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  بسم هللا الرمحن الرحمي                       

 

َعُدونَ ِإنَّ الَِّذيَن )) َها ُمب ْ نَّا اْلُْْسََن أُْولَِئَك َعن ْ ا َيْسَمُعوَن  َسبَ َقْت ََلُم مِّ
 َحِسيَسَها

اُىُم  َوُىْم ِف َما اْشتَ َهْت أَنُفُسُهْم َخاِلُدونَ   ال ََيْزُنُ ُهُم اْلَفزَُع اأَلْكبَ ُر َوتَ تَ َلقَّ
 اْلَمالِئَكُة 

ِجلِّ لِْلُكُتِب  يَ وْ  َىَذا يَ ْوُمُكُم الَِّذي ُكنُتْم تُوَعُدونَ  َماء َكَطيِّ السِّ َم َنْطِوي السَّ
 َكَما 

َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِليَ  َنا ِف الزَّبُوِر ِمن   َبَدْأنَا َأوََّل َخْلٍق نُِّعيُدُه َوْعًدا َعَلي ْ َوَلَقْد َكَتب ْ
 بَ ْعِد 

اِْلُونَ   َوَما  َىَذا لََبالًغا لَِّقْوٍم َعاِبِدينَ ِإنَّ ِف  الذِّْكِر َأنَّ اأَلْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّ

 ((َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْْحًَة لِّْلَعاَلِميَ 

 العظمي صدق هللا 

 ( 101 - 101 الاهبياء:)                             
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 شكر وتقدير
 يسعدين وقد انتهيت من كتابة حبثي ىذا بعون اهلل العلي القدير اال ان اتقدم جبزيل

الشكر وعظيم االمتنان وفائق التقدير اىل االستاذ الدكتور )قائد ىادي دىش (  
 بتفضلو

توجيو مستمر وعطاء و االشراف على ىذا البحث وملا بذلو من جهد متواصل  
 علمي 

دائم كان لو االثر ِف اثراء ىذا البحث باملادة العلمية القيمة من حيث املضمون 
 وتقدميو

بالشكل الالئق كما اتقدم بالشكر اجلزيل اىل االستاذ الفاضل ) صفاء حسن  
 نصيف (

واالستاذ ) سعد حممد مخاس ( واالستاذة ) مسرية شكور حممود ( و) اميان خملف  
 حسن (

كلية القانون والعلوم السياسية   –و )زبيدة اْحد ( امناء مكتبة جامعة دياىل  
 واالستاذ 

 ) عبد اْلمزة حممود ( امي مكتبة كلية الريموك 

 فاليكم اساتذيت فائق الشكر والتقدير 
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 المقدمة 

تولً النظرٌات العقابٌة المعاصرة اهتماما كبٌرا لدور العقوبة فً اصالح الجانً 

وتاهٌله وتعتبر الغرض الرئٌس من بٌن االغراض التً تسعى العقوبة لتحقٌقها , 

ت بهذا المبدأ ٌعات الجنائٌة الحدٌثة التً اعترفوقد انعكس هذا االهتمام على التشر

صراحة . مما ٌمكن معه القول ان مبدأ اصالح الجانً وتقوٌمه قد اصبح القاعدة 

االساسٌة التً ٌتركز علٌها النظام العقابً المعاصر بالرغم من االنتقادات التً 

وجهت الٌه .وحٌث ان هدف االصالح بالنسبة للعقوبة السالبة للحرٌة ال ٌمكن 

اهمٌة كبٌرة , ٌذ هذه العقوبة , لذا فقد اكتسبت هذه المرحلة تحقٌقه اال بعد البدء بتنف

واعتبرها البعض بمثابة قطب الرحى فً عملٌة العقاب , ولهذا فقد ركزت الجهود 

كما سنرى لالهتمام بهذه المرحلة سواء كان ذلك بتطوٌر سبل التنفٌذ وفق احداث 

و بتطوٌر المؤسسات االسس العلمٌة فً التصنٌف والعالج والمعاوضة والتاهٌل ا

لقد اصبح لنظام االفراج الشرطً على اثر ذلك  تنفٌذ .العقابٌة التً ٌجري فٌها ال

اهمٌة كبٌرة باعتباره احد السبل الحدٌثة لتنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة وبالشكل الذي 

التنفٌذي  ح والتاهٌل انطالقا من مبادى التفرٌدٌضمن تحقٌق هدفها فً االصال

تً تستلزم تعدٌل اسالٌب تنفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة نبعا لمراحل تطور للعقاب ال

عملٌة اصالح المحكوم علٌه ٌضاف الى ذلك ان االفراج الشرطً ٌحقق هدف 

العقوبة فً الردع العام والخاص اذ ان المحكوم علٌه سوف ٌنفذ جزء من العقوبة 

ه ٌعانً من االلم العقوبة من السالبة للحرٌة قبل تمتعه باالفراج الشرطً مما ٌجعل

ع واٌمانا من المشرداء به من جهه اخرى . تجهه وٌردع االخرٌن وٌمنعهم من االق

التطورات التً حصلت  م و دوره فً االصالح , فقد واكبالعراقً باهمٌة هذا النظا

فً التشرٌعات الجنائٌة االخرى , واقر العمل بنظام االفراج الشرطً منذ عهد لٌس 

.وادراكا منا الهمٌة هذا النظام والذي نعتقد انه من اهم موضوعات الساعة فً ببعٌد 

العلم الجنائً المعاصر فقد شعرنا ان من  واجبنا االسهام فً دراسة هذا النظام 

دراسة تحلٌلٌة مقارنة من اجل النهوض به وتطوٌره وارسائه على اسس سلٌمة , 

 وحل المشكالت التً تستعرض سبٌله . 
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 ث االولالمبح 

 ماهٌة االفراج الشرطً

 المقدمة 

تعتبر الجرٌمة اعتداء على المصالح الجوهرٌة للمجتمع , سواء كانت هذه المصالح 

تتعلق بالجماعة ككل او مصالح فردٌة لذلك اعتبرت العقوبة السبٌل الوحٌد للدفاع 

, او من  عن المجتمع ضد الجرٌمة او من اجل ردع الجانً من العودة الى الجرٌمة

طرٌقها , وقد سادت تبعا لذلك العقوبات الجسدٌة  اجل ردع االخرٌن من سلوك

 فقد تناولت فً هذا المبحث األول القاسٌة مثل االعدام والسجن وغٌرها من العقوبات

ماهٌة االفراج الشرطً وهو اطالق سراح المحكوم علٌه بعقوبة سالبة للحرٌة مقابل 

محكوم بها مع تقرٌر ٌثبت حسن سٌره وسلوكه داخل قضاءه ثالثة ارباع المدة ال

وكذلك تناولت وكذلك تناولت خصائص االفراج الشرطً المؤسسة العقابٌة , 

االفراج الشرطً من ناحٌة تكٌٌفه القانونً فكانت هناك ثالثة اراء فمنهم من اعتبره 

حق للمحكوم علٌه ومن اعتبره عمل اداري خاص بالسلطة المختصة ومنهم من 

 عتبره منحة من المؤسسة العقابٌة للمحكوم علٌه ا
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 : معنى االفراج الشرطً : اوال

ٌقصد باالفراج الشرطً : هو اطالق سراح المحكوم علٌه بعقوبة سالبة للحرٌة قبل 

انتهاء مدة عقوبته , بشرط ان ٌلتزم بالمحافظة على حسن سلوكه خالل المدة الباقٌة 

تزامه هذا , الغً االفراج , واعٌد المفرج عنه بشرط الى من عقوبته . فاذا اخل بال

. ولم ٌاخذ القانون  (1)السجن ٌستوفً المدة الباقٌة من عقوبته ٌوم االفراج عنه

العراقً بنظام االفراج تحت شرط اال بالنسبة للمجرمٌن االحداث , اذ خصص 

( لسنة 11( من قانون االحداث رقم ) 50, 49,  48المشرع العراقً المواد )

( من القانون المذكور على انه اذا امض 48لهذا الغرض . قضت المادة ) 1992

حدث محكوم علٌه بالحجز فً المدرسة االصالحٌة او اٌداعه مدرسة الفتٌان 

الجانحٌن ثلثً مدة عقوبته , على ان ال تقل على اربعة اشهر , فالمحكمة بناء على 

مسؤول فً المؤسسة االصالحٌة , ان تقرر طلب الحدث او ولٌه او مربٌة وتقرٌر ال

سسة . ٌجب ان ٌتضمن اطالق سراحه . اذا كان قد سلك سلوك حسن داخل المؤ

الحدث بان ٌسلك سلوكا حسنا خالل مدة اطالق السراح المشروط  القرار , التزام

خالف ذلك ان  زٌد على خمس سنوات . وللمحكمة فًالتً ال تقل عن سنة وال ت

المراقبة او ان تفرض علٌه اتباع شروط معٌنة كاالقامة فً مكان  تضع الحدث تحت

معٌن او القٌام باالعمال معٌنة او االمتناع عن القٌام باعمال معٌنة . وبمقتضى المادة 

( من ذلك القانون اذا ارتكب الحدث جناٌة او جنحة عمدٌة خالل مدة اطالق 49)

  (.2) السراح المشروط

 

اكرم نشأت ابراهٌم , موجز االحكام العامة فً قانون العقوبات العراقً , مطبعة  (1)

 . 151 – 150, ص  1969المعارف , بغداد , 

 . 151المصدر اعاله , ص  (2)
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ن مدة , اذا خالف الشروط التً فرضتها علٌه المحكمة رغم انذاره تحدٌدا اكثر م

