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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
قال تعالى

اَي َأُّيه اا ذ ِاَّل اين أ امنُوا ُكوهُوا قا ذوا ِم اي ِِبلْ ِق ْسطِ ُشهادا ااء ِ ذ ِلِل اول ا ْو
الِل َأ ْو ا ىل ِبِ ِ اما ۖ
عا ا ىل َأهْ ُف ِس ُ ْك َأ ِو الْ او ِ ااِل ْي ِن او ْ َاْل ْق ارب اِي ۚ ا ْن يا ُك ْن غا ِنيًّا َأ ْو فا ِق ًريا فا ذ ُ
ِ
الِل اَك ان
فا ال تات ذ ِب ُعوا الْه ااو ىى َأ ْن تا ْع ِدلُوا ۚ اوا ْن تالْ ُووا َأ ْو تُ ْع ِرضُ وا فاا ذن ذ ا
ِ
ِ
ون اخب ًِريا ﴿﴾٥٣١
ِب اما تا ْع املُ ا
صدق هللا العمي الععيم

قال رسهل هللا صمى هللا عميو وسمم :
دود عن السدمسين ما استطعتم ،فإن كان لو مخرج ،فخمها
ْ
الح َ
"ادَرُءوا ُ

سبيمو .فإن اإلمام أن يخطئ في العفه ،خير من أن يخطئ في العقهبة"

رواه الترمذي مرفهعاً ومهقهفاً.
صدق رسهل هللا (صمى هللا عميو والو وسمم)
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االىداء
الى مؽ كخم االندان وفزمو عمى سائخ السخمؾقات

...

هللا هلالج لج

الى معمسي البذخية والقادة اليجاة السبعؾثؾن بالحق  ..االنبياء والخسل(عمييؼ
الدالم)
الى روح والجي الذييج رحسة هللا عميو
الى والجتي العديدة اطال هللا في عسخىا
الى مؽ شاركشي ىحا الحمؼ وكان لي سشجا وعؾنا الى مؽ يشتغخ نجاحي بكل حب
وصجق  ،اخؾتي واقخبائي واصجقائي
الى استسخار الحياة وتججد اآلمال ،الى كل اساتحتي والى كل مؽ عمسشي حخفا
اىجي ثسخة نجاحي
وارجؾ مؽ السؾلى عد وجل التؾفيق
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شكر وتقدير
الذكر هلل الذي اكرمشي ونعسشي بدمهك طريق العمم وعمى ما مشحشي من
قهة وعزيسة إلتسام العمم الستهاضع فمو الحسد قبل ومن بعد واقدم جزيل
الذكر والتقدير الى االستاذة السذرفة عمى ىذا البحث
م.م حشين دمحم جهاد
عمى قبهليا االشراف وتأطير البحث  ،وعمى كل السداعدة التي قدمتيا
والشرائح الكيسة والسفيدة التي ارشدتشي بيا  ،وبعد نعرىا الدائم لألمهر
التي ارادت ان تهصميا ألفكاري وسعييا السدتسر بالتدييل وعدم العرقمة
إلتسامو
كسا اتهجو بالذكر الى جسيع اساتذة قدم القانهن والى كل من ساىم
من قريب او بعيد في اخراج ىذه الثسرة الى الشهر
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السقدمة
تختمف الجخائؼ الجشائية بحدب عخوف كل جخيسة وكل جخيسة تختمف عؽ االخخى في
العقاب ومقجاره حتى وان اتفقؾا في الشتيجة االجخامية  ،فال يتفقؾا في الشتيجة الجدائية نغ اخ
الختالف الغخوف في كل جخيسة عؽ الجخيسة االخخى  ،وذلػ لسخاعات عخوف الجاني  ،اذ
تعج عخوف الجخيسة مؽ وسائل التفخيج التذخيعي القزائي لمعقؾبة فالتذخيعات الحجيثة تعتسج
عمى دراسة حالة الجاني ووضع الغخوف التي ارتكبت فييا الجخيسة في الحدبان عشج تقجيخ
العقؾبة .
وتعج دراسة عخوف الجخيسة مؽ اعغؼ الزخورات التكفل التظبيق الرحيح لمقانؾن و
ألىجافو 1وقج تعحر وضع عقؾبة خاصة لكل جخيسة عمى انفخاد عشجما تكؾن مشاسبة لغخوفيا
او مالئسة لحالة مقتخفيا نغ اخ لعجم تشاىي ىحه الغخوف و االحؾال التي يقتخف فييا الجخائؼ
 ،كانت خظة السذخع في شأن تشؾيع العقؾبات السقخرة لمجخيسة الؾاحجة احيانا وجعل العقؾبة
متخاوحة بيؽ حجيؽ في كثيخ مؽ االحؾال مع مشح القاضي امكانية تقجيخ العقؾبة السالئسة
لمسجخم مؽ خالل الؾقؾف عمى عخوف جخيستو ومالبداتيا .2
ولسا كان مبجأ الذخعية يقتزي عجم تخك العقؾبة عمى اطالقيا لمقزاء فال بج لمسذخع مؽ
تقخيخ عقؾبات االفعال التي تسذ بأمؽ السجتسع عمى اساس مؽ الجدامة التقخيبية بحيث
تترف ىحه العقؾبات بالسخونة وذلػ بؾضع حجيؽ لمعقؾبة السقخرة لكل جخيسة حج ادنى وحج
اعمى ويتخك القاضي حخية االختيار بيشيسا طبقا لغخوف كل جخيسة والغخوف الذخرية
لكل مجخم.3

1

د حسنٌن ابراهٌم عبٌد ،النظرٌة العامة للظروف المخففة ،دراسة ممارنة دار النهضة العربٌة ،الماهرة  1971،ص1
2
حاتم حسن موسى  ،سلطة الماضً الجنائً فً تمدٌر العموبة والتدابٌر االحترازٌة ،2112،ص142
3
د خالد سعود بشٌر ،التفرٌد العمابً فً المانون االردنً  ،2119،ص1
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ومؽ السعخوف ان السبجأ الدائج في العرؾر القجيسة ومبجأ الثأر الفخدي واالنتقام اذا كان
الذخص ىؾ الحي انتقؼ لشفدو ويدتؾفي حقو بشفدو  ،دون المجؾء الى اي سمظة ولؼ يبقى
االمخ الى ىحا الحال حتى نزج الفكخ االنداني وبجأ الذعؾر لجيو بزخورة وجؾد سمظة
عامة لتحقيق العجالة ال االنتقام  ،عبخ فخض العقاب العادل الحي ارتزاه السجتسع كعقؾبة
لمسجخم

1

وعجت العقؾبة الساً تفخضو الجولة عمى السجخم حدب الشغام الدياسي ليا ،2والتدام الجولة
بحلػ التدام فؾري وحاسؼ .
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فزال عمى انيا ال تسمػ حق تقجيؼ الجاني لمسحاكسة وىكحا تظؾر العقاب الى مخاحل متقجمة
فاصبح العقاب العام يحل محل العقاب الخاص واصبحت الجولة تؾقع العقاب عمى كل مؽ
يخالف القانؾن ويعبث بأمؽ السجتسع وسالمتو بؾصفيا سمظة عامة واصبح حقيا ال مجال
لمسشاقذة فيو .4وتتسثل ىشا سمظة القاضي الجشائي في تقجيخ العقؾبة بسجى مسا يدسح لو
القانؾن في اختيار نؾع العقؾبة وتجرج كسيا ضسؽ الشظاق السحجد لعقؾبة كل جخيسة عمى
حجى وان السذخع وضع وسائل قانؾنية تداعج القاضي الجشائي باستعسال سمظتو التقجيخية
ومؽ اىسيا التجرج الكسي واالختيار الشؾعي كسا ان الؾاقعة الجخيسة قج تكتشفيا بعض اسباب
التذجيج او التخفيف التي تحتؼ عمى القاضي ان يأخحىا بعيؽ االعتبار عشج اختيار العقؾبة
السشاسبة عمى ان القاضي سمظتو ليدت مظمقة بل مقيجة بزؾابط محجدة يتعيؽ عمى
القاضي عجم الخخوج عمييا  ،واال كان حكسو معيبا  ،ومؽ ىشا جاءت ىحه الجراسة لمبحث
في ىحا السؾضؾع لسا لو مؽ اثار مباشخة عمى الدياسة الجشائية العقابية.

1

د دمحم ابو العال ،عمٌدة اصول علم العماب ،دار الفكر العربً ،طبعة  1997ص133
2
د حامد ربٌع ،وظٌفة الدولة الجزائٌة فً المجتمع المعاصر المجال الجنائٌة المومٌة ،1965 ،عدد 1مجلد ، ،8ص238
3
دمحم الدلاق ،تشرٌع الدول فً مجال حموق االنسان  ،المجلد الثانً  ،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت ص75
4
علً راشد ،مبادئ المانون الجنائً،1951 ،ص5
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خظة البحث
سشتشاول مؾضؾع الدمظة التقجيخية مؽ خالل مبحثيؽ السبحث االول تعخيف الدمظة التقجيخية
واالساس الحي تقؾم عميو وعالقتيا بؾعيفة العقؾبة اما السبحث الثاني سشتشاول الدمظة
التقجيخية لمقاضي الجشائي مؽ حيث التخفيف والتذجيج ووقف التشفيح ومؽ ثؼ نشيي البحث
بخاتسة

اىسية البحث
مؽ خالل ىحا السؾضؾع يتزح لشا ان سمظة القاضي في التقجيخ ميسة صعبة ال بج مؽ
احاطتيا بسا يشغسيا ويزبظيا ،لمبمؾغ ىجفيا وتحقيق العجل  ،وذلػ لتسكيؽ السجتسع مؽ
اقتزاء حقو في العقاب مؽ جية وتسكيؽ الستيؼ مؽ ان يحاكؼ محاكسة عادلة مؽ جية
اخخى ،وىؾ ما لؼ يتحقق اال مع تمػ الزؾابط والقؾاعج التي تحكؼ سمظة القاضي في التقجيخ
والتي قج تذكل ضسانة مؽ ضسانات حقؾق االفخاد وحخياتيؼ.
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صعؾبة البحث
تتسكؽ مذكمة ىحه الجراسة في عجم وجؾد نغخية عامة تشغؼ مؾضؾع الغخوف لمجخيسة واثخىا
في تقجيخ العقؾبة مسا عيخت معو الحاجة الى ضخورة عخض االراء الفقيية وبيان عخوف
الجخيسة واقداميا وانؾاعيا وبيان اثارىا عمى العقؾبة وبيان سمظات وصالحيات القاضي
الجشائي فييا.

