼ قانكف العقكبات األردني رقـ  -1  العقكبة كا 
 ، 1937 لسنة 58ككذلؾ فعؿ المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ 

 ، كقانكف 2001كأيضا المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 . لـ يعرؼ العقكبة كتركيا لمفقو 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 

 
أكد مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني كقانكف العقكبات األردني كقانكف العقكبات  -2

المصرم كقانكف العقكبات الفمسطيني عمى مجمكعة مف المبادئ كالتي تشكؿ مجمكع 
خصائص العقكبة كالمككنة مف مبدأ شرعية العقكبة كشخصيتيا كقضائية العقكبة 

 .  كالمساكاة أماـ القانكف كتفريد العقكبة كتناسب العقكبة مع الجريمة المرتكبة 

  
اليدؼ األخير لمعقكبة ىك حماية الحقكؽ كالمصالح التي قدر الشارع جدارتيا بالحماية  -3

، كلكف العقكبة تسعى إلى إدراؾ ىذا اليدؼ عف طريؽ " مكافحة اإلجراـ"الجنائية ، أم 
أغراض قريبة ليا يعد تحقيقيا بمثابة الكسيمة إلى بمكغ ذلؾ اليدؼ ، كأغراض العقكبة 

معنكم كىك تحقيؽ العدالة ، كنفعي كىك الردع بنكعيو العاـ : يمكف ردىا إلى نكعيف 
. كالخاص 

 
ظيرت العديد مف النظريات الفمسفية كالمدارس الفقيية التي تتصؿ بالعقكبة مف حيث  -4

أساسيا العقمي كمبرراتيا االجتماعية كأسسيا الفكرية ، أىميا المدرسة التقميدية األكلى 
كالمدرسة التقميدية الجديدة كالمدرسة الكضعية كالمدارس التكفيقية ، كحركة الدفاع 

 .االجتماعي 

 
 العقكبات إلى 1936 لسنة 74لـ يقسـ المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات رقـ  -5

أصمية كفرعية ، حيث كاف األجدر بو أف يقسـ العقكبات إلى أصميو كفرعيو ، ألف لكؿ 



منيما كظيفة كخصائص مختمفة عف األخرل ، كلكف في النياية يكمؿ كؿ منيما األخر 
. 

 
تقسـ العقكبات إلى أقساـ كأنكاع حسب الجية التي ننظر بيا إلييا ، كلكف النظرة  -6

كمنيا قانكف العقكبات األردني كمشركع - الشائعة كالتي تعتمدىا معظـ التشريعات 
كتقسيمات شمكلية لمعقكبات، - قانكف العقكبات الفمسطيني كقانكف العقكبات المصرم 

تقسـ العقكبات إلى عقكبات أصمية كعقكبات فرعية ، أما قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
نما نص عمييا تحت عنكاف العقكبات بشكؿ عاـ 1936 لسنة 74  .  فمـ يقسميا كا 

 
ككذلؾ ، إف الدعكل الجنائية ال تنقضي إال بصدكر حكـ بات إما بالبراءة أك باإلدانة  -7

تنقضي العقكبة بتنفيذىا عمى المحككـ عميو ، كلكف الدعكل الجنائية قد تسقط قبؿ ذلؾ 
إما ألسباب ال تمس بالكجكد القانكني لحكـ اإلدانة ، غاية ما في األمر أف تأثيرىا 
يقتصر عمى االلتزاـ بتنفيذ العقكبة فينييو ، كبناءان عميو فاف الحكـ يبقى قائما منتجان 
جميع أثاره عدا االلتزاـ السابؽ ، كمف ثـ تسقط العقكبة أك يمتنع تنفيذىا أك يؤجؿ 

- 2كفاة المحككـ عميو ، - 1: صدكرىا ألسباب تتعمؽ بتنفيذ العقكبة ، كاألسباب ىي
العفك الخاص ، في حيف أف البعض األخر مف األسباب يمس الكجكد - 3التقادـ ، 

القانكني لحكـ اإلدانة فيزيمو فيصبح المحكـك عميو في كضع شخص لـ يحاكـ كلـ يدف 
، كبالتالي تزكؿ جميع أثار الحكـ بما فييا االلتزاـ بتنفيذ العقكبة ، كأسباب زكاؿ الحكـ 

