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 السقجمة 

جيخ االدلة وتخجيح عادة تشص القؾانيؽ الجدائية عمى صالحيات تسشح الى محاكؼ السؾضؾع بغية تق      
، وتحجيج العقؾبة التي تشدل عمى السجان او السجخم سؾاء كانت العقؾبات مقيجة لمحخية بعزيا عمى بعض

، وتتزسؽ اكثخية نرؾص االندب مشيا غخامة وكيفية اختياركالحبذ والدجؽ او تخد عمى الحمة السالية كال
جة لمحخية قانؾن العقؾبات حجودا اعمى وادنى لمعقؾبة كسا وتخيخ قاضي السؾضؾع بيؽ االخح بالعقؾبة السقي

وىحا االفق القانؾني الؾاسع الحي يزعو السذخع بيؽ يجي قاضي السؾضؾع يدسى  اوالغخامة او بكمتييسا،
 .بالدمظة التقجيخية لمسحكسة

ان الدمظة التقجيخية السسشؾحة الى قاضي السؾضؾع يتؼ مسارستيا مؽ خالل حالة ذىشية ذاتية تشبع مؽ         
ضسيخ القاضي الحي يشبغي ان يتدؼ بالشقاء ومؽ تفكيخ يشظمق مؽ السشظق اساسا لو حيث يكذف الحكيقة مؽ 

ظة التقجيخية تعبخ عؽ حخية القاضي ، بسعشى اخخ ان الدمالستؾفخة امامو والحكؼ بسقتزاىا خالل تقييسو لالدلة
ؽ تقجيخه لالدلة وتحجيجه السشغسة بسؾجب نرؾص قانؾنية كي يختار وفقا لزسيخه وعمسو ما يخاه عادال حي

، وان يعخف ؾرة ىحه الدمظة الى جانب اىسيتيا، ومع ذلػ يشبغي عمى قاضي السؾضؾع ان يجرك خظلمعقؾبة
العجالة التي ابتغاىا السذخع حيشسا مشح تمػ الدمظة التقجيخية  كيف يدتخجميا وايؽ ومتى يسارسيا لتحقيق

وقج وضع السذخع وسائل قانؾنية تداعج قاضي السؾضؾع في استعسال سمظتو  وقششيا في نرؾص قانؾنية ،
التقجيخية اال انو ورغؼ الحجؼ الكبيخ ليحه الدمظة فأنيا ليدت مظمقة بل انيا مختبظة بحجود دنيا وعميا محجدة 

 .الشص القانؾني وتخزع ايزا لخقابة محكسة التسييدفي 

، حيث ان السحاىب الحخة في التذخيع وسعت مؽ سمظات محاكؼ سية ىحا البحث في اىسية متغيخاتووتكسؽ اى
السؾضؾع التقجيخية حيث ان السذخع العخاقي ومؽ خالل القؾانيؽ الجدائية وعمى رأسيا قانؾني العقؾبات واصؾل 

صؾل السحاكسات الجدائية (( مؽ قانؾن إٕٓ-ٕٗٔ، فالسؾاد ))ية اخح بالسحىب الحخاكسات الجدائالسح
جاتو اعظت الدمظة لمسحكسة في مدألة تقجيخ االعتخاف والذيادة وتقييؼ كافة محاضخ التحقيق ومدتش العخاقي

(( ٕٕٔدة ))، ومع ذلػ ان الدمظة السسشؾحة لمسحكسة ليدت مظمقة حيث ان الساوبشاء قشاعتيا الصجار الحكؼ
قيجت تمػ الدمظة وذلػ بعجم جؾاز استشاد الحكؼ عمى دليل او ورقة لؼ يظخح لمسشاقذة ولؼ يتؼ االشارة اليو في 
محزخ الجمدات وكحلػ عجم الجؾاز الحكؼ بشاءا عمى العمؼ الذخري لمقاضي وان مانص في تمػ السادة 
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حكسة التسييد مسارسة رقابتيا لشقض القخارات تعتبخ قيجا عمى الدمظة التقجيخية لقاضي السؾضؾع وتتيح لس
  .السدتشجة عمى الدمظة التقجيخية لمقاضي وفييا تجاوز عمى تمػ الدمظة

اسئمة صعبة تؾاجو الباحثيؽ في مؾضؾع سمظة القاضي الجؾاب عمى في البحث ويتسحؾر اشكالية          
عخاقي اطمق يج قاضي السؾضؾع في تذجيج العقؾبة ىل ان التذخيع العقابي ال التقجيخية في تذجيج العقؾبة وىي:

جسيع الحاالت السذابية مع عامل قاضي السؾضؾع توىل يشبغي ان ي ؟ ام ال ؟ وماىي دواعي تذجيج العقؾبة
نتظخق الى كيفية ركؾن السعخوضة عميو بشدق واحج ؟؟ وفي محاولة لالجابة عمى ىحه االسئمة الرعبة سؾف 

الستيؼ ونعخض مؾاد قانؾن العقؾبات  التذجيج معلى بالغخوف التي تجعؾ امحكسة السؾضؾع الى االخح 
 .والشرؾص العقابية في بعض القؾانيؽ االخخى 

( مؽ قانؾن العقؾبات العخاقي ىحه الرالحيات ٗٗٔو ٕٖٔو ٖٔٔو ٖٓٔوقج تزسشت السؾاد )        
قي بأنو اليسكؽ ترؾر جسيع الحاالت والدمظات التقجيخية لقاضي السؾضؾع وتعتبخ اعتخافا مؽ السذخع العخا

، وان قاضي السؾضؾع ىؾ االقخب الى الؾاقعة وعخوف ومالبدات كل قزية عمى حجى واالحاطة بكل االمؾر
الجخمية وىؾ السظمع عمى السذاركيؽ فييا ومختكبييا عميو فيؾ االقجر عمى تحجيج العقؾبة ومخاعاة عخوف 

يتبشى مشيج التحميل الؾصفي البحث مشيجية عام فان  وبذكل .لتخفيفالجخيسة سؾاء كانت باتجاه التذجيج او ا
الى التعخف عمى طبيعة االجخاءات التي تتخحىا محكسة السؾضؾع حيؽ استخجام سمظتيا وييجف  لسؾاد القانؾن 

التقجيخية لتذجيج العقؾبة وكحلػ معخفة صالحيات قاضي السؾضؾع في تذجيج العقؾبة بحق الستيسيؽ والتعخف 
دور الدمظة القزائية الستسثمة في محكسة السؾضؾع حيؽ تقجيخ العقؾبات بحق الستيسيؽ بعج تقييؼ  عمى

 .الغخوف السحيظة بالجخيسة واالدلة الستحرمة مشيا

، حيث تزسؽ السبحث االول مخاحل تظؾر مفيؾم تقجيخ العقؾبة مباحث وقج قدسشا البحث الى ثالثة         
لى تعخيف وخرائص عخوف الجخيسة وتأثيخ الغخوف عمى وصف الجخيسة في الساضي والحاضخ اضافة ا

اما في السبحث الثاني فقج بحثشا في انؾاع الغخوف السحيظة بالجخيسة واسباب تذجيج العقؾبة مؽ اسباب عامة 
وخاصة وتظخقشا الى سمظة قاضي السؾضؾع في تذجيج العقؾبة وحجود سمظة قاضي السؾضؾع واستخجام 

جؾد الغخوف السذجدة، اما السبحث الثالث فقج خررشاه لبحث مرادر سمظة قاضي الدمظة حيؽ و 
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السؾضؾع في تذجيج العقؾبة مؽ قانؾن ومباديء الذخيعة االسالمية والعجالة والدؾابق القزائية وتظخقشا اخيخا 
 ة قاضي السؾضؾع في تذجيج العقؾبة.الى الخقابة التسييدية عمى سمظ

عجد مؽ االستشتاجات والسقتخحات حاولشا خالليا عخض مخترخ عؽ ما تؾصمشا  ىوفي الخاتسة تؾصمشا ال 
اليو خالل البحث والتقري لالجابة عمى االسئمة التي تزسشتيا اشكالية البحث ىحا، وقج اعتسجنا عمى عجة 

 يفو مخاجع ومرادر واستفجنا كثيخا مؽ التظؾر التكشؾلؾجي عبخ استخجام ماكشة البحث عمى شبكة االنتخنيت 
 ءازعا و  فخ ذسلا تاغحالم ثيح ؽم ةيقخ تلا ثؾ حب صؾ رخب ةعبتسلا تاقايدلاو  دو جحلاب اشمد تلا احى لك
 ءار و  ؽم هللاو ةيقخ تلا ثؾ حبل ىمثسلا ةغيرلا ىلا لؾ صؾ مل وتاحفص دجعو  ثحبمل ماعلا راطالاو  ةذقاشسلا ةشجل
  . جرقلا
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 االول  السبحث
 هاوتقجيخ  معقهبةمخاحل تطهر مفههم العخوف السذجدة ل 

 مخاحل تظؾر مفيؾم العقؾبة تاريخيا في الساضي والحاضخ حيث خررشا لحلػ  السبحثنتشاول في ىحا       
االول لتعخيف عخوف  فخعيؽكسا ونبحث في تعخيف وخرائص عخوف الجخيسة في  فخعيؽكؾنا مؽ متمظمبا 

 باسياب. خرائصالى خسدة  الفخعىحا  نذيخ فيالجخيسة والثاني لخرائص عخوف الجخيسة و 
 االول  السطمب

 مخاحل تطهر مفههم تقجيخ العقهبة 
االول مفيؾم تقجيخ العقؾبة في الساضي وتاريخ  عالفخ بحيث نتشاول في  فخعيؽالى  السظمبقدسشا ىحا       

الثاني فشتظخق الى مفيؾم تقجيخ العقؾبة في الحاضخ والسجارس التي  الفخعبجء مفيؾم تقجيخ العقؾبات اما في 
 تبشت السفيؾم بذكمو الحجيث.

 االول  الفخع
 مفههم تقجيخ العقهبة في الساضي 

القخن الثامؽ عذخ حيث ساد في ىحا الؾقت وفي أعقاب الثؾرة إلى  تقجيخ العقؾبةيخجع تاريخ بجء        
الفكخية فكخة الدياسة العقابية، حيث كانت الدياسة في تقجيخ العقاب شجيجة وقاسية فاتدست العقؾبات بالقدؾة 

لؾاقع حيشيا ووسائل التعحيب التي تخافق تشفيحىا دون الشغخ إلى مقجار المحة السقتخفة مؽ الجخيسة ومقجار األلؼ ا
في الجخيسة اإليظالي  خرائياالعمى الجاني مؽ وجية نغخ الفقياء في ىحا الؾقت وفي ىحه السجة عيخ 

صخامة في اطخوحتو حؾل الجخائؼ والعقؾبات ، وىاجؼ بيکاريا (ٜٗٚٔ-ٖٛٚٔ)بيكارياماركيد سيداري 
م إنسا يختكب الجخيسة بعج السجخم لمجخيسة حيث قال أن السجخ  الرتكابالعقؾبات وقدؾتيا، وأعمؽ عؽ نغخية 

مؾازنة يجخييا بيؽ المحة التي يحرل عمييا وبيؽ األلؼ الحي قج يتعخض لو بتؾقيع العقاب عميو وحريمة ىحه 
 :(ٔ)(السؾازنة ىي سبب الجخيسة الحي يجفع الجاني إلى ارتكاب جخيستو

جخيستو وبيؽ العقاب  اقتخافمؽ  المحة التي يحرل عمييا السجخم ؽيورأى بيكاريا أنو ال بج مؽ وجؾد تشاسب ب
السظبق عميو ويعشي التشاسب ىشا زيادة العقاب عؽ حج المحة ولكؽ ال يجب أن تديج العقؾبة عؽ الغخض 

                                                           
(1)

 ٜٛ،صٕٜٚٔ، أصؾل الدياسة الجشائية، دار الشيزة العخبية،.رأحسج فتحي سخو  
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ال بج مؽ السداواة بيؽ السجخميؽ  أنو تقذعخ مشو األبجان،  أصبحت العقؾبة تشكية وتعحيب السظمؾب مشيا وإال
ذلػ أن يحجد  ومقتزىواستبجادىؼ حتى يسكشو الذعؾر بالعجالة،  تحكؼ القزاة استبعادوذلػ حتى يسكشو 

جون لعقؾبة القانؾن عشاصخ الجخيسة وأن يحجد العقاب، فال يتسكؽ القاضي إال مؽ التأكج مؽ وجؾد نص م
 .(ٔ)والجخيسة ويقؾم بتظبيق

تكابيا عشج مؾازنتو بيؽ بج مؽ إعالن العقؾبة السقخرة لمجخيسة، حتى يكؾن أمام السجخم فخصة لمتخدد في ار  وال
بغخوف الجخيسة ولكشو ساوى  (بيكاريا)ألؼ العقؾبة ولحة الجخيسة التي يشؾي اإلقجام عمييا وعمى ذلػ فمؼ ييتؼ 

الحي أرتكب الجخيسة بدبب عخوف معيشة  يبيؽ الجاني الحي ارتكب جخيسة لتحقيق مظسع خاص وبيؽ الجان
أرتكب جخيسة وحذية بأبذع األساليب لتحقيق غخض ما  ساوى بيؽ مؽ وأيزاتخفف مؽ مظامع الجخيسة، 

لتحقيق نفذ الغخض ولكؽ أرجع بيكاريا العقؾبة إلى مقجار المحة التي ؽ مؽ أرتكب جخيسة بأساليب عادية وبي
 :(ٕ) السجرسة بالسجرسة التقميجية القجيسة ومؽ أىؼ مبادئ ىحه السجرسة حهي مؽ جخيستو وسسيت ىناقتخفيا الجا

  .سؾاءؾبة لمخدع العام والخاص عمى حج العقضخورة  -ٔ
 .القدؾة والتعحيب في العقاب استبعاد -ٕ
 .العقؾبة اختيارتقييج سمظة القاضي في  -ٖ
 .ال جخيسة وال عقؾبة إال بشص -ٗ
 .ولية والعقابؤ اواة بيؽ مختكبي الجخائؼ في السدالسد -٘
 (.)مبجأ التأديبعجم التأثخ بذخرية الجاني أو عخوفو عشج فخض العقؾبة  -ٙ
 .ظبق إال عمى الجانيشخرية العقؾبة، فال ت -ٚ

ذلػ لؼ تيتؼ السجرسة التقميجية القجيسة بذخرية الجاني أو عخوف جخيستو وكان اإلىتسام األول واألخيخ  وعمى
عمى ماديات الجخيسة دون عخوفيا أي أن الجخيسة كانت كيان قانؾني مشفرال عؽ الجاني وعخوفو، وكان مؽ 

دون  ا  عقؾبة الجخيسة السجونة نر شفحج ذلػ عجم وجؾد تفخيج لمقاضي في تقجيخه لمعقؾبة فكان القاضي ينتا
إلى تداوي الجشاة، وأعتبخ رواد ىحه السجرسة أن العقؾبة  استشاداالشغخ إلى أي عخوف فيؾ مقيج بعقؾبة معيشة 

كذ مؽ ذلػ فالغخض األساسي لمعقؾبة وأن ىحا ىؾ أىؼ ما تيجف إليو ولكؽ عمى الع، لمخدع الخاص والعام 

                                                           

(
1
 ٜٜ، السخجع الدابق،صراحسج فتحي سخو (  
(2)

 ٖٛ،صٜٜٙٔالظبعة الدادسة،  ، الؾسيط في قانؾن العقؾبات، دار الشيزة العخبية،رأحسج فتحي سخو  
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ويحكخ ليحه السجرسة أنيا مشعت تحكؼ القزاة وجعمت فخض العقؾبة  الخدع،ىؾ إصالح الجاني باإلضافة إلى 
وتحجيج الجخيسة لمسذخع وحجه، وأقخت مبجأ شخعية الجخائؼ بسعشى ضخورة وجؾد نص عقابي لتظبيقو عمى 

 .(ٔ)السبخرة الجخيسة وحالت دون العقؾبة القاسية غيخ
 الثاني  الفخع

 مفههم تقجيخ العقهبة في الحاضخ 

الحجيثة في الشرف األول مؽ القخن التاسع عذخ واختمفت عؽ الدياسة الجشائية  عيخ تقجيخ العقؾبة       
القجيسة، حيث تأثخت ىحه السجرسة بفكخة العجالة والعجالة عشجىؼ ىي أن الجخيسة شخ والعقؾبة شخ يقابمو، 

مة الذخ بالذخ يخضي الذعؾر بالعجالة، والعجالة ىي إحداس مدتقخ في ضسيخ السجتسع وحيث بجأت فسقاب
عيؾب السجرسة التقميجية األولى في الغيؾر وبجأت تؾرث آثارا سيئة، أىسيا الظابع السؾضؾعي السجخد الحي 

ججيج يدتفيج  اتجاهلداحة عام بجأ يتذكل في ا استياءمسا نتج عشو  االجتساعيةأىسل عخوف الجاني وأوضاعو 
 .(ٕ)مؽ إيجابيات القجيؼ ويحاول تفادي الشص الحي أعتخى القجيؼ

وقج عمت السجرسة التقميجية الججيجة عمى والئيا لمسجرسة التقميجية القجيسة مؽ حيث أن حخية اإلختيار ىي 
عمييا بالعقاب، ولحلػ فإن  وليجة مؾازنة الجاني بيؽ المحة التي يحرل عمييا مؽ الجخيسة وبيؽ األلؼ الستختب

العقؾبة وحجىا ىي الدبيل لسكافحة الجخيسة غيخ أنيؼ اىتسؾا بسدألة االختيار بيؽ األلؼ وبيؽ الجخيسة، فؾججوا 
السؾازنة بيؽ المحة واأللؼ، بسعشى وجؾد  ىعجم وجؾد تداوي بيؽ األفخاد في مقجار األلؼ إذ أنيؼ يختمفؾن في مج

لذخ التي تؤدي إلى الجخيسة، فسؽ يفتقج القجرة عمى مقاومة البؾاعث الذجيجة تشتفي تفاوت عمى مقاومة دوافع ا
 االختالفعمى التفاوت السؾجؾد في  استشاداالجشائية، ولحلػ نادت السجرسة التقميجية الحجيثة  السدؤوليةعشو 

لججيجة إلى ضخورة تفخيج السجرسة التقميجية ا بيؽ األلؼ وبيؽ الجخيسة فشادت االختياربيؽ األشخاص في مدألة 
وعمى ذلػ جاءت الغخوف السخففة وبالتالي ضخورة تخفيف  االختيارالعقاب عمى أساس درجة حخية الفخد في 

فكانت السجرسة التقميجية الججيجة ىي الدبب وراء عيؾر قانؾن  السدؤوليةالعقاب حتى يتفق مع درجة 
بدمظة تقجيخية في تؾقيع العقؾبات، وحجد لبعض  تستع القاضيبوالحي أقخ  ٓٔٛٔالعقؾبات الفخندي عام 

وحجىا األقرى، وأعتخف بشغخية الغخوف السخففة كسا أثخت الشغخية أيزا في قانؾن  األدنىالعقؾبات حجىا 

                                                           
(1)

 ٖٚ،صٜٜٛٔدراسة السقارنة، مكتبة دار الثقافة،  -العقؾبة  ذأت إبخاليؼ، الحجود القانؾنية لدمظة القاضي الجشائي في تقجيخأكخم ند.  