السشيج السدتخجم
اعتسجت عمى دراستي في استخجام السشيج الؾصفي التحميمي الستسثل في فيؼ االساسيات
لسبجا الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي بجأ بتعخيف ىحه الدمظة بذكل كامل ومخو ار
بالعقؾبة مؽ حيث تقجيخىا اضافة الى التحجيث عؽ حجود القاضي مؽ حيث اقخار العقؾبة
في ضل ىحا السبجأ فقج قست بتحميل الشرؾص مؽ مؾاد القانؾن الستعمق بالسؾضؾع بسا يخجم
مؾضؾع البحث بذكل جيج.
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السبحث االول//
السظمب االول/مفيؾم الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي
يختمف مفيؾم الدمظة التقجيخية مؽ مجال الخخ فيؾ ال يعشي مؽ الشاحية القانؾنية او الفقيية
وىؾ ما سيتزح مسا يمي:
الفخع االول /مفيؾم الدمظة التقجيخية مؽ الشاحية المغؾية
الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي مفيؾم مخكب يتكؾن مؽ شظخيؽ االول ىؾ الدمظة
والثاني ىؾ التقجيخية  ،ولحلػ البج ان تتعخض لمسفيؾم المغؾي لكل مفخدة عمى حجى .
اوال /مفيؾم الدمظة في المغة  -:الدمظة في المغة والفعل مؽ الفعل الثالثي (سمط ويخاد بيا
الديظخة والتحكؼ

1

ومشيا يدمط  ،سالطة  .كسا تاتي بسعشى القؾة والقيخ  ،والدمظان حجة

وذلػ الن الدالطيؽ ىؼ الحيؽ تقام بيؼ الحجة والحقؾق  .والدمظان  ،قجرة السمػ  ،وقجة مؽ
جعل لو ذلػ ان لؼ يكؽ ممكاً  ،والشؾن في الدمظان زائجة  ،الن اصل بشائو الدميط

2

وسمظان كل شيء شجتو وحجتو وسظؾتو  ،والدمظة ايزا الديؼ الظؾيل والجسع سالط

3

وعميو فان الدمظة في المغة ىي القؾة والقيخ كسا تعشي الديظخة والحكؼ.
ثانيا /التقجيخية في المغة  -:التقجيخية مؽ التقجيخ  ،وىؾ في التيحيب عمى ثالثة وجؾه مؽ
السعاني احجىا التخوية  ،والتفكيخ في تدؾية االمؾر بحدب نغخ العقل  ،والثاني تقجيخه
بعالمات يقظعو عمييا  ،والثالث ان تشؾي ام اًخ بعقمػ ،فتقؾل ،قجرت ام اخ كحا كحا  ،اذ نؾيتو
عقجت عميو 4ويقال قجرت الم اًخ كحا  ،اقجر لو  ،واقجر قج ار اذا نغخت فيو  ،ودبخت وقايدتو
 ،وقجر القؾم امخىؼ يقجرونو قج اًر دبخوه وقجرت عميو الثؾب قج ار فشقجر أي جاء عمى السقجار
1

ابن منظور ،ابو الفضل جمال الدٌن -دمحم بن مكرم المصري ،لسان العرب  ،الجزء السابع  ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت  ،ط،1ص321
2
ابن فارس -ابو الحسن احمد ابن فارس ،معجم ممٌاس اللغة ،تحمٌك وضبط عبد السالم دمحم الجزء الثالث ،دار الجبل ،بٌروت ،ط،1991 1
ص،95
3
دمحم ناصر بركات ،السلطة التمدٌرٌة -للماضً فً الفمه االسالمً -دار النفائس للنشر والتوزٌع – االردن – ط– 1ص77
4
ابن منظور – مرجع سابك -ص 76
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واذا وافق الذيء الذيء ،قمت جاء عمى قجره  ،لحلػ يدسى القزاء السؾقف القجر ألنو يجل
عمى مبمغ الذيء وكشيو  1.عميو فالدمظة التقجيخية ىي القجرة عمى التفكيخ والتجبخ والتدمط
في التدؾية االمؾر وفقا لمعقل  ،او بسعشى اخخ او التحكؼ او الديظخة عمى االمؾر.
الفخع الثاني/
الدمظة التقجيخية لمقاضي مؽ الشاحية القانؾنية
اذا كانت الدمظة قانؾنا تعشي اخزاع ارادة شخص إلرادة شخص قانؾني اخخ  ،فيي اذا
عالقة قانؾنية بيؽ ارادتيؽ احجىسا خاضعة لالخخى التي تتفؾق وتدسؾ عمييا .وحتى وقت
طؾيل كانت سمظة الحاكؼ الذخرية  ،ومظمقة  ،وكان ىؾ القاضي الحي يدتاثخ في ىحه
الدمظة  ،فاساء استعساليا واستبج في احكامو وكان عخضة النتقادات الفالسفة والسفكخيؽ ،2
الذي الحي ادى الى تبمؾر نغخية الدمظة التي تقزي بانفرال الدمظة عؽ شخرية
الحاكؼ.
وطبقا ليحا اصبحت الجولة صاحبة الدمظة ،وىي صاحبة االرادة الستفؾقة التي تخزع ليا
ارادة أي شخص اخخ في العالقات القانؾنية  ،كسا انو تظبيقا لسبجأ الذخعية اصبح الحكام
والسحكؾميؽ خاضعيؽ لمقانؾن وبحلػ اصبح معشى الدمظة في السجتسعات الجولية الحجيثة
يشرخف الى تمػ الدمظة القانؾنية والسذخوع التي يعتخف بيا السجتسع الدياسي لمجولة
،برفتيا شخرا مجخدا ذو سيادة  ،وتمػ الدمظة يسارسيا نيابة عؽ الجولة افخاد طبيعيؾن
،ويتكفل الجستؾر بتؾزيع سمظات الجولة عمى ىيئاتيا السختمفة وتشغؼ القؾانيؽ والمؾائح مجى ما
يسشح مؽ الدمظة لكل عزؾ مؽ اعزا تمػ الييئات مؽ االشخاص الظبيعييؽ الحيؽ يظمق
عمييؼ تعبيخ السؾعفؾن العسؾميؾن  ،ويعبخ عؽ تؾزيع الدمظات وخريريا باختراص
السؾعف العام كسا يعبخ عؽ قانؾنية االختراص برالحية مسارسة الدمظة  ،وىي تعادل
1

ابن فارس -مرجع سابك – ص95
2
د ز اكرم نشأت ابراهٌم -الحدود المانونٌة -لسلطة الماضً الجنائً فً تمدٌر العموبة – مكتبة دار الثمافة للنشر والتوزٌع -عمان -االردن –د.ط-
-1998ص17
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اىمية االداء في القانؾني الخاص 1كسا عخفت الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي مؽ الشاحية
القانؾنية ايزا بانيا تمػ الرالحيات السخؾلة لمقاضي الجشائي في التقجيخ الحخ لمؾقائع
وسائل االثبات ،مع وضع عقؾبة او تجبيخ امؽ يتالئؼ مع ما احجثو السجخم مؽ ضخر
بالسجتسع

2

ويالحظ ىحا التعخيف اشتسالو عمى العشاصخ السكؾنة لمدمظة وىي :
 -1انيا صالحية :بسعشى انيا مكشات قانؾنية ميدبيا السذخع القاضي الجشائي عؽ غيخه في
الجعؾى الجشائية عمى وجو الخرؾص .
 -2مخؾلة لمقاضي الجشائي  :أي ان السذخع جعل دور القاضي ايجابيا في الجعؾى
العسؾمية بحيث يقع عميو تسحيص االدعاء بؾسائل االثبات وحتى تقجيخ العقؾبة .
 -3تقجيخ الؾقائع  :ويكؾن ذلػ مؽ خالل مخاعات مبجأ الذخعية واصغاء الؾصف القانؾني
السشاسب بسا يتساشى مع السبجأ.
 -4التقجيخ الحخ لؾسائل االثبات  :ويتجمى مؽ خالل تمػ الدمظة القانؾنية لمقاضي في
مؾازنة االثبات والتقجيخ ومجى كفايتيا الدانة الستيؼ مؽ عجمو .
 -5تقجيخ العقؾبة السالئسة :ذلػ بسخاعات كل مؽ الجخيسة السختكبة وحالة الجاني ومجى
خظؾرتو االجخامية وبحلػ يكؾن التعخيف القانؾني لمدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي كسا يمي:
ىي تمػ الرالحية القانؾنية السخؾلة لمقاضي الجشائي في التقجيخ الحخ لؾسائل االثبات  ،مع
اختيار العقؾبة او التجبيخ االمؽ الحي يتالئؼ مع ما احجثو السجخم مؽ ضخر مع ما يتشاسب

1

د اسحاق منصور ،ممارسة السلطة واثرها فً لانون العموبات – دوان المطبوعات الجامعٌة – الجزائر -د.ط -1983 -ص28
2
دمحم محدة -سلطة الماضً الجزائً محاضرة المٌت بمناسبة الملتمى الدولً حول االجتهاد المضائً فً المادة الجزائٌة واثرها على حركة
التشرٌع -جامعة دمحم خضٌر -بسكرة 2114-
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مع شخريتو  .ويعخف ايزا بانيا اختراص القاضي في وجؾب اختيار العقؾبة السالئسة
لمتظبيق عمى الستيؼ بحدب الشرؾص القانؾنية .

1

الفخع الثالث/
الدمظة التقجيخية مؽ الشاحية الذخعية
لؼ يدتخجم الفقياء في القجيؼ مرظمح الدمظة التقجيخية لمقاضي رغؼ انتذاره الكبيخ عشج
القانؾنييؽ ورغؼ ىحا قالؾا بو تحت مرظمحات اخخى  ،تبيؽ اوجيو واثا ار مؽ ىحه الدمظة ،
ومسا استخجمؾه رأي القاضي  ،حكؼ القاضي ،نغخ القاضي ،واجتياد القاضي ،وىحه
السرظمحات بسا بيشيا مؽ تجاخالت كبيخة فانيا تعج اوجو لذيء واحج ندسيو الدمظة
التقجيخية .2اما عشج فقياء السدمسيؽ برفة خاص ،فان السرظمح لؼ يدتعسل بعيشو اال ان
الدمظة عشجىؼ كانت تعشي القؾة والتسكؽ مؽ تشفيح احكام هللا تعالى عمى وجو االلدام  3كسا
يذيج بحلػ القخان الكخيؼ في قؾلو تعالى (فال وربػ ال يؤمشؾن حتى يحكسؾك في ما شجخ
بيشيؼ ،ثؼ ال يججوا في انفديؼ حخجا مسا قزيت ويدمسؾا تدميسا) * كحلػ نرت الدشة
وتزسشت مسا يفيج في معشاه سمظة القاضي التقجيخية عمى اساس انيا نذاط يقؾم بو القاضي
لمؾصؾل الى الحكؼ  ،وذلػ لقؾلو (صمى هللا عميو والو وسمؼ)( :انسا انا بذخ ،وانكؼ
تخترسؾن الي ،ولعل بعزكؼ ان يكؾن الحؽ بحجتو مؽ بعض  ،فاقزي عمى نحؾ ما
اسسع  ،فسؽ قزيت لو مؽ حق اخيو شيء فال ياخحه  ،فانسا اقظع لو قظعة مؽ الشار )

4

رواه مدمؼ .وىحا يعشي ان الشبي (ص) كان يقزي باالجتياد بؾصفو قاضي ذو سمظة .