إعادة االعتبار ، كيضاؼ إلى أسباب سقكط - 2العفك العاـ، - 1: باإلدانة ىي 
صفح الفريؽ المتضرر كىك مذككر في القانكف - 1: األحكاـ الجزائية سببيف ىما 

كقؼ التنفيذ كىك مذككر في مشركع قانكف العقكبات - 2. 1960 لسنة 16األردني رقـ 
  .1937 لسنة 58 كقانكف العقكبات المصرم رقـ 2001الفمسطيني لسنة 

 
يرجع الفضؿ في اكتشاؼ التدابير االحترازية كصكرة مستحدثة لمجزاء الجنائي إلى  -8

مجيكدات المدرسة الكضعية كيمكف القكؿ أف كال مف العقكبة كالتدابير االحترازية 
تمثالف اليـك قكاـ فكرة الجزاء الجنائي ، فيما تكمالف أحداىما األخرل كال يتصكر أف 

 .يقـك نظاـ عقابي عمى تجاىؿ أحداىما

 



 بالتدابير االحترازية بصكرة مستقمة 1960 لسنة 16أخذ قانكف العقكبات األردني رقـ  -9
عف العقكبات ، كلكنيا مكممة ليا ، كبذلؾ يككف قد اخذ باالتجاىات التشريعية الجنائية 

 .الحديثة التي أخذت بالتدابير االحترازية إلى جانب العقكبات 

  
 لـ يفرد باب أك 1937 لسنة 58المشرع المصرم في قانكف العقكبات المصرم رقـ  -10

فصالن لمتحدث عف التدابير االحترازية بصكرة مستقمة كمنفصمة عف العقكبات كما فعؿ 
نظيره األردني كالفمسطيني في المشركع باإلضافة إلى العديد مف التشريعات الحديثة 
األخرل التي أخذت بالتدابير االحترازية إلى جانب العقكبات ، كلكنو اكتفى بذكر 

 .العقكبات كتقسيميا إلى عقكبات أصمية كأخرل تبعية 

 
 عمى 2010 نص المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  -11

التدابير االحترازية كخصص ليا فصالن لمتحدث عنيا ، فمـ يكتفي بالنص عمى العقكبات 
كالتي قسميا إلى عقكبات أصمية كعقكبات تبعية ، كبالتالي أخذ باالتجاىات التشريعية 
الجنائية الحديثة التي أخذت بالتدابير االحترازية بصكرة مستقمة كفي نفس الكقت مكممة 

 . إلى جانب العقكبات 

 
 عمى التدابير االحترازية ، 1936 لسنة 74 لـ ينص قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  -12

 .كاكتفى بذكره لمعقكبات بشكؿ عاـ 

 
 كمشركع قانكف العقكبات 1937 لسنة 58 نص قانكف العقكبات المصرم رقـ  -13

 عمى عقكبة الحرماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا ، كلكف ىناؾ 2010الفمسطيني لسنة 
فرؽ ميـ بيف ما نص عميو كؿ منيما ، حيث أف األكؿ حصر ىذه العقكبة في الجنايات 

كلـ يحدد مدة لمحرماف مف ىذه الحقكؽ بؿ عمى العكس جعميا مؤبدة بالنسبة لعقكبة 
األشغاؿ الشاقة كلـ يحدد مدة لباقي العقكبات ، أما الثاني فانو نص عمى ىذه العقكبة 
بالنسبة لمجنايات كالجنح عمى حد سكاء كحدد مدة الحرماف مف الحقكؽ المذككرة أعاله 

أما بالنسبة لقانكف . بعشر سنكات بالنسبة لمجنايات كخمس سنكات بالنسبة لمجنح 
 فانو لـ ينص عمى عقكبة الحرماف مف بعض 1960 لسنة 16العقكبات األردني رقـ 

 لسنة 74الحقكؽ كالمزايا ، كأيضا المشرع الفمسطيني في قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 .  المطبؽ في غزة لـ ينص عمى ىذه العقكبة 1936

 



قسـ كالن مف قانكف العقكبات األردني كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني التدابير  -14
 :االحترازية إلى قسميف ىما 