السلوك للحكمة ان تقرر اعادته الى المدرسة  واحدة , او خالف شرط مراقبة

االصالحٌة او مدرسة الفتٌان الجانحٌن , لٌمض المدة الباقٌة من عقوبته , وال 

ٌض جوز للمحكمة تستعً قضاها وهو مطلق السراح . كما ٌتحسب عندئذ المدة الت

ضره عن اعادة الحدث الى المدرسة االصالحٌة او مدرسة الفتٌان الجانحٌن بالفات ن

الى المخالفات التً ارتكبها , او الزامه باتباع قواعد سلوك اخرى تقتضٌها حالته , 

او لها تمدد مدة اطالق سراحه المشروط الى الحد االعلى اي الى خمس سنوات 

( من قانون االحداث على انه , اذا سلك الحدث سلوكا حسنا حتى 50تقضً المادة )

 . (1)سراحه نهائٌا  انتهاء المدة المشروطة ٌكون اطالق

ء الجنائً قبل انقضاء كل مدته اتنفذ الجزاء فً التعرٌف اخر انه : تعلٌق وج 

المحكوم بها حتى تحقٌق بعض الشروط , بالتزام المحكوم علٌه باحترام ما ٌفرض 

 ء . اعلٌه من اجراءات خالل المدة المتبقٌة من ذلك الجز

ٌنطوي على تغٌٌر فقط فً كٌفٌة وٌتضح من هذه التعرٌف ان االفراج الشرطً 

ء الجنائً , فٌعد ان كان ٌنفذ فً وسط مغلق سالب للحرٌة , اصبح وسط اتنفٌذ الجز

بارات منها تشجٌع المحكوم تحر ٌكتفً بتنفٌذ تلك الحرٌة وٌعبر ) هذا النظام عدة اع

علٌه على التزام السلوك الحسن داخل السجن وخارجه حتى ٌستفٌذ من مزاٌاه , اذ 

حقق مثل هذا االلتزام تدعٌما لحفظ النظام داخل السجن , كما انه ٌساهم فً اصالح ٌ

المحكوم علٌه بسرعة اكثر مما كان ٌتوقع القاضً اثناء نطقه بالحكم وبالتالً ٌكون 

ء الجنائً داخل السجن بالنسبة للمحكوم امن غٌر المناسب االستمرار فً تفٌذ الجز

 .  (2)صالحه علٌه فً الوقت الذي بدأ فٌه ا

 

 . 151اكرم نشأت ابراهٌم , المصدر السابق , ص   (1)

فتوح عبدهللا الشاذلً , اساسٌات علم االجرام والعقاب , الطبعة االولى , دار النشر منشورات الحلبً   (2)

  574 – 573, ص  2007لبنان ,  –الحقوقٌة , بٌروت 
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فً نهاٌة  mirabeau gabrielرسة التً قام بها من ادتارٌخ هذا النظام الى ال

 القرن الثامن عشر وتقدم بها الى الجمعٌة الوطنٌة , ٌونفٌل دسً مارسا نجً . 

Bahvilled Marsahg  15, ومع ذلك فقد طبقته فرنسا الول مرة فً  1847عام /

ثم انتقل بعد  1803وقد سبقتهما انكلترا فً االخذ به عام  1885اب )اغسطس ( 

على االفراج  مصر نص كما اخذت به دول اخرى وفً ذلك الى البرتغال والمانٌا

وما بعدها من هذا القانون . ومن  52تحت شرط فً قانون تنظٌم السجون فً المواد 

  (1)هذه النصوص ٌمكن عرض احكام االفراج الشرطً 

 :ثانٌا : خصائص االفراج الشرطً 

 لالفراج الشرطً الخصائص االتٌة : 

 االفراج الشرطً لٌس انهاء العقوبة :  –أ 

االفراج الشرطً مجرد تعدٌل باسلوب , تنفٌذها فهو لٌس سببا من اسباب انقضائها 

وبالتالً ال تنقضً العقوبة اال بمضً المدة المتبقٌة من العقوبة دون ان ٌلغى 

 االفراج . 

 هذه الخصٌصة ٌترتب علٌها امران :

لحقوق والمزاٌا التً تلحق المحكوم علٌه اثناء مدة االول : ان حاالت الحرمان من ا

 العقوبة دون ان ٌلغى االفراج .

ثانٌا : ان مدة التً ٌتعٌن انقضائها حتى ٌستطٌع المحكوم علٌه رد اعتباره , ال تبدأ 

  .( 2)من تارٌخ االفراج الشرطً . ولكن من تارٌخ انقضاء المدة الباقٌة من العقوبة 

 

 . 574ذلً , المصدر السابق , ص فتوح عبد هللا الشا (1)

 . 440 – 439, ص  1999جالل ثروت , نظم القسم العام فً قانون العقوبات ,  (2)
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 االفراج الشرطً لٌس افراجا نهائٌا : –ب 

ان االفراج النهائً ٌعتمد على مقومات اساسٌة . من اهمها , ان هذا االفراج ال 

 ال ٌجوز ان ٌطالب مرة اخرى تنفٌذ ٌجوز الرجوع فٌه , اي ان من ٌفرج عنه نهائٌا

ها . كما ان مقومات هذا االفراج انقطاع الصلة بٌن المفرج العقوبة التً سبق ونفذ

عنه والسلطات المختصة حال مغادرته المؤسسة العقابٌة ال بالقدر الذي تفرضه 

امتٌازات الرعاٌة الالحقة على التنفٌذ العقابً , او اذا كانت هناك عقوبات فرعٌة 

تساب مدد اعادة اخرى سبق فرضت علٌه من قبل القضاء . ٌضاف الى ذلك ان اح

الحقوق الممنوحة او رد االعتبار ٌبدأ من تارٌخ حلول االفراج النهائً . فهل 

 .(1)ات ٌتضمن االفراج الشرطً مثل هذه المعوق

لقد عرفنا من خالل تعرٌفنا لالفراج الشرطً , ان فً هذا النظام ٌخول السلطات 

ٌجٌز لها الغاءه , بل المختصة حق الرجوع فً قرارها الذي منحت فٌه االفراج , و

ترق االفراج الشرطً عن فً بعض االحٌان وفً هذه الحالة بفٌوجب علٌها ذلك 

االفراج النهائً الذي ال ٌجوز الرجوع فٌه . ٌضاف الى ذلك ان العالقة بٌن المفرج 

عنه والسلطات المختصة هذه العالقة التً اوجدتها العقوبة ال تزال موجودة ولو ان 

لقٌود عنه شرطٌا . فهو ال ٌزال خاضعا ل فٌها بعد االفراج تغٌٌرا قد حصل

وااللتزامات التً فرضت علٌه , مما ٌدل على ان االفراج الشرطً ٌختلف عن 

االفراج النهاءي فً هذه الحالة اٌضا , اما تارٌخ احتساب مدد اعادة الحقوق 

قرار  صدورفراج الشرطً من تارٌخ المنوعة ورد االعتبار فال ٌبدا فً حالة اال

االفراج , كما هو الحال فً االفراج النهائً وانما ٌبدأ فً معضم التشرٌعات من 

 تارٌخ االفراج النهائً . 

ان جمٌع هذه االختالفات تؤكد ان االفراج الشرطً , ال ٌعتبر افراجا نهائٌا وبالتالً 

  ةواذا لم ٌكن االفراج الشرطً انهاء للعقوب. (2)ال ٌعتبر انهاء العقوبة 

 72, ص  1981عبد االمٌر حسن جنٌح , االفراج الشرطً فً العراق , مكان الطبع جامعة بغداد ,  (1)

– 73 . 

 73المصدر اعاله , ص  (2)
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ه عدد غٌر قلٌل من الفقهاء , فما عساه ان ٌكون ٌرى كما راٌناه , وهو ما اكد 

العقوبة السالبة هؤالء الفقهاء ان االفراج الشرطً ماهو اال تعدٌل االسلوب تنفٌذ 

 للحرٌة .

مما ٌعنً ان العقوبة السالبة للحرٌة باقٌة اما التغٌٌر الذي حصل فهو فً اسلوب 

تنفٌذها , اذ بدال من ان ٌجري خارجها اي داخل المجتمع , بعد ان تفرض على 

د القضاء االمرٌكً هذا الراي وٌرى قٌود والتزامات تقٌد حرٌته . وٌق المحكوم علٌه

ج الشرطً ماهو اال تنفٌذ للعقوبة )خارج جدران السجن .. او ان تلك ان االفرا

الجدران توسعت قلٌال ( وان االفراج الشرطً ) .. عقوبة محققة وبامكان السلطات 

المختصة فً اي وقت تشاء وبدون مالحظة او مناقشة اعادة المفرج عنه الى السجن 

 . (1)وحتى بدون تقدٌم اي سبب لتبرٌر ذلك 

 االفراج الشرطً لٌس حقا للمحكوم علٌه :ج : 

ٌرى جانب من الفقه ان االفراج الشرطً ماهو منحة من السلطات المختصة تقدمها 

للمحكوم علٌه , اذاان ) القانون ٌنظر الى االفراج على انه مكافأة للسجٌن الذي ٌثبت 

دة الحكم سلوكه داخل السجن مما ٌدعو الى الثقة به مدة ال تقل عن ثالثة ارباع م

ال ٌنظر الى المستقبل بل الى الماضً اي الى سلوك المجرم فً  –كعادته  –فهو 

السجٌن ( وٌؤٌد جانب كبٌر من القضاء االمرٌكً الراي القائل , ان االفراج 

الشرطً منحة للمحكوم علٌه , وٌرى ) ان الشخص ٌدان وٌحكم علٌه بموجب 

نونٌة , لذلك فانه ملزم بتنفٌذ كامل القانون , اي ان دخوله السجن كان بصورة قا

 .  (2)العقوبة التً فرضتها علٌه المحكمة ابتداء ( 

 

 

 . 77ٌح , المصدر السابق , ص عبد االمٌر حسن جن (1)

 . 77المصدر اعاله , ص  (2)
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واذا كان هذا التكلٌف لالفراج الشرطً , الذي ٌذهب الٌه الفقه والقضاء , ٌمكن ان 

ٌتفق من الصورة التً ٌحملها المجتمع فً ذهنه عن االفراج الشرطً باعتباره 

 مرحمة تمنحها الدولة للسجناء على اسس من الشفقة والرحمة . 