1

عبد هللا سلٌمان -مرجع سابك-ص492
2
د محمود عبد الناصر بركات -مرجع سابك -ص65
3
د محمود عبد الناصر بركات -المرجع نفسه -ص77
4
حدٌث شرٌف رواه مسلم
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السظمب الثاني//
مفيؾم سمظة القاضي مؽ حيث االساس وعالقتو بؾعيفة العقؾبة وسشقؾم بجراسة ىحا السظمب
مؽ خالل فخعيؽ االول االساس الحي ستقؾم عميو والثاني عالقة الدمظة التقجيخية بؾعيفة
العقؾبة.
الفخع االول //اساس الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي
ان تقجيخ الجداء ولسا فيو مؽ صعؾبة وعجم امكانية السام السذخع بجسيع انساط الدمؾك
االجخامي الدم بان يتشازل عؽ جدء مؽ سمظتو لمقاضي الجشائي باعتباره االكثخ احتكاكا
بالؾاقع وبالتالي الؾصؾل الى التظبيق االندب واالصمح لمقانؾن  ،وىحا بالبحث في الؾقائع
الخاصة بكل حالة معخوضة امامو .
واساس ىحه الدمظة يتزح مؽ وجيتيؽ -:
الؾجية االولى اساسيا الذقة التي يفتخضيا السذخع في القاضي وىي ثقة يدتحقيا القاضي
في العرخ الحجيث لعمسو وخبختو  ،ثؼ الستقاللو ونداىتو  ،ويقزي االستعسال الدميؼ ليحه
الدمظة وان تتعاون اجيدة الجولة مع القاضي في تؾفيخ جسيع االمكانيات لفحص شخرية
الستيؼ حتى يتعخف عميو تساما ،فيحجد ما يخاه مشاسبا لتمػ الحالة .

1

الؾجية الثانية  :نائبة عؽ اساس الذعؾر السذخع بالقرؾر والعجد عؽ وضع مفتخضات
القاعجة التجخيسية حتى يتختب اثارىا مباشخة ىحا القرؾر جعمو يتشازل عؽ جدء مؽ سمظاتو
لمقاضي الحي يمتدم بتظبيق القاعجة القانؾنية وفقا لسقتزيات الؾاقع الستظؾر  ،فالسذخع يقجر
وجؾد صؾر متعجدة لمجخائؼ التي يسكؽ ان تشؾع العقؾبة السظبق مؽ اجل ذلػ تخك تقجيخىا
لمقاضي . 2ونجج ان االساس الحي تقؾم عميو الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي مخجعو
1

لرٌمس سادة -المرجع السابك -ص33
2
المرجع نفسه ،ص34

14

عجد السذخع في وضع وصف قانؾني لكل جخيسة عمى حجى حتى ولؾ كانت مؽ نفذ
الرشف وكحلػ الثقة التي مشحيا لمقاضي باعتباره االقخب الى الؾاقع واحتكاكو بو.
الفخع الثاني -:الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي وعالقتيا بؾعيفة العقؾبة
يحجد السذخع االعسال السجخمة عمى اساس جدامتيا وخظؾرتيا عمى السجتسع ودرجة
السدؤولية االساسية لسختكبيا ثؼ يتبع ذلػ قيام القاضي بأعسال ممكاتو التقجيخية عمى ضؾء
حالتيؼ وتكؾيشو البيؾلؾجي والشفدي واالجتساعي عمى ىجى عخوفو التي صاحبت الجخيسة
واحاطت بيا والجوافع التي قادتو الى ارتكاب سمؾك مؤثؼ  ،فتحقق السؾائسة بيؽ الؾاقع
والقانؾن.1وىشاك مؽ يخى ان الدمظة التقجيخية لمقاضي تفرل عؽ االغخاض التي تيجف
الييا العقؾبة ،فؾعيفة العقؾبة ىي مدألة فمدفية  ،عمى عكذ الدمظة التقجيخية فيي ذات
مفيؾم قانؾني  ،ويتختب عمى ذلػ ان القاضي ال يجؾز لو التعخض الىجاف واغخاض العقؾبة
عشج تظبيقيا عمى الؾاقعة السعخوضة عميو  ،فدمظة القاضي التقجيخية تشرب عمى العشاصخ
التي حجدىا القانؾن كسفتخضات ايقاع العقؾبة اما الغاية او اليجف مؽ العقؾبة فتخخج عؽ
وعيفة القاضي ،واالىجاف او الغايات السختمفة ال تاخح في االعتبار اال اذا تبمؾرت الى
عشاصخ في القاعجة التجخيسية  ،وىشا فقط يسكؽ ان يكؾن ليا قيسة قانؾنية في تقجيخ
القاضي

2

بالشغخ الى مشاىج معغؼ التذخيعات والتي تتجو نحؾ فكخة اصالح الستيؼ واعادة ادماجو في
السجتسع  ،نجج ان التظبيق االندب ليحه الفكخة يكؾن مؽ طخف القاضي الجشائي  ،فيؾ
الحي يستمػ الخبخة بحكؼ عسمو ومشربو واحتكاكو بالؾاقع الحي مؽ شأنو ان يداىؼ مداىسة
كبيخة في اخخاج ىحه الفكخة مؽ التجخيج الى ارض الؾاقع وىحا بعج ان يزع باعتباره الفخض

1

دمحم علً الكبٌن  ،مرجع سابك،ص31
2
فهد ٌوسف الكساسبة ،مرجع سابك ،ص88
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مؽ الجداء الحي سيشدلو بالسجخم ،بعج ان يجرس جسيع الجؾانب الؾاقعة والغخوف الذخرية
لسختكبييا حتى يكؾن حكسو التقجيخي سجيجا ويخجع بالشفع عمى السجخم والسجتسع.
السبحث الثاني//التخفيف والتذديد ووقف التشفيذ القزائي لمعقهبة
معغؼ التذخيعات في قؾانيشيا  .وان الغخوف التي يدتخمريا القاضي مؽ وقائع كل دعؾى
جشائية مظخوحة امامو بسقتزى سمظتو التقجيخية في التخفيف او التذجيج  ،وباعتبارىا
عخوف قزائية ال يسكؽ ليا انت تقع تحت حرخ  .1وفي الحكيقة ان السذخع وان كان لؼ
يتجخل في تحجيج ىحه الغخوف لعج امكان حرخىا اال انيا وضع القاضي الخظؾط العخيزة
التي يدتظيع الديخ عمى نيجيا  ،فؾضع السذخع حجيؽ لمعقؾبة يتخاوح بيشيسا تقجيخ القاضي
شجيجا او تخفيفا تبعا لحالة كل مجخم وعخوفو مدتخمرا مؽ وقائع الجعؾى  ،أي ان ىحه
الغخوف لؼ تتخك لتحكؼ القاضي فييا  ،انسا وضعت ليا ضؾابط قانؾنية عشج التقجيخ
القزائي  ،فيحه الزؾابط التقجيخية ىي مجد معيشة لمعقؾبة ال يدتظيع القاضي تجاوزىا وىي
تمػ الحجود التي بيشيا السذخع في العقؾبة مؽ حج اقرى وادنى.2
وعيخت مذكمة التقجيخ القزائي لمعقؾبة التي اتجيت في عجة مؤتسخات دولية لسعالجة بعض
مؾاضيعيا ،فالسؤتسخ الجولي لمجسعية العامة مشعقج في روما عام 1887م بعشؾان السجى
الحي يتخكو القانؾن لمقاضي الجل تحجيج العقؾبة  ،والسؤتسخ الجولي لمقانؾن السقارن السشعقج
في باريذ عام  1900م ألف لجشة خاصة لجراسة تؾحيج معاييخ التقجيخ القزائي لمعقؾبة.

3

1

سٌد حسن البمال ،الظروف المشددة والمخففة  ،دار الفكر العربً ،الماهرة،1998 ،ص 17
2
د علً احمد ،موجز لانون العموبات ومظاهر تفرٌد العماب ،مطبعة لجنة التالٌف والنشر  ،1949-ص 99ص111
3
د ابراهٌم اكرم نشات ،الحدود المانونٌة لسلطة الماضً الجنائً فً تمدٌر العموبة دراسة ممارنة ،بالط ،االردن ،دار الثمافة ،1998،ص7
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السظمب االول//التخفيف القزائي لمعقؾبة
نعخف الغخوف السخففة بانيا عبارة عؽ عشاصخ او وقائع عخضية تبعية تزعف مؽ
جدامة الجخيسة وتكذف عؽ ضارة خظؾرة فاعميا وتتبع تخفيف العقؾبة الى اقل مؽ حجىا
االدنى او الحكؼ بتجبيخ يتشاسب مع تمػ الخظؾرة.1
ان الغخوف السخففة اما ان تكؾن اعحار قانؾنية اقخىا الذارع ذاتو ورتب عمييا اثارىا اما ان
تكؾن عخوف قزائية تكؾن مؽ سمظة القاضي وصالحياتو يقجرىا لكل حالة عمى حجى.
وىشاك تذخيعات تخفض نغخية الغخوف القزائية السخففة فمقج استعاض السذخع االنكميدي
عؽ نغام الغخوف السخففة بتعييؽ حج اعمى لعقؾبات كل الجخائؼ دون الشص عمى حج ادنى
خاص ليسا اكتفاء بالحج االدنى العام اما السذخع اليؾلشجي فقج تحجث عؽ االسباب التي
تؤدي الى استبعاد وتخفيف وتذجيج عشرخ الخظأ  ،ولؼ يمقي باالً الى الغخوف التي تدؾغ
انقاص العقؾبة الى ما دون حجىا االدنى ولؼ يتحجث السذخع الفشمشجي صخاحة عؽ نغخية
الغخوف القزائية السخففة ولكؽ اكتفى بحجيثو عؽ االعحار القانؾنية واشار فقط الى احؾال
السدؤولية السخففة .2
وىشاك تذخيعات تأخح بشغخية الغخوف القزائية السخففة ولكشيا تتفؾت فيسا بيشيا في درجة
اقخارىا ويقض ىحا السحىب بان استغيار الغخوف القزائية السخففة انسا يجخل في سمظة
القاضي دون ان يكؾن قيج عميو  .وفي ىحا الرجد فيؾ وحجه الحي يدتظيع القؾل بتؾفخىا
مؽ عجمو ولو ان يدتأنف ذلػ اما مؽ ماديات الجخيسة واما مؽ شخرية فاعميا او االثشيؽ
معا وقج اخح بيحا الشغام القانؾن الفخندي وسايختو التذخيعات العخبية و مشيا التذخيع
السرخي والتذخيع العخاقي واالردني والدؾري  3وفي ىحا السظمب سشتشاول اسباب تخفيف

1

حسن الحمدولً -تخصص الماضً الجنائً -دار الجامعٌة الجدٌدة -مصر -االسكندرٌة -ص216
2
د اكرم نشات ابراهٌم ،مرجع سابك،ص164
3
دمحم محمود مصطفى – شرح لانون العموبات المسم العام –ط-1969-8دار النهظة العربٌة-ص612
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العقؾبات واالعحار القانؾنية والغخوف القزائية اما الفخع الثاني فدشعالج فيو الدمظة
التقجيخية لمقاضي الجشائي بذأن الغخوف السخففة .
الفخع االول /اسباب تخفيف العقؾبات
تتسحؾر سمظة القاضي في تخفيف العقاب بحاالت يجب فييا عمى القاضي او يجؾز لو ان
يحكؼ مؽ اجل الجخيسة بعقؾبة اخف في نؾعيا مؽ السقخرة ليا في القانؾن او ادنى في
مقجراىا مؽ الحج االدنى الحي يزعو القانؾن  1.ويسكؽ ان تكؾن اعحار قانؾنية او عخوف
قزائية .