 

التدابير االحترازية الشخصية كىي تمس شخص المجـر ، كمصالحو األساسية ، كلقد . أ
 التدابير االحترازية الشخصية كىي 2010ذكر مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

الحجز القضائي في مؤسسة نفسية ، الكضع القضائي في مؤسسة عالجية ، : كاألتي 
سقاط الكالية أك الكصاية أك القكامة كميا أك  كالمنع مف ممارسة مينة أك نشاط أك فف ، كا 
بعضيا ، التعيد بحسف السمكؾ ، المنع مف إصدار شيكات، المنع مف استعماؿ بطاقة 
الكفاء ، إلغاء رخصة القيادة مع حظر إصدار رخص جديدة لمدة ال تزيد عف خمس 
سنكات ، حظر حيازة أك حمؿ سالح مما يخضع لمترخيص لمدة ال تزيد عف خمس 

أما قانكف العقكبات األردني فمـ يذكر إال تدبير الحجز في مأكل احترازم ، . سنكات 
كالحجز في دار تربية األحداث المنصكص عميو في نفس القانكف كلكف ضمف الباب 

العاشر الذم يتحدث عف جرائـ التسكؿ كالسكر كالمقامرة كليس ضمف التدابير االحترازية 
.   ، كفي رأيي كاف مف األجدر بالمشرع األردني أف يضعو ضمف التدابير االحترازية 

 

التدابير االحترازية العينية ىذا الصنؼ مف التدابير يقع عمى األشياء كال يصيب . ب
المصادرة : األشخاص إال بصكرة غير مباشرة ، كقكامو حسب قانكف العقكبات األردني 

. العينية ، الكفالة االحتياطية ، إقفاؿ المحؿ ، ككقؼ ىيئة اعتبارية عف العمؿ أك حميا 
المصادرة العينية ، إغالؽ الشخص : كفي مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني قكامو 

. المعنكم 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :توصيات : ثانيًا 



   
معظـ قكانيف العقكبات في العالـ لـ تعرؼ العقكبة كالتدبير االحترازم كمف ضمنيا  -1

قانكف العقكبات األردني كالمصرم كمشركع قانكف العقكبات الفمسطيني كيرل الباحث أنو 
مف األفضؿ تعريؼ العقكبة كالتدبير االحترازم في القانكف كذلؾ لعدة أسباب أىميا 

كفي دكرنا نعرؼ . تكضيح جكىر كعناصر كؿ منيما ، كعدـ تركو لمفقو كاالجتياد 
العقكبة بأنيا الجزاء المقرر بنص القانكف كالذم يصدر بو حكـ قضائي ضد الشخص 

كما . مرتكب الفعؿ المعاقب عميو بنص القانكف كذلؾ العتدائو عمى حؽ محمي قانكنان 
كنعرؼ التدابير االحترازية بأنيا جزاء جنائي يتمثؿ بمجمكعة مف اإلجراءات كالكسائؿ 
المنصكص عمييا قانكنان التي تنفذ جبران عمى الجاني كيصدر بيا حكـ قضائي لمكاجية 
الخطكرة اإلجرامية الكامنة في شخص المجـر سكاء بإجراءات سابقة عمى كقكع الجريمة 
 .لتفادم حدكثيا أك إجراءات الحقة ليا لمنع المجـر مف معاكدة جرمو المرتكب مستقبالن 

 

مف الصعب اإلدالء برأم قاطع حكؿ عقكبة اإلعداـ ، فيي مسألة تخص المشرع  -2
بالدرجة األكلى كتتكقؼ أصالن عمى مجمكعة المبادئ كالقيـ االجتماعية كالدينية 

كاألخالقية التي تحكـ المجتمع لحظة التشريع ، كبالتالي فاف كجكد عقكبة اإلعداـ في 
ظؿ مجتمع مسمـ كمجتمعنا أمر ال يمكننا االستغناء عنو خصكصان أف تشريعنا 

اإلسالمي الحنيؼ أشار إلى أف القاتؿ يقتؿ ، كبالتالي حث عمى عقكبة اإلعداـ بحؽ 
الشخص القاتؿ ، كبالتالي يرل الباحث انو يتكجب اإلبقاء عمى عقكبة اإلعداـ في 
فمسطيف كلكف مع كجكد ضكابط كضمانات عند محاكمة المتيـ كعند تنفيذ عقكبة 