احم ونظام االفراج اال اننا نرى ذلك صحٌحا للفروق العدٌدة ٌبٌن نظام المر

الشرطً, فالتً ٌمكن التعرف علٌها من خالل اجراء المقارنة بٌن النظام االخٌر 

 ونظام العضوٌة باعتباره اكثر صور المراحم شٌوعا وعلى النحو التالً :

ان االفراج الشرطً ٌنطلق من مبدأ اساسً قوامه اصالح وتاهٌل السجٌن  -1

, بٌنما ٌقوم العفو على اساس من مبادئ الثقة واالخذ بٌده لالندماج فً المجتمع 

 والعصف .

ان االفراج الشرطً قاض بالعضوٌة السالبة للحرٌة , بٌنما ٌمكن ان ٌطبق  -2

 العضو على جمٌع انواع العقوبات .

ال ٌمنح االفراج الشرطً اال بعد ان ٌنفذ المحكوم علٌه جزء من امن عضوٌته ,  -3

 . بٌنما ال ٌشترط ذلك فً العضو

ٌحدد قرار االفراج الشرطً من قبل السلطة المختصة باصداره , بٌنما ٌحدد  -4

العضو بقانون ان كان عاما او بمرسوم جمهوري ان كان خاصا من كل ما تقوم 

 ٌتضح لنا صعوبة تكٌٌف االفراج الشرطً بانه منحة او مرحمة .

واذا لم ٌكن االفراج الشرطً منحة او مرحمة فما عساه ان ٌكون ؟ وهل ٌمكن 

 اعتباره حقا للسجٌن ؟ 

  (1)ٌجٌب عدد قلٌل من القهاء على مثل هذا التساؤل باالٌجاب وٌرون ان االفراج 

 

 

 

 , ص 1969محمود نجٌب , شرح قانون العقوبات ) القسم العام ( دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  (1)

102 . 
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حق له , ٌناله بعد ان تتوفر  الشرطً لٌس منحه من الدولة للمحكوم علٌه , وانما هو

ان السجٌن قد بذل جهوده كبٌرة  ٌرون –الشروط القانونٌة التً حددها القانون فً 

ن سبٌل الحصول على هذا الحق , فهو قد امتثل لجمٌع تطبٌقات ادارة السج فً

لذلك فانه قد اصبح مؤهال للحصول على االفراج  , وتقبل لنصحها وتوجٌهاتها ا

وقد ذهبت احدى المحاكم .   له كحق ولٌس منحة الشرطً , مما ٌستوجب منحه

االمرٌكٌة الى مثل هذا الراي ورات ان االفراج حق للسجٌن اكثر مما هو امتٌاز او 

 منحة .

كن االفراج ملخص مما تقدم ان االفراج الشرطً لٌس حقا وال منحة , واذا لم ٌ

 صحٌح ؟رطً حقا او منحة فما هو تكٌفه الالش

ٌرى الدكتور محمود نجٌب حٌن ) انه تعدٌل فً اسلوب المعاملة العقابٌة تقتضٌه 

فا العالقة ٌاعتبارات التاهٌل ( . وهذا القول صحٌح وقد سبق وتوصلنا الٌه عند تكٌ

بعد من ذلك , اي اننا ترٌد تكٌٌف . ولكننا نرٌد الذهاب الى ا (1) االفراج الشرطً بالعقوبة

  هذا التعدٌل اذا لم ٌكن حقا او منحة للمحكوم علٌه ؟

وٌة الشرطً تعدٌل االسلوب تنفٌذ العق اننا نرى انطالقا مما توصلنا الٌه من االفراج

العقوبة لم تنته بعد , وبما ان  نهائٌا, مما ٌعنً اناو المعاملة وانه لٌس افراجا 

ة تمارسه عبر سلطاتها المختصة , فان هذا الحق باق بالرغم العقوبة حق للدول

صدور قرار االفراج الشرطً , وطالما ان من ٌملك الحق ٌستطٌع ان ٌمارسه او 

لب من المحكوم علٌه ان تنفٌذ العقوٌة فً تط مله بحرٌة فان الدولة الحق فً انٌستع

لها الحق فً ان تمنح كان داخل السجن ام خارجه , كما ان اي مكان ترتأ به سواء 

 . ( 2) العفو لمن تشاء من المحكوم علٌه

 

 . 103-102محمود نجٌب حسن , المصدر السابق , ص  (1)

 .  105المصدر اعاله ,ص  (2)
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وبما ان االفراج الشرطً تعدٌل فً اسلوب تنفٌذ العقوبة فان الحق , فً تقرٌره من 

او اجبارها علٌه , وبما ان الدولة ممثلة  وال ٌستطٌع االفراد عدمه , ٌعود للدولة

كان من الضروري ان تشرع الدولة  سلطات تمارس نٌابة عنها هذه الحقوق , لذلكب

التً تمنع التعسف او  ظم سبل هذه الممارسة ووضع الضوابطالقوانٌن التً تن

االساءة فً استعمال هذه الحقوق وٌصبح المحكوم علٌه نتٌجة ذلك فً مركز قانونً 

 اص ٌستطٌع المطالبة فً االفراج الشرطً دون ان ٌكون له حق فٌه .خ

وبهذه النتٌجة ٌمكننا القول ان االفراج الشرطً حق للدولة باعتبارها ممثلة للمجتمع 

, ولٌس حقا وال منحة للمحكوم علٌه كما انها لم تتنازل عن حقها فً العقاب كما 

  (1)ٌرى ذلك بعض الفقهاء 

 قانونً لالفراج الشرطً :: التكٌٌف الثالثا

وقد كان االفراج الشرطً موضع خالف بٌن فقهاء القانون الجنائً من حٌث تحدٌد 

طبٌعته القانونٌة وتكٌٌفه من الناحٌة العقابٌة فذهب اتجاه الى اعتبار االفراج 

الشرطً عمال ادارٌا النه ٌنطوي على تعدٌل فً المعاملة العقابٌة كً تالئم التطور 

على شخصٌة المحكوم فهو اشبه بالنشاط االداري الذي تمارسه االدارة  الذي طرأ

وذهب اتجاه اخر الى انه ٌعد عمال قضائٌا النه ٌتضمن المساس بمدة العقوبة حٌث 

انه ٌدخل تعدٌال علٌها كما انه ٌنطوي على مساس بالقوة التنفٌذٌة . وتكمن اهمٌة 

تباره عمال ادارٌا ٌؤدي الى تخوٌل هذا الخالف الى ان الراي االول الذي ٌقض ٌاع

امره الى سلطة ادارٌة وهذا ما اخذ به التشرٌع الفرنسً الفرنسً الذي جعل قرار 

من قانون  73من اختصاص وزٌر العدل استنادا الى المادة  االفراج الشرطً

اما الراي الثانً فٌذهب الى انه طالما ان االفراج الشرطً  (2)االجراءات الجنائٌة 

 ماس بحكم قضائً اذا الٌجوز ان ٌصدر من ي على ٌنطو

 

 . 83محمود نجٌب حسن , المصدر السابق , ص  (1)

 . 2د / .  7295, العدد  12/1/2016منال داود العكٌدي , جرٌدة التاخً , تارٌخ النشر : الثالثاء  (2)
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قه والكثٌر من التشرٌعات الجنائٌة ومنها القضاء وهذا هو الراي الراجح من قبل الف

 23المشرع العراقً فً الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة  رقم 

ه بعقوبة اصلٌة سالبة ز االفراج الشرطً على المحكوم علٌوالذي ٌجو 1971لسنة 

اثناء لعقوبة اذا كان المحكوم علٌه بالغا الة مضً ثالثة ارباع مدة اللحرٌة فً ح

ا وكان سلوكه اي المحكوم علٌه مسنا اثناء وثلثً المدة اذا كان المحكوم علٌه حدث

فترة تنفٌذ العقوبة وفً كل االحوال فان قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً 

قد اشترط ان ال تقل المدة التً امضاها المحكوم علٌه ستة اشهر وغاٌة ذلك هو ان 

 (1)ٌدرك المحكوم علٌه اهمٌة الحرٌة وكم هو من الصعب سلبها 

المشرع العراقً مجموعة من االستشارات التً توفرت ال ٌجوز تطبٌق وقد حدد 

 نظام االفراج المشرط .

/ د من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة ٌستثنى من احكام 331نصت المادة 

 االفراج الشرطً المحكومون االتٌة بٌانهم :

رة للجرٌمة المجرم العائد الذي حكم علٌه باكثر من الحد االقصى للعقوبة المقر -1

 68او المادة  1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم  140طبقا الحكام المادة 

 من قانون العقوبات البغدادي .

المحكوم علٌه عن جرٌمة ضد امن الدولة الخارجٌة او جرٌمة العملة او الطوابع  -2

 المالٌة الحكومٌة . او السندات

او اعتداء على عرض بدون الرضا المحكوم علٌه عن جرٌمة وقاع او لواط  -3

  .(2)او

 

 منال داود العكٌدي , المصدر السابق .  (1)

 / د من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً .331المادة  (2)
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جرٌمة وقاع او اعتداء بغٌرة قوة او تهدٌد او حٌلة على عرض لم ٌتم الثامنة عشر 

التحرٌض على الفسق من عمره او جرٌمة وقاع او لواط بالمحارم او جرٌمة 

 والفجور .