 47نفذ السرجر الدابق،صخاهيم، بإد.اكخم نذأت  ( 2)
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كسا ساىست في تقخيخ حاالت إعفاء  ٜٛٛٔواإليظالي الرادر عام  ٓٚٛٔالعقؾبات األلساني الرادر عام 
لجيو بالسفيؾم الحي وضعتو ليا أو تخفيف العقؾبة عميو إذا  االختيارحخية  الجاني إذا عخض لو سبب يديل

تؾفخ سبب مذخوع لحلػ، وفدحت السجال لمخبخة القزائية، وساعجت السحمفيؽ عمى تحجيج درجة السدؤولية، 
يجة وكانت أغخاض السجرسة التقميجية الجج ،ألول مخة في الييئات القزائية االجتساعيةفجخمت بحلػ العمؾم 

 :(ٔ)تحقيق العجالة مؽ جية وتحقيق الخدع العام مؽ جية أخخى 
 الثاني طمب الس

 ظخوف الجخيسة مسيداتتعخيف و  
الثاني فأنشا  الفخعمدتقال اما في  فخعاالى تعخيف عخوف الجخيسة ونخرص لو  السظمبنتظخق في ىحا       

   نقاط.خيسة ونبحثيا باسياب مؽ خالل خسدة نتعخض الى خرائص عخوف الج
 االول  الفخع

 تعخيف ظخوف الجخيسة 

تعخف عخوف الجخيسة بحدب زاوية الشغخ إلييا فإذا نغخ إلى عخوف الجخيسة مؽ الشاحية المغؾية         
فتعخف كمسة عخوف بأنيا الحال، وعبارة أيا كانت الغخوف أي بأي حال مؽ األحؾال، وعبارة حدب 

ات الذجة، وعخف الجخيسة ىؾ الغخف الحي يؤدي إلى الغخوف، تعشي في أصعب الغخوف أي في أوق
تخفيف العقؾبة، وعكدو عخف مذجد، وعخوف التخفيف تعشي مالبدات تدتجعي تخفيف الحكؼ عمى الستيؼ، 

إلى عخوف الجخيسة مؽ الشاحية الفقيية نجج أنيا  ناوإذا نغخ  .وعخوف التذجيج تعشي تذجيج العقؾبة عمى الستيؼ
ا أو عمى مقجار ية ال تجخل في التكؾيؽ القانؾني لمجخيسة وإنسا تؤثخ فقط عمى جدامتيعشاصخ ثانؾية أو تبع)

مقؾماتيا فتريب  اكتسالواقعة تبعية تزاف إلى الجخيسة بعج )وتعخف أيزا بأنيا  .(لياالعقؾبة السقخرة 
وقائع عارضة )أنيا ألىؼ اآلثار الستختبة عمى الجخيسة وىي العقؾبة(، وعخفت أيزا ب باالستبعادبالتعجيل أو 

 .((ٕ)انؾني عمى العقؾبة الؾاجب تظبيقويتؾلى تحجيجىا القاضي في كل جخيسة عمى حجة ويقجر أثخىا الق
ولقج جخت التذخيعات الحجيثة عمى وضع عقؾبات محجدة بشؾعيا ومقجارىا، ضسؽ نرؾص قانؾنية يمتدم 

خية تفخيج العقاب، حيث يشظؾي ىحا الشغام عمى القاضي بتظبيقيا كسا وردت، إال أن ىحه التذخيعات متأثخة بشغ

                                                           
(1)

 ٗٙ،صٜٚ٘ٔدار السعارف،  -الدعيج مرظفى الدعيج، األحكام العامة في قانؾن العقؾبات، الظبعة الثالثة   

(2)
 ٘ٚ،صٕٓٓٓجسيل عبج الباقي الرغيخ، الشغخية العامة لمعقؾبة، دار الشيزة العخبية،.  
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وتخكت لمقاضي . حج أقرى وحج أدنى, ندبية معيشة بالشدبة لمعقؾبات، فؾضعت لكل جخيسة عقؾبة ذات حجيؽ
سمظة تقجيخية لمحكؼ بالعقؾبة السشاسبة فيكؾن لو أن يخفف مؽ مقجار العقؾبة، أو يذجد مؽ ىحه العقؾبة وفقا 

 .(ٔ)ائع السعخوضة عميو، وحدبسا يخاه محققا لمسرمحة بشاء عمى عخوف كل دعؾى وأحؾاليالسا يخاه مالئسة لمؾق
وحيث ان مؾضؾعشا البحثي يتسحؾر حؾل سمظة القاضي في تذجيج العقؾبة  فالبج مؽ ايخاد تعخيف لمغخوف 

يحكؼ بعقؾبة مؽ أشج مسا يقخره السذجدة حيث تعخف بأنيا االحؾال التي يجب عمى القاضي أو يجؾز لو أن 
القانؾن لمجخيسة السعخوضة، و ىي قج تكؾن مؾضؾعية و قج تكؾن شخرية، بسعشى أن بعزيا يعؾد لحالة 
السجشي عميو، وكثيخا مشيا يشبثق عؽ الجخيسة نفديا، وىشاك عخوف مشذؤىا جخائؼ سابقة أو جخائؼ الحقة 

دة تؤدي إلى تذجيج العقؾبة في الحاالت التي يشص فييا لمجخيسة الؾاجب تذجيج عقؾبتيا، فالغخوف السذج
القانؾن صخاحة عمى ذلػ، والخيار لمقاضي في االمتشاع عؽ تظبيقيا أو بالتؾسع في ىحا التظبيق في غيخ 
الحاالت التي حجدىا القانؾن ليا ، شأنيا في ذلػ شأن االعحار القانؾنية السعفية مؽ العقؾبة  أو السخففة 

 .(ٕ)ليا
 

 الثاني  الفخع
 ظخوف الجخيسة مسيدات 

 ، وكسا يمي : نقاطعخوف الجخيسة حجدنا خسدة  مسيداتلمبحث في 
 : عشاصخ عارضةهي ظخوف الجخيسة   : اوالا 

أنيا غيخ مدتقخة في الشسؾذج اإلجخامي، إذ قج تؾجج في تتسيد عخوف الجخيسة بأنيا عارضة أو طارئة، أي 
خخ، فقج تترف الجخيسة عشج ارتكابيا برفات معيشة أو تختكب ا  نسؾذج إجخامي ما وقج ال تتؾاجج في نسؾذج 

في عخوف ومالبدات تؤثخ في جدامتيا، ومع ذلػ فإن الغخوف ال تجخل في تكؾيشيا وذلػ لعجم لدوميا 
القانؾن بتحجيج أكثخ ىحه الغخوف شيؾعا وأىسية وىي التي متى ما اقتخنت بالجخيسة  لؾجؾد الجخيسة، وييتؼ

تى ما وججت تمػ أدت إلى زيادة أو نقص جدامة االعتجاء عمى السرمحة القانؾنية محل الحساية، فأنو م

                                                           
(1)

 .ٙٚه، الظبعة األولى،صٖٓٙٔ –م ٜٔٗٔعخوف الجخيسة، مظبعة االعتساد،  جشجي عبج السمػ بػ، السؾسؾعة الجشائية، الجدء الخابع رشؾه، 

(2)
 مؾ معلاو  ق ؾ قحلا ةيمك،ؼناغتدم ذيداب ؽب جيسحلاجبع ةعماج ،خيتدجاسلا ةدايش ليشل ثحب ، ةددشملا فورظلاو ةففخملاف ورظلا ،نامثع شوعم 

 .ٙ-٘ص ،mosta.dz/bitstream/handle-biblio.univ-http://e عقؾ سلا تينخ تنالا ةكبش ىمع رؾ ذشم ،ٕٜٓٔ ،ةيسايدلا

http://e-biblio.univ-mosta.dz/bitstream/handle
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بقى عؽ التبايؽ في خرؾصيتيا كعارضة أو ممحقة أو تابعة أو مزافة فإن الجخيسة ت الغخوف بغض الشغخ
 .(ٔ)خوفق الزؾابط التذخيعية دون تغيي عمى جدامتيا

 :عشاصخ إضافية تعتبخ  :ثانياا 
حج عشاصخ نتيجة طبيعية لكؾن الغخوف عشاصخ طارئة وعارضة حيث أن الغخوف تمحق بأ السيدةتعتبخ ىحه 

 .تمحق بالعشاصخ األساسية السكؾنة لمجخيسة ا  أو تحجيجا إضافي االجخيسة وتزفي عميو وصف
كانت عخوف مذجدة أو مخففة مخة سؾاء ال  بالقاعجة األساسية ا لغخوف دائسا عشاصخ إضافية فإنيا تمحقفا

فإن القاعجة األمخة األساسية ىي قاعجة التجخيؼ، وىي الشيي عؽ إتيان األفعال السحغؾرة عؽ إتيانيا، مثل 
ىا عمى القاعجة اآلمخة كسا يخى تجخيؼ الدخقة والقتل وغيخىا مؽ السحغؾرات غيخ أن الغخوف ال يقترخ أثخ 

البعض ، بل يستج إلى القاعجة الثانؾية وىي القاعجة العقابية بالتذجيج الجدائي، أو التخفيف، ألن أثخ الغخوف 
عمى القاعجة اآلمخة يختمف عشيا في القاعجة العقابية ، ألن وجؾد تمػ الغخوف مع القاعجة اآلمخة تعتبخ 

بشسؾذج الجخيسة سؾاء مذجدة أم مخففة، أما آثخ الغخوف عمى القاعجة الثانؾية عشاصخ زائجة أو إضافية تمحق 
يا، وليحا فإن عخوف الجخيسة تتخح خاصية فالعقابية فيي قج تؤدي إلى تذجيج العقؾبة وقج تؤدي إلى تخفي

 .(ٕ)ةكؾنة أو بالقاعجة األساسية اآلمخ أخخى وىي أنيا عخوف إضافية تمحق بعشاصخ الجخيسة الس
 : في جدامة الجخيسة التأثيخ:  ثاا ثال
البعض إلى أن  تأثيخىا عمى الجخيسة وبيؽ تأثيخىا عمى العقؾبة فحىب ؽياختمف الفقياء في تأثيخ الغخوف ب 

في العقؾبة بالتذجيج أو التخفيف، لكؾن الغخوف تتعمق  تأثيخىاتؤثخ في جدامة الجخيسة إضافة إلى  الغخوف
فقط  ةبؾ قالعأثخ الغخوف عمى  اقتراررأي آخخ إلى  ببيشسا ذى ،تيابؾ قع بالجخيسة فتؤثخ في جدامتيا ثؼ

 .في مالية وصف الجخيسة االختالفويخى أصحاب ىحا الخأي أن الغخوف ركؽ مؽ أركان العقؾبة، مع 
البعض اآلخخ أن الغخوف التي تؤثخ في جدامة الجخيسة، ىي عخوف داخمة في تكؾيؽ الجخيسة  ويخى 

، أي التي تكؾن سابقة عمى الجخيسة أو معاصخة ليا مثل سبق اإلصخار في القتل، كابياارتوالخاصة بغخوف 
داخمة في  عشاصخاإلكخاه في الدخقة، وصفة الظبيب في اإلجياض، أما الغخوف الخارجة فيي ال تعتبخ 

خيسة ىتػ الجخيسة وإنسا ىي وقائع خارجة عشيا، مثل عالقة الجاني بالسجشي عميو كعالقة األصل بفخعو في ج
                                                           

(1)
 .٘ٛ،صٕٕٓٓاالحتخازية، دار مشذأة السعارف باإلسكشجرية،  جيخ العقؾبة والتجابيخسمظة القاضي الجشائي في تق حاتؼ حدؽ مؾسی، 

(2)
 ٕٗص، ٜٜٙٔ، ،جامعة القاىخة دراسة مقارنة -رمزان األلفي، الخظؾرة اإلجخامية   
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مذجدة أو مخففة كدمؾك  أثخاالعخض، وكحلػ الشتائج الالحقة عمى ارتكاب الجخيسة التي يختب عمييا القانؾن 
 .(ٔ)الجاني

 : في العقهبة التأثيخ:  رابعاا 
الغخوف أنيا تؤثخ في العقؾبة السقخرة أصال لمجخيسة في عخوفيا العادية، ويكؾن تأثيخ الغخوف  مسيدات مؽ

ثخىا في العقؾبة وذلػ عشج تذخيعيا أو تظبيقيا، أؾبة إما بالتذجيج أو بالتخفيف، والغخوف يشرب في تمػ العق
التي يظبقيا القاضي،  .تخفف مؽ العقؾبة أنفإن الغخوف القانؾنية التي يزعيا السذخع فإنيا أما أن تذجد أو 

أو إحالل عقؾبة أخخى مؽ نؾع فشغام الغخوف القزائية يسشح القاضي سمظة الشدول بالعقؾبة أو تذجيجىا، 
مع األعحار القانؾنية  التباسياأخف محميا عشجما تتؾافخ في الجخيسة الغخوف السخففة، التي يبجو أحيانا 

الجخيسة ال تجخل في تكؾيشيا، فسؽ باب أولى أنيا ال تؤثخ فييا سؾاء مؽ  خوفالسخففة، ومؽ السعخوف أن ع
قج عمى أن الغخوف ال تجخل في تكؾيؽ الجخيسة ويقترخ مفعؾليا وجؾدىا، وليحا فإن اإلجساع الفقيي مشع

عمى العقؾبة فقط، ولحلػ فإن أثخ الغخوف يشرب عمى العقؾبة بغض الشغخ عؽ نؾع الجخيسة أو جدامتيا، 
وجشح حدب نؾعيا وأفخد لكل  اتيجشا ىالجخائؼ إل تقدس اغمب القؾانيؽ العقابية لمجول العخبية قجأن  فشالحظ

 .(ٕ)ات تتسيد بيانؾع عقؾب
 :: العخوف عشاصخ يدتعان بها في تفخيج العقابخامداا 

الغخوف مؽ أىؼ وسائل التفخيج القزائي والتذخيعي لمعقاب التي يدتعيؽ بيا السذخع والقاضي في تفخيج  تعج
ر العقؾبة حيث تعتبخ السغيخ الحكيقي السمسؾس ويغيخ ذلػ في تفخيج العقؾبة، حيث يدتظيع القاضي أن يقج

خيج العقاب، فمغيخا مؽ مغاىخ ت عجالعقؾبة وفقا لمزؾابط التي يخسسيا السذخع، بسعشى أن عخوف الجخيسة ت
فسشيا ماىي ممدمة لمقاضي وىي تمػ الغخوف التي يقجرىا السذخع سمفا، وتتظمب التذجيج أو التخفيف، ويمدم 

الذارع جؾازية فإنيا متخوكة لقشاعة  القاضي بالعسل بسقتزاىا، أما إذا كانت تمػ الغخوف التي نص عمييا
مؽ خالل وقائع  استغيارىاسمظة القاضي في مؽ الغخوف ما تتخك  ىشاكالقاضي في التقجيخ عشج العقاب، و 