اوال /االسباب القانؾنية (االعحار القانؾنية السخففة)

وىي حاالت محجدة عمى سبيل الحرخ يتختب عمييا وجؾبا االعفاء مؽ العقاب او تخفيفو ،
ويجب التسييد دائسا مؽ االعحار القانؾنية البحتة وبيؽ الغخوف السخففة االولى تؾلي السذخع
امخىا وحجدىا تحجيجا او بيؽ احكاميا تفريال اما الثانية فيي مؽ عسل القزاء ومتخوكة
لدمظة القاضي التقجيخية  ،يسارسيا وفقا لمزؾابط التي تحكؼ ىحه الدمظة .2واالعحار
القانؾنية السخففة نؾعان يتسثل االول في االعحار السعفية مؽ العقاب ويظمق عمييا مؾانع
العقاب اما الشؾع الثاني فيؾ االعحار السخففة وتختمف االعحار السعفية مؽ العقاب عؽ
االعحار القانؾنية السخففة في انيا تقتزي الحكؼ بإعفاء الستيؼ الستستع بيا مؽ العقؾبة كميا
وليذ تخفيف العقؾبة وحدب وتختمف عشيا كحلػ في انيا مقخرة ببعض الجشايات وبعض
الجشح في حيؽ ان االعحار القانؾنية السخففة دون الجشح والسخالفات .
وبالخجؾع الى مؾقف السذخع الجدائخي مؽ االعحار القانؾنية السخففة نجج انو نص عمييا في
السادة  52قانؾن العقؾبات كسا يمي  :االعحار القانؾنية ىي حاالت محجدة في القانؾن عمى
سبيل الحرخ يتختب عمييا  ،مع قيام الجخيسة والسدؤولية اما عجم عقاب الستيؼ اذا كانت
اعحار معفية اما تخفيف العقؾبة اذا كانت مخففة ...
1

حسن محمود نجٌب-شرح لانون العموبات اللبنانً المسم العام -ط-2بٌروت -11975ص777
2
ٌوسف جوادي -حدود سلطة الماضً فً تمدٌر العموبة -الدار الجامعٌة الجدٌدة -مصر -سنة -2111-ص48
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 -1االعحار السعفية مؽ العقاب  :نفتخض مؾاع العقاب ان كل اركان الجخيسة فج تؾفخت
وتحؾل ذلػ دون تؾقيع العقاب  ،ويكؾن مانع العقاب في بعض الحاالت بسثابة مكافئة
يقخرىا الذارع لخجمة ادائيا مختكب الفعل لمسجتسع  ،ألنو كذف امخ الجخيسة او اعمى
الكبض عمى مؽ ساىؼ فييا او سعاد عمى الحيمؾلة دون ارتكاب جخائؼ اخخى.1
 -2االعحار السخففة  :وىي الغخوف التي حجدىا السذخع عمى سبيل الحرخ واوجب
القاضي عشج تؾافخىا ان يخفف العقؾبة  ،واالعحار السخففة نؾعان ىسا اعحار عامة والتي
يستج اثخىا عمى الجشايات دون تسييد متى تؾفخت شخوطيا . 2اما االعحار الخاصة فيي التي
يقخرىا في جخائؼ معيشة .
اما بالشدبة لألعحار السخففة في القانؾن الجدائخي فشجج في قانؾن االعحار السشرؾص عمييا
في السؾاد  277وما بعجىا  3وتشقدؼ الى
اعحار االستفداز  :وىي خسدة
 -1وقؾع ضخب شجيج عمى االشخاص ويدتفيج مؽ العحر مختكب جخائؼ القتل والزخب
والجخح اذا دفعو الى ارتكابيا اعتجاء وقع عميو
 -2التمبذ بالدنا  :يدتفيج مؽ العحر مختكب جخائؼ القتل والزخب والجخح الؾاقع مؽ الدوج
عمى زوجو او عمى شخيكو لحغة التمبذ بالدنا
 -3االخالل بالحياء بالعشف  :يدتفيج مؽ العحر مختكب جشاية االخراء
 -4االخالل بالحياء عمى قاصخ لؼ يتجاوز  16سشة  :يدتفيج مؽ العحر كل مؽ ارتكب
جخائؼ الزخب والجخح اذا دفعو مفاجئة بالغ في حالة تمبذ اخالل بالحياء عمى قاصخ لؼ
يتجاوز  16سشة .
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 -5التدمق او التحظيؼ اسؾار او حيظان او اماكؽ السدكؾنة او ممحقاتيا اثشاء الشيار :
يدتفيج مشو مختكب جخائؼ القتل او الزخب او الجخح الؾاقع مؽ صاحب السكان عمى
السعتجي  ،وفي كل االحؾال ال عحر لسؽ يقتل اباه او امو او احج اصؾلو كسا قزي بان
تشفيح السؾعف ألوامخ غيخ قانؾنية صادرة مؽ مدؤول ال يجخل في اطار االعحار القانؾنية
السشرؾص عمييا في السؾاد 283- 277


1

عحر صغخ الدؽ :وىؾ الرؾرة الثانية لألعحار القانؾنية السخففة ويعج عح ار عاما
مخففا طبقا ألحكام السادتيؽ  49و 50ق ع  .ويقرج برغيخ الدؽ القاصخ الحي
تجاوز سؽ الثالثة عذخ ولؼ يكسل الثامشة عذخ اما القاصخ الحي لؼ يتجاوز سؽ
الثالثة عذخ وان بمغيا فيدتفيج مؽ االعفاء مؽ العقؾبة بحيث ال يشظبق عميو اال
تجابيخ الحساية والتخبية.