 .اإلعداـ ، حتى ال يعدـ شخص برمء 

 
يعد عدـ نص المشرع الفمسطيني عمى عقكبة االعتقاؿ المؤبد أك المؤقت في مشركع  -3

قانكف العقكبات الفمسطيني نقص يجب عمى المشرع تداركو كالنص عمى ىذه العقكبة 
 .في مشركع قانكف العقكبات 

   
 ، 2001كاف األجدر بالمشرع الفمسطيني في كالن مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  -4

 أف يذكر كما فعؿ نظرائو المشرعيف األردني 1936 لسنة 74كقانكف العقكبات رقـ 
كالمصرم حاالت أك أسباب انقضاء العقكبة في مشركع قانكف العقكبات ككذلؾ في 

مف  (9) ، كأف ال يكتفي بنص المادة 1936 لسنة 74قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 كالتي نصت عمى حاالت 2001 لسنة 3قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 



أم - انقضاء الدعكل الجزائية ، حيث أف ىذه المادة تتكمـ عف انقضاء الدعكل الجزائية 
، كليس ذات - أنيا إجراءات طابعيا شكمي تدخؿ ضمف قانكف اإلجراءات الجزائية 

طابع مكضكعي تتكمـ عف انقضاء العقكبة ، كبالتالي تضمينيا حالة انقضاء العقكبة 
 . لكفاة المحككـ عميو 

 

 كفؽ بالنص عمى عقكبة العمؿ 2010أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  -5
لممصمحة العامة ، ألف ىذه العقكبة مف العقكبات المفيدة لممجتمع كلممحككـ عميو ، 

فتساىـ في بناء المجتمع كتقديـ خدمات عامة أفضؿ ، كتنمي مقدرة المحكـك عميو في 
أعماؿ مفيدة لو كخبرة عممية كتعميمية عمى حد سكاء، كفي نفس الكقت يستفيد ىك كيفيد 

مجتمعو بالكقت بدالن مف إضاعتو كراء القضباف ، خصكصان كأف اليدؼ األساسي 
كاف األجدر بقكانيف  ؼلمعقكبة في التشريعات الحديثة ىك إصالح كتأىيؿ الجناة ،

العقكبات المصرم كاألردني كالفمسطيني المطبؽ في غزة أف يحذك حذك مشركع قانكف 
 . بالنص عمى ىذه العقكبة 2010العقكبات لسنة 

 

أف عقكبة العزؿ مف الكظائؼ العامة ىي مف العقكبات الميمة كالرادعة لفئة ميمة كذات  -6
تأثير في المجتمع ، كيجب في نفس الكقت أف يفرد ليا عقكبة خاصة في ىذه الفئة 
لتراعي طبيعة العمؿ الكظيفي ، كبالتالي حسنان فعؿ كؿ مف مشركع قانكف العقكبات 

 بالنص عمى 1937 لسنة 58 كقانكف العقكبات المصرم رقـ 2001الفمسطيني لسنة 
 كقانكف 1960 لسنة 16ىذه العقكبة ، ككاف األجدر بقانكف العقكبات األردني رقـ 

 . النص عمى ىذه العقكبة 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 

 
 كاف أكثر تكفيقان في نصو عمى 2010أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  -7

عقكبة الحرماف مف بعض الحقكؽ كالمزايا ، بحيث انو جعميا في الجنايات كالجنح كحدد 
لكؿ منيا مدة محددة لمحرماف مف الحقكؽ فمف غير المعقكؿ أف يبقى الشخص طكاؿ 

حياتو يعاني مف حرماف الحقكؽ بسبب الجريمة التي ارتكبيا كخصكصان كاف التشريعات 
. الحديثة كالمعاصرة تيدؼ مف كراء العقكبة في األساس إلى إصالح كتأىيؿ الجناة 

 كقانكف 1960 لسنة 16كيرل الباحث أنو يجب عمى قانكف العقكبات األردني رقـ 
 النص عمى ىذه العقكبة ألف عدـ النص 1936 لسنة 74العقكبات الفمسطيني رقـ 