الجعؾى الجدائية السظخوحة أمامو، وىي الغخوف القزائية سؾاء مخففة أم مذجدة لمعقؾبة والحكسة مؽ تحؾيل 
بيؽ و  ةومقجارا مؽ جي نؾعاالعقؾبة السالئسة بيؽ التحجيج التذخيعي لمعقؾبة القاضي الحخية السظمقة في تقجيخ 

                                                           
(1)

 ٖ٘،صٕٜٛٔسيج حدؽ البغال، الغخوف السذجدة والسخففة في قانؾن العقؾبات، دار الفكخ العخبي،   

(2)
 ٕٗ،صٜٜٙٔالؾىاب سميؼ، السجخل في عمؼ العقاب الحجيث، دار الشيزة العخبية، الظبعة األولى،  طارق عبج 
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التي تحجد جدامة الجخيسة وإثؼ السجخم مؽ جية أخخى، بحيث يكؾن تحجيج  واالجتساعيةالعؾامل الذخرية 
ح السجخم التي ساقت السجخم إلى الجخيسة، ويكؾن مؽ شأنيا إصال واالجتساعيةالعقؾبة متفقة والعؾامل الحاتية 

 .(ٔ)الجخيسة كدبب لمتذجيج أو التخفيف وفبغخ  باالستعانةقانؾن وذلػ ال تشدجؼ معوتيحيبو واعجاده لحياة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

 ٖٗ،صٜٚٙٔعادل عازر، الشغخية العامة في عخوف الجخيسة، السظبعة العالسية القاىخة   
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 الثاني  السبحث
 انهاع العخوف السحيطة بالجخيسة واسباب تذجيج العقهبة 

لعقؾبة وخررشا ليا الى انؾاع الغخوف السحيظة بالجخيسة واسباب تذجيج ا السبحثنتظخق في ىحا         
يج العقؾبة فقج بحثشاىا ، اما اسباب تذجفخوعوتشاولشا انؾاع الغخوف السحيظة بالجخيسة في ثالثة  مظالبثالثة 

الثالث لدمظة قاضي السؾضؾع في تذجيج العقؾبة وتشاولشا ىحا السؾضؾع في  السظمب، وخررشا في فخعيؽ
  .الىسيتيا فخوعثالثة 

 االول  السطمب
 عخوف السحيطة بالجخيسةانهاع ال 

شخرية، حيث يقؾم ىحا التقديؼ  قدست عخوف الجخيسة مؽ حيث طبيعتيا إلى عخوف مادية وعخوف       
ىحه الظبيعة، وىؾ أىؼ تقديؼ لكؾنو يقؾم عمى أساس دراسة طبيعة الغخوف نفديا،  اختالفعمى أساس 

 .بوطبيعة ركؽ الجخيسة التي تترل  باختالفالغخوف  وتختمف طبيعة
 االول الفخع

 ظخوف من حيث طبيعتها
وذلػ مؽ خالل القاء الزؾء  مديبنحاول في ىحا الفخع ان نبحث في الغخوف مؽ حيث طبيعتيا بذكل     

 مدتعيشيؽ في ذلػ بسؾاد ونرؾص مؽ قانؾن العقؾبات العخاقي . نقظتيؽعمييا في 
  : :العخوف السادية اوالا 

الخكؽ السؾضؾعي السكؾن لمجخيسة  غخوف التي تقتخن بعشرخ مؽ عشاصختعج الغخوف السادية لمجخيسة ىي ال
اذا عمى ))( مؽ قانؾن العقؾبات العخاقي ٔ٘السادة )ة وتشص بوتؤدي إلى التأثيخ في جدامة الجخيسة والعقؾ 

تؾافخت في الجخيسة عخوف مادية مؽ شأنيا تذجيج العقؾبة او تخفيفيا سخت آثارىا عمى كل مؽ ساىؼ في 
يا فاعاًل كان او شخيكًا. عمؼ بيا او لؼ يعمؼ. أما إذا تؾافخت عخوف مذجدة شخرية سيمت ارتكاب ارتكاب

الجخيسة فال تدخي عمى غيخ صاحبيا إال إذا كان عالسًا بيا.أما ما عجا ذلػ مؽ الغخوف فال يتعجى أثخىا 
سادية بأنيا عخوف وأيزا عخفت الغخوف ال .((شخص مؽ تعمقت بو سؾاء كانت عخوفًا مذجدة او مخففة

 ازديادكائشة خارج شخص السجخم والغخوف العيشية ىي عخوف تتعمق بالجانب السادي لمجخيسة، وتفتخض 
خظؾرتيا أو تزاؤليا، وقؾام ىحا الجانب ىؾ الفعل والشتيجة والعالقة البيشية بيشيسا، والغخوف العيشية أو 
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لسادية قج تترل بالفعل وتفتخض تغيخا في مقجار السادية تتعمق بجانب الجخيسة السادي، أي أن الغخوف ا
يتؼ  ، وكحلػ حيؽ(ٔ)الدؼ في القتل كاستعسالوسيمة معيشة في ارتكابو  استعسالذلػ إلى  خظؾرتو، وقج يخجع

إلى وقؾعو في زمان محجد  ارتكابو في مكان معيؽ كؾقؾع الدخقة في محل مدكؾن أو محل عبادة، أو
الزخب والجخح إلى الغخوف السادية بالشتيجة، كإفزاء  مؽ الحخب، وقج تترلکارتكاب الدخقة ليال، أو في ز 

 .عاىة السدتجيسة
   :عخوف الذخرية:ال ثانياا 

تعمق بو ويعتج تتعخف الغخوف الذخرية بأنيا جسيع األوصاف والذخوط التي تتؾفخ في شخص الجاني أو 
 .بةصغيخة لجدامة الجخيسة والعقؾ  اربيا القانؾن ويختب عمييا أث
خظؾرة الذخرية اإلجخامية، ىحه الغخوف التي يشص  ازديادخظؾرة اإلثؼ أو  ازديادوتعبخ ىحه الغخوف عؽ 

بعض األحيان، فتؾفخ عخوف لريقة  قج تراحب تشفيح الجخيسة في (ٕ)قانؾن العقؾبات لجسيع الجخائؼ عمييا
قبل شخص آخخ،  رتكابيا مؽوقؾع أضخار أو خدائخ أشج جدامة في حالة ا احتسال بذخص ما، تشبشي عؽ

 . ة الجاني مسا يدتؾجب معو التذجيجوتؤكج في الؾقت نفدو عمى خظؾر 
 الثاني  الفخع

 ظخوف من حيث تأثيخها عمى تحجيج العقهبة 
العقؾبة في فخعيؽ بحيث نتظخق الى غخوف مؽ حيث تأثيخىا عمى تحجيجا نتشاول ال الفخعفي ىحا        

 في الفخع الثاني وكسا يمي:السخففة الول ونبحث في الغخوف الغخوف السذجدة في الفخع ا
 : العخوف السذجدة :أوالا 

وقيل بأن  والذخرية التي تؤثخ أو يسكؽ أن تؤثخ عمى تذجيج العقؾبة ، ي الحاالت واألفعال السؾضؾعيةى 
الؾقائع الغخوف السذجدة ىي عخوف حجدىا القانؾن مؽ شأنيا تذجيج الجخيسة ورفع عقؾبتيا ، وبأنيا 

السشرؾص عمييا في القانؾن والتي مؽ شأنيا أن تديج في جدامة الجانب السادي أو السعشؾي في الجخيسة، 
فييا عمى القاضي أو يجؾز لو أن يحكؼ بعقؾبة مؽ  يشبغيوبالتالي في مقجار العقؾبة ، وأيزا بأنيا حاالت 

                                                           
 وما بعجىا. ٙٛ، صٜ٘ٚٔالعخبي،  د. مأمؾن دمحم سالمة / حجود سمظة القاضي الجشائي في تظبيق القانؾن، القاىخة، دار الفكخ (1)
 .ٕ٘ٔ، ص ٜٛٛٔ، بغجاد، جامعة بغجاد، ٕعبج األميخ العگيمي و د. سميؼ ابخاليؼ حخبة / اصؾل السحاكسات الجدائية، ج د.أ. (ٕ)
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وضعو القانؾن العقؾبة الجخيسة وبأنيا  حيأشج مسا يقخره القانؾن لمجخيسة أو يجاوز الحج األقرى ال نؾع
 التظبيق. الغخوف التي تؤثخ في جدامة الجخيسة بالديادة وبالتالي تحجث تأثيخا في جدامة العقؾبة الؾاجبة

 ولية الجاني عشيا،ؤ القانؾن والتي تتختب عمييا زيادة جدامة مد وقيل بأنيا الغخوف السشرؾص عمييا في 
 .(ٔ)لسقخرة ليا، وقج قيل أخيخا بأنيا عشاصخ أو وقائع تبعية معجلةوبالتالي زيادة العقؾبة ا

السذخع أن تؾافخىا يجل عمى جدامة أكثخ في الفعل أو عمى  رأيأن الغخوف السذجدة ىي عخوف  ونخى 
ولية عشج تؾافخىا وبالتالي تذجيج العقؾبة وىحا التذجيج قج ؤ خظؾرة أكبخ لجى الجاني، لحلػ عسج إلى تذجيج السد

ؾن إما بتجاوز الحج األقرى السقخر لمعقؾبة أصال حتى تربح رادعة، وأما بالشص عمى عقؾبة أخخى أكثخ يك
 جدامة.

 :  :العخوف السخففةثانياا 
ة السقخرة أصال بالشؾعي والكسي لمعقؾ  إلى جانب ما يسمكو القاضي مؽ سمظة في تقجيخ العقؾبة ضسؽ الشظاق

نحؾ  أساسافي ىحا السجال، تدسح لو بتجاوز ىحا الشظاق السحجد  استثشائيةلمجخيسة، فإنو يتستع بدمظة 
 التذخيعات السختمفة. ا، تبعا لسا تقخرىمتبايؽالتخفيف أو التذجيج، بقجر 

ففي حالة تؾافخ الغخوف السخففة يجؾز لمقاضي الشدول بالعقؾبة السقخرة إلى ما دون حجىا األدنى السشرؾص 
فالغخوف السخففة ىي أسباب لتخفيف العقاب لؼ يحجدىا  نؾعا مشيا،عميو، أو الحكؼ بعقؾبة أخخى أخف 

إلى عخوف كل واقعة وما  استشاداالسذخع عمى سبيل الحرخ، وإنسا تخك تحجيجىا لمدمظة التقجيخية لمقاضي 
 .أحاط بيا مؽ مالبدات

نؾن الحكؼ نظاق قؾاعج حجدىا القا وأيزا تعتبخ الغخوف السخففة ىي أسباب لمتخفيف تخؾل القاضي في
ولؼ يحجد السذخع الغخوف السخففة ولؼ يزع ضؾابط تعيؽ  بعقؾبة تقل عؽ الحج األدنى السقخر لمجخيسة،

وغيخ  اعجد ، بل تخك ذلػ كمو لفظشتو وحدؽ تقجيخه، ومؽ ثؼ كانت غيخ محجدةاستخالصيا القاضي عمى
غخوف السخففة، فخؾلو أن معخفة مزسؾنة ، وقج وضع السذخع في القزاء ثقة كبيخة عؽ طخيق نغام ال

وقخر لو مجال تخفيف متدع ججا ولؼ يمدمو بتعميل قخاره بسشح ىحه  لمجعؾى  يدتغيخىا مؽ أي عشرخ
 يجاوز في التخفيف ذلػ ال يعشي إطالق سمظان القزاء في غيخ حجود فيؾ ال يدتظيع أن ولكؽ األسباب، 

تخفيف العقؾبة، وقج يرل بيا القاضي إلى  فاألصل أن الغخوف السخففة تعسل عمى .سذخعحجودا يخسسيا ال

                                                           
 .ٕٚٔعبج األميخ العكيمي و د. سميؼ ابخاليؼ حخبة / السخجع الدابق، ص  د.أ. ( 1)
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قانؾن فشالحظ مثال مؽ نرؾص  حجىا األدنى السقخر لمجخيسة أو إلى حج العقؾبة األدنى السقخر قانؾنا،
يحجد الحج األدنى الخاص لبعض الجخائؼ ويكتفي بالشص عمى الحج  يا لؼأنو في كثيخ مش العقؾبات العخاقي

القاضي الشدول بعقؾبة الحبذ إذا كانت ىشاك  سمظة تقجيخية لمقاضي فيسكؽ يعتبخ األدنىاألقرى، فإن الحج 
القانؾني  كانت الجخيسة جديسة، فإن العقؾبة تخفف وتغل الجخيسة جديسة وفقا لمؾصف عخوف مخففة وإن

حيث نرت عمى : ( ٕٖٔفي السادة ) العخاقيالعقؾبات قانؾن في  ووردت االشارة الى الغخوف السخففةليا، 
ذا رأت السحكسة في جشاية أن عخوف الجخيسة او السجخم تدتجعي الخأفة جاز ليا أن تبجل العقؾبة السقخرة ا))

 :لمجخيسة عمى الؾجو اآلتي
 .عقؾبة اإلعجام بعقؾبة الدجؽ السؤبج او السؤقت مجة ال تقل عؽ خسذ عذخة سشة -ٔ
 .عقؾبة الدجؽ السؤبج بعقؾبة الدجؽ السؤقت-ٕ
)صجر قخار مجمذ قيادة الثؾرة رقؼ  ((ؤقت بعقؾبة الحبذ مجة ال تقل عؽ ستة أشيخ.عقؾبة الدجؽ الس -ٖ

حؾل عجم اعتبار تشازل ذوي السجشي عميو عؽ حقيؼ الذخري في التعؾيض عخفا  ٕٜٛٔ/ٔ/ٕٔفي  ٜ٘
 تفاىة الزخر. ومؽ امثمة الغخوف السخففة التي تبشاىا القزاء العخاقي في تخفيف العقؾبة ، قزائيا مخففا(

 وخمؾ صحيفة الستيؼ مؽ الدؾابق الجشائية، وأيزا نجمعؽ الجخيسة وقمة خظؾرة الفعل اإلجخامي،  الشاشئ
  في إصالح الزخر الحي تدبب فيو، أو إسعاف السجشي عميو، اجتيادهي عمى ما أرتكبو مؽ إثؼ، خالل نالجا

حيث يكؾن الجاني في سؽ  سؽ الجاني كأن يكؾن في مقتبل العسخ فيسا لؼ يدعفو عحر صغخ الدؽ وأيزا
 وغيخىا مؽ الغخوف التي ال حرخ ليا. متقجم ويتستع بدسعة طيبة وحدؽ سمؾكو

 الثالث  الفخع
 عخوف من حيث التأثيخ عمى وصف الجخيسةال

خاصة، مذجدة وعخوف  عامةمذجدة تقدؼ الغخوف مؽ حيث نظاق تظبيقيا أو سخيانيا إلى عخوف      
لمغخوف التي تمحق  عام أما أن يزع تشغيؼ ف أن يدمػ أحج الظخيقيؽ فيؾفممسذخع في سخيان ىحه الغخو 
 مشيا، وإما أن يقترخ عمى الشص عمى عخوف خاصة تمحق كل مشيا بجخيسة بكل الجخائؼ أو بظؾائف معيشة

 .معيشة
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 :  العامةالسذجدة العخوف : أوالا 
اقتخنت باي جخيسة عجت سببا مؽ أسباب  العامة بأنيا ىي تمػ الغخوف التي إذا ماالسذجدة يقرج بالغخوف 

مذجدة وعخوف عامة وتشقدؼ إلى عخوف مذجدة حيث تذجد مؽ العقؾبة بشاءا عمى نص تذخيعي  التذجيج ،
ويدخي التذجيج فييا عمى جسيع الجخائؼ، أي يتدع نظاقيا ليذسل جسيع الجخائؼ أو أغمبيا  وىحه خاصة 

، ن العقؾبات العخاقي والشرؾص العقابية في القؾانيؽ االخخى عجة اماكؽ مؽ قانؾ الغخوف مشرؾص عمييا في 
 وىؾ عخاقيمؽ قانؾن العقؾبات ال( ٓٗٔ)وىشاك عخف آخخ مؽ الغخوف السذجدة العامة نرت عميو السادة 

عخف العؾد، والعؾد ىؾ أن يختكب الفاعل جخيسة أو أكثخ بعج أن حكؼ عميو نيائيا عؽ جخيسة أخخى، وىؾ 
لجاني، فيؾ دليل عمى عجم كفاية عقؾبة الجخيسة األولى في ردع الجاني، األمخ الحي عخف يتعمق بذخص ا

مؽ السجخم السبتجئ وعميو فالعؾد عخف شخري عام يذجد العقؾبة لسؽ تؾافخ فيو  يجل عمى أن العائج أخظخ
 فييا. المجخيسة أم شخيك اسؾاء كان فاعال أصمي

 :  العخوف السذجدة الخاصة: ثانياا  
الغخوف التي يشص عمييا القانؾن والتي ال يدخي التذجيج فييا عمى جسيع الجخائؼ، بل إنيا خاصة  وىي تمػ

 ٓٗٗكغخف الميل في الدخقة أو تعجد الجشاة ، حيث تشص السادة ، بجخيسة معيشة أو بعجد قميل مؽ الجخائؼ 
قة اجتسعت فييا الغخوف يعاقب بالدجؽ السؤبج او السؤقت مؽ ارتكب سخ عمى  العخاقيمؽ قانؾن العقؾبات 