ثانيا  //االسباب القزائية السخففة(الغخوف القزائية السخففة).
وىي اسباب تدسح لمقاضي بالحجود التي يبشييا القانؾن ان يتجاوز الحج االدنى لمعقؾبة وان
يدتبجل بيا عقؾبة دون رقابة عمييا مؽ محكسة الشقض  .وايزا ىي عخوف عارضة
بالؾاقعة االجخامية ال تتعمق بالتكؾيؽ القانؾني لمجخيسة  ،ويخترخ تأثيخىا عمى جدامة
العقؾبة  ،وىحه الغخوف لؼ يحجدىا السذخع ولكشو فؾض لمقاضي استغيارىا ليشدل بالعقؾبة
مؽ الحج االدنى السقخر اذا وجج مبخ ار لحلػ  ،ويفتخض اقخار السذخع لشغام الغخوف
القزائية السخففة اسباب تتعمق بغخوف كل دعؾى ال ستظيع تحجيجىا مدبقا ججيخة بتخفيف
العقاب عمى السجخم  ،الى حج اكبخ مؽ السقخر كحج ادنى لمعقؾبة االصمية  ،والبج لكي
تربح العقؾبة مالئسة لغخوف الجخيسة والسجخم ان يسكؽ القاضي لسؾاجيتيا بسشحو سمظة
التخفيف الى حجود كبيخة  ،حيؽ تقجيخه وتؾافخ مثل ىحه الغخوف في الحاالت الؾاقعية التي
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تعخض عميو  .1ولقج وضع السذخع في القزاء ثقة كبيخة عؽ طخيق نغام الغخوف السخففة
فقخر لو مجال تخفيف متدع ولؼ ليدمو بتعميل ق اخره بسشح االسباب  ،وىحه االخيخة تدسح
بتخفيف العقؾبات الثابتة كاإلعجام والدجؽ السؤبج  .وىحه الغخوف تسكؽ القاضي مؽ تظؾيخ
القانؾن وفق السذاعخ القزائية فيدتظيع القاضي االستجابة ليا مع ما يتشاسب مع التفخيج
العقابي .2
والسالحظ ان السذخع الجدائخي لؼ يحرخ ىحه الغخوف ولؼ يحجد مزسؾنيا واقترخت السادة
 53عقؾبات عمى بيان الحجود التي يرخح لمقاضي ان يشل الييا عؽ قيام الغخوف السخففة
 ،والشػ ان ىحا الشغام السشتيج  ،يدسح الى القاضي بسسارسة سمظة واسعة في تحجيج
الخوف السخففة  ،ويستاز بذسؾلو لجسيع الغخوف السخففة السحتسمة  ،كسا انو يتسيد بسخونتو
إلمكانو مدايخة جسيع التحؾالت الظارئة عمى اآلراء السؾاكبة لمعقاب  ,وكل التظؾرات الالحقة
لسحىب التفخيج.
الفخع الثاني //الدمظة التقجيخية في شأن الغخوف السخففة
يسكؽ لمقاضي الجشائي مؽ خالل الدمظة التقجيخية التي يتستع بيا ان يقجر الغخوف
القزائية السخففة او ان يدتخمريا وفق ما يدسح بو القانؾن ،وفي حالة وجؾدىا يسكؽ لو
ان يخفف العقؾبة كساً ونؾعاً.
 -1الدمظة التقجيخية لمقاضي في تحجيج وتؾافخ الغخوف القزائية السخففة  :تفاوت مجى
الشغؼ السختمفة في مجى الدمظة التقجيخية لمقاضي في تؾافخ الغخوف القزائية اتجيت
بعض الشغؼ الى تقخيخ سمظة تقجيخية واسعة لمقاضي الجشائي في تحجيج الغخوف السخففة
وتؾافخىا وذىب طائفة اخخى مؽ الشغؼ الى تقييج ىحه الدمظة واتجيت نغؼ ثالثة الى ايخاد
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الغخوف القزائية السخففة عمى سبيل السثال دون الحرخ .1وفي فقو القانؾني الجشائي
السرخي  ،الحي جخى عمى ابخاز الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي في تقخيخ تؾافخ قؾاعج
الغخوف السخففة ،واستخالص مبخرات الخئفة مؽ واقع اوراق الجعؾى وعخوفيا ومالبداتيا ،
وال فخق في ذلػ بيؽ قاضي اول درجة او محكسة االستئشاف سؾاء ان كانت ىحه الغخوف
متعمقة بالستيؼ كغخف حجاثة الدؽ والباعث الذخيف والتؾبة الرادقة وعجم وجؾد سؾابق ،او
متعمق بغخوف الفعل االجخامي كتفاىة الزخر الشاتج مؽ الجخيسة او كانت الغخوف متعمقة
بدمؾك الغيخ مثال استفداز الستيؼ ولمقاضي الجشائي ان يقجر مبخرات الخئفة دون ان يكؾن
ممدماً ببيان االسباب  ،وقج اقخ القزاء ىحا الشغخ وطالسا استقخت السحاكؼ الجشائية عمى
سمظة القاضي في تقخيخ قيام السبخرات اخخى واستخالص عخوفيا مؽ ماديات الجعؾى
ومالبداتيا.2
 -2الدمظة التقجيخية في درجة التخفيف :اختمفت الشغؼ القانؾنية في نظاق سمظة القاضي
في تخفيف العقؾبة ،فثست نغؼ تخؾل القاضي ىحا التخفيف دون قيؾد  ،وىؾ ما يعخف
بشغام التخفيف الحخ  ،وطائفة اخخى تخؾلو سمظة التخفيف كساً ونؾعاً  ،في حجود ال يسػ
تجاوزىا وىؾ ما يعخف بشغام التخفيف السقيج.
واخي اخ تؾجج مجسؾعة اخخى مؽ الشغؼ القانؾنية تخؾلو التخفيف الحخ في شأن الغخوف
السخففة وىؾ ما يعخف بالتخفيف السددوج .وفي ضل التخفيف الحخ يفتح السجال امام
القاضي الجشائي لتخفيف العقؾبة الى ادنى دودىا الجنيا والى ادنى انؾاعيا  ،فمو الحق في
الشدول بالعقؾبة  ،حتى ولؾ كان االدنى مختفعا بل ولو استبجال العقؾبة الى عقؾبة اخخى
اخف مشيا ولؾ كانت في ادنى الدمؼ القزائي لمعقؾبات.3
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اما في نغام التخفيف السقيج  ،الحي ساد في فخندا بعض الشغؼ القانؾنية  ،فان لمقاضي
الشدول بالعقؾبة الى ما دون حجىا االدنى الخاص او تعجيميا بعقؾبة اخخى اقل مشيا بجرجة
او ما يديج مؽ درجات سمؼ العقؾبات  ،مثال ذلػ تخفيض عقؾبة االعجام الى عقؾبة سالبة
لمحخية السؤبجة الى ندبة معيشة كالشرف او حتى تخفيزيا الى عقؾبة اخخى في حجود
معيشة  ،وعقؾبات الجشح الى ندبة معيشة الى عقؾبة اخخى  ،مثل تخفيض الحبذ الى غخامة
مالية وكحا الذأن بالشدبة لمسخالفات  ،وفي نغام التخفيف السددوج يتستع القاضي الجشائي
بدمظة محجدة بتقخيخ تخفيف العقؾبة بالشدبة لمغخوف السخففة العادية  ،وسمظة تخفيف ازاء
الغخوف الغيخ عادية.1
السظمب الثاني  //التذجيج القزائي لمعقؾبة
كسا رأيشا سابقا يجب عمى القاضي عشج الشظق بالعقؾبة االلتدام بحجييا االدنى واالعمى التي
نص عمييا القانؾن ،وكسا يسكؽ لو الشدول الى الحج االدنى في حالة التخفيف نتيجة
الغخوف التي استؾجبت ذلػ  ،يسكشو كحلػ ان يختفع بالعقؾبة الى حجىا االقرى اذا ما وجج
في الجخيسة وشخرية السجخم و ما يدتجعي ذلػ  ،او مع ذلػ ال يعج مدمػ القاضي عمى
ىحا الشحؾ تذجيجا لمعقؾبة القانؾنية ألنو التدم بسا قخره القانؾن ليحا الفعل في االحؾال العادية
اما اذا كانت ىحه الغخوف تدتؾجب التذجيج ووفق ما يقخه السذخع ليا نتيجة اسباب تتعمق
بغخوف الجخيسة وشخرية السجخم تدتجعي تذجيج العقاب اما بتجاوز الحج االقرى السقخر
اصال لمجخيسة في عخوفيا العادية واما بتغييخ نؾع العقؾبة ذاتيا الى نؾع اشج وىي عمى
الجوام اسباب قانؾنية.
وتشقدؼ الغخوف السذجدة الى اقدام عجة وىحا حدب الداوية التي يشغخ فيشاك مؽ يرشفيا
حدب طبيعتيا وىشاك مؽ يرشفيا حدب اثخىا عمى سمظة القاضي واخي اخ ترشيفيا مؽ
حيث نظاق تظبيقيا وىؾ الترشيف الحي سشتبعو في دراسة ىحا السظمب وتقدؼ عخوف
1
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التذجيج ىحا التقديؼ الى عخوف السذجدة العامة وىؾ ما سشقؾم بجراستو في الفخع االول
والغخوف السذجدة الخاصة في الفخع الثاني اما الفخع الثالث فدشخررو لمتؾضيح نظاق
الدمظة التقجيخية لمقاضي في مجال التذجيج.
الفخع االول -:الغخوف السذجدة العامة تترخف ىحه الغخوف الى جسيع الجخائؼ او غالبيتيا
 ،ويعتبخ العؾد اىؼ وابخز عخف فييا وقج اخحت بو اغمب التذخيعات السعاصخة ولتؾضيع
فكخة العؾد سشقؾم بالتظخق الى تعخيفو وصؾره .
العؾد -:ىؾ ارتكاب جخيسة بعج صجر حكؼ نيائي عؽ جخيسة سابقة .1ويعخف كحلػ بانو ىؾ
حالة الذخص الحي يختكب جخيسة او اكثخ بعج الحكؼ عميو نيائيا مؽ اجخ جخيسة اخخى ،
ويشبشي عميو تذجيج العقؾبة في الجخيسة االخيخ عمى اساس ان عؾدة الجاني الى االجخام
دليل قاطع عمى ان العقؾبة االولى لؼ تكؽ كافية 2ويتفق العؾد مع التعجد في ان الجاني يقؾم
بأكثخ مؽ جخيسة واحجة ولكؽ االختالف يكؾن في ان العؾد يكؾن قج صجر فيو حكؼ نيائي
في جخيسة او اكثخ ثؼ عاود الجاني ارتكاب جخيسة اخخى  ،اما فيسا يخص التعجد فيؾ
ارتكاب جخيسة او اكثخ مؽ جخيسة ولكؽ لؼ يتؼ الحكؼ فييا نيائيا وال تذجد العقؾبة بدبب
التعجد عمى خالف العؾد .ويخجع تذجيج العقؾبة فيو العتباريؽ يتسثل االول في ان الجاني قج
تمقى انحا ار مؽ الييئة االجتساعية بان ال يعؾد الى جخيستو مسثال في حكؼ االدانة فمؼ يعبو بو
 ،اما االعتبار الثاني فيؾ ان السرمحة تقتزي تذجيج العقؾبة لترج الخظؾرة االجخامية لجى
الجاني  .فالعمة تخجع الى خظؾرة شخص السجخم وليذ الى جخيسة التي ارتكبيا ولحلػ
يعتبخ العؾد ضخفا مذجدا شخريا ،ولحلػ فان اثخه يخترخ عمى مؽ تؾافخ العؾد فيو وال اثخ
عمى غيخه مؽ السداىسيؽ معو في الجخيسة .3اما االعتياد فيذتخك مع العؾد في عشرخ
تكخار الحجث االجخامي ،غيخ ان في حالة العؾد يذتخط فيو ان يسثل كل فعل مؽ افعال
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جخيسة في حج ذاتو ان يرجر حكؼ بات قبل وقؾع الجخيسة الججيجة عكذ جخائؼ االعتياد
التي يقرج بيا االعتياد عمى افعال بعج تكخراىا وتعج جخيسة قائسة بحاتيا فالفعل الؾاحج في
جخيسة قائسة بحاتيا يعاقب عمييا القانؾن وانسا يعاقب عمى ارتكاب الجاني ىحه االفعال عجة
مخات ومثال ذلػ االعتياد عمى مسارسة التدؾل .
ثانيا :صؾر العؾد .
وىشاك صؾر عامة وصؾر خاصة لمعؾد
 -1الرؾر العامة لمعؾد :اتخح صؾر متعجدة نحكخ مشيا:
 العؾد العام او ما يدسى بالعؾد السظمق  :فيؾ الحي ال يذتخط فيو تساثل او تذابو
بيؽ الجخيسة التي صجر الحكؼ باإلدانة فييا وبيؽ الجخيسة االخخى التي تقع مؽ السيؼ
العائج كسؽ يحكؼ عميو بجشاية شخوع في قتل او ضخب مفزي الى السؾت ثؼ يعؾد
فيختكب سخقة  ،ويتقخر ىحا العؾد كمسا كانت العقؾبة االولى بيا جديسة. 1
 العؾد الخاص :فيذتخط فيو ان تكؾن الجخيسة الثانية التي يختكبيا الجاني مذابية او
مساثمة لمجخيسة التي صجر فييا الحكؼ باإلدانة . 2
 العؾد السؤقت :اذا اشتخط لكيامو ان تقع الجخيسة الثانية خالل مجة زمشية محجدة مؽ
تاريخ الرجور الحكؼ الرادر باإلدانة باتا .
 العؾد السؤبج  :ىؾ ما يقخر عادة كمسا كانت العقؾبة االولى السحكؾم بيا جديسة ،وىؾ
العؾد الحي ال يتقيج قيامو قانؾنا أيا ما كان الفاصل الدمشي بيؽ الحكؼ السبخم وبيؽ
تاريخ وقؾع الجخيسة الثانية مؽ الستيؼ العائج .3
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 -2الرؾر الخاصة بالعؾد:
 العؾد البديط :وىؾ ارتكاب جخيسة ذات مؾاصفات بعج سبق صجور الحكؼ بالعقاب ،
يحسل خرائص معيشة  ،وباإلضافة الى ذلػ ضخورة تؾافخ عالقة خاصة بيؽ
الجخيسة الججيجة والحكؼ الدابق وىحه العالقة يتؼ صياغتيا في اطار حالة مؽ حاالت
التي حجدىا السذخع عمى سبيل الحرخ.
 العؾد الستكخر :يقرج بالعؾد الستكخر حالة شخص الحي صجرت ضجه احكام متعجدة
في االدانة مؽ اجل جخائؼ مؽ نؾع معيؽ ثؼ ارتكب جخيسة ججيجة مساثمة.1
 العؾد العام :ىؾ عشجما ال يذتخط القانؾن الجخيسة التالية مؽ نفذ الجخيسة التي
سبقت في العائج الحكؼ عمييا بذأنيا.2
الفخع الثاني/الغخوف السذجدة الخاص
الغخوف السذجدة الخاصة لؼ يزع السذخع نغخية عامة عمى الغخوف السذجدة وانسا نص
عمييا بالشدبة لجخائؼ معيشة ،مثال ذلػ عخف سبق االصخار لمجخيسة ،ويقترخ نظاقو عمى
نغام جخائؼ الزخب او القتل او الجخح او اعظاء مؾاد ضارة  ،ومشيا ما ىؾ مدتسج مؽ
عخوف ارتكاب الجخيسة او الكيفية التي تؼ بيا تشفيحىا مثل عخف الكدخ او حسل الدالح او
عخف الميل او االكخاه في الدخقة ومشيا ما يكؾن راجعا الى صفة معيشة تقؾم في شخص
السجخم كرفة الخادم في الدخقة وصفة الظبيب في االجياض  ،ولسا كانت الغخوف
السذجدة عمى قجر كبيخ مؽ التشؾع الرتباط كل مشيا بجخيسة معيشة مؽ الجخائؼ فانو ال يحسل
لجراستيا بالشغخية العامة لمعقؾبة  ،وانسا مكانيا القدؼ الخاص حيث تبحث عؽ حجة الجخيسة
وما يتعمق بيا مؽ عشاصخ وعخوف وعقاب .3
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وتعخف ايزا بانيا احؾال يجب فييا عمى القاضي اني حكؼ بعقؾبة مؽ الشؾع االشج مسا
يقخره القانؾن لمجخيسة السعخوضة وقج درج الفقو الى تقديسيا الى عخوف مؾضؾعية وعخوف
شخرية
اوال :الغخوف السذجدة الذخرية.
وىي عخوف ذاتية تترل بالرفة الذخرية لمجاني او السجشي عميو ومؽ شأنيا تغميض
اذناب مؽ تترل بو ويعتج بيا القانؾن ويختب عمييا اث اخ مغي اخ لجدامة الجخيسة والعقؾبة .
 -1الغخوف السذجدة الستعمقة بالجاني
أ -سبق االصخار والتخصج :وسبق االصخار وىؾ عقج العدم قبل ارتكاب افعل او االعتجاء
عمى الذخص اما التخصج وىؾ انتغار شخص بفتخة طالت او قرخت في مكان او اكثخ اما
إلزىاق روحو او االعتجاء عميو.
ب -ارتكاب الجخيسة في حالة سكخ  -:اكجت بعض التذخيعات عمى معاقبة مختكب
الجشائية او الجشحة او السخالفة بيشسا ذىب بعض التذخيعات الى عجم معاقبة مؽ في حالة
سكخ او فاقج التسييد
ج-تذجيج العقؾبة عمى مختكبي الفداد كل مؽ يحسل صفة قاضي او مؾعف سامي او
الزابط العسؾمي او ضابط او عؾن الذخطة القزائية عمى ان تذجد العقؾبة عمييؼ حدب
الجخيسة السختكبة .
العروف السذددة الستعمقة بالسجشي عميو
أ -قتل االصؾل  :ويعخف قتل االصؾل ىؾ ازىاق روح االب او االم او اي مؽ االصؾل
الذخعييؽ
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ب -قتل االطفال :ىؾ ازىاق طفل عيج بالؾالدة وتعاقب االم سؾاء كانت فاعمة اصمية او
شخيكة بالدجؽ ويكؾن ميالد الظفل حتى لؾ كان دقيقة واحجة
ثانيا :الغخوف السذجدة السؾضؾعية
الغخوف السذجدة السؾضؾعية  ،وىي تمػ التي تترل بالؾقائع الخارجية التي رافق الجخيسة
 ،وىحه الغخوف تغمظ اجخام الفعل  ،ومؽ ثؼ تذجيج العقاب عميو والغخوف السذجدة
السؾضؾعية الستعجدة  ،تختمف باختالف الجخيسة وال يدعشا في بحثشا ىحا ذكخىا كميا ،لحلػ
سشحاول التخكيد عمى اىسيا و اكثخىا انتذارا:
-1الغخوف السذجدة الستعمقة بؾسيمة ارتكاب الجخيسة*
ونحكخ عمى سبيل السثال
أ -جخيسة القتل بالتدسيؼ
ب -القتل باستعسال التعحيب والؾحذية