المحكوم علٌه باالشغال الشاقة او السجن عن جرٌمة سرقة اذا كان قد سبق  -4

الحكم علٌه باالشغال الشاقة او السجن من جرٌمة سرقة اخرى ولو كانت قد انقضت 

 عقوبتها الي سبب قانونً .

موال العامة اذا المحكوم علٌه باالشغال الشاقة او السجن عن جرٌمة اختالس لال -5

كان قد سبق الحكم علٌه باالشغال الشاقة او السجن عن جرٌمة من هذا النوع ام 

الحبس عن جرٌمة اختالس متعاقبتٌن او اكثر او عن جرٌمة اختالس مكونة من 

. واستنادا الى  (1)فعلٌن او اكثر ولو كانت قد انقضت عقوبتهما الي سبب قانونً 

الشرطً ٌسري على كل من ائٌة فان نظام االفراج قانون اصول المحاكمات الجز

 1969لسنة  111حكم علٌه بعقوبة سالبة للحرٌة وفق قانون العقوبات العراقً رقم 

وٌستثنى من ذلك من صدرت بحقه عقوبة وفق احكام قانون العقوبات العسكري اما 

قع الجهة المتخصصة بالنظر فً طلبات االفراج الشرطً هً محكمة الجنح التً ٌ

ضمن اختصاصها المكانً السجن او المؤسسة االصلٌة ) دائرة اصالح الكبار 

ودوائر اصالح االحداث ( وٌتم ذلك بتقدٌم طلب من قبل المحكوم علٌه اذا كان بالغا 

 9او من ولٌه او وصٌه او احد اقاربه فٌحالة كونه حدثا واستنادا الى القانون رقم 

ا على دائرة اصالح الكبار او االحداث اصبح تقدٌم الطلب وجوبٌ 1992لسنة 

وجوازٌا بالنسبة لالوعٌاء المحكوم علٌه بتقدٌم طلب بذلك , فاذا صدر قرار من 

 (2)المحكمة المتخصصة باالفراج للمحكوم علٌه ٌخلً سبٌله وٌوفق تنفٌذ ما بقً من 

  

 / د من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً . 331المادة  (1)

 العكٌدي , المصدر السابق .منال داود  (2)
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االصلٌة مدة التجربة حٌث ٌتم تبلٌغ قرار االفراج الشرطً من قبل ادارة  العقوبة

السجن الى المحكوم علٌه وٌتم بتنبٌهه فً حال ارتكاب جناٌة او جنحة عمدٌة او 

اء قرار االفراج تها المحكمة خالل مدة التجربة ٌتم الغاخل بالشروط التً فرض

الشرطً واعادة المحكوم علٌه الى السجن اما اذا ردت المحكمة طلب االفراج 

السبب موضوعً فانه ال ٌجوز اعادة تقدٌم الطلب من جدٌد اال بعد مضً ثالثة 

تمٌزٌا بهذا القرار امام محكمة الجناٌات التً اشهر على قرار الرد وٌجوز الطعن 

الجنح التً اصدرت قرار الرد التً لها مة ٌقع ضمن اختصاص اعمالها محك

 . (1)تصدٌق قرار االخٌرة او نقضه وٌكون قرارها عندئذ نهائٌا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 منال داود العكٌدي , المصدر السابق . (1)
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  خاتمة

ق للمعاملة العقابٌة الالحقة نلخص مما تقدم فانه ٌعتبر االفراج الشرطً اهم تطبٌ

وم علٌه فٌستطٌع المحكوم علٌه ً صدرت بحق المحكوٌة السالبة للحرٌة التللعق

وٌة سالبة للحرٌة حصوله على حرٌته من خالل االفراج عنه شرطا ٌشرط قضاء بعق

ثالثة ارباع المدة وعدم ارتكابه جناٌة او جنحة وعدم اخالله بشروط المؤسسة 

امات العقابٌة مع التزامه بحسن السلوك والسٌرة داخل السجن وكذلك الوفاء بالتز

وٌة فبإمكان وكذلك ان االفراج لٌس انهاء للعق التً تفرض علٌه بعد االفراج عنه

سلطات السجن اعادته والغاء قرار االفراج الذي صدر بحقه اذا ارتكب جناٌة او 

جنحة او خالف اوامر سلطات من ارتٌاده اماكن محضورة علٌه الذهاب الٌها وكذلك 

نه المدة المتبقٌة من العقوبة وكذلك لٌس حقا انه لٌس اقرارا نهائٌا وال تسقط ع

للمحكوم علٌه فان سلطات المؤسسة العقابٌة هً من تقرر االفراج من خالل ما 

 ٌصلها من تقارٌر عنه داخل السجن من حسن سٌرة وسلوكه .

لك من حٌث تكٌٌفه فقد كانت هناك خالفات عدٌدة بٌن اراء الفقهاء منهم من وكذ

باالفراج ومنهم من اعتبره حقا ص بالسلطة المختصة خا اعتبره عمل اداري

محكوم علٌه ٌطالب به سلطات السجن باالفراج عنه واٌضا تنفٌذ العقوبة المتبقٌة لل

 ن . ٌومنهم من اعتبره منحة من المؤسسة العقابٌة الى السج
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 المبحث الثانً

 شروط االفراج الشرطً 

 المقدمة 

ة التً ؤسسة العقابٌة ٌقضً مدة العقوبفً داخل المحتى ٌستطٌع المحكوم علٌه وهو 

صدرت بحقه من خالل ارتكابة جناٌة او جنحة , الحصول على قرار االفراج 

الشرطً فالبد من ان ٌكون هناك شروط ٌجب ان تتوفر فٌه وهو داخل المؤسسة 

العقابٌة ومنها انه استقام حسن سٌرة وسلوك داخل السجن والتزامه بالشروط التً 

رضتها المؤسسة العقابٌة وعدم مخالفتها , وكذلك من حٌث العقوبة فٌجب ان تكون ف

 العقوبة التً صدرت بحقه سالبة للحرٌة وان ٌقضً ثالثة ارباع المدة من العقوبة .

ٌجب ان ٌقضً المحكوم علٌه مدة ال تقل عن ثالثة ارباع المدة ومن حٌث المدة ف

سسة العقابٌة حتى ٌتمكن من حصوله على المحكوم بها او ثلثً المدة داخل المؤ

 قرار االفراج .

وقد كانت هناك استثناءات حول صدور قرار االفراج فكان هناك فئات ال ٌمكن 

حصولها على االفراج الشرطً منهم المجرمون العائدون , وكذلك المتهم بجرٌمة 

داخلً او وقاع او لواط وكذلك المتهم بجرٌمة سرقة , او جرٌمة ضد امن الدولة ال

 .الخارجً 
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 الشرطً اإلفراجشروط  

- 331وقد رسم المشرع العراقً االحكام الخاصة باالفراج الشرطً وهً المواد ) 

( , وهً مواد الباب الرابع من الكتاب السادس من قانون اصول المحاكمات  337

د بان المفرج عنه ٌتعٌن علٌه ان ٌظل ٌالجزائٌة , هذا وان عبارة االفراج الشرطً تف

الى قسم على استقامة السلوك حتى تنتهً مدة العقوبة المحكوم بها علٌه واال اعٌد 

اء المتبقً من مدة العقوبة , وٌفهم مما تقدم ان االصالح االجتماعً الستٌف

االفراجالشرطً معناه لستبدال تقٌٌد الحرٌة بسلبها , فهو مجرد تعدٌل فً اسلوب 

نفٌذ العقوبة السالبة للحرٌة ولٌس انهاء لها , واالفراج الشرطً ال ٌكون نهائٌا اال ت

حٌث تنقضً مدته بغٌر اخالل بشروطه , وعلٌه فهو ال ٌحل المفرج عنه شرطٌا 

فً مركز نهائً مستقر وانما هو مهدد خالل مدة التجربة بالغاء هذا االفراج ثم ان 

علٌه , اذ هو نظام عقابً تقدره سلطة مخولة وم االفراج الشرطً لٌس حقا للمحك

قتضً القانون فً ضوء المصلحة العامة ومصلحة المحكوم علٌه , وبناء على بم

 .  (1)ذلك ال ٌصح البت فً االفراج الشرطً عن المحكوم علٌه دون ان ٌطلب ذلك 

 فمن حٌث المحكوم علٌه ٌشترط القانون : اوال : 

ان ٌكون قد استقام سٌرة وحسن سلوكه اثناء وجوده فً قسم االصالح  -1

/ أ ( من قانون اصول  331االجتماعً بما ٌدعو الى الثقة باصالح نفسه ) المادة 

, فعلى مقتضى الفقرة )ثانٌا ( المحاكمات الجزائٌة , فان كان المفرج عنه حدثا 

  .( 2)من

 

 قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً . من(337 – 331( المواد )1)

دار النشر العاتك القاهرة ,  ( عبد الرزاق فخري صلبً الحدٌثً , شرح قانون العقوبات , القسم العام ,2)

 . 412, ص , 2007, الطبعة الثانٌة  المكتبة القانونٌة بغداد,
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كا حسنا خالل ( من قانون رعاٌة االحداث , ٌجب ان ٌكون قد سلك سلو84المادة )

وتاٌٌد عضو االدعاء العام .  فترة اٌداعه بتقرٌر الباحث االجتماعً المسؤول عنه 

وان ٌكون من المتوقع ان ٌسلك سلوكا حسنا بعد االفراج عنه شرطٌا وهً الفقرة 

ٌقوم االدعاء العام بمواجب  بالرقابة فٌما ٌتعلق بقٌام المفرج  331)هـ ( من المادة 

/ ب , وٌجوز للمحكمة  332ا بتنفٌذ الشروط التً تضمنتها المادة عنه افراجا شرطٌ

ان تستدعٌه وتنذره بانه اذا كرر االخالل بذلك فانها تتخذ قٌلة ما تراه مناسبا من 

 .( 1) 332االجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة ) ج ( من المادة 