بتذجيج عقؾبة مختكب الجخائؼ  ٜٓٛٔ/ٓٔ/ٖٓفي  ٖٔٙٔالتالية: )صجر قخار مجمذ قيادة الثؾرة السخقؼ 
 ٕٕٓٛ، نذخ بالؾقائع العخاقية عجد ٖٗٗوالفقختيؽ رابعا وخامدا مؽ السادة  ٓٗٗالسشرؾص عمييا في السادة 

( ٓٗٗنة بالغخوف السذجدة الؾاردة في السؾاد مؽ )(، وشجدت عقؾبة مختكب الدخقة السقتخ ٜٓٛٔ/ٔٔ/ٓٔفي 
( الى الدجؽ مجى الحياة التي ال تشتيي العقؾبة اال بؾفاة السحكؾم عميو اذا كان قج استخجم العشف ٖٗٗالى )

 ٖٔاثشاء قيامو بدخقة وسيمة مؽ وسائل الشقل. جاء ذلػ في االمخ الرادر عؽ الدمظة االئتالفية السؤقتة رقؼ 
 : ٖٕٓٓايمؾل  ٖٔ( السؤرخ في ٔفقخة )ال ٘القدؼ 

 .وقؾعيا بيؽ غخوب الذسذ وشخوقيا – ٔ
 .مؽ شخريؽ فاكثخ – ٕ
 .ان يكؾن احج الفاعميؽ حامال سالحا عاىخا او مخبأ – ٖ
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ان تختكب الدخقة في محل مدكؾن او معج لمدكؽ او في احج ممحقاتو وان يكؾن دخؾلو بؾاسظة تدؾر  – ٗ
او استعسال مفاتيح مرظشعة او انتحال صفة عامة او االدعاء باداء خجمة عامة  ججار او كدخ باب او نحؾه

 او بالتؾاطؤ مع احج الداكشيؽ في السحل او باستعسال اية حيمة.
أما الغخوف السخففة فجائسا ما  عمييا القانؾن ال سيسا الغخوف السذجدة، فالغخوف الخاصة دائسا ما يشص

بعزيا دون إلدام السحكسة بأعساليا عشج تؾافخىا، أو قج يتخك  القانؾن عمىيتخكيا السذخع لمقاضي، وقج يشص 
 ، وىي ليدت ممدمة بيا أيزا، وتتفق الغخوف السخففة مع(ٔ)مؽ وقائع الجعؾى  استخالصيا لمسحكسة ميسة

األعحار ولكؽ الفخق يبقى بيشيسا، إذ إن  األعحار القانؾنية السخفقة في أن كال مشيسا يؤدي إلى تخفيف العقؾبة
تخد في القانؾن حرخا، والتخفيف عشج تؾافخىا يكؾن وجؾبية وليذ لمسحكسة سمظة تقجيخية في ذلػ، عمى حيؽ 

تخفيف فييا يكؾن ال يبيؽ القانؾن كقاعجة عامة الغخوف السخففة، وثؼ فإن القاضي ىؾ الحي يقجرىا، وال
  ا .جؾازي

 
 الثاني  السطمب

 اسباب تذجيج العقهبة 

والبعض اآلخخ يخجع إلى شخرية الجاني  العقؾبة أسباب بعزيا يخجع إلى الجخيسة السختكبة لتذجيج     
الغخوف السذجدة العامة  وخظؾرتو اإلجخامية وىشاك مغاىخ عجيجة لمتذجيج ولكؽ تشجرج ىحه األسباب تحت

 .والغخوف السذجدة الخاصة
 االول الفخع

 هضهعية الساديةسالاالسباب العامة  
ا مؽ أسباب ببجخيسة عجت س ةباي اقتخنتإذا ما  ف السذجدة العامة ىي تمػ الغخوف التيالغخو       

التذجيج، دون أن تمحق بالجخيسة في الشص التذخيعي الخاص بيا ويخجع ذلػ إلى صعؾبة حرخ ىحه 
سة السذخع بالخظؾط العخيزة التي يديخ عمييا القاضي فمؼ يمحق السذخع الجخي اكتفىالغخوف العامة ولكؽ 

فالغخوف السذجدة العامة مثل عخف العؾد الحي نص عميو  بالشص التذخيعي مثل الغخوف السذجدة الخاصة 
، والعبخة مؽ نص السذخع عمى العؾد كغخف مذجد، ىؾ العخاقيمؽ قانؾن العقؾبات  (ٓٗٔ)السذخع في السادة 

                                                           
(1)

 .ٕٓٙ، ص ٜٙٚٔ، بغجاد، مظبعة دار الدالم، ٕل السحاكسات الجدائية، جدراسة في اصؾ  ،د. سامي الشرخاوي  
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جخيسة أخخى فقج دل  ارتكابعاد إلى أن بعج إنحار الجاني باإلقالع عؽ الجخيسة، فإذا أستخف بيحا اإلنحار و 
بحلػ عمى أنو يظؾي بيؽ جشبيو شخرية خظخة لؼ يجج في تقؾيسيا اإلنحار العام مسثال في نص التجخيؼ وال 

فاستحق بحلػ أن تدداد لو جخعة العقاب عؽ جخيستو الثانية  اإلنحار الخاص مسثال في الحكؼ القزائي األول،
ل أن تفمح الثانية، ردعو فالسأم لؼ تفمح في تقجيخ أن الجخعة األولى إذا كانتفي نؾعيا، عمى  إما في قجرىا أو

فيحه الجخيسة مشغؾرة ، ة العائج ال عالقة لو بجدامة جخيستو التالية بالقجر الدائج في عقؾ  ويتزح مؽ ىحا أن
جر الدائج مقخر لعمة عؽ مثيالتيا التي تقع مؽ مبتجئ، وإنسا الق االجتساعيإلييا في ذاتيا ال تديج في ضخرىا 

 .ةتخص العائج وحجه، فيؾ مقابل العؾد
العؾامل الذخرية في  أن أغمب الغخوف تترل بالجانب السعشؾي في الجخيسة أو غيخ ذلػ مؽ الرفات أو

أن ىشاك اشتخاك بيؽ الغخوف السذجدة  نخى تذسل جسيع الجخائؼ أو معغسيا و مختكب الجخيسة وقج تكؾن عامة 
في أغمب األمؾر تكؾن بحدب خظؾرة الجاني  وف السذجدة الخاصة في أسباب التذجيج فييالعامة وبيؽ الغخ 

الغخوف الخاصة بإضافتيا إلى األركان  جدامة خظأ الجاني وجدامة الزخر، حيث أن وأيزاوخظؾرة إرادتو 
 .وعقؾبتيا السكؾنة لمجخيسة تذجد إجخاميا

 
 الثاني  الفخع

 ائم وتعجد العقهباتاالسباب الخاصة العهد وتعجد الجخ  

الغخوف السذجدة الخاصة ىي الغخوف السشرؾص عمييا في القانؾن والتي ليدت ليا صفة العسؾم في جسيع 
الجخائؼ، بل إنيا خاصة ببعض الجخائؼ، أي ال تدخي سخيانا عاما عمى جسيع الجخائؼ كسا ىؾ شأن الغخوف 

السؾاضيع  ػ ذكخىا القانؾن في مؾاد متفخقة فيالسذجدة العامة بل إنيا خاصة ببعض الجخائؼ، ومؽ أجل ذل
السذجدة بذكل عام بعزيا ما  وىي كغخف وقؾع الدخقة ليال، أو وقؾعيا باإلكخاه والغخوف .التي قخرىا فييا

ويظمق عميو الغخوف السذجدة السادية والكدخ مؽ الخارج،  ارتكابياوعخوف  يترل بشفذ الؾاقعة اإلجخامية
ويظمق عميو الغخوف  ص الجاني وال شان ليا بالفعل السادي السكؾن لمجخيسةوالبعض األخخ يترل بذخ

بيؽ الشؾعيؽ في  سبق اإلصخار في جخائؼ القتل، وصفة الخادم في الدخقة وتبجو أىسية التفخقة ،الذخرية
رخف فإذا ما تحققت الغخوف السذجدة السادية، فإن أثخ التذجيج يش ،مجخيسة والذخكاء فييالعقؾبة الفاعميؽ 

مختكب  ويذتخط أن يكؾن  ،أو شخيػ اشيؼ في الؾاقعة برفتو فاعال أصميإلى جسيع الجشاة سؾاء مؽ ساىؼ م
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عمى أن يدتفيج  (ٔ٘قانؾن العقؾبات العخاقي في السادة)عالسا بالغخف السذجد وىحا ما نص عميو الجخيسة 
أما إذا تحققت الغخوف السذجدة  ،عمسؾا بيا ام لؼ يعمسؾامؽ الغخوف السادية السخففة  جسيع السداىسيؽ

وصف الؾاقعة بسعشى أنيا تتظمب  الذخرية التي تتعمق باألحؾال الخاصة بأحج الجشاة فإنيا تقتزي تغييخ
 فييا أنيا تدخي عمى صاحبيا فقط إذا كان فاعال أصمية لمؾاقعة تظبيق مادة أو فقخة بجال مؽ أخخى، والقاعجة

 العقؾبة  استعارة دخي حتى عمى صاحبيا إذا كان مجخد شخيػ تظبيقا لشغخيةوال توالبج ان يكؾن عمى عمؼ بيا، 
السذخع في القانؾن بحيث  اختريابجخائؼ محجدة  فالغخوف السذجدة الخاصة في عخوف تتعمق بجخيسة أو

الجخيسة بؾاسظة شخص ذي صفة  ارتكاببجخيسة محجدة شجدت مؽ العقؾبة ويدتجل أحيانا مؽ  اقتخانياعشج 
العقؾبة،  عمى الخظؾرة الذخرية اإلجخامية لمجاني ومؽ ثؼ فبدبب ذلػ يمجا السذخع إلى التذجيج فيمعيشة 

شخرية  في تذجيج العقؾبة بدبب العخاقيمؽ قانؾن العقؾبات  (ٖٙٔ) ومثال ذلػ ما نرت عميو السادة
حق عمى مال او يعاقب بالدجؽ كل مؾعف او مكمف بخجمة عامة استغل وعيفتو فاستؾلى بغيخ )): الجاني 

متاع او ورقة مثبتة لحق او غيخ ذلػ مسمؾك لمجولة او الحجى السؤسدات او الييئات التي تديؼ الجولة في 
تكؾن العقؾبة الدجؽ مجة ال تديج عمى عذخ سشيؽ اذا كان السال او ، ماليا بشريب ما او سيل ذلػ لغيخه

  .((ة الستقجمةالستاع او الؾرقة او غيخه مسمؾكا لغيخ مؽ ذكخ في الفقخ 
 الثالث  السطمب

 سمطة قاضي السهضهع في تذجيج العقهبة 
ة تتخاوح بيؽ يزع السذخع عقؾب ما فعل يؾصف بأنو جخيسة وغالبا السذخع عقؾبة معيشة لكل يفخض        

 يؽالقجر الالزم مؽ العقؾبة بيؽ ىح اختيار، ويتخك لمقاضي الدمظة التقجيخية في ىأدن ايؽ، حجا أقرى وحججح
الرحية والشفدية  الحجيؽ بيجف إتاحة الفخصة لو لتفخيج العقؾبة عمى نحؾ يشاسب شخرية الجاني وأحؾالو

جخيستيؽ متذابيتيؽ، وعشج إجخاء السحاكسة يتبيؽ  ىعمى حج وخظؾرتو اإلجخامية، فقج يختكب شخران كل
 ي لكل مشيسا عقؾبة قج تكؾن خاصة بو، تدتجعي تذجيج العقؾبة الجشائية فيعظ لمقاضي أن لكل مشيسا عخوف

الزؾابط  التذجيجية بعض مختمفة عمى الخغؼ مؽ أن كمييسا قج أرتكب الجخيسة نفديا ، ولدمظة القاضي
  .فخوعونتشاوليا في ثالثة  والحجود
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 االول  الفخع
 في التذجيج سمطة قاضي السهضهعوحجود شخوط  

ك ىحا ظيت لمقاضي الجشائي ولكؽ السذخع لؼ يتخ يعج تذجيج العقؾبة مؽ أخظخ الرالحيات التي أع      
سمظة  شتشاولة وسبص عمى الزؾابط التي يتبعيا القاضي أثشاء تذجيجه لمعقؾ شالتذجيج بال قؾاعج تحكسو ف

 القاضي الجشائي في تذجيج العقؾبة عمى الشحؾ اآلتي:
 :التذجيج بدبب خطهرة إرادة الجاني: أوالا 

 ارتكابحالة ترسيؼ الجاني عمى  لى خظؾرة إرادة الجاني مثل التذجيج فيقج تخجع أسباب التذجيج الخاصة إ
الجخائؼ ومثال ذلػ في  اطبارتالجخمي أو في حالة  االقتخانالجخيسة مع سبق اإلصخار والتخصج أو في حالة 

ة السدبؾق حيث شجدت عقؾبة القتل السقتخن بجخيسة أخخى أوالعخاقي مؽ قانؾن العقؾبات ( ٙٓٗ) نص السادة
والخاصة  عخاقيمؽ قانؾن العقؾبات ال (ٖٗٗ)، وأيزا تتسثل خظؾرة إرادة الجاني في السادة والتخصجباإلصخار 

ببعض األفعال التي  اقتخنتعمى الدخقة فحدب ولكشيا  بغخف الدخقة الدابق بيانو فالجخيسة فيو لؼ تقترخ
اإلجخام الجاخمي  أفعال تجل عمى قتخفاتجل عمى خظؾرة شخرية الجاني، فالجاني في نص السادة الدابقة قج 

وقج تخجع خظؾرة إرادة الجاني إلى دناءة الباعث عمى ارتكاب  فؾجب التذجيج في ىحه الغخوف السحكؾرة.
 مؽ قانؾن  (ٙٓٗ)نص السادة الفقخة )ج( مؽ باعث دنيء ، ومثال ذلػ ليختكب الجخيسة  بأنو الجخيسة حيث

 .العخاقيالعقؾبات 
 أ الجاني:: جدامة خطثانياا 

اليجف مؽ العقؾبة ىؾ مكافحة الجخيسة فسؽ أىؼ الزؾابط التي يأخح بيا القاضي في التذجيج ىي أن يكؾن 
، نغخا لسا ليا مؽ األضخار (ٔ)القانؾن  يجخموسمؾك إنداني  ، ألن الجخيسةاخظأ جديس ارتكبالجاني قج 

الجخيسة إنسا يكذف تبعا لسجى جدامتيا واألفخاد، وأن التشاسب بيؽ الجداء وبيؽ جدامة  بسرمحة السجتسع
 العخاقيالقانؾنية التي نص السذخع  خى أن أغمب السؾادن، و ةويكذف أيزا عؽ مجى خظؾرة الخظة السختكب

التذجيج في  اجاني، فالخظأ الجديؼ يدتؾجب دائسفييا عمى تذجيج العقؾبة ىي جخائؼ تشؼ عؽ جدامة خظا ال
ي يسثل خظأ ، بسعشى أنو كمسا كان الفعل اإلجخامالخظأشاسب مع جدامة العقؾبة، ألن مؽ مبادئ العقاب الت

                                                           
(1)
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العقؾبة، وتعج ىحه الرؾرة مؽ الرؾر السدتحجثة التي طخأت عمى نغخية  قاضي السؾضؾع، كمسا شجد اجديس
 .جعل مشيا وسيمة لتحجيج الجداء الجشائي الخظؾرة اإلجخامية والحي

فيه أو إساءة استخجامه الدمطة التي خهلت له أو إخالله بالهاجب : خيانة الجاني لمثقة التي وضعت ثالثاا 
 الحي التدم به:

مؽ أىؼ ضؾابط التذجيج التي يدتشج إلييا القاضي عشج تذجيجه لمعقؾبة ىي خيانة الجاني لمثقة التي وضعت  
ثل مؽ يقؾم فيو، فبعض األوقات يحغى الجاني بثقة مؽ قبل السجشي عمييؼ ويخؾن ىحه الثقة التي حازىا، م

بيتػ عخض أحج أقاربو، وأيزا مؽ يقؾم بيتػ العخض مدتغال الثقة فيو، أو طبيعة ميشتو إذا كان الجاني مؽ 
الثقة التي وضعت فيو ليختكب تحت  رجال الجيؽ، أو مسؽ ىؼ مكمفيؽ بخجمة عامة ، أو األطباء، واستغل

، والحكسة ىشا مؽ العخاقين العقؾبات مؽ قانؾ  (ٜٖٚ-ٜٖٙ) تيؽعميا جخيسة ىتػ العخض وفقا لشص الساد
السفخوضة  االلتداماتمؽ  التدامسمظتو أو أخل بؾاجب أو  استخجامالتذجيج ىي أن الجاني قج خان الثقة وأساء 

العقؾية إذا وقعت مؽ مؾعف عام  فمقج شجد السذخع نفذ القانؾن مؽ  (ٖٙٔ)عميو ، وأيزا في نص السادة 
ىحه  انتيدولكشة  لتي وضعتيا الجولة في السؾعف العام، ليخجم بيا السجتسع،ويخجع ىحا التذجيج إلى الثقة ا