1

ج -حسل الدالح اثشاء ارتكاب جخيسة الدخقة
الغخوف الستعمقة بسكان وزمان ارتكاب الجخيسة
أ -الدخة اثشاء الغؾاىخ والكؾارث الظبيعية واالجتساعية
ب -الدخقة ليالً
الفخع الثالث :نظاق الدمظة التقجيخية في مجال التذجيج
اذا كان تحجيج نظاق الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي في التخفيف ام اخ جؾى اخ فال شػ ان
تحجيج نظاق ىحه الدمظة في مجال التذجيج ام اخ اكثخ اىسية خاصة وان التذجيج يشظؾي عمى
1
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االضخار بسخكد الستيؼ وىؾ الظخف الزعيف في الخرؾمة الجشائية وال بج مؽ حسايتو
ورعايتو خاصة في مؾاجية القاضي الجشائي الحي ىؾ الظخف القؾي فييا وفي مجال الكالم
عؽ الدمظة التقجيخية لمقاضي في التذجيج نتشاول ما يخخج عؽ ىحه الدمظة مؽ امؾر
والحجود التي يباشخ فييا الدمظة التقجيخية ونذيخ الييا فيسا يمي:
اوال /خخوج حاالت التذجيج الؾجؾبي عؽ الدمظة التقجيخية لمقاضي .
يخخج التذجيج الؾجؾبي تساما عؽ نظاق الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي وال يتستع باي
سمظة تقجيخية فحيث يكؾن برجد حالة مؽ حاالت التذجيج الؾجؾبي فان الدمظة التقجيخية
لمقاضي تشعجم تساما وال يكؾن امام القاضي سؾى الحكؼ وتظبيق الشص السذجد وتؾقيع
العقؾبة االشج دون خيار لو في ذلػ سؾاء مؽ ناحية تظبيق الشص السذجد وتؾقيع العقؾبة
دون خيار لو في ذلػ سؾاء مؽ ناحية تظبيق الشص وايقاع العقؾبة االشج واندال اي عقؾبة
ادنى فيسا قخرتو الشرؾص التي اوردىا السذخع وىكحا يسكؽ القؾل ان الدمظة التقجيخية
لمقاضي تجج مجاليا في التذجيج الجؾازي اي االختيار دون الؾجؾبي.1
ثانيا /حجود القاضي في التذجيج الجؾازي .
اذا كانت الدمظة التقجيخية لمقاضي الجشائي تشعجم في حالت التذجيج الؾجؾبي فانيا تجج
مجاليا الحكيقي في حاالت التذجيج الجؾازي فانيا يتستع القاضي الجشائي بدمظة تقجيخية ال
يسكؽ انكارىا وان كانت ال ترل في مجاىا الى ما يتستع في مجال التخفيف وميسا اتدعت
سمظة القاضي في التخفيف يكؾن ضخرىا اقل مؽ اتداعيا في التذجيج وال يدتظيع القاضي
رفع العقؾبة بسا يرل الى ما لؼ يجد القانؾن لو بحلػ وان اسباب التذجيج ال يتقخر اال بشص
صخيح مؽ السذخع. 2
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وان القاضي ميسا بمغت سمظتو التقجيخية فانو يعسل في حجود الذخعية وربسا ال يزع قيؾد
عمى سمظة السذخع .1
وفزال عسا تقجم فان الدمظة التقجيخية لمقاضي في حالة الذجيج الجؾازي وانسا تقف وتقترخ
عمى الحج االقرى السقخر لمعقؾبة – اما الحج االدنى ليا فال يجخل في الدمظة التقجيخية
لمتذجيج ويبجو ان السذخع اراد ان يحسل الستيؼ وتقخيخ ضسانة لو في مؾاجية الدمظة
التقجيخية لمقاضي في التذجيج  .وايزا اذا كانت الدمظة التقجيخية لمقاضي في حالة التذجيج
الجؾازي امخ مقخر بسحكسة اول درجة وىؾ مقخر لسحكسة االستئشاف ومحكسة الشقض.2
السطمب الثالث//وقف التشفيذ القزائي لمعقهبة
تتجو التذخيعات الحجيثة الى محاولة اصالح السحكؾم عميو بذتى الظخق والؾسائل التي
يخجى مشيا تحقيق ىحه الغاية  ،ومؽ الظخق التي سسح بيا القانؾن واخزعيا الى الدمظة
التقجيخية لمقاضي  ،نغام وقف تشفيح العقؾبة .
ويعؾد الفزل في عيؾر ىحا الشغام  ،الحي اخحت بو معغؼ التذخيعات العقابية ،الى
السجرسة الؾضعية التي رأت ضخورة وقف التشفيح العقؾبة الحبذ عمى السجخم صجفة ،
مخاعات مرمحة السجتسع  ،ذلػ الن تشفيح العقؾبة عمييؼ مؽ شأن ان يعؾد عمييؼ بزخر
اكبخ عمييؼ وعمى السجتسع ككل  ،نتيجة اختالطيؼ في الدجؽ بغيخىا مؽ السجخميؽ بالفظخة
مسا يداعجىؼ عمى انحخافيؼ  .3ولمؾصؾل الى مفيؾم واضح عؽ وقف التشفيح قدسشا ىحا
السظمب الى فخعيؽ تشاولشا في االول ما ليو وقف التشفيح اما الثاني فخزعشاه لحجود الدمظة
التقجيخية لمقاضي الجشائي في شأن وقف التشفيح.
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الفخع االول  :ما ليو وقف التشفيح
وقف التشفيح نغام قانؾني يدتيجف تعميق تشفيح العقؾبة عمى شخط خالل فتخة يحجدىا القانؾن
بؾضع الستيؼ خالليا مؾضؾع االختبار مؽ حيث سمؾكو وانغساسو في الجخيسة. 1
ويعشي وقف التشفيح قيام مدؤولية الستيؼ الجشائية واستحقاقو لمعقؾبة التي نظق بيا القاضي
الحي رأى ان ماضي الستيؼ وعخوف الجعؾى ومالبداتيا ما يكذف عؽ كؾن الجاني ججيخ
بسشحو الفخصة السشاسبة إلصالح ما اعؾج مؽ سمؾكو واثبات ان اجخاءات التحقيق والسحاكسة
كانت كافية لمقزاء عمى احتسال عؾدتو لمجخيسة مؽ ججيج .2
اوال :االساس القانؾني لشغام وقف تشفيح العقؾبة
يقرج باألساس القانؾني لشغام قانؾني معيؽ  ،بيان مذخوعية وتحجيج القؾاعج القانؾنية التي
تعج سشجا لو ضسؽ مجسؾع البشاء القانؾني لشغام معيؽ  ،بغض الشغخ عسا اذا كانت ىحه
القؾاعج القانؾنية واستقخار السحاكؼ عمييا  ،وما استقخت عمييا محكسة الشقض  ،وتتسيد فكخة
مذخوعية نغام عيؽ او اساسو القانؾني عؽ االساس الفمدفي بالشغام  ،وىؾ ما يعخف
باألساس العقابي في كؾن ىحا االخيخ يبحث عؽ االفكار التي ال تقف عشج مدانجة الشغام
واقخار القؾاعج واالسذ التي تدانج القاضي وتكؾن اصؾل فمدفية لو ولقج اتجو السجمذ
الجستؾري الفخندي الى ان القؾاعج الخاصة بتظبيق العقؾبة تعج مؽ القؾاعج االساسية ذات
الكيؼ الجستؾرية خالفا لمقؾاعج الخاصة بتشفيح العقؾبات  ،وتابع السحكؾرة ق اخره ىحا بقخار ججيج
تبت عمى اتجاىو االول في مرخ اتجيت السحكسة الجستؾرية الى الشرؾص القانؾنية التي
قج تجخم القاضي مؽ القزاء بؾقف تشفيح العقؾبة  ،تعج نرؾص غيخ دستؾرية ،وىكحا كان
السذخع العادي قج اقخ في السادة  55مؽ قانؾن العقؾبات سمظة القاضي التقجيخية في وقف
تشفيح العقؾبات  ،فان السبادئ الجستؾرية لؼ تكؽ حخبا عمى ىحا الشغام بل اقخت عجم دستؾرية
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الشرؾص التي اىجرت سمظة القاضي الجشائي في القزاء بو  .1وان نغام وقف تشفيح
العقؾبة قج ولج في الشغام القانؾني الفخندي اال انو عشج صؾرة وقف التشفيح البديط  ،بل
اضف الييا صؾرة اخخى لؼ تكؽ مقظؾعة بالشغام التقميجي او غخيبة عشو بل كانت مجخد
تعجيالت لو  ،بحيث يسكؽ القؾل بأن صؾرة وقف التشفيح التي عخفيا الشغام القانؾني الفخندي
وىي -:
 -1الشغام القانؾني التقميجي لؾقف التشفيح وىؾ وقف التشفيح البديط
-2وقف التشفيح مع الؾضع تحت االختبار
-3وقف التشفيح مع االلدام بالعسل ألجل السشفعة العامة