ؤلفة بموجب ان ال ٌكون ممن صدرت علٌهم احكام من المحاكم العسكرٌة الم -2

 / ب ( . 331قانون اصول المحاكمات العسكرٌة ) المادة 

ان ال ٌكون مجربا عائدا حكم علٌه باكثر من الحد االقصى للعقوبة المقٌدة  -3

 ( . 1 –/ ء  331من قانون العقوبات ) المادة  140للحرٌة طبقا الحكام المادة 

ان ال ٌكون محكوما عن جرٌمة ماسة بامن الدولة الخارجً او جرٌمة تزٌٌف  -4

 ( . 2 –/ ء  331العملة او الطوابع او السندات المالٌة الحكومٌة ) المادة 

ان ال ٌكون محكوما علٌه عن جرٌمة وقاع او لواط او اعتداء على عرض بدون  -5

دٌد او حٌلة على عرض من لم ٌتم الرضا او جرٌمة وقاع او اعتداء بغٌر قوة او ته

الثامنة عشر من عمره او جرٌمة وقاع او لواط بالمحارم او جرٌمة التحرٌض على 

 .( 2)(  3 –/ ء  331والفجور ) المادة الفسق 

المحكوم علٌه بالسجن المؤبد او المؤقت عن جرٌمة سرقة اذا كان قد سبق الحكم  -6

ولو كانت انقضت عقوبتهما الي سبب  علٌه بهذه العقوبة عن جرٌمة سرقة اخرى

  (  . 4 –/ ء  331قانونً ) المادة 

 

 

 . 414لبً الحدٌثً , المصدر السابق , ص عبد الرزاق فخري ص (1)

 . 414المصدر اعاله , ص  (2)
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ان ال ٌكون محكوما علٌه بالسجن المؤبد المؤقت عن جرٌمة اختالس االموال  -7

العامة اذا كان قد سبق الحكم علٌه بهذه العقوبة عن جرٌمة من هذا النوع او الحبس 

عن جرٌمتً اختالس مكونة من فعلٌن متتابعتٌن او اكثر ولو كانت قد انقضت 

 ( . 5 – / ء 331عقوبتهما الي سبب قانونً ) المادة 

ان ال ٌكون قد صدر لمصلحته قرار باالفراج الشرطً ثم القً عنه ) المادة  -8

336. ) 

فً جمٌع  جائز 331الشرطً على مقتضى المادة  وفٌما ٌتعلق بالعقوبة , االفراج

العقوبات االصلٌة السالبة للحرٌة سواء كانت بالحبس ام بالسجن , وسواء كان 

انه ال ٌقبل طلب االفراج الشرطً اذا كانت العقوبة  السجن مؤقتا ام مؤٌدا , على

الحبس لعدم دفع الغرامة , وذلك الن هذه العقوبة لٌست اصلٌة بل عقوبة بدلٌة 

 . (1)ٌستطٌع المحكوم علٌه التخلص منها بدفع الغرامة او الجزاء الباقً 

 ة التً ٌقضٌها المسجون فً السجن الشروط المتعلقة بمدة العقوبثانٌا : 

( من قانون العقوبات بعض هذه الشروط الخاصة باالفراج  77وقد ذكرت المادة ) 

الشرطً عن االحداث , ومنها قضاء ثلثً العقوبة , وضرورة تحسٌن سلوك 

 . (2)المحجوز او المودع فً المدرسة االصالحٌة او مدرسة الفتٌان الجانحٌن 

للحرٌة ثالثة ارباعها ان كان ان ٌكون قد امضى من مدة عقوبته االصلٌة المقٌدة 

 بالغا , وثلثٌها ان كان حدثا على ان ال تقل المدة التً امضى منها عن سته اشهر وال

تزٌد المدة الباقٌة عن خمس سنوات . ومضى ذلك السجٌن اذا حكم علٌه بستة اشهر 

 فأقل فال ٌتمتع باالفراج الشرطً وال ٌجوز االفراج عنه قبل نهاٌتها , اما ان كان

   (3)محكوما علٌه بسنة واحدة ومضى منها فً السجن تسعة اشهر جاز االفراج عنه 

 . 414لبً الحدٌثً , المصدر السابق , ص عبد الرزاق فخري ص (1)

عبد االمٌر العكٌلً , اصول االجراءات الجنائٌة فً قانون اصول المحاكمات الجزائٌة , القسم االخٌر  (2)

,  1973بغداد , دار النشر جامعة بغداد ,  –مطبعة المعارف  من الجزء الثانً , الطبعة االولى ,

 . 374ص 

ع , عباس الحسنً , شرح قانون اصول المحاكمات الجزائٌة الجدٌد , المجلد الثانً بدون سنة طب (3)

 . 324 بدون دار نشر ,  ص
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تساوي ثالثة ارباع مدة  عن الثالثة اشهر الباقٌة الن المدة التً قضاها فً السجن

ة المحكوم بها . واذا كان المسجون محكوما علٌه بالسجن المؤبد , فال ٌجوز العقوب

االفراج عنه اال اذا امضى فً السجن عشرٌن سنة على االقل الن المدة الباقٌة من 

العقوبة هً خمس سنوات اما اذا كان السجٌن حدثا فقط اشترط المشرع قضاء ثلثً 

ع المصري لم ٌشترط لالحداث الذٌن ٌقل ثالثة ارباعها , على ان المشرال العقوبة 

سنهم عن خمس عشرة سنة قضاء مدة معٌنة , بل اجاز االفراج عنهم فً اي وقت 

( الملغاة  492ولو لم ٌكن ثد امضى ثلثً العقوبة على نحو ما نصت علٌه المادة ) 

 رة االٌضاحٌة من قانون االجراءات الجنائٌة المصري , التً قالت عنها المذك

لتشرٌعها انها قد وضعت )) اخذا بمبادئ التشرٌع الجنائً الحدٌثة التً تقضً بان 

العقوبات التً توقع على االحداث ٌجب ان تكون غٌر معٌنة المدة حتى ٌتسنى 

 االفراج عنهم عندما ٌنصلح حالهم (( . 

اساس  على  ومتى تعددت العقوبات , وكانت صادرة بالتعاقب , فان المدة تحسب

عها . وبالنظر لذلك , اذا كان المحكوم علٌه وقت دخوله السجن محكوما علٌه مجمو

بعقوبتٌن مختلفتٌن سواء فً دعوى واحدة او فً دعوٌٌن مختلفتٌن فان االفراج عنه 

ٌكون على اساس مجموع مدتً العقوبتٌن ولوكانت مدة كل منهما ثالثة اشهر مثال 

قضاء مدة العقوبتٌن وهً سته  دحه بعفهو ٌتمتع باالفراج الشرطً , بل ٌطلق سرا

اما ان كانت احدهما سنة واحدة والثانٌة اربعة  اشهر الن نص المادة اشترط ذلك .

. وظاهر هذا النص انه اشترط ان (2)اشهر مثال فٌكون مجموعها ستة عشر شهرا 

ولم  تكون العقوبات محكوما بها الجرائم وقعت قبل دخول المحكوم علٌه السجن ,

صدور االحكام فٌها قبل دخول المحكوم علٌه السجٌن , فاذا صدر حكم على  تشترط

شخص بالحبس لمدة سنة مثال , ثم بعد مرور خمسة اشهر من دخوله السجن لتنفٌذ 

علٌه هذه العقوبة حكم علٌه بالحبس لمدة سنة اخرى لجرٌمة  ارتكبها قبل دخوله 

 ن ٌجوز االفراج عنه بعدالسجن اٌضا فانه ٌعامل على اساس مجموع العقوبتٌ

 . 325عباس الحسنً , المصدر السابق , ص  (1)

 . 325المصدر اعاله , ص  (2)
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استٌفاء ثالثة ارباع المدة اي سنة ونصف السنة . اما ان كانت الجرٌمة الثانٌة وقعت 

منه اثناء وجوده فً السجن تنفٌا للعقوبة االولى فانه ٌعامل لٌس على اساس مجموع 

اساس المدة الباقٌة علٌه وقت ارتكاب الجرٌمة الثانٌة مضافا  , بل علىالعقوبتٌن

الٌها مدة العقوبة المحكوم بها علٌها من اجلها .  اما ان لم تبق علٌه مدة من العقوبة 

االولى , كان ٌصدر الحكم الثانً بعد انتهاء تنفٌذها وخروج المحكوم علٌه من 

 (1). السجن , فعندئذ تنفٌذ العقوبة الثانٌة باكملها

وبالنظر للفقرة المضافة الى المادة تنزل مدة التوقٌف من الدة المحكوم بها وٌكون 

االفراج عن المحكوم علٌه على اساس قضاء ثالثة ارباع باقً المدة المحكوم بها 

علٌه , اما ان صدر عنه عفو خاص , فال تدخل مدته فً حساب المدة الواجب 

انزل كوم بها اصال بل فقط المدة التً قضاءها فً السجن , اي ال تحسب المدة المح

الٌها العقوبة بناء على العفو الخاص , وٌكون االفراج بعد مضً ثالثة ارباع هذه 

المدة على ان تقل المدة التً ٌجب قضاءها فً السجن عن ستة اشهر , فان قلت لم 

 .(2)بعد استٌفاء هذه المدة كاملة  ٌجز االفراج اال

( غٌر انه اذا لم تمض 334 –وبة التً اوقف تنفٌذها ) م مما ذكر اعاله سقطت العق

المدة التً اوقف تنفٌذها من العقوبة االصلٌة , وصدرت على الشخص المفرج عنه 

. المحكمة قرارا باالفراج ترسل اوراق الدعوى خالل عشرة اٌام من تارٌخ 

 اصدارها هذا القرار

فٌخلى سبٌل المحكوم علٌه  –دم وفق ما تق –فاذا اصدرت المحكمة قرارها باالفراج 

وٌوقف تنفٌذ ما بقى من مدة العقوبات االصلٌة , وكذلك العقوبات الفرعٌة المقٌدة 

للحرٌة والسالبة للحقوق والتدابٌر االحترازٌة المادٌة عدا الصادرة . وٌبلغ تحرٌرا 

 اخالء , المدرسة االصالحٌة قبل  قرار االفراج من ادارة السجن او من صدر عنه

سبٌله بانه اذا ارتكب جناٌة او جنحة عمدٌة خالل المدة التً اوقف تنفٌذها من 

  العقوبة فان قرار االفراج ٌلغى . واذا كان المفرج عنه لم ٌتم الثامنة عشر من عمره

 . 326عباس الحسنً , المصدر السابق , ص  (1)