 الثقة في ارتكاب الجخائؼ.
 الثاني الفخع

 حجود سمطة قاضي السهضهع 
السذخع أثشاء تؾقيع العقؾبة عمى الجاني وفق  ىي تمػ الخخرة التي مشحيا إياه قاضي السؾضؾعسمظة       

 حجد السذخع العخاقيقرى، وال يقل عؽ حج العقؾبة األدنى، ففي قانؾن العقؾبات ما ال يديج عؽ حج العقؾبة األ
العادلة  عقؾبة لكل جخيسة عمى أساس التشاسب بيؽ الخظؾرة والزخر، ويكتفي السذخع بتحجيج العقؾبة

في الؾقت ذاتو بأنو قج يختكب الجخيسة شخص ذو  والسالئسة إزاء شخص عادي ذو عخوف عادية، مدمسا
 غيخ عادية تدتمدم جخيستو تذجيج العقؾبة عميو.عخوف 

وجؾد جخيسة  في حالةفعسل القاضي محرؾر في حجود القانؾن وما يشص عميو مؽ تجخيؼ وعقاب، حتى 
قاضي أباح ل العخاقيقيج القاضي بالحج األقرى لمعقؾبة، إال أن السذخع فان القانؾن ي السألؾفؽ تخخج ع

 االرتقاءعخف عام أو خاص، ويسكؽ القاضي في ىحه الحالة مؽ إندال عقؾبة مذجدة بدبب  السؾضؾع
 يعتبخ مؽ الغخوف السذجدة حيث، ( مشو ٖ٘ٔالسادة )في  العخاقيقانؾن العقؾبات ص عميو بالعقؾبة وفق ما ن
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ارتكاب الجخيسة بانتياز فخصة ضعف ادارك السجشي عميو او عجده عؽ أو  ارتكابيا لبؾاعث دنيئة،لمجخيسة 
الجخيسة أو التسثيل  الرتكابطخق وحذية  اتخاذ، أو او في عخوف ال تسكؽ الغيخ مؽ الجفاع عشوالسقاومة 

استغالل الجاني في ارتكاب الجخيسة صفتو كسؾعف او اساءتو استعسال سمظتو او نفؾذه بالسجشي عميو أو 
 .السدتسجيؽ مؽ وعيفتو

  (ٖٙٔلمسادة ) استشاداتذجيج في العقؾبة فإن تؾافخ عخف مؽ الغخوف الدالف ذكخىا اصبح لمقاضي سمظة ال
 وعمى الشحؾ اآلتي: العخاقي قانؾن العقؾبات 

 .ي الدجؽ السؤبج جاز الحكؼ باإلعجامىاذا كانت العقؾبة السقخرة لمجخيسة  – ٔ
اذا كانت العقؾبة الدجؽ او الحبذ جاز الحكؼ باكثخ مؽ الحج االقرى لمعقؾبة السقخرة لمجخيسة بذخط  – ٕ

اوز ضعف ىحا الحج عمى أن ال تديج مجة الدجؽ السؤقت في أي حال عؽ خسذ وعذخيؽ سشة ومجة عجم تج
 .الحبذ عمى عذخ سشؾات

اذا كانت العقؾبة السقخرة لمجخيسة ىي الغخامة جاز الحكؼ بالحبذ مجة يجؾز أن تبمغ ضعف السجة التي  – ٖ
عمى أن ال تديج مجة الحبذ في جسيع  ٖٜدة مؽ السا ٕيسكؽ أن يحكؼ بيا طبقا لمسكياس السقخر في الفقخة 

 االحؾال عمى أربع سشؾات.
الجشائي بيؽ الغخوف الؾاقعية لمحالة اإلجخامية  لمقاضيمشح الرالحية السالئسة  العخاقييتزح أن السذخع 

أو والعقؾبة السقخرة ليا ومقجرتو عمى التحخك بيؽ الحجيؽ األدنى واألقرى وإمكانية التذجيج بدبب عخف عام 
بيؽ السذخع والقاضي عمى وجو يتحقق فيو  (ٔ)لالختراصخاص وعمة ذلػ ىؾ التؾزيع السشظقي والستؾازن 

صالحة  عخوف الذخرية اإلجخامية وطخق تيحيبيا واعجادىا لحياة والفخدية مع مخاعاة االجتساعيةالسرالح 
 .مؽ الشاحية القانؾنية

 
 الثالث  الفخع

 ذجدة ف الستخجام الدمطة حين وجهد العخو اس 
يخ وصف الجخيسة يىشاك حاالت معيشة يشص عمييا القانؾن يتختب عمى تؾافخىا تذجيج العقاب، نتيجة تغ

الجدائية قج يكؾن ىشاك بعض الغخوف في الجعؾى  مذجدة فيجعميا جشاية بجال مؽ جشحة إذا تؾافخت عخوف
                                                           

(1)
 ٙٚ، ص ٜٓٛٔ، ٔٔ،سٖـ مجسؾعة االحكام العجلية،عٜٓٛٔ/ٚ/  ٕٔفي ٓٛ/ىيئة مؾسعة ثانية /  ٕٗٔقخار رقؼ  



 
  

23 
 

العقؾبة في  لكؽ ذلػ ال يعشي إال تظبيقعؽ الحج األدنى الحي يقخره القانؾن لعقؾبتيا،  االرتفاعتجعؾ إلى 
يديج عؽ الحج األقرى السقخر ليا أصال،  عمى تذجيج العقؾبة بقجر حجودىا القانؾنية، إال أن السذخع قج يشص

بالجعؾى السشغؾرة أمام القاضي، وفي بعض األحيان قج يجعل السذخع في  ويكؾن ذلػ وفقا لغخوف ليا عالقة
وقج يقترخ عمى رفع الحج  .لقانؾني لمجخيسة فتتحؾل مؽ جشحة إلى جشايةبعض الغخوف وجيا لمتغييخ ا

ىي أحؾال تؾجب  يزيف عقؾبة أخخى إلييا، وعمي ذلػ فان الغخوف السذجدة أو األقرى لمعقؾبة أو األدنى
 ةالشؾعية مسا يقخره القانؾن لمجخيس عمى القاضي أو تجيد لو متى تؾفخت أن يقؾم بتذجيج العقؾبة مؽ الشاحية

سمظة القاضي حيال كل حالة أمامو، كسا  بيؽ اختالفالؾاقعة أمامو، والظبيعي والستعارف عميو أن ىشاك 
يعتبخ إحجى الؾسائل التي يدعى مؽ خالليا السذخع  دتذخيع إلى أخخ، فالغخف السذج يختمف الشغخ مؽ

بالخظؾرة  الخدع مؽ العقاب، ومؽ شانيا إفداح السجال أمام القاضي لسؾاجية الحاالت التي تتدؼ لتحقيق
 إرادةإلى أخخى حدب  وتقتزي مديجا مؽ الذجة ال يقؾى عمييا نص التجخيؼ األصمي، وىي تتغيخ مؽ جخيسة

العشف ضج األشياء أو  استعسالمثل  الجخيسة، أو كيفية تشفيحىا ارتكاب، ومشيا ما يختج إلى عخوف السذخع
(ٔ)شعة في الدخقةظاألشخاص أو استعسال مفاتيح مر

ليال أو ما يتدؼ مشيا بجدامة القرج  اقتخافيا أو. 
جخيسة القتل العسج مع سبق اإلصخار  في ساالجخيسة، أو التخصج ك ارتكابمي الجشائي كاإلصخار الدابق ع

ادم في جخيسة الدخقة أو أن الجاني مؽ أصؾل والتخصج، أو ما يكؾن مخجعو إلى صفة الفاعل كرفة الخ
السجشي عمييا أو مؽ القائسيؽ عمى تخبيتو أو مالحغتو، وىحه الغخوف يشغسيا القانؾن، ويمدم القاضي بالتحقق 

تجاوز بلو تختيب اآلثار الشاشئة عشيا، وأىسيا تذجيج العقؾبة سؾاء  ىمؽ تؾافخىا، وتؾافخ شخوطيا كي يتدش
، ومع ذلػ فإن التذجيج يجخل في نظاق الدمظة التقجيخية  ضافة عقؾبة أخخى إليياحجىا األقرى أو بإ

وتكؾن  ،الحاالت السعخوضة عمى القاضي وفق عخوف كل مشيؼ عمى حجة  اختالفلمقاضي، مع إمكانية 
ػ سمظة القاضي الجشائي التذجيجية أمام تقجيخ العقؾبة عشج تؾافخىا إعيارا لحقؾق السجشي عميو، ويكؾن ذل

عمى السحكسة  يشبغيبديادة مقجار العقؾبة السقخرة عمى الجاني بديادة مقجارىا أو رفع حجىا، وبشاء عمى ذلػ 
ت شخوط وتججر اإلشارة إلى أنو إذا تحققأن تمجا إلى التذجيج متى تؾافخت الذخوط الخاصة بو في القانؾن 

ؾز لمسحكسة أن تحكؼ بأكثخ مؽ الحج قي يج( مؽ قانؾن العقؾبات العخآٗٔالعؾد ألية جخيسة وحدب السادة )

                                                           
(1)

، ص ٜٗٛٔالديج صاوي، نظاق رقابة محكسة الشقض عمى قاضي السؾضؾع في السؾاد السجنية والتجارية، القاىخة، دار الشيزة العخبية،  د. احسج 
 وما بعجىا ٖٔٔ
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األقرى لمعقؾبة السقخرة لمجخيسة قانؾنا بذخط عجم تجاوز ضعف ىحا الحج وعمى أن ال تديج مجة الدجؽ 
 .السؤقت بأي حال مؽ االحؾال عمى خسذ وعذخيؽ سشة وال تديج مجة الحبذ عمى عذخ سشيؽ ومع ذلػ

 .الدجؽ السؤقت مظمقًا مؽ أي قيج جاز الحكؼ بالدجؽ السؤبجي ىإذا كانت العقؾبة السقخرة لمجخيسة  – ٔ
 إذا كانت العقؾبة السقخرة لمجخيسة ىي الغخامة جاز الحكؼ بالحبذ. – ٕ

العقؾبة أن  جود جؾاز تؾقيعوح السؾضؾعقاضي سمظة لتي تؾضح حجود ويتبيؽ مؽ نص ىحه السادة ا        
يج ويجعميا بحخية القاضي ويعتبخ ذلػ حجود القاضي ذلػ يعتبخ نص عام يقيج الشرؾص الخاصة بالتذج

ىحه الرالحيات، فال بج أن تتؾفخ فيو بعض الذخوط حتى يدتظيع الكيام  استخجاموحتى يدتظيع القاضي 
بالتظبيق الرحيح لتقجيخ العقؾبة أوليا الحياد الشفدي لمقاضي، أي بسعشى تجخد القاضي تجاه الشداع 

ذاتية تؤثخ في البت في مؾضؾع الجعؾى حتى يدتظيع أن يحكؼ بذفافية، السعخوض عميو مؽ أية مرمحة 
عؽ  االبتعادالقاضي يتؾفخ في  ادل ذاتية وذلػ ألن جؾىخ حيوأيزا يجب أن يتجخد القاضي مؽ أي ميؾ 
عج حالة نفدية مؽ العديخ الؾقؾف عمييا، يأو خرؼ معيؽ  اتجاهعؾامل التأثيخ الحاتية، وقظعا فإن السيل نحؾ 

التذجيج فإذا لؼ تتؾفخ ىحه  الحاالت الدابق اإلشارة إلييا تكؾن لو صالحيات واسعة في القاضي في ىحه ألن
عمى  الذخوط في القاضي والخاصة بالحياد الشفدي والتجخد مؽ السيؾل الحاتية ألدى ذلػ إلى وقؾع الغمؼ

 .مختكب الجخيسة
عميو إتباع التذجيج ولكؽ ال بج أن  يشبغيلتذجيج فإنو خى أنو عشج تقجيخ القاضي لمعقؾبة إذا تؾافخت أسباب انو 

يدتخجم حج العقؾبة السشاسب لجدامة الجخيسة، وال يدتخجم الحج األقرى إال في األمؾر التي تحتاج عخوف 
، فالسعخوف أن الجخيسة والعقؾبة تتأثخ بالعؾامل الجاخمة  الجخيسة إلى تذجيج يرل إلى حج الجخيسة األقرى

وىحا لؽ يأتي إال بالتدبيب،  شاسبةالجخيسة ويعظييا العقؾبة السمايجع لمقاضي الفخصة لكي يكيف عمييا، وىحا 
 .ؼ بالحكؼ الرادر ضجىؼ أو لرالحيؼفالتدبيب ىؾ وسيمة الخرؾم ليتحقق عمسي

ذىؽ أن التدبيب لو أىسية كبيخة بالشدبة لمقاضي ألنو في حكيقتو يعتبخ إعيارا لسا دار في ومؽ الججيخ بالحكخ 
و والسثبت أيزا لحق الخرؾم ولكل مظمع عمى الحكؼ ئعميو رأيو فيؾ السغيخ لجؾىخ قزا القاضي وما أستقخ

يان األسباب بالشدبة لمقاضي ىؾ الؾسيمة التي يكذف بيا عؽ وجو قزائو فيسا ب، ف(ٔ)وابتعاده عؽ التحكؼ

                                                           
(1)

 
.212ص ،أ. عبج األميخ العگيمي و د. سميم ابخاهيم حخبة / السخجع الدابق
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لمعجالة قائسة عمى التجخيج  نادايم ويؤكج عمى كؾنو قزى فيو، وأيزا تعتبخ وسيمة لبيان مجى حياد القاضي
 .فيسو لمؾاقعة والتجليل عمى ثبؾتيا واضحة متؾازنة في والحياد فيكؾن 

يجب أن فقج ورد في احجى قخارات محكسة التسييد مايمي : ))في القزاء العخاقي  الدؾابق القزائية ومؽ
كؼ باإلعجام ششقا حتى السؾت و يذتسل صياغة قخار الحكؼ عشج فخض العقؾبة أن تتزسؽ الرياغة لفغة الح

 (( .(ٔ)ليذ بعبارات أخخى مثل تذجيج العقؾبة أو إبالغيا إلى اإلعجام

ال يجؾز لمييئة الجدائية في محكسة التسييد االتحادية اعادة الجعؾى الى  : ))ايزا  االخخى  الدؾابقومؽ 
دابق او أن العقؾبة الزالت خفيفة محكستيا لمتذجيج اال لسخة واحجة واذا ما أصخت السحكسة عمى قخارىا ال

 ((.(ٕ)فيرار الى احالة الجعؾى عمى الييئة السؾسعة الجدائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  )1    مهقع مجمذ القزاء العخاقي مشذهرفي،21/11/2002في  محكسة التسييد االتحادية ، صادر من 2002حكم/ ال/صياغة قخار 111رقم القخار   (

  مشذهر في مهقع مجمذ القزاء العخاقي ،20/7/2017صادر من محكسة التسييد االتحادية في  ،17/2017القخار  رقم   (2)
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الثالث  السبحث  
الخقابة عميهاو  ةطة قاضي السهضهع في تذجيج العقهبمرادر سم   

سمظتو حيؽ  السرادر التي يعتسج عمييا او يؤسذ عمييا قاضي السؾضؾع السبحثنتشاول في ىحا          
مبحثيؽ حيث نتظخق فييسا وباسياب الى مالية مرادر سمظة قاضي الى  السبحثتذجيج العقؾبة ونقدؼ ىحا 

  .السؾضؾع والخقابة التسييدية عمى سمظة قاضي السؾضؾع
 

االول السطمب  
قاضي السهضهعمرادر سمطة  ةما هي  

جب عمى القاضي مخاعاتيا وتظبيقيا عشج تتفق غالبية التذخيعات عمى وسائل قانؾنية محجدة يتؾ         
التقجيخية في اختيار العقؾبة السشاسبة، وتتسثل ىحه الؾسائل في التجرج الكسي لمعقؾبة وأما  سمظتواستخجام 

الثاني واالختيار الشؾعي لمعقؾبة، وقج يدتخجم القاضي سمظتو التقجيخية في تخفيف العقؾبة او تذجيجىا، وىحا 
 :التالية الفخوعفي ما سيتشاولو الباحث 

االول  الفخع  
القانهن    

مؽ اىؼ السرادر التي يعتسج عمييا قاضي السؾضؾع حيؽ اصجاره لالحكام وتذجيج العقؾبة ىي       
وىشا يتبيؽ مجى االرتباط والتشاسق بيؽ عسل الجية  الشرؾص القانؾنية التي يعتسج عمييا بالجرجة االساس

فالعسل التذخيعي والعسل القزائي في تحجيج العقؾبة مختبظان ومكسالن التذخيعية وعسل الجية القزائية ،
بعزيسا بعزًا ، فإذا كان العسل القزائي ال يترؾر بغيخ عسل تذخيعي سابق يدتشج إليو ويدتسج مشو حجوده 

التذخيعي الحي ال يكسمو عسل قزائي ىؾ جيج نغخي عاطل ال يحقق السشفعة  وقؾاعجه ، فان العسل
فالسذخع يجرك أنو ال يدتظيع مؽ خالل العسل التذخيعي أن يحقق التشاسب العادل بيؽ العقؾبة ،  االجتساعية