2

ثانيا :الحكسة مؽ نغام وقف التشفيح .
ييجف نغام وقف التشفيح الى مداعجة اولئػ الحيؽ زلت اقجاميؼ في مدتشقع الجخيسة  ،ومؽ
في الديخ في طخيقيا او االنخخاط في مدتشقعيا متفادياً ماضيو الحدؽ وعخوفو الظيبة ،
واالنخخاط في الشغام الجساعة واحتخام دعائسيا مؽ ججيج والعسل عمى تجشبيؼ حياة الدجؽ
السذجدة وما قج يريبيؼ مؽ اضخارىا خاصة اذا كانت تيجيجىؼ بالعؾدة الى تؾقيع العقاب اذ
تبيؽ ليؼ عجم نجاح ىحه التجخبة.3
ثالثا :طبيعة نغام وقف التشفيح.
احجؼ القزاء عؽ الخؾض في مذكمة تججيج طبيعة نغام وقف التشفيح ويبجو ان مدمكو ىحا
يتفق مع اتجاىو العام في تخك البحث في طبيعة الشغؼ القانؾنية الى الفقو ولؼ يتفق الفقو
فيسا بيؽ عمسائو في تحجيج طبيعة ىحا الشغام ،فحىب البعض الى انو ال يعتبخ مؽ قبل
الجداءات الجشائية وال مؽ انغسة العقؾبات ،انسا ىؾ محض وصف يخد عمى الحكؼ بالعقؾبة،
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فيجخده مسا لو مؽ قؾة تشفيحية فيؾ ال يعجو ان يكؾن معاممة تخد عمى العقؾبة التقميجية
السقزي بيا والسذسؾلة بؾقت التشفيح وذىب االتجاه الثاني الى انو نغام يشص عمى سمب
الحخية  ،ولو كيانو واستقاللو يتزسؽ تيجيجا بتشفيح العقؾبة السقزي بؾقف تشفيحىا ويؤثخ في
االتجاىات السدتخخجة فيجفعيا الى االستقامة.1
رابعا :شخوط وقف التشفيح
لكي يقؾم القاضي بايقاف يجب ان يتاكج مؽ تؾافخ جسمة مؽ الذخوط القانؾنية الذكمية
والسؾضؾعية التي جاء بيا السذخع الجدائخي وحرخىا في السؾاد  592الى  595تحت
عشؾان ايقاف التشفيح .
-1الذخوط الذكمية
أ -تدبيب الحكؼ القزائي بؾقف التشفيح :لقج نص السذخع صخاحة في السادة  592ق .ا .ج
عمى تدبيب االحكام الرادرة بؾقف التشفيح بشريا عمى  :يجؾز لمسجالذ القزاة
والسحاكؼ -:ان تامخ بحكؼ مدبب بااليقاف الكمي او الجدئي لتشفيح العقؾبة االصمية  .واالمخ
بؾقف تشفيح العقؾبة اجخاء اختياري جؾازي لمقاضي  ،لو الدمظة في مشحو ولو ان يأمخ بو او
يستشع عؽ ذلػ فيؾ ليذ حق الستيؼ السحكؾم عميو  ،وقج فزت السحكسة العميا عجة ق اخرات
ان االستفادة مؽ اجخاء وقف التشفيح السشرؾص عميو في السادة  592ليذ حق مكتدب
لمستيؼ الحي تتؾافخ فيو الذخوط القانؾنية وانسا ىي مكشة جعميا السذخع في متشاول القزاة
وتخك تظبيقيا لدمظتيؼ التقجيخية انو حتى في حالة طمب وقف التشفيح مؽ قبل الستيؼ فان
القاضي غيخ ممدم بالخد عميو بقخار مدبب صخيح لحلػ ال يجؾز الدعي عمى الحكؼ انو
اغفل طمب وقف التشفيح ولؼ يخد عميو واعتبار وقف التشفيح عؽ استيفائو الذخوط القانؾنية مؽ
اطالقات القاضي يدتشج الى الشرؾص الستعمقة بؾقف التشفيح واعظاء القاضي ىحه الدمظة
1
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التقجيخية ضخوري لتسكيشو مؽ السؾائسة بيؽ مرمحة الجساعة ومرمحة السحكؾم عميو عشج
تظبيق الشغام  ،فاذا كان وقف التشفيح يفيج السحكؾم عميو فانو احيانا يزخ بالسجتسع وفي
ىحه الحالة يتختب عمى اقاضي ان يستشع عؽ مشح االيقاف ليبقى مخمرا لخوح القانؾن
العقؾبات الحي يدتيجف لمجفاع االجتساعي وليذ تؾزيع السثشى واالفزال.1
ب -انحار السحكؾم عميو:
نص عميو السذخع في السادة  594مؽ ق ا ج :يتعيؽ عمى رئيذ السجمذ او السحكسة بعج
الشظق بحكؼ االدانة طبق لمسادة  592ان يشحر السحكؾم عميو بانو في حالة صجور حكؼ
ججيج عميو باالدانة فانو العقؾبة االولى ستشفح عميو دون ان يكؾن مؽ السسكؽ ان تمتبذ
العقؾبة الثانية كسا يدتحق عقؾبات العجد-:
قزاة السجمذ الحيؽ قزؾا عمى الستيؼ  ،بعقؾبة مع وقف التشفيح دون ان يشحروا السحكؾم
عميو بانو في حالة صجور حكؼ ججيج عميو باالدانة فأن العقؾبة االولى ستشفح دون تمبذ
بالعقؾبة الثانية.2
 -2الذخوط السؾضؾعية ونمخريا بذكل شخوط تتعمق بالعقؾبة واخخى بالجخيسة.
أ -الذخوط الستعمقة بالعقؾبة
البج ان تكؾن العقؾبة السحكؾم بيا ىي الحبذ او الغخامة و معشى لػ ان العقؾبة اذا
كانت بالدجؽ السؤقت او السؤبج او االعجام ال يجؾز الحكؼ بيا مع وقت التشفيح ،
غيخ انو فيسا يتعمق في عقؾبة الدجؽ السؤقت ىشاك مؽ يخى جؾاز الحكؼ بيا مع
وقف التشفيح في حالة افادة الجاني بغخوف التخفيف فانو يجؾز تظبيق نغام وقف
التشفيح في كل الجشح والسخالفات ،كؼ انو جائد في الجشايات اذا قزى عمى الجاني
بعقؾبة الحبذ الجشحة السخففة طبقا الحكام السادة  53ق ع ويتحقق ذلػ بالجشايات
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السعاقب عمييا بالدجؽ السؤقت حيث تجيد السادة  53مؽ ق ع الشدول بالعقؾبة الى
ثالث سشؾات حبذ .1وال يكؾ وقف التشفيح اال بالشدبة لعقؾبة الحبذ والغخامة اي
العقؾبات االصمية ومؽ ثؼ اليجؾز الحكؼ بؾقف التشفيح العقؾبة التكسيمية وال تجابيخ
االمؽ.
ب-

الذخوط الستعمقة بالسحكؾم عميو:
لقج اشتخط السذخع صخاحة حتى يدتفيج السحكؾم عميو مؽ اجخاء وقف التشفيح