 32المصدر اعاله , ص  (2)
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ه ربٌه ٌعد اخذ تعهد منه بضمان تقدرالى احد والدٌه او ولٌه او وصٌه او م فٌسلم

المحكمة ٌلتزم المحافظة على حسن سلوك الحدث وسٌرته خالل المدة التً واقف 

( وقد حددها قانون العقوبات االصلٌة والعقوبات  332 –تنفٌذها من العقوبة ) م 

واذا  ,الفرعٌة المقٌدة للحرٌة والسالبة للحقوق والتدابٌر االحترازٌة المادٌة لمصادره 

حكم على الشخص المفرج عنه بالحبس مدة او مددا ال تقل عن ثالثٌن ٌوما فً 

جناٌة او جنحة عمدٌة ارتكبها المفرج خالل المدة التً اوقت تنفٌذها من العقوبة 

كم الصادر االصلٌة , تصدر المحكمة التً اصدرت قرار االفراج عند اكتساب الح

 عنه , والقاء القبض علٌه ما واٌداعه االفراج ات قرارا بالغاءبادانته منها درجة ابت

فً السجن ام المدرسة التً اخلى سبٌله منها لتنفٌذ ما اوقف تنفٌذه من العقوبات ) م 

المدة التً اوقف تنفٌذها من العقوبة االصلٌة دون ان  اما اذا مضت  (333 –

عن سنتٌن  عنه خالل مدة وقف تنفٌذها عقوبة مقٌدة للحرٌة ال تقلٌرتكب المفرج 

فً جناٌة او جنحة عمدٌة ارتكبها قبل صدور القرار باالفراج عنه , فاللمحكمة ان 

الغاء قرار االفراج والقاء القبض علٌه وتنفٌذ العقوبات التً اوقفت تنفٌذها ) م تقرر 

تمٌٌزٌا فً هذا القرار  للنظر ( ومتى اصدرت هذا القرار الى محكمة التمٌٌز335 –

ٌٌز , فً هذه الحالة تصدٌق القرار او تقضه واعادة االوراق الى . والمحكمة التم

المحكمة المخصة الجراء تحقٌق او استكمال اي اجراء ا وان تفصل هً فً 

( من قانون السجون 52ووضعت هذه الشروط المادة ) . (1)( 337 –الموضوع ) م 

فقررت فٌه )) الٌجوز االفراج تحت شروط عن كل محكوم علٌه نهائٌا بعقوبة مقٌدة 

للحرٌة اذا انقضى فً السجن ثالثة ارباع مدة العقوبة كان سلوكه اثناء وجوده فً 

خطرا على السجن ٌدعو الى الشقة بتقدٌم نفسه وذلك مالم ٌكن فً االفراج عنه 

 . (2)االمن العام 

 

 .326عباس الحسنً , المصدر السابق , ص  (1)

 440,بدون  دار النشر, ص  1999دكتور جالل ثروت , تظم القسم العام من قانون العقوبات , سنة  (2)

. 
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 خاتمة 

نلخص مما تقدم ان هناك شروط واستثناءات تترتب على موضوع صدور قرار 

 سالبة للحرٌة . االفراج الشرطً للمحكومٌن بعقوبة

فكانت هناك شروط متعلقة بالمحكومٌن بالعقوبة السالبة للحرٌة اذا توافرت فٌهم 

ٌكون بامكانهم التمتع بقرار االفراج الشرطً ومنها حصول السلطات المختصة من 

داخل مكان السجن الذي ٌقضً قٌمة عقوبته انه حسن السٌرة والسلوك والقوام 

 الجدٌد . 

بالعقوبة التً صدرت بحقه نتٌجة ارتكاب جناٌة او جنحة وحتى  وشرط ثانً ٌتعلق

ٌتمكن من الحصول على االفراج ان ٌقضً على االقل ثالثة ارباعها او ثلثً المدة 

 من العقوبة الصادرة .

وشرط ثالث ٌتعلق بالمدة ان ٌكون قد امضى من مدة عقوبته االصلٌة المقٌدة للحرٌة 

وثلثٌها ان كان حدثا على ان ال تقل المدة التً امضاها  ثالثة ارباعها ان كان بالغا ,

 منها ستة اشهر وال تزٌد المدة الباقٌة عن خمس سنوات .
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 المبحث الثالث

 االثار القانونٌة التً تترتب على صدور قرار االفراج الشرطً

 المقدمة 

سنتناول فً هذا المبحث االثار القانونٌة المترتبة على صدور قرار االفراج الشرطً 

وهذه االثار هً اخالء سبٌل المحكوم علٌه اذا صدرت المحكمة قرارها باالفراج 

عنه , وكذلك تنبٌه المفرج عنه بعدم االخالل بشروط االفراج , الشرطً والتزامه 

لحدث المفرج عنه شرطٌا الى احد ذوٌه اذا لم بها وعدم مخالفتها او كذلك تسلٌم ا

ٌتم الخامسة عشرة وكذلك دور االدعاء العام فً مراقبة المفرج عنه والغاء قرار 

االفراج , وكذلك سقوط العقوبات والتدابٌر الموقوته اذا امضت المدة التً اوقف 

 تنفٌذها من العقوبة دون ان ٌصدر قرار بالغاء االفراج الشرطً .

ٌترتب على صدور القرار باالفراج الشرطً عن المحكوم علٌه ما  -اوال

 ٌاتً :

 اخالء السبٌل : -1

( 332اذا اصدرت المحكمة قرارها باالفراج بمقتضى الفقرة )أ( من هذه المادة ) 

من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة فٌخلى سبٌل المحكوم علٌه وٌقف تنفٌذ ما بقً 

وللمحكمة ان تامر بان تنفذ خالل مدة وقف تنفٌذها جمٌع  ,من العقوبات االصلٌة 

العقوبات الفرعٌة الصادرة علٌه او بتاجٌل تنفٌذها او بتنفٌذ بعضها وتاجٌل البعض 

االخر ولها ان تعٌد النظر فً هذه القرار بناء على مطالعة االدعاء العام او استنادا 

   (1)ت تنفٌذه او تنفٌذ ما قررت بتاجٌل ما قررالى اٌة معلومات وصلت الٌها فتامر 

 

 / الفقرة أ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  . 332المادة ) (1)
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تاجٌله ولها ان تقرر منع المفرج عنه من التردد خالل المدة المذكورة على الخانات 

او المالهً اومنعه ىمن االقامة فً اماكن معٌنة اومنعه من التردد علٌها ا وان 

ما نص علٌه قانون العقوبات عدا ض علٌه اي تدبٌر احترازي اخر متفر

 ( 1)المصادرة

وربما ان االفراج الشرطً قاصر على العقوبات االصلٌة فقط فللمحكمة ان تامر فً 

القرار ذاته بان تنفذ وخالل مدة وقف تنفٌذ )مدة التجربة ( جمٌع العقوبات الفرعٌة 

الصادرة علٌه . كما لها ان تقرر تاجٌل تنفٌذ تلك العقوبات , ولها كذلك ان تامر 

 خر . بتنفٌذ بعضها وتاجٌل البعض اال

غٌر ان االمر بتاجٌل العقوبات الفرعٌة , او نفاذها , او تاجٌل تنفٌذ البعض منها 

وتنفٌذ البعض االخر , من الممكن اعادة النظر فٌه من المحكمة ذاتها , وذلك بناءا 

مطالعة ٌقدمها االدعاء العام على ان تكون المطالعة مسببة او بناءا على اٌة 

من اٌة جهة كانت كالشرفه مثال وفً هذه الحالة  معلومات تصل الى المحكمة

 :( 2)للمحكمة ان تقرر 

تاجٌل ما سبق وقررت تنفٌذه من العقوبات الفرعٌة عند تحسن المفرج عنه  -1

 وسٌره نحو السلوك الطبٌعً .

للمحكمة ان قررات تاجٌله من العقوبات الفرعٌة , وٌكون ذلك  تنفٌذ ما سبق -2

دت المحكمة بان قلوكا غٌر مستقٌم , او اعتان اساء المفرج عنه لسلوكه س

 المفرج عنه فً طرٌقه الى ارتكاب الجرائم .