وبيؽ عخوف الجاني والجخيسة ، ألنو ال يعخف السجخميؽ بأشخاصيؼ ، ويدتحيل عميو أن يحرخ عخوفيؼ ، 
ن يسشح القاضي سمظة أو أن يتشبأ بكل االعتبارات التي تحقق العجالة الجشائية ، لحلػ فان مؽ السشاسب أ

تقجيخية ألنو ومؽ خالل بحثو في الؾقائع والغخوف والسالبدات التي أحاطت بالجخيسة والسجخم ، يكؾن وحجه 
ومؽ خالل ،  القادر عمى تحجيج نؾع العقؾبة السشاسبة ومقجارىا ساعيًا مؽ وراء ذلػ إلى تحقيق أغخاض العقؾبة
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بيؽ الجشاة مؽ خالل أخحه بعيؽ االعتبار  العجالةاضي تحقيق ىحه الدمظة التي يسشحيا السذخع يحاول الق
عخوف الجاني والجخيسة عشج تقجيخ االدلة أو تحجيج وصف الجخيسة أو عشج تقجيخ العقؾبة عشج تقجيخه لمعقؾبة 
ألن السداواة السظمقة في العقؾبة ، عمى الخغؼ مؽ االختالف في عخوف مختكبي الجخائؼ وبؾاعثيؼ ، ىؾ في 

ونتظخق الى القؾانيؽ التي تعتبخ مرجرا لدمظة قاضي السؾضؾع حيؽ تذجيج العقؾبة .(ٔ)تو عجم مداواة حج ذا
  .في فخعيؽ

:  : قانهن العقهبات أوالا   
مجسؾعة القؾاعج التي تقخىا الجولة وتقتخن بتجابيخ قدخية تؾقعيا عمى مْؽ يخل  يعخف قانؾن العقؾبات بأنو

زع ليا الجخائؼ والعقؾبات عمى اختالف أنؾاعيا ، وتدسى مجسؾعة ىحِه تزؼ القؾاعج العامة التي تخ.بيا
 ٜٜٙٔلدشة ٔٔٔالقؾاعج))قانؾن العقؾبات /القدؼ العام (( وقج تزسشيا الكتاب األول مؽ قانؾن العقؾبات 

 تزؼ القؾاعج التي، اما القدؼ االخخ مؽ القانؾن ف ٘٘ٔإلى  ٔتحت عشؾان )) السبادئ العامة (( في السؾاد 
تحجد كل جخيسة عمى حجه مؽ حيث بيان أركانيا الخاصة وعقؾباتيا والغخوف الخاصة بيا، وتدسى مجسؾعة 
ىحِه القؾاعج ))قانؾن العقؾبات القدؼ الخاص(( وقج تزسشيا قانؾن العقؾبات مار الحكخ في الكتب ؛ الثاني 

  .ٖٓ٘إلى  ٙٔٔوالثالث والخابع في السؾاد مؽ 
ثيقة بجسيع فخوع القانؾن األخخى، وىي تغيخ كمسا دعت الحاجة إلى تجعيؼ قؾاعجىا لقانؾن العقؾبات صمة و و 

بالجداء لحسايتيا ، كسا لو صمة بقؾاعج األخالق، فيؾ يترل بالقانؾن السجني حيث يحسي حق السمكية بعقابو 
 .عمى الدخقة والشرب وخيانة األمانة والحخيق واألتالف

حيث يحسي حقؾق الدوجية بعقابو عمى الدنا وىجخ العائمة ويحسي حق  و يترل بقؾانيؽ األحؾال الذخرية ،
 .الحزانة بعقابو عمى مْؽ يستشع عؽ تدميؼ الظفل إلى مْؽ لُو حق حزانتو

ويترل بالقانؾن الجستؾري والقانؾن اإلداري حيث يحسي حقؾقا لمجولة يقخرىا القانؾنان كحساية حق الجولة في  
وىؾ يترل بالقانؾن التجاري ، حيث يحسي التعامل بالركؾك  .حجده الجستؾرأن تحتفظ بذكل الحكؼ الحي ي

 .بعقابو عمى مؽ يدحب صكا عمى مرخف بجون رصيج

                                                           

 ،مشذؾر عمى االنتخنيت بحث مشذؾر في مجمة الخافجيؽ لمحقؾق  ،الجشائيالدمظة التقجيخية لمقاضي  ،حديؽ الحسجاني و د.نؾفل عمي الرفؾد. دمحم ( 1)
  ٕٛٗ-ٕٙٗالرفحة  ،ٖٕٓٓلدشة  ٙٔالعجد   http://library.nawroz.edu.krd مؾقع 

http://library.nawroz.edu.krd/


 
  

28 
 

وىؾ يترل بالقانؾن الجولي العام في تشغيؼ التزامؽ بيؽ الجولة لسكافحة اإلجخام وتعقيب السجخميؽ عؽ  
ويعتبخ ىحا القانؾن .ؽ في أراضي الجولة وخارجياتحجيج سمظان قانؾن العقؾبات بالشدبة لمجخائؼ والسجخمي

 .السرجر االساسي لدمظة قاضي السؾضؾع في تذجيج العقؾبة 
 : الشرهص العقابية في القهانين الخاصة:  ثانياا 

ىشاك نرؾص عقابية نرت عمييا بعض القؾانيؽ الخاصة السشغسة لقظاع او لسؾضؾع معيؽ وتأتي ىحه 
وتتزسؽ الشرؾص العقابية عخوفا  تمػ القؾانيؽخالفة او خخق بعض نرؾص جداء عؽ مكالشرؾص العقابية 

تؤدي الى تذجيج العقؾبة عمى مختكب السخالفة وبالتالي تعظي لمقاضي سمظة في تظبيق التذجيج في العقؾبة 
 (: ٜٗٔفي السادة ) ٜٗٛٔ( لدشة ٖٕلكسارك العخاقي رقؼ)ما نص عميو في قانؾن اأوال  : والسثال عمى ذلػ 

وال : مع عجم االخالل بأية عقؾبة اشج تقزي بيا القؾانيؽ الشافحة يعاقب عؽ التيخيب وما في حكسو وعمى ا 
  :الذخوع في اي مشيسا بسا يأتي

 عجام اذا كان التيخيب واقعا عمى لقى اثارية او بحجؼاالالدجؽ السؤبج او السؤقت وتكؾن العقؾبة  - أ
 .(ٔ)تراد الؾطشيلقاإلكبيخ يمحق ضخرا فادحا ومخخبا ب

  :غخامة كسخكية، تكؾن بسثابة تعؾيض مجني الدارة الكسارك، وفق اي مؽ الشدب االتية - ب
 .ستة امثال الكيسة عؽ البزائع السسشؾعة السعيشة- ٔ
 .ثالثة امثال الكيسة والخسؾم معًا عؽ البزائع السسشؾعة او السؾقؾفة او السحرؾرة- ٕ
ائع الخاضعة لمخسؾم اذا لؼ تكؽ مسشؾعة او مؾقؾفة او محرؾرة عمى ان ال اربعة امثال الخسؾم عؽ البز- ٖ

 .تقل عؽ قيستيا
 .مؽ قيسة البزائع غيخ الخاضعة لمخسؾم والتي ال تكؾن مسشؾعة او مؾقؾفة او محرؾرة %ٕ٘ )ٗ

كؼ مرادرة البزائع مؾضؾع جخيسة التيخيب، او الحكؼ بسا يعادل قيستيا عشج عجم حجدىا، ويجؾز الح –ج 
بسرادرة وسائط الشقل واالدوات والسؾاد التي استعسمت في التيخيب وذلػ فيسا عجا الدفؽ والظائخات ما لؼ تكؽ 

 .قج أعجت واستؤجخت ليحا الغخض، او الحكؼ بسا يعادل قيستيا عشج عجم حجدىا
مؽ ىحه السادة عشجما  ثانيا : يجؾز الحكؼ بزعف العقؾبات السذار الييا في البشجيؽ )أ( و)ب( مؽ الفقخة )اوال(

 يكؾن السدؤولؾن عؽ التيخيب مؽ ذوي الدؾابق فيو.

                                                           
.1/1/1994صادر بتاريخ  76، رقمه  1984نة لس 32( من هذه المادة بموجب قرار تعديل قانون الكمارك رقم أتعدلت الفقرة )(  1(  
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مؽ تذجيج عقؾبة حيؽ العؾد وتكخار  ٜٔٛٔ( لدشة ٜٛمانص عميو قانؾن الرحة العامة العخاقي رقؼ )وثانيا  : 
 ( مشو : ٜٜارتكاي السخالفة في السادة )

لتعميسات او البيانات الرادرة بسؾجبو يعاقب بغخامة كل مؽ يخالف احكام ىحا القانؾن او ااالنغسة او ا –اوال 
ال تقل عؽ مائة ديشار وال تديج عمى ثالثة االف ديشار او بالحبذ مجة ال تقل عؽ شيخ واحج وال تديج عمى 
سشتيؽ او بكمتا العقؾبتيؽ وعشج ارتكابو عسال يخالف احكام ىحا القانؾن مخة اخخى تكؾن العقؾبة الحبذ وتمغى 

 .رحية نيائيااجازتو ال
 .تتؼ احالة السؾعف السخالف الحكام ىحا القانؾن الى السحاكؼ دون اذن مؽ الؾزيخ السختص –ثانيا 

 
 الثاني الفخع

 الذخيعة االسالمية والعجالة مبادئ 
لقج عخفت الذخيعة اإلسالمية مبجأ قانؾنية الجخائؼ والعقؾبات ، فال جخيسة ذات عقؾبة مقجره اال وىشاك       
افة إلى إلضلحجود والقراص والجية ، ىحا بايأتي بيا ويحجد العقؾبة وقجرىا كسا ىؾ الحال في جخائؼ انص 

الشرؾص العامة في القخآن الكخيؼ التي يدتجل مشيا عمى مزسؾن ىحا السبجأ مؽ أمثمة ىحِه الشرؾص )وما 
 .(ٔ)كشا معحبيؽ حشى نبعث رسؾاًل(

أ قانؾنية الجخائؼ والعقؾبات ىؾ كفالة حقؾق األفخاد وضسان حخيتيؼ تبخيخ السبجأ : أن الغخض األول مؽ مبج 
 برفة قاطعة ما ن ال يعخفؾ في ترخفاتيؼ فمؾ تخك أمخ التجخيؼ لمقاضي ألضحى األفخاد في حيخة مؽ أمخىؼ 

ىؾ محغؾر عمييؼ ، والسبجأ فؾق ذلػ مسا تقتزيو العجالة والسشظق فسؽ العجالة والسشظق  ما ىؾ مباح ليؼ و
ىؾ محخم لتجشبو والسبجأ مسا تقتزيو السرمحة العامة ذلػ لسا فيو مؽ الزسان  ما يعخف اإلندان مقجما أن

  .(ٕ)وعجم تشاقزو أو تفاوتو تفاوتا يحىب ىحِه الؾحجة قاضي السؾضؾعلؾحجه 
جدامة  أنُو أصبح رجعيا ألن السذّخع يحجد العقؾبة عمى أساسبمبجأ الذخعية  وغالبا ما يشتقجنقج السبجأ : 

يسكؽ  ال الجخيسة ، بيشسا الشغخيات الحجيثة تخكد االىتسام عمى شخرية الجاني وتجعؾ إلى  تفخيج العقؾبة و
لمسذّخع أن يتشبأ مقجما بغخوف كل مجخم عمى حجه ويقخر العقؾبة السشاسبة لُو ، والحق أن ىحِه االنتقادات 
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ستيا لذخص ئلمقاضي مؽ تفخيج العقؾبة ومؾا سذخعيسشحيا الليدت حاسسة فالدمظة التقجيخية الؾاسعة التي 
الجاني ، والؾاقع أن ىحِه االنتقادات عجيسة الكيسة في مقابل ما يحققو ىحا السبجأ مؽ ضسانات واستقخار أدت 

  ع العقؾبات الحجيثة إال ما نجر.إذ تشص عميو جسي ياعالس ئا  إلى أن أصبح مبج
 

 الثالث  الفخع
 الدهابق القزائية 

نجج ان ىحا الحكؼ قج ارثتو الدؾابق القزائية وسارت عميو السحاكؼ في احكاميا , لحا وجب عميشا ان  ما كثيخا
نعخف ماىي الدؾابق القزائية ومؽ ثؼ نتعخف عمى االسذ التي تقؾم عمييا الدؾابق القزائية ومبخرات وفؾائج 

 .االخح بالدؾابق وعيؾبيا
فعخفيا عبج الفتاح مخاد في معجؼ مخاد القانؾني واالقترادي ، الدؾابق القزائية بعجة تعخيفات عخفتفقج 

، أو قخار محكسة يعتبخ مثااًل أو مخجعًا لحالة مظابقة أو مساثمة فيسا بعج التجاري بأنيا : قزية مفرؾل فيياو 
تشذأ عؽ مدألة قانؾنية مساثمة وتحاول السحاكؼ أن تفرل في القزايا عمى أساس السبادئ الخاسخة في 

 .(ٔ)الت الدابقةالحا
: قزية مفرؾل فييا مؽ محكسة مخترة تعتبخ معجؼ السرظمحات القانؾنية بأنيا وعخفيا عبج الؾاحج كخم في

 .قاعجة أو مخجعًا قانؾنيًا لسا تالىا مؽ القزايا السساثمة
رة وعخفيا حارثي سميسان فاروق في قامؾس فاروق القانؾني بأنيا : أثخ قزية مفرؾل فييا مؽ محكسة مخت

 .تعتبخ قاعجة أو مخجعًا قانؾنيًا لسا تالىا مؽ القزايا السساثمة مؽ حيث السؾضؾع والشقاط الجؾىخية
وعخفيا الذيخ عبج هللا آل خشيؽ بأنيا : ما صجر مؽ األحكام القزائية عمى وقائع معيشة مسا لؼ يدبق تقخيخ 

 .حكؼ كمي ليا
ق القزائية ويكيذ عمييا الؾاقعة كي يتؾصل الى حكؼ فالقاضي عادة يدتجل في الكثيخ مؽ االحيان بالدؾاب

مذابو تقخيبا بحيث يأخح مؽ الدابقة حالة التذجيج ويظبقيا عمى الفعل الجخمي السختكب وعمى اساسو يقؾم 
 مسا يعاب عمى العسل بالدؾابق القزائية :و  .بتحجيج العقؾبة
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القزايا الحجيثة التي قامت في عل عخوف  ( أن سخعة التغييخ والتظؾر يزعف مؽ قابميتيا لالنظباق عمىٔ
 .اجتساعية واقترادية اختمفت عمى مخِّ الدشيؽ

( أن االعتساد عمى نغام الدؾابق يجعل القزاء يقؾم بسيستيؽ : التذخيع والقزاء ، وفي ىحا خمط بيؽ ٕ
 .الدمظة التذخيعية الدمظات واعتجاء عمى ميسة

 
 الثاني  السطمب

 سمطة قاضي السهضهع في تذجيج العقهبةالخقابة التسييدية عمى  
ضؾع في تذجيج العقؾبة ؾ ىحا البحث حيث ان سمظة قاضي السالى ىحا السؾضؾع الىسيتو في نتظخق      

 يخزع لخقابة محكسة التسييد ونبحث السؾضؾع في فخعيؽ .

 االول  الفخع
 رقابة محكسة االستئشاف برفتها التسييدية عمى قاضي الجشح 

القزائية العميا لسحاكؼ محافغة او اكثخ وتتألف مؽ رئيذ وعجد  كاف مؽ  أةاالستئشاف ىي الييمحاكؼ       
نؾاب الخئيذ والقزاة ، وتسارس أعساليا وفق أحكام القانؾن إن الرالحيات التسييدية لسحكسة االستئشاف 

، حيث بسؾجبو  ۱۸۹۹لدشة  ٗٔبرفتيا التسييدية مشحت ليا بسؾجب قخار مجمذ قيادة الثؾرة السشحل رقؼ 
جدائية في كل  ئةفي الظعؽ الؾاقع اماميا وبشاء عمى القخار السحكؾر تؼ تذكيل ىي يديحمت محل محكسة التس

، واصبحت تتستع بجسيع الرالحيات التسييدية وليا حق تختص بالشغخ في الظعؾن التسييديةمحكسة استئشاف ل
مؽ قانؾن اصؾل  ۲۸۰و  ۲۰۸لؾاردة في السادتيؽ اصجار جسيع القخارات التي ترجرىا محكسة التسييد ا

السحاكسات الجدائية اضافة الى جسيع الرالحيات األخخى ، وتجخي عمييا ذات األحكام التي تجخي عمى 
( مؽ قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية ، اما اذا كان  ۲ٙ٘ - ۲ٗ۸محكسة التسييد الؾاردة في السؾاد ) 

االتحادية ىؾ مؽ اختراص محكسة االستئشاف برفتيا التسييدية ففي ىحه الظعؽ مقجم الى محكسة التسييد 
الحالة تقؾم محكسة التسييد االتحادية بإحالة طمب الظعؽ إلى محكسة االستئشاف لمشغخ فيو حدب 

 . (ٔ)االختراص الشؾعي
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ييدية والسحجدة وحيث ان محاكؼ االستئشاف قج مشحت سمظات محاكؼ التسييد فأنشا نذيخ الى نظاق الخقابة التس
والتي تجخل ضسؽ مفيؾم ائية مؽ حاالت /أ ( مؽ قانؾن اصؾل السحاكسات الجد ٜٕٗ )السادةبسا جاء في 

 :وكسا يميالتسييد االختياري 
اع سؾاء كان الشص وىي تذسل اي قخار في الجعؾى مخالف لشص تذخيعي واجب االتب : مخالفة القانهن -أوالا 

بإدانة شخص غيخ مدؤول جدائيا رغؼ تستعو بسانع مؽ مؾانع السدؤولية او مثل صجور حكؼ  امجنيا أم جدائي
بدبب مؽ أسباب األباحة او ان تخظأ السحكسة في التكييف القانؾني لمؾاقعة كان تعتبخ الفعل الرادر مؽ 
الستيؼ ضخبا مفزيا لمسؾت في حيؽ انو يكيف بأنو قتل عسجي أو باعتبار فعمو جخيسة سخقة تامة في حيؽ 

يا جخيسة شخوع في الدخقة أو أن تقبل الرمح عؽ جخيسة ال يجيد القانؾن الرمح عشيا أو صجور حكؼ أن
بالتعؾيض السادي لذخص لؼ يكؽ يعيمو القتيل أو فخض عقؾبة لؼ يشص عمييا في السادة العقابية أو وفق مادة 

 .(ٔ)عقابية تختمف عؽ مادة االدانة او التجخيؼ
ويعشي أن السحكسة طبقت مادة قانؾنية عمى واقعة غيخ السادة الؾاجب  : انهن الخطأ في تطبيق الق-ثانياا 

/  ٖٗٗخاه التي تشظبق واحكام السادة ت السحكسة مثال جخيسة الدخقة باکويحرل ىحا الخظأ إذا كيف -تظبيقيا 
. .عميوعقؾبات وكان الجاني ىؾ الحي استؾلى عمى مال السجشي ( ٕ٘ٗ)أوال عقؾبات بأنو غرب وفق السادة 

عقؾبات إذا سمؼ السجشي عميو مالو الى الجاني وىؾ تحت (۲٘ٗ)في حيؽ أن مادة الغرب تظبق وفق السادة 
. ويحرل ىحا الخظأ ايزا بان تعتبخ السحكسة مجخد استفداز السجشي عميو عحرا قانؾنيا مخففا .تأثيخ األكخاه 

لسخفف لمعقاب والحي يظبق في ىحه الحالة عقؾبات في حيؽ أن العحر القانؾني ا(۱۳۰)لمعقؾبة وفق السادة 
مؽ  ة بشاء عمى استفداز خظيخ) وليذ مجخد استفداز جخيسال جانيب العقؾبات أن يختك( ۱۲۹)وطبقا لمسادة 

ويسكؽ اعتباره مؽ اسباب  .أما إذا كان بحق فال يدتفيج الجاني مؽ التخفيف .(السجشي عميو بغيخ حق
 .عقؾبات( ۱۳۲)( وفق السادة  السخفف التخفيف القزائي ) الغخف القزائي

ويقرج بو صخف السعشى الغاىخ لمفظ الى  .أن التأويل نؾع مؽ التفديخ : الخطأ في تأويل القانهن -ثالثاا 
ويقرج بالتأويل الرحيح لمشص صخف  .معشى أخخ لسشاسبة بيشيسا ، ويكؾن التاويل اما صحيحا او فاسجا

أما إذا لؼ يكؽ المفظ محتسال السعشى الحي  .ستشادا الى دليل يؤيجهالسعشى الغاىخ اللفاعو الى معشى أخخ ا
صخف اليو الشص او كان السعشى محتسال ولكؽ لؼ يغيخ دليل يؤيجه فالتأويل فاسج فاذا أولت السحكسة الشص 
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تأويال فاسجا كان الحكؼ خاطئا حتى لؾ طبقت الشص تظبيقا صحيحا وفق السعشى الحي أولتو فاعتبخت أنو 
ومثال التأويل الرحيح تفديخ لفظ االختالس الؾاردة في  ،ألن ما يبشى عمى الفاسج فاسج  رؾد بالشص ،السق

مغة يعشي أخح السال مخاتمة فاالختالس في المؽ قانؾن العقؾبات العخاقي ( ٜٖٗ)في السادة تعخيف الدخقة 
لفغو فقج أستبعجت مشو الدخقة  عة أي أستغفاال لراحب السال أو بجون عمسو فإذا فدخ ىحا الشص بغاىخوبدخ 

االختالس تأويال صحيحا  زي تأويل لفظوعميو فيقت ،باكخاه ألن االكخاه ال يكؾن إال بسؾاجية صاحب السال
أستشادا الى الشرؾص القانؾنية األخخى وذلػ بان يفدخ االختالس في ىحا الشص بأنو االستيالء عمى السال 

. ومثال التأويل الرحيح أيزا تأويل نص عجم .السالػ السشقؾل دون وجو حق بقرج الترخف ترخف
يرجرىا قاضي  عقؾبات بانو أحج القخارات الفاصمة التي(۲٘ٙ)( مؽ السادة ٔالسحاكسة الؾارد في الفقخة )

ة عمى السحكسة الجدائية كاالفخاج ورفض الذكؾى وقبؾل الرمح ألن الشرؾص األخخى التحقيق عجا األحال
أما التأويل الفاسج  .والتفديخ الزيق لسرمحة الستيؼمحق بالتأويل الرحيح التفديخ الؾاسع وي .تؤيج ىحا التأويل

عقؾبات بان السقرؾد بو السالػ فقط وال يذسل  (ٕٛٗ) السادةفسثالو تفديخ لفغة ) الراحب ( الؾاردة في 
حات يؾرد ىحا المفظ الحائد بدبب مذخوع كالسدتاجخ وذلػ الن قانؾن العقؾبات عشجما يقرج ) السالػ ( بال

عقؾبات  ٖٛٗ. فمؾ اراد قرخ الشص في السادة (٘٘ٗو  ٗ٘ٗو  ٖ٘ٗو  ٜٖٗ)صخاحة مثل الؾارد بالسؾاد 
 .(ٔ) عمى السالػ لشص عميو

يقرج بالخظا الجؾىخي في االجخاءات األصؾلية التي تؤثخ في الحكؼ  : الخطا الجههخي في اإلجخاءات-رابعا  
ة القؾاعج اإلجخائية التي يقرج مشيا السحافغة عمى السرمحة العامة أو مرمحة والتي تدبق صجوره، ىؾ مخالف

الستيؼ أو غيخه مؽ ذوي العالقة بالجعؾى بذخط أن تكؾن مخالفة القؾاعج اإلجخائية مؽ شأنيا أن تؤثخ عمى 
حي يزخ لوا  ۲ٗ۸في الحكؼ عمى حج تعبيخ السادة ا فالخظا يجب ان يكؾن مؤثخ  ،الحكؼ الرادر مؽ السحكسة
ومثالو اصجار قخار باإلدانة وفق مادة أشج مؽ مادة التيسة او وفق مادة تختمف  ،بحقؾق أحج أطخاف الجعؾى 

عشيا في الؾصف القانؾني في األحؾال التي يجيدىا القانؾن او اصجار حكؼ في دعؾى مؾجدة بعقؾبة تديج عمى 
ابة عؽ السجشي عميو القاصخ الحي ليذ لو ولي السخالفة أو عجم تعييؽ السحكسة مؽ يتؾلى االدعاء بالحق ني

ؽ مأو عجم انتجاب محام عؽ الستيؼ الحي ليذ لو محام في جشاية او اعتساد السحكسة عمى اعتخاف صادر 
  .مخؾلة قانؾنا بقبؾلوجية غيخ عؽ الستيؼ 
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مؽ اثبات الفعل  ويخاد بو صجور قخار بخالف ما تقتزيو االدلة الستحرمة : الخطأ في تقجيخ االدلة -خامداا 
ومثالو صجور قخار باإلدانة استشادا الى أدلة تقل  ،السدشج الى الستيؼ او نفيو او اثبات لغخوف الؾاقعة او نفييا

عؽ الشراب القانؾني كالذيادة السفخدة او الدي أدلة عاىخة او الى ادلة عاىخة التشاقض او صجور قخار 
وال يرحح ىحا الخظأ ايخاد السحكسة في قخارىا أنيا  ،حيحة لإلدانةبالبخاءة او االفخاج رغؼ كتابة األدلة الر

أقتشعت باالدلة أو لؼ تقتشع ألن االقتشاع ال يعتج بو إذا لؼ تكؽ األدلة صحيحة يتؼ بيا الشراب، كسا ال يعتج 
. حيث أن محكسة .بعجم االقتشاع مع كفاية األدلة الرحيحة الن االقتشاع ليذ مدألة شخرية صخف

ؾع ولؾ كانت حخة في تقجيخ الؾقائع التي تظخح اماميا ووزن األدلة التي تقجم مؽ الخرؾم واالنتياء إلى السؾض
الشتائج السؾضؾعية التي تظسئؽ إلييا إال أنو يجب أن يكؾن االستشتاج وفق السشظق والعقل وان ال يكؾن ىشاك 

ذا وجج عيب مؽ ىحا القبيل كان الحكؼ محال فا .تشاقض بيؽ الشتيجة التي انتيت الييا والؾقائع التي أثبتتيا
 .لمشقض
ويتؼ ذلػ حيشسا تخى محكسة السؾضؾع أن الؾاجب يقزي عمييا بتظبيق  : الخطأ في تقجيخ العقهبة-سادساا 

بيشسا تخى محكسة التسييد أن تمػ األسباب ال تدتؾجب تظبيق تمػ العقؾبة  ،عقؾبة معيشة وألسباب تقؾل بيا
ويعتبخ الخظا  ،قؾبة أخخى، أخف أو أشج مؽ األولى التي قالت بيا محكسة السؾضؾع وأنسا يجب أن تظبق ع

في تقجيخ العقؾبة حاصال إذا كانت العقؾبة التي فخضتيا السحكسة غيخ مشاسبة مؽ حيث الشؾع والسقجار 
د مثال ذلػ فخض الحج األقرى لمعقؾبة مع وجؾ  ،الغخوف الجخيسة او عخوف الستيؼ في شجتيا أو خفتيا

أو التخفيف  مؽ قانؾن العقؾبات العخاقي (۱۳۰و ۱۲۸السادتيؽ )اسباب لمتخفيف بسؾجب العحر القانؾني 
او فخض عقؾبة بديظة مع أن الستيؼ مؽ محتخفي االجخام أو مع  ،مؽ نفذ القانؾن ( ۱۳۲) السادةالقزائي 

أما الفقخة ) ب (  لسذجدة عقؾبات الغخوف ا (ٖٙٔ)تحقيق أحج أسباب التذجيج السشرؾص عمييا في السادة 
فقج نرت بأن ) ال يعتج بالخظأ في ( مؽ قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية العخاقي ۲ٜٗ)مؽ السادة 
مثال ذلػ أستساع السحكسة شيؾد دفاع الستيؼ قبل تؾجيو التيسة  .ذا لؼ يكؽ ضارة بجفاع الستيؼ (االجخاءات إ

لخاطئ ال يدتؾجب نقض القخار ألنو غيخ ضار بالستيؼ، ولكشيا فيحا االجخاء ا مؽلو واصجار قخارىا ببخائتو 
إذا لؼ تشتجب لو محام في الجشاية التي يحاكؼ ) الستيؼ ( بسؾجبيا وأصجرت قخارىا بإدانتو فيحا الخظأ يعتبخ 

ا أما إذا صجر قخارىا باالفخاج أو البخاءة فال يدتؾجب نقض القخار ألن ىح –خظأ جؾىخية وضارة بجفاع الستيؼ 
وكحلػ في األمؾر التشغيسية التي لؼ تتبعيا السحكسة ولؼ يتختب عمييا ضخر  ،االجخاء الخاطئ غيخ ضار بو
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مشو وىكحا حدب  ۱۳۱ال ذلػ عجم ذكخ محل اقامة الستيؼ في قخار اإلحالة طبقا لمسادة ثبجفاع الستيؼ م
 .(ٔ)عخوف كل قزية

كسة االستئشاف برفتيا التسييدية وىي تشغخ الظعؾن الجارية عميو يتبيؽ وجو الخقابة التسييدية التي تسارسيا مح
عمى قخارات محاكؼ الجشح وسؾف نتظخق الى صالحيات محكسة التسييد والتي تسمكيا محاكؼ االستئشاف 

 برفتيا التسييدية في السبحث الالحق. 
 

 الثاني الفخع
 رقابة محكسة التسييد عمى هيئة الجشايات 

ييد اختراص محكسة السؾضؾع، أي تكؾن ليا اختراصات محكسة الجشايات أو تسارس محكسة التس       
محكسة الجشح أو محكسة األحجاث بحدب نؾع الجعؾى التي تقؾم بشغخىا، وذلػ في حالة ما إذا طعؽ أماميا 

/ب( مؽ قانؾن أصؾل السحاكسات ٖٕٙلمسخة الثانية في الحكؼ الرادر في نفذ الجعؾى، أذ نرت السادة )
ية العخاقي عــمى أنــــــُو: )) إذا أصجرت السحكسة حكسًا بعج إعادة الشغخ ثؼ رفعت إلى محكسة التسييد الجدائ

فمييئة الجداء فييا أن ترجق الحكؼ إذا وججتو مؾافقًا لمقانؾن أو تخفف العقؾبة، أما إذا تخاءى ليا لدوم صجور 
التي فخضتيا عميو فتحيل الجعؾى عمى الييئة العامة  قخار بإدانة الستيؼ الحي بخأتو السحكسة أو زيادة العقؾبة

لسحكسة التسييد وليحه الييئة إصجار القخار باإلدانة أو بالعقؾبة التي تفخضيا أو ترجيق الحكؼ الرادر مؽ 
محكسة السؾضؾع((. أن محكسة التسييد عشج نغخىا في الجعؾى برفتيا محكسة مؾضؾع فإن ليا حق إحزار 

يسيؽ ججد أو الترجي لؾقائع ججيجة، وكحلػ إحزار مؽ يكؾن حزؾره ضخوريًا إلى الستيؼ أو إدخال مت
التحقيق، إن إعظاء محكسة التسييد حق الجسع بيؽ سمظتي الشقض وحق الحكؼ كسا ورد فيسا تقجم، تعج سسة 

ات السحاكؼ، التي ال تعج محكسة التسييد فييا درجة مؽ درج (ٕ)يتسيد بيا القانؾن العخاقي عؽ غيخه مؽ القؾانيؽ
وإنسا ىي ىيئة يخاد مشيا تسييد عسل القزاة وتجقيق القخارات مؽ حيث مؾافقتيا لمقانؾن وال تكتدب ىحه 
السحكسة صفة محكسة السؾضؾع، والسيسا أن الحي يثار أماميا ليذ الؾقائع التي نغخت فييا محاكؼ الجداء، 

 لمقانؾن.وإنسا ىؾ صحة اإلجخاءات الستخحة والحكؼ ومقجار مظابقتو 

                                                           
 .139عبداالمير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة، المصدر السابق، ص  (1)
(2)

 ٕٛٗص، السرجر الدابق، د. سامي الشرخاوي  



 
  

36 
 

لجييا  تكؼالييئة القزائية العميا التي يح باعتبارىاالتسييد محكسة بشاء" عمى ذلػ وكأثخ ليحه الخقابة مؽ قبل  
في جسيع االحكام والقخارات السخالفة لمقانؾن ، فأن ليا بعج تجقيق اوراق الجعؾى ان ترجر قخارىا عمى وجو 

او  باإلدانة، فميا ترجيق الحكؼ الجدائيةانؾن اصؾل السحاكسات /أ( مـؽ قٜٕ٘)  مؽ الؾجؾه التي بيشتيا السادة
البخاءة او تخفيف العقؾبة، كأن تجج ان قخار االدانة او البخاءة كان صحيحا ومؾافقا" لمقانؾن ، كأن يكؾن 
صاحب الحق قج التدم الحجود القانؾنية عشج مسارستو لحقو ، ومؽ ذلػ مثال" ما قزت بو محكسة التسييد في 

عخاق في قخار ليا ) وحيث ان الغخوف التي وجج فييا الستيؼ عشج اطالقو الشار عمى المص يشظبق عمى ال
( مؽ قانؾن العقؾبات ، لحلػ يكؾن قخار السحكسة القاضي بعجم مدؤولية الستيؼ )ع( ٗٗ( مؽ )السادة ٗالفقخة )

الستيؼ )أ( وكافة القخارات االخخى  التيسة واالفخاج عؽ بإلغاءعؽ جخيسة قتل )ح( عسجا" ، وقخارىا القاضي 
 .((ٔ)الستخحة في الجعؾى صحيحة ومؾافقة لمقانؾن قخر ترجيقيا

السادة التي يشظبق  كسا ان لسحكسة التسييد ان تبجل الؾصف القانؾني لمجخيسة إلى وصف اخخ عمى وفق  
دانت الستيؼ وفقا" لمسادة )وحيث ان السحكسة ا :فقج قزت محكسة التسييد في قخار ليا قائمة .عمييا الفعل

مؽ قانؾن العقؾبات ، فيكؾن ىحا القخار صحيحا" ومؾافقا" لمقانؾن قخر ترجيقو اال ان السحكسة حجدت  ٘ٓٗ
مؽ قانؾن العقؾبات ، وىحا غيخ صحيح فالستيؼ وقج نيض مؽ نؾمو  ٖٓٔوٕٛٔالعقؾبة استجالال" بالسادتيؽ 

( ٖمؽ السالبذ ، فيكؾن في حالة دفاع شخعي طبقا" لشص الفقخة )ليال" وشاىج السجشى عميو داخل داره عاريا" 
وان السجشى عميو قج ىخب مؽ الجار ، وان الستيؼ الحقو   ، اما العخاقي مؽ قانؾن العقؾبات (ٗٗ)مؽ السادة

مؽ قانؾن العقؾبات بجال" مؽ  ٘ٗوقتمو خارجيا ، فيكؾن قج تجاوز عسجا" حالة الجفاع الذخعي وفقا" لمسادة 
استثشاء مشو ، وحيث ان سائخ القخارات االخخى السسيدة صحيحة ومؾافقة لمقانؾن ب ٖٓٔو ٕٛٔسادتيؽ ال

، اما الؾصف فان السحكسة اعتبخت الجخيسة جشحة عادية غيخ مخمة بالذخف ، وصف الجخيسة قخر ترجيقيا
بة السقخرة ليا سحكسة بالعقؾ مؽ قانؾن العقؾبات اوجبت عجم تغيخ نؾع الجخيسة اذا استبجلت ال ٕٗمع ان السادة 

ندتخمص مؽ ذلػ ان لسحكسة  .((ٕ)فيا جشاية عادية غيخ مخمة بالذخف، لحلػ قخر وصعقؾبة مؽ نؾع اخف
، حيشسا تخى ضخورة يا سمظة قانؾن في حجود استثشائيةفي السؾضؾع فزال" عؽ كؾن السبحثالتسييد سمظة 

                                                           
 .76، ص 1981، 11السنة،3العددـ مجموعة االحكام العدلية،7/1981/  12في 81/هيئة موسعة ثانية /  214قرار رقم  ( 1)

 .186ص ،1978 ،9السنة  ،1العدد  ،مجموعة االحكام العدلية – 15/3/1978في  978/ تمييزية /  261و259قرار رقم  ( 2)
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، ذلػ انو ليذ لسحكسة التسييد (ٔ)خيخة لسختيؽ عمى قخارىاادانة الستيؼ الحي بخأتو محكسة السؾضؾع واصخار اال
ال يفاجأ  ، لكيالسحاكسة مججدا" إلعادةتذجيج العقؾبة، وانسا تقخر نقض الحكؼ واعادة االوراق إلى السحكسة 

، إلى القؾل ) لسحكسة الشقض ان تخاقب قاضي ووبيحا الرجد يحىب جانب مؽ الفق .الستيؼ دون سساع دفاعو
في تقجيخه لمؾقائع وان تخاجعو فيو اذا كانت السقجمات التي ساقيا في حكسو واستخمص مشيا ثبؾت  السؾضؾع
تؤدي عقال" إلى الشتيجة التي انتيى الييا ، ففي ىحه الحالة يجؾز الظعؽ بالشقض ويكؾن وجو  الؾاقعة ال

يخى جانب آخخ مؽ الذخاح ،  (.كسا (ٕ)الظعؽ ىؾ بظالن الحكؼ لعيب في التدبيب ال الخظأ في تقجيخ الؾقائع
)ان القانؾن يحكؼ الؾاقع، بسعشى ان الؾقائع ذاتيا ىي مؾضؾع تظبيق القانؾن وىي ليدت بسشآى كمية مؽ رقابة 

في القانؾن يسكؽ  السبحثفي الؾاقع اذا" شأنو شأن  السبحث، وانسا تخزع لخقابة استثشائية، فالتسييدمحكسة 
 ان يمحقو عيب الخظأ في القانؾن(.

الفقيية سالفة الحكخ ، فأنشا نتفق وذلػ الخأي الحي يحىب إلى ان لسحكسة ) التسييد(  لالتجاىاتومدايخة  
إلى رقابتيا عمى صحة تظبيق القانؾن في حالة التجاوز، ان تخاقب مجى صحة استخالص او  باإلضافة

تيؼ كان حكؼ ما يجل عمى ان الساستغيار محكسة السؾضؾع ليحا التجاوز، فاذا كان في الؾقائع الثابتة في ال
)التسييد او الشقض( ان   ، ولكشيا استخمرت ما يخالف ذلػ فيكؾن لسحكسةفي حالة تجاوز لحجود حقو

 ترحح ذلػ االستخالص بسا يقزي بو السشظق والقانؾن.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، بحث مشذؾر عمى االنتخنيت عمى مؾقع مخجع دوت رقابة محكسة التسييد عمى سمظة محكسة السؾضؾع في تقجيخ التجاوز ،سامية عبجالخزاق خمف (1)

 .ٕٚٔٓ ، https://almerja.net/reading كؾم

 .321ص ،1984 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2ج ،مبادئ قانون االجراءات الجنائية -د. عمر السعيد رمضان  ( 2)
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 الخاتسة
 ؾبة، فمؼ يعج دوره مجخد تظبيقالعق تذجيجفي  لسؾضؾعقاضي ال لقج عشيت ىحه الجراسة ببيان الدمظة التقجيخية

اصبح ممدمًا باختيار نؾع العقاب السشاسب الحي  الشص القانؾني كسا ورد عمى الؾاقعة السعخوضة عميو، بل
الى مجسؾعة مؽ  ىحا البحثخالل  مؽشا الجخيسة وشخرية الجاني، وقج تؾصمعخوف  يتالءم مع

 :يسكؽ ايجازىا في ما يمي التي سقتخحاتوال االستشتاجات
 

 : االستشتاجاتاوالا: 
لمعقاب يعتسج عمى ما القزائي )مخاعاة القاضي لغخوف الجاني وشخريتو عشج تحجيجه لمعقؾبة(  ان التفخيج .ٔ

وبالتالي  ىلكل واقعو تعخض عميو عمى حج القاضي مؽ سمظة تقجيخية في اختيار العقاب السشاسب يتستع بو
 التفخيج العقابي. فيؾ ادق انؾاع

التقجيخية في تحجيج العقؾبة محجدة بسقتزى نرؾص  عشج استعسال سمظتوالسؾضؾع ي قاضأن وسائل  .ٕ
فيحه الؾسائل تسكؽ القاضي مؽ  وقج بيؽ الفقو صؾرىا بالتجرج الكسي واالختيار الشؾعي لمعقؾبة، قانؾنية،

ىحا السجال ليدت  في بالحجود القانؾنية التي رسسيا لو السذخع، وبالتالي فإن سمظتو اختيار العقؾبة لكشو مقيج
 مظمقو بل مقيجة.

ف والغخو  االخح باألسباب استخجام قاضي السؾضؾع لدمظتو التقجيخية في التذجيج ىيمؽ أىؼ مقتزيات  ان .ٖ
 لمشقص. القاضي باألسباب فعميو ان يدبب حكسو واال كان معيبًا قابالً  السذجدة القانؾنية واذا ما اخح

لدمظتو  واستعسال لمعقؾبة لتقجيخية لقاضي السؾضؾع حيؽ تقجيخهاستخجام الدمظة ال مؽ أىؼ مقتزيات لع .ٗ
كانت مقيجة لمحخية او  العقؾبات الدالبة لمحخية كؾقف التشفيح والغخامة وغيخىا سؾاء التقجيخية في اختيار بجائل

 بجائل عيشية.
يسا عشج تدبيب العقاب السشاسب لمخقابة القزائية ال س يشبغي إخزاع سمظة القاضي التقجيخية في اختيار .٘

رسسيا  لعل مؽ ابخزىا االلتدام بسبجأ الذخعية االجخائية وبالحجود التي ، كسا يشبغي إحاطتيا بزسانات الحكؼ
واالجتساعية التي تداعجه في الؾصؾل الى اختيار  السذخع واالستخشاد وبآراء السختريؽ بالجراسات الشفدية

 السشاسب. الجداء
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وتسخسو، االمخ الحي يدتؾجب  شتوعمى فظ قجيخية تعتسج في جانب كبيخ مشيااستعسال القاضي لدمظتو الت ان .ٙ
مديجًا  دابوتإكوىحا سيشعكذ حتسًا عمى  والسحافغة عمى استقخاره الؾعيفي، قاضي السؾضؾعتخرص  ضخورة

 سمظتو عمى ُأسذ سميسة ومجروسة. استخجامو  مؽ الخبخة والتسخس
 ثانياا : السقتخحات :

بخفع حجىا االدنى  لسقخرة لبعض الجخائؼ والتي تذكل خظؾرة عمى السجتسع وذلػا قؾباتإعادة الشغخ في الع .ٔ
قاضي  ىحيؽ الحجيؽ، بحيث تأتي العقؾبة مشاسبة حتى لؾ استخجم واألعمى وعمى ان ال يكؾن الفخق كبيخًا بيؽ

 سمظتو التقجيخية. السؾضؾع
مؽ التذخيعات لسا في ذلػ  ؾ معسؾل بو في كثيخالعقؾبات الدالبة لمحخية وعمى غخار ما ى ضخورة تبشي بجائل .ٕ

بالفائجة عمى التفخيج  والتأىيل والتخفيف مؽ مذكمة ازدحام الدجؾن وبسا يعؾد مؽ أثخ عمى عسمية اإلصالح
 التشفيحي لمعقؾبة.

رغؼ انشا لؼ نتظخق العقؾبات وعمى غخار ما ىؾ معسؾل بو في بعض الجول  األخح بشغام قاضي تشفيح ضخورة .ٖ
لو دور كبيخ قج  إذ أنىحا السؾضؾع في ىحا البحث اال ان الزخورة القانؾنية يتحتؼ عميشا ان نذيخ الييا، الى 

 .تشفيح العقؾبةالعقؾبة السشاسبة إضافة الى دوره الكبيخ في مخحمة  عشج اختيار سؾضؾعقاضي اليدتخشج بو 
ؽ شخوط ومؾاصفات معيشة مع مؽ خالل اختياره ضس ضخورة األخح بسبجأ تخرص القاضي الجدائي وذلػ .ٗ

اليديخة وتتظمب خبخات وتجارب  استقخاره الؾعيفي إذ أن وعيفة القاضي الجدائي ليدت بالسيسة ضسان
 .القزايا اكتدابيا إال مؽ خالل التخرص في نؾع أو أنؾاع محجدة مؽ وميارات قانؾنية ال يسكؽ
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 : السخاجع
 الكخيم  القخآن

 نهنيةالقا رادرس: الكتب وال اوالا 
لمشذخ والتؾزيع ،  .د أكخم نذأت إبخاليؼ ، الحجود القانؾنية لدمظة القاضي الجشائي في تقجيخ العقؾبة ، دار الثقافةأ -ٔ

ٜٜٔٛ 
 ٕٜٚٔأحسج فتحي سخور ، أصؾل الدياسة الجشائية، دار الشيزة العخبية،. -ٕ
 ٜٜٙٔظبعة الدادسة، أحسج فتحي سخور ، الؾسيط في قانؾن العقؾبات، دار الشيزة العخبية، ال -ٖ
 ٕٗٓٓجسال دمحم مرظفى ، شخح قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية ، مظبعة الدمان ، بغجاد،  -ٗ
  ٕٓٓٓجسيل عبج الباقي الرغيخ ، الشغخية العامة لمعقؾبة، دار الشيزة العخبية،  -٘
 –م ٜٔٗٔتساد، جشجي عبج السمػ بػ، السؾسؾعة الجشائية، الجدء الخابع رشؾه، عخوف الجخيسة، مظبعة االع -ٙ

 ه، الظبعة األولى ٖٓٙٔ
سمظة القاضي الجشائي في تقجيخ العقؾبة والتجابيخ االحتخازية، دار مشذأة السعارف  ،یحاتؼ حدؽ مؾس -ٚ

 ٕٕٓٓباإلسكشجرية، 
نظاق رقابة محكسة الشقض عمى قاضي السؾضؾع في السؾاد السجنية والتجارية ، القاىخة ،  ،د. احسج الديج صاوي  -ٛ

 ٜٗٛٔة العخبية ، دار الشيز
 ٜٙٚٔ، بغجاد ، مظبعة دار الدالم ،  ٕد. سامي الشرخاوي / دراسة في اصؾل السحاكسات الجدائية ، ج -ٜ

 ٕٜٚٔ، بغجاد ،  ٕد. عباس الحدشي ، شخح قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية الججيج ، مج -ٓٔ
 ٜٗٛٔدار الشيزة العخبية ،  ، القاىخة ، ٕمبادئ قانؾن االجخاءات الجشائية ، ج -د. عسخ الدعيج رمزان  -ٔٔ
 .، دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ، عسانٕٗٔٓد. فيج ىادي حبتؾر ، التفخيج القزائي لمعقؾبة،  -ٕٔ
 .ٜ٘ٚٔد. مأمؾن دمحم سالمة / حجود سمظة القاضي الجشائي في تظبيق القانؾن ، القاىخة ، دار الفكخ العخبي ،  -ٖٔ
 .ٕٛٓٓحاكسات الجدائية ، دار الحامج لمشذخ ، عسان ، االردن،د.بخاء مشحر عبجالمظيف ، شخح قانؾن اصؾل الس -ٗٔ
  ٜٙٙٔ جامعة القاىخة ، دراسة مقارنة، -جخامية رمزان األلفي، الخظؾرة اإل -٘ٔ
 ٜٚ٘ٔدار السعارف،  -بعة الثالثة الدعيج مرظفى الدعيج، األحكام العامة في قانؾن العقؾبات، الظ -ٙٔ
 ٕٜٛٔلعقؾبات، دار الفكخ العخبي، في قانؾن ا حدؽ البغال، الغخوف السذجدة والسخففة جيس -ٚٔ
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 ٜٜٙٔزة العخبية، الظبعة األولى، طارق عبج الؾىاب سميؼ، السجخل في عمؼ العقاب الحجيث، دار الشي -ٛٔ
 ٜٚٙٔ، السظبعة العالسية القاىخة عادل عازر ، الشغخية العامة في عخوف الجخيسة  -ٜٔ
، بغجاد ، جامعة بغجاد ،  ٕل السحاكسات الجدائية ، جعبج األميخ العگيمي و د. سميؼ ابخاليؼ حخبة / اصؾ  -ٕٓ

ٜٔٛٛ. 
 العخاقية : : القهانين نياثا

 وتعجيالتو  ٜٜٙٔلدشة ٔٔٔقانؾن العقؾبات العخاقي رقؼ   -ٔ
 وتعجيالتو  ٜٔٚٔلدشة ٖٕ قانؾن اصؾل السحاكسات الجدائية العخاقي رقؼ   -ٕ
 وتعجيالتو  ٜٗٛٔلدشة ٖٕ رقؼ   سارككالقانؾن  -ٖ
 ٜٔٛٔلدشة  ٜٛرقؼ  ة العامة الرحقانؾن  -ٗ

 : اللكتخونيةهاقع اسوال واالحكام القزائيةرابعاا : السجالت 
( لدشة ٖو) ٜٛٚٔ( لدشة ٔاحكام وقخارات محكسة التسييد مشذؾرة عمى مجسؾعة االحكام العجلية العجدان) .ٔ

ٜٔٛٓ. 
ئي ، بحث مشذؾر في مجمة د. دمحم حديؽ الحسجاني و د.نؾفل عمي الرفؾ ، الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشا .ٕ

 ٖٕٓٓلدشة  ٙٔ، العجد عمى االنتخنيتالخافجيؽ لمحقؾق 
سامية عبجالخزاق خمف ، رقابة محكسة التسييد عمى سمظة محكسة السؾضؾع في تقجيخ التجاوز، بحث مشذؾر  .ٖ

 .ٕٚٔٓعمى االنتخنيت عمى مؾقع مخجع دوت كؾم ، 
 www.hjc.iqمؾقع مجمذ القزاء االعمى   .ٗ
االصبحي، تعخيف الدؾابق القزائية، مقالة مشذؾرة عمى االنتخنيت في مؾقع   ىيثؼ  .٘

www.facebook.com/MbadrtRwafdAlabda/posts  ابخيل ،ٕٖٓٔ 
 ذيداب ؽب جيسحلاجبع ةعماج ،خيتدجاسلا ةدايش ليشل ثحب ، ةدجذسلا فو خ غلاو  ةففخسلاف و خ غلا ،ناسثع شؾ عم  .ٙ

biblio.univ-http://e- عقؾ سلا تينخ تنالا ةكبش ىمع رؾ ذشم ،ٕٜٓٔ ،ةيسايدلا مؾ معلاو  ق ؾ قحلا ةيمك،ؼناغتدم
mosta.dz/bitstream/handle . 
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