ان ال يكؾن قج سبق الحكؼ عميو بعقؾبة الحبذ مؽ اجل جشاية او جشحة مؽ القانؾن
العام ويكؾن التأكج مؽ ىحه الحالة مؽ خالل صحيفة الدؾابق القزائية  ،وان افادة
الستيؼ بؾقف التشفيح رغؼ كؾنو مدبؾقا قزائية ال يعاب عمى القاضي اذا ما خمى السمف
مؽ ىحه الرحيفة.2
الفرع الثاني :حدود الدمطة التقديرية في شأن وقف التشفيذ.
والن نغام وقف التشفيح يدتيجف صالح الستيؼ في سمظة تقجيخية خؾليا السذخع الجشائي
سؾاء كان ليا نغخة الخرؾمة في غيبة او عشج ترجيو لمفرل بالسعارضة  ،التي عدى
ان يقام في شأنيا وىي سمظة تقجيخية مقخرة في محكسة االستئشاف بل ولسحكسة الشقض
في حالة نغخ الظعؽ لمسخة الثانية بل في حالة ترجييا لو ،واعساليا رقابة الترحيح في
شأنو ،فان باشخ القاضي سمظتو في ىحا الرجد فال تثخيب عميو  ،وان اغفل تظبيقيا فال
يدأل عشو تتسيد ىحه التقجيخية ،كؾنيا سمظة واسعة الشظاق وانيا لؼ ترل الى حج
االطالق .3
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اوال :سمظة تقجيخية في شأن وقف التشفيح وحجوده ومجتو.
واضح مؽ الشرؾص التذخيعية  ،وما جخى عميو الفقو والقزاء ان التقخيخ عؽ تؾافخ
مبخرات وقف التشفيح مؽ شأن قاضي السؾضؾع  ،بؾجو عام بل وقاضي الشقض في حجود
الدابق بيانيا ،وىي بيحه الرؾرة جؾازيو اما ان يظبقيا او يمتفت عشيا  ،فاألمخ باإليقاف
اختياري متخوك لشظمق تقجيخ القاضي في حجود التدامو بالذخعية وىحه الدمظة التقجيخية
يظبقيا القاضي الجشائي مؽ تمقاء نفدو سؾاء طمبيا الستيؼ او لؼ يظمبيا.
واذا كان القاضي ىؾ صاحب الذأن في االمخ بؾقف التشفيح فال تثخيب عميو واذا كان قج
امتشع عؽ تظبيقو فيي رخرو مشحيا لو السذخع ،ورخص لو بيا فتخك االمخ بسذيئتو وال
يدأل عشيا وال يمدم باعسالو  ،واذا اغفل تظبيقيا رغؼ طمبيا ولؼ يعيى بالخد عميو فال
يدأل عؽ ذلػ حدابيا  ،وخخوجا عؽ ىحه الدمظة الؾاسعة ففي شأن مجة االيقاف فأن
سمظة ا لقاضي تزيق بل تشعجم تساما  .وليذ لمقاضي ان يعجل بالتقريخ او الديادة فاذا
اعمى قخارىا بتظبيقيا فميذ امامو سؾى تقجيخ السجة السحجدة قانؾنا

1

ثانيا :الدمظة التقجيخية لؾقف التشفيح مؽ حيث العقؾبات التي يؾقف تشفيحىا.
قج يقزي القاضي بعقاب الستيؼ عقؾبة واحجة  ،وقج تتعج العقؾبات التي اندليا عمى
الستيؼ ولمقاضي الدمظة التقجيخية في تحجيج ما اذا كان يذسميا جسيعا وقف التشفيح او
يذسل بعزيا االخخ  ،ومؽ ناحية ثانية فان سمظتو التقجيخية تقف عشج وقف العقؾبة
االصمية وقج تتسجد لتذسل العقؾبات التبعية والتكسيمية كميا او بعزيا .2وقج يخد وقف
التشفيح عمى االثار الجشائية بالحكؼ كميا او بعجىا وخخوجا عؽ الدمظة التقجيخية لمقاضي
فال يجؾز لو ان يأمخ بؾقف التشفيح جدء العقؾبة كان يامؽ بؾقف جدء مؽ عقؾبة الحبذ
او الغخامة فالغخض الحي يدتيجف مؽ وقف تشفيح جدء مؽ العقؾبة يدقط تشفيح الجدء
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االخخ فزال عسا يمحق سمؾك القاضي مؽ ازدواج معاممة الستيؼ في شأن العقؾبة
الؾاحجة وايزا فال يتستع القاضي باي سمظة تقجيخية في شأن وقف التشفيح اي مؽ
التجابيخ في خرؾصيا وتشيجم اي سمظة تقجيخية لمقاضي .1
ثالثا :الدمظة التقجيخية في وقف التشفيح بالشدبة لمستيؼ .
اذا كان القاضي يجؾز لو ان يؾقف تشفيح العقؾبة بخرؾص الستيؼ بان الدمظة السحكؾرة
تبقى في يجه اذ تعجد الستيسؾن  ،فيؾ يقزي بؾقف التشفيح برجد احج الستيسيؽ دون
الباقيؽ  ،وقج يعسل سمظتو ىحه اذا طمبيا الستيؼ او لؼ يظمبيا  ،ويجؾز لو اعسال ىحه
الدمظة لمستيؼ ولؾ كان غائبا  ،كسا يقزي بؾقف التشفيح في شأن متيؼ عائج او سبق ان
تستع بؾقف التشفيح.2
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الخاتسة
ال شػ في ان سمظة القاضي التقجيخية تجديج لفكخة تقجيخ العقؾبة و تأكيجا ليا  ،وذلػ
ان السذخع ال يكتفي بالشص عمى عقؾبة ذات حجيؽ ادنى او اعمى بل مشح القاضي
سمظة تقجيخية في التخفيف والتذجيج ووقف التشفيح تبعا لمغخوف اذ وجج ان العجالة في
تظبيق العقؾبة عمى السجخم يقتزي ذلػ فزال عؽ التشاسب بيؽ السقجار لمعقؾبة والفعل
الجخمي لمسختكب .
وعمى الخغؼ مؽ الدمظة التقجيخية لمقاضي تحقق التفخيج القزائي لمعقؾبة اال ان ىحه
الدمظة ال يسكؽ اعتبارىا شكال مؽ اشكال الخئفة لمستيؼ بل ان تقجيخ العقؾبة لحجىا
االدنى او االعمى يتؼ وفقا لؾافخ الغخوف السحيظة بالجخيسة والسجخم وبالتالي  ،فان
الشغام يؾصف بانو نغام تذخيعي يعظي القاضي الرالحية بدج الثغخات القانؾنية في
القانؾن الجشائي التي مؽ شأنيا ايقاع الغمؼ في السجخم بحيث يربح مقجار العقؾبة
مشاسبا ومؾازيا لخظؾرة السجخم والغخوف السحيظة بالجخيسة.
وىحا كمو الن القؾانيؽ الجشائية يرعب عمييا الشص وعمى جسيع الزؾابط والؾقائع
والذخوط ووسائل ارتكاب الجخيسة وانسا يشص القانؾن عمى بعض مشيا تاركا الباقي
لدمظة القاضي التقجيخية التي ال يمجا الييا القاضي الجشائي اال اذا وجج ما يبخر لجؾء
الييا ضسؽ الحجود والزؾابط السشظكية لكي ال تربح سمظة تغؾل و افتئات عمى
القانؾن والعجالة ومؽ ثؼ التأثيخ عمى القؾة الخادعة لمعقؾبة .
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الشتائج
-1تعخف العقؾبة الجشائية بانيا تمػ العقؾبة التي تشظق بيا الجية القزائية عمى السجخم
مؽ اجل ايالمو عسا ارتكبو مؽ فعل اخل بظسأنيشة الفخد والسجتسع  ،اال ان ىحه العقؾبة
يجب تؾافخ مجسؾعة مؽ الخرائص حتى يسكؽ القؾل انيا اندانية .
 -2سمظة القاضي الجشائي في تقجيخ العقؾبة ال تتعارض مع مبجأ السذخوعية الن
سمظتو ليدت مظمقة وليدت تحكيسية شخرية بل ىي سمظة قانؾنية شخعية تخزع
لسبجأ السذخوعية .
 -3ان السذخع قج مشح القاضي سمظة تقجيخية لتحقيق العجالة ومشيا سمظة القاضي في
استبجال العقؾبة الدالبة لمحخية بالغخامة يتؼ وفقا لدمظة القاضي بعج صجور الحكؼ الحي
يقخر العقؾبة االصمية لمسجخم .
 -4ان السذخع قج مشح القاضي سمظة لتقجيخ العقؾبة السشاسبة بيؽ حجيؽ احجىسا ادنى
واالخخ اقرى ،وجاء ىحا الشيج في غالبية العقؾبات الؾاردة لقانؾن العقؾبات سمظة
يسارسيا القاضي مؽ خالل عسمية ذىشية لتقجيخ مقجار العقؾبة السشاسبة لمسجخم بيؽ
الحجيؽ االدنى واالقرى لمعقؾبة السقخرة لمسجخم .وان ضؾابط تقجيخ العقؾبة تاتي مؽ
خالل عشاصخ او عخوف ليا عالقة بالجخيسة وشخص مختكبيا حيث يؤثخ عمى طبيعة
الجخيسة ومختكبيا وبالتالي تؤثخ عمى تقجيخ القاضي لمعقؾبة في حجييا االدنى واالعمى
مؽ اجل وصؾل الى حكؼ عادل لمجاني والسجشي عميو
 -5ان السذخع عخف اسباب تذجيج العقؾبات  ،العامة كسا في التكخار والخاص كسا في
الجخائؼ الؾاقعة عمى العخض وانو ابقى عمى سمظة متخوكة لقاضي السؾضؾع لتحجيج
نظاق التذجيج.
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 -6الزخورة االجتساعية والتشاسب بيؽ قجر السداس بالحقؾق والحخيات والسرالح
السحسية ضابظان متكامالن لتحجيج التؾازن في مجال التجخيؼ  ،لحلػ التدم السذخع
بسخاعات معيار الزخورة والتشاسب عؽ وضع الزؾابط التي تحكؼ ىحا السعيار حيث
يدتشج الى الالئحة (التعميسات) في وضع جخائؼ او عقؾبات بشاء عمى قانؾن.

التهصيات
 -1نتسشى عل السذخع عشج وضع الشرؾص القانؾنية وبيان العقؾبات ان ال يكؾن الفارق
بيؽ الحجديؽ واسعا ججا  ،او عمى االقل اذا كان ذلػ وضع الزؾابط السالئسة لسشع
امكانية تحكؼ القاضي او الحاق الزخر بالسحكؾم عميو.
 -2التخفيف عمى قظاع العجالة بخمق جياز خاص يقؾم بتؾقيع الجداءات عمى بعض
السخالفات التي ال تدتؾجب المجؾء الى القزاء الن االخيخ يتسيد ببظئو في معالجة
القزايا ومؽ ثؼ حرخ اختراصو عمى القزايا التي تثيخ نداعات حكيقة تدتؾجب
البحث والتعسق .
 -3يجب االىتسام بتكؾيؽ القاضي السعخفي واعجاده اعجادا ميشيا لمكيام بجوره عمى اكسل
وجو لزسان سالمة الحكؼ الجشائي.
 -4اتخاذ اجخاءات فيسا يخص اعادة تأىيل السؤسدات العقابية لمحج مؽ مداوئيا والعسل
عمى تحقيق اليجف السخجؾ في العقؾبة حيث اصبحت الدجؾن مجارس في الجخيسة
يتبادل فييا السجخمؾن الخبخة في السجال االجخامي.
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