منع المفرج عنه من ارتٌاد اماكن شرب الخمور ومحالت المالهً او  -3

  (3)تقرر

 / الفقرة أ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  . 332المادة ) (1)

مطبعة ٌادكار  الطبعة الخامسة, اصول المحاكمات الجزائٌة , براء منذر كمال عبد اللطٌف , شرح قانون (2)

 . 395, , ص   2016السلٌمانٌة 

, عبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , الجزء االول والجزء الثانً , , مكتبة السنهوري , بغداد  (3)

 . 256, ص  2015بٌروت عبد االمٌر العكٌلً , 
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خصوصا المنطقة التً تكون الحٌاة فٌها  منعه من االقامة من منطقة معٌنة , 

سببا ٌدفعه الى معاودة ارتكاب الجرٌمة , كاالماكن المزدحمة بالمجرمٌن 

لك االماكن عه ارتٌاد تومحالت تجمعهم , وكذلك قد ٌقتصر االمر على من

والتردد علٌها فقط , وللمحكمة اٌضا ان تقرر اتخاذ اي تدابٌر احترازي اخر 

لعقوبات اما عن المصادرة فال ٌجوز فرضها كاجراء مما ٌجٌزه قانون ا

هناك ما ٌبرر ذلك , اال ان تكون هنالك وقائً لمراقبة المفرج عنه وان كان 

جرٌمة وحٌنئذ ٌجب اتخاذ االجراءات الالزمة لتحرٌك الدعوى الجزائٌة 

 . (1)(  332عنها واصدار القرار حسب احكام القانون ) م 

 م االخالل بشروط االفراج الشرطً :تنبٌه المفرج عنه بعد -2

( فً الفقرة )ج( ٌبلغ قرار االفراج الشرطً الى من 332فقد نصت المادة )

امٌة قبل اخالء صدر بحقه تحرٌرا من قبل ادارة السجن او المؤسسة االجر

الى انه اذا ارتكب جناٌة او جنحة عمدٌة او اخل بالشروط سبٌله وٌنبه فٌه 

تجربة المنصوص علٌها فً الفقرة لٌه خالل مدة الالتً فرضتها المحكمة ع

 . (2)( من هذه المادة فان قرار االفراج ٌصبح ملغى )ب

الشرطً الى من صدر لصاحبه , ٌنبه بعد ان ٌبلغ القرار الصادر باالفراج 

ل بشروط اخفً ورقة التبلٌغ بانه اذا ارتكب جناٌة او جنحة عمدٌة , او اذا 

المدة اوقف تنفٌذها من العقوبة ) مدة خالل المحكمة التً فرضتها علٌه 

التجربة ( فان قرار االفراج ٌغلى . وٌتعٌن ان ٌكون التبلٌغ تحرٌرا من ادارة 

 .  (3)السجن او مدرسة التاهٌل وذلك قبل اخالء سبٌله 

 

 

 . 256ص عبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق ,  (1)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  . ج/ الفقرة  332المادة ) (2)

 . 396براء منذر كمال عبد اللطٌف , المصدر السابق , ص  (3)
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وذلك  اوجب القانون ضرورة تبلٌغ قرار االفراج الشرطً الى المفرج عنه تحرٌرا

ٌدرج فً هذا التبلٌغ  من قبل ادارة المؤسسة االصالحٌة قبل ان ٌخلى سبٌله على ان

التحرٌري انذار للمفرج عنه , ٌلفت نظره الى قرار االفراج الصادر عنه وٌصبح 

ملغٌا اذا ارتكب جرٌمة الجناٌة او الجنحة العمدٌة وعلٌه فال حرج علٌه اذا ارتكب 

المفرج عنه جرٌمة المخالفة او الجنحة الغٌر العمدٌة , وٌذكر فً هذا التبلٌغ 

ان قرار االفراج الشرطً الصادر بحقه ٌصبح ملغٌا اٌضا ان  التحرٌري كذلك

ارتكب ما ٌخل بالشروط التً فرضتها علٌه المحكمة التً اصدرت القرار باالفراج 

الصلٌة والفرعٌة ) مدة التجربة ( الشرطً , وذلك من خالل مدة توقٌف العقوبات ا

بق ذكره فان العقوبات وعلٌه فاذا انقضت مدة التجربة ولم ٌرتكب المفرج عنه ما س

االصلٌة والفرعٌة والشروط االخرى تعتبر الغٌة وال ٌترتب اي اثر على المفرج 

 . (1)عنه فً استعمال لحقوقه بعد ذلك 

 تسلٌم الحدث المفرج عنه شرطٌا : -3

( الفقرة )د( اذا كان المفرج عنه لم ٌتم الخامسة عشر من 332فقد نصت المادة )

عمره فٌسلم احد ممن ذكروا فً الفقرة ) أ ( من هذه المادة ان كان اهال للرعاٌة ا 

والى غٌرهم ممن تتوسم المحكمة فٌهم الصالح بعد اخذ تعهد منه بضمان تقدٌر 

 .(2)وك الحدث وسٌرته خالل مدة التجربة مبلغه ٌتعهد فٌه بالمحافظة على حسن سل

عمره رطٌا ممن ام ٌتم الخامسة عشر من اوجب القانون تسلٌم الحدث المفرج عنه ش

الى احد ذوٌه ان كان اهال للرعاٌة ا والى غٌرهم ممن تتوسم المحكمة فٌهم الصالح 

ظة . وٌؤخذ ممن تسلم الحدث ضمان تقدرمبلغه المحكمة , ٌتعهد بمقتضاه بالمحاف

على حسن سلوك الحدث وسٌرته خالل مدة التجربة , وهذا ٌعنً ان الحدث ممن 

تجاوز سن الخامسة عشرة من عمره بتارٌخ صدور قرار االفراج الشرطً عنه 

  . (3)ٌخلى سبٌله دون الحاجة الى من ٌتسلمه 

 

 . 257صعبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق ,  (1)

 / الفقرة د ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  . 332المادة ) (2)

 . ص396براء منذر كمال عبد اللطٌف , المصدر السابق ,  (3)
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وصٌه او ا هد من احد والدي السجٌن او ولٌهوالقانون قد اشترط كذلك وجوب اخذ تع

مربٌه او اي كان من اقاربه او اي شخص اخر عند هؤالء ممن ٌتوسم قٌم االصالح 

وعمل الخٌر , وهذا التعهد تطلب المحكمة ٌجب ان ٌرفق بضمان تقوم المحكمة 

بتحدٌده بشرط ان ٌكون مناسبا لمركز من ذكرناهم من الناحٌتٌن المالٌة 

 . (1)واالجتماعٌة

( / اوال : من قانون 86فاذا كان المفرج عنه شرطٌا صبٌا فعلى مقتضة المادة )

والٌه او قرٌب له لضمان حسن تربٌته وسلوكه رعاٌة االحداث ٌتعٌن ان ٌسلم الى 

بموجب تعهد مالً مناسب وعلى مقتضى الفقرة )ثانٌا( من هذه المادة اذا كان 

المفرج عنه صبٌا ولٌس له ولً وقرٌب وانه فاقد للرعاٌة االسرٌة ٌتعٌن اٌداعه 

 . (2)احدى مؤسسات االصالح االجتماعً لحٌن امامه الثامنة عشر من عمره 

 ر االدعاء العام فً مراقبة المفرج عنه والغاء قرار االفراج :دو -4

( فً الفقرة )هـ ( ٌقوم االدعاء العام بمراقبة قٌام المفرج عنه 332فقد نصت المادة )

افراجا شرطٌا بتنفٌذ الشروط المنصوص علٌها فً هذه المادة واخبار المحكمة بما 

عٌه وتنذره بانه اذا كرر االخالل هان تسد ةٌرتكب من اخالل بهذه الشروط وللمحكم

بذلك فانها تتخذ بحقه ما تراه مناسبا ومن االجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة 

  . (3))ب( من هذه المادة او تقرر الغاء قرار االفراج عنه 

 

 

 . 257 صعبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق , (1)

 . 419 – 418فخري عبد الرزاق صلبً الحدٌثً , المصدر السابق , ص  (2)

 . / الفقرة ه ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  332المادة ) (3)
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تترتب على صدور قرار االفراج شرطٌا عن المحكوم علٌه مهام عدٌدة على 

ط المنصوص علٌها تتمثل فً مراقبة قٌام المفرج عنه بتنفٌذ الشرواالدعاء العام 

قانونا واهمها حسن السٌرة والسلوك خالل مدة التجربة وعدم التردد على المالهً 

والحانات , والمنع من االقامة فً اماكن معٌنة او التردد علٌها , او اي شرط اخر 

المفرج عنه من كان قد فرض علٌه , وعلى االدعاء العام اخبار المحكمة بما ٌرتكبه 

روط خالل مدة التجربة . وللمحكمة فً هذه الحالة ان تستدعً اخالل بهذه الش

المفرج عنه وتنذره اذا كرر االخالل بشروط االفراج فانها ستتخذ بحقه ما تراه 

مناسبا من اجراءات ومنها تنفٌذ ما قررت تاجٌله من العقوبات الفرعٌة , ولها ان 

 . (1)تتخذ قرارا بالغاء االفراج الشرطً 

 وشروط الغاء قرار االفراج الشرطً حاالت ثانٌا :

( الفقرة )أ( اذا حكم على المفرج عنه افراجا شرطٌا بعقوبة 333لقد نصت المادة )

سالبة للحرٌة مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما فً جناٌة او جنحة عمدٌة ارتكبها خالل 

مدة التجربة واكتسب الحكم الصادر فٌها درجة البتتات فتصدر المحكمة المختصة 

 . (2)رارا بالغاء قرار االفراج عنه الصادر منها ق

قرر المشرع مبدا الغاء قرار االفراج الشرطً بجزاء لمن ٌخل بشروط من المفرج 

عنه ولكنه جعل الغاء وجوبا فً بعض الحاالت وجوازا فٌحاالت اخرى وبشروط 

 تختلف فً كل حالة . وهً كما ٌلً :

 االلغاء الوجوبً : -1

 (3)االضافة الى كون الجرٌمة مرتكبة من المفرج عنه من الجناٌات القانون باشترط 

 

 

 . 396صبراء منذر كمال عبد اللطٌف , المصدر السابق ,  (1)

 (من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقٌة  333المادة )  (2)

 . 259 -258 صعبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق , (3)
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. ان ٌكون ارتكبها ضمن المدة الموقوف فٌها التنفٌذ التً اطلق او الجنح العمدٌة 

علٌها المشرع عبارة ) مدة التجربة ( وان ٌكون الحكم الصادر عن المفرج عنه قد 

لمقصود بذلك ان تخرج جرائم صدر بالحبس مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما , وا

لحبس التً تقل عن فات وجرائم الخطأ وان تخرج عقوبة الغرامة , وعقوبة االمخال

ثالثٌن ٌوما, ومن العقوبات التً قد ٌحكم بها على المفرج عنه بقرار االفراج 

الشرطً , وذلك ٌجب ان ٌتم اكتساب الحكم الجدٌد الصادر درجة البتات . ونتٌجة 

لذلك ٌجب على المحكمة المختصة ان تلغً قرار االفراج الصادر ان توفرت 

تقرر كذلك الغاء القبض علٌه . وان تامر اٌداعه  الشروط المذكورة فً اعاله وان

فً المؤسسة االصالحٌة , ال ٌتم اخراجه منها اال بعد انتهاء العقوبة االصلٌة التً 

سبق ان اوقفت بقرار االفراج الشرطً كما وٌجب تنفٌذ العقوبات الفرعٌة التً 

قوبة االصلٌة , اوقف تنفٌذها كلٌا او جزئٌا , بصدور قرار االفراج الشرطً عن الع

بشرط ان تحسب المحكمة المختصة المدة المنقضٌة من العقوبات الفرعٌة او التدابٌر 

االحترازٌة التً تم تنفٌذها خالل مدة التجربة التً ارتكبها خالل االفراج الشرطً 

 .(1)( الجدٌدة 333ب القواعد العامة ) الفقرة أ ( من المادة )حس

 االلغاء الجوازي : -2

فرج عنه افراجا شرطٌا , قد ال ٌحكم علٌه بالعقوبة المقررة اعاله , اللغاء ان الم

قرار االفراج الشرطً . ولكنه قد ٌخل فقط بشروط االفراج بافعال ال ترقى الى 

مرتبة الجرٌمة المنصوص علٌها فً اعاله , وفً هذه الحالة ٌجوز للمحكمة 

, وعلٌه فان االلغاء هنا ٌكون  المختصة ان تقرر الغاء قرار االفراج الصادر عنها

  (2)اختٌارٌا للمحكمة , بعكس الحال عند ارتكاب الجرٌمة الموصوفة اعاله فان 

 

 

 . 259 -258 صعبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق , (1)

 . 259المصدر اعاله , ص  (2)
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( المعدلة . وقد احتاط  333االلغاء ٌكون فٌها وجوبٌا الفقرة ) ب( من المادة )  

القانون الكثر من ذلك , حٌنما اجاز للجماعة التً اصدرت قرار االفراج الشرطً , 

علٌه المفرج عنه خالل مدة وقف تنفٌذ ان ٌلغً هذه القرار ان صدرعلى المحكوم 

ٌمة من نوع الجناٌات او الجنح العمدٌة . كان العقوبة العقوبة االصلٌة حكم عن جر

قد ارتكبها مثل صدور قرار االفراج الشرطً عنه . ولكن بشرط ان ٌكون الحكم 

الجدٌد قد مضى بحبس او سجن او اٌداع الرشٌد او الحدث لمدة ال تقل عن سنتٌن 

 وقرار الغاء االفراج الشرطً لهذا السبب , ٌوجب الغاء القبض على المفرج عنه

لتنفٌذ العقوبة االصلٌة والفرعٌة المتبقٌة , والتً اوقف تنفٌذها بصدور قرار االفراج 

 . (1)من االصول الجزائٌة  235الشرطً ) المادة 

 سقوط العقوبات والتدابٌر الموقوفة : -5

( اذا امضت المدة التً اوقف تنفٌذها من العقوبة دون ان  334فقد نصت المادة ) 

( المعدلة من  333ء قرار االفراج الشرطً طبقا الحكام المادة ) ٌصدر قرار بااللغا

 . (2)هذا القانون سقط عن المفرج عنه العقوبات التً اوقف تنفٌذها 

اذا مضت المدة التً اوقف تنفٌذها من العقوبة او التدابٌر دون ان ٌصدر قرار 

بااللغاء قرار االفراج الشرطً , تسقط عن المفرج عنه العقوبات او التدابٌر التً 

 .( 3)اوقف تنفٌذها 

بما فٌها العقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة والتدابٌر  –ان العقوبات االصلٌة والفرعٌة 

قاف تنفٌذها بقرار االفراج التً سبق ان تقرر اٌ –عدا الصادرة االحرتازٌة 

  (4)الشرطً

 

 . 259عبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق ,ص  (1)

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقٌة .334المادة ) (2)

 . 398براء منذر كمال , المصدر السابق , ص  (3)

 . 260ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق , ص  عبد االمٌر العكٌلً وسلٌم (4)
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( المعدلة من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة ,  333الصادر وقف احكام المادة ) 

تسقط بصورة نهائٌة ان انتهت المدة التً تقرر وقف تنفٌذ العقوبات فٌها اي مدة 

 التجربة . 

رطً مرة ثانٌة عن وقد ٌتسائل البعض فٌقول هل ٌجوز اصدار القرار باالفراج الش

المفرج عنه شرطٌا , الذي الغً قرار االفراج الشرطً مرة ثانٌة عن المفرج عنه 

شرطٌا , الذي الغً قرار االفراج عنه لقد منع القانون اجراء ذلك بالنص الصرٌح 

ار باالفراج عنه ( منه حٌث اوجبت هذه المادة عدم اصدار القر 336فً المادة ) 

م علٌه الذي سبق وان الغى المحكمة قرار االفراج الرطً عنه مرة ثانٌة عن المحكو

, سواء اكان االلغاء قد جرى بصورة وجوبٌة او جوازٌة فكل قرار الغاء لقرار 

االفراج الشرطً , ٌحرم المحكوم علٌه نهائٌا ان ٌتمتع ثانٌة باالفراج الشرطً وفق 

راج الشرطً الصادر ولم احكام القانون وهذه نتٌجة طبٌعٌة لمن لم ٌستفد من االف

  . (1)ٌحاول ان ٌحسن سلوكه خالل فترة التجربة 

 

 

 

 

 

 

 

 . 260عبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق , ص  (1)
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 خاتمة 

نلخص مما تقدم فً هذا المبحث انه عندما تقرر المحكمة اصدار قرار االفراج 

هناك اثار مترتبة على اصدار قرار الشرطً او اطالق سراح المحكوم علٌه فان 

االفراج الشرطً ومنها اخالء سبٌل المحكوم علٌه واٌقاف تنفٌذ ما بقً من العقوبة 

وكذلك تنبٌة المفرج عنه بعدم االخالل بشروط االفراج والتزامه بها حتال ال ٌلغى 

لى بحقه قرار االفراج وكذلك تسلٌم الحدث المفرج عنه اذا لم ٌتم الخامسة عشرة ا

احد والدٌة او ولٌه او وصٌه وكذلك تعهد منهم بعد صدور قرار االفراج بحقهم 

ومنعهم من التردد الى المالهً والحانات فاذا خالف التعلٌمات الغى قرار االفراج 

الذي صدر بحقه وكذلك سقوط العقوبات والتدابٌر الموقوفة فاذاامضى المدة 

ء سقطت عن المفرج عنه العقوبات التً الموقوفة تنفٌذها ولم ٌصدر قرار بااللغا

 اوقف تنفٌذها .
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 المبحث الرابع

 انتهاء االفراج الشرطً 

 المقدمة 

فً هذا المبحث سنتناول انتهاء االفراج الشرطً , ان قرار االفراج الشرطً ممكن 

ان ٌنتهً باحد االسباب االتٌة : اولهما: انتهاء مدة االفراج الشرطً وتحوله الى 

افراج نهائً اذا التزم المفرج عنه بالشروط التً فرضتها علٌه المؤسسة العقابٌة 

اذا خالف , وثانٌهما : الغاء قرار االفراج الشرطً وبالتالً تحوله الى افراج نهائً 

المفرج عنه الشروط التً فرضتها علٌه الجهة المختصة باالفراج وبالتالً ٌلغى 

قرار االفراج وتقوم السلطات باعتقال المفرج واعادته الى المؤسسة االصالحٌة 

 لقضاء ما تبقى من مدة العقوبة التً اوقف تنفٌذها 
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 انتهاء االفراج الشرطًاوال :

ٌنتهً االفراج الشرطً لسببٌن : االول ٌتعلق بانتهاء مدة االفراج الشرطً وتحول 

 االفراج الشرطً الى افراج نهائً , والثانً ٌتعلق بالغاء االفراج الشرطً .

 انتهاء مدة االفراج الشرطً : - أ

اذا مضت ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  334نصت المادة ) 

المدة التً اوقف تنفٌذها من العقوبة دون ان ٌصدر قرار بالغاء قرار االفراج 

المعدلة فً هذا القانون سقطت عن المفرج عنه  333الشرطً طبقا الحكام المادة 

 . (1)العقوبات التً اوقف تنفٌذها 

تدابٌر بما فٌها العقوبات التبعٌة والتكمٌلٌة وال –ان العقوبات االصلٌة والفرعٌة 

التً سبق ان تقرر اٌقاف تنفٌذها بقرار االفراج  –االحترازٌة عن المصادرة 

( المعدلة من قانون اصول المحاكمات  333الشرطً الصادر وفق احكام المادة ) 

الجزائٌة , تسقط بصورة نهائٌة , ان انتهت