 . عمييا يعد بمثابة نقص في التشريع يجب تداركو 

 



كاف األجدر بالمشرع المصرم كاألردني كالفمسطيني أف يشيركا إلى عقكبتي تحديد  -8
اإلقامة كمنع اإلقامة ، كما فعؿ المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات 

 ، حيث حسنان فعؿ المشرع الفمسطيني بنصو عمى ىاتيف 2010الفمسطيني لسنة 
 فالعقكبتيف ، كلكف في تقديرم كاف مف األفضؿ لك قاـ بنص عمى ىاتيف العقكبتي
كعقكبة كاحدة الف ىاتيف العقكبتيف مرتبطتاف ارتباطان قكيان ببعضيما البعض فيما 

يتحدثاف عف نفس المكضكع ، كفي رأيي انو ال مجاؿ لفصميما عف بعض بحيث تصبح 
العقكبة كما ذكرت سالفان بعقكبة تحديد اإلقامة كمنعيا ، كما كاقترح عمى المشرع 

الفمسطيني أف يقـك بتحديد مف ىك المقصكد بيذه العقكبة األجنبي أـ المكاطف المحمي أـ 
كمييما ، كاف يحصر ىذه العقكبة بجرائـ محددة كمعينة بحيث ال يفتح المجاؿ لكي 

 . يحكـ بيذه العقكبة كمما كاف ىناؾ حكمان بجناية أك بجنحة 

 
يمكف الجمع بيف تدبيرم الحجز القضائي في مؤسسة نفسية كالكضع القضائي في  -9

 في 2010مؤسسة عالجية المذككريف في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 
 .تدبير احترازم كاحد كىك كما أطمؽ عميو المشرع األردني الحجز في مأكل احترازم 

 

عمى المشرع الفمسطيني أف يضيؼ إلى التدابير االحترازية تدبير كضع المحككـ عميو  -10
تحت مراقبة الشرطة في جرائـ محددة كلفترة محددة يبينيا المشرع ، كال ننسى أف ننكه 
إلى أف المشرع المصرم تناكؿ ىذا التدبير كلكف عمى شكؿ عقكبة إضافية ، كال اعتقد 
انو كفؽ في ذلؾ ألف كضع المحككـ عميو تحت مراقبة الشرطة ىك تدبير احترازم كذلؾ 
ألنو يكاجو الخطكرة اإلجرامية لممحككـ عميو خكفان مف ارتكابو لجريمة ما في المستقبؿ 
مما يككف رادعان حقيقيان لممحككـ عميو كفي نفس الكقت مراقبان لو ، فمكاجية الخطكرة 

 .اإلجرامية ىك اليدؼ األساسي لمتدابير االحترازية

 

 يجب أف يتـ إقرار قانكف العقكبات الفمسطيني لتكحيد النظاـ العقابي في فمسطيف  -11
كتحقيؽ االستقرار القانكني ، فنحف في أمس الحاجة إلى قانكف عقكبات يجارم التطكر 
الحاصؿ خصكصان عمى الجرائـ ، بحيث يستطيع أف يغطي كافة الجرائـ كيعطي العقاب 

المناسب ليا ، ليصبح نظاـ العقكبة في فمسطيف كامالن متكامالن يغطي جميع جكانب 
العقكبة ، كأيضا يحقؽ العدالة في المساكاة بيف أفراد المجتمع الفمسطيني ، فمف غير 

المعقكؿ أف يككف ىناؾ فرؽ كاضح بيف طبيعة األفعاؿ المجرمة كمقدار العقكبة المقررة 
بيف المطبؽ في غزة كالمطبؽ في الضفة الغربية ، كمف ثـ يجب إلغاء قانكف العقكبات 



 الذيف 1936 لسنة 74 كقانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 1960 لسنة 16األردني رقـ 
أصبحا في كقتنا الحاضر ال يجارياف التطكرات الحاصمة في الجرائـ كأيضا فييما العديد 
مف النكاقص التي يجب استكماليا أك النص عمييا ، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف خطة 

ىذيف القانكنيف في معالجة بعض المكضكعات غير منطقية فقد نص عمى الجزاء 
 . الجنائي قبؿ الجريمة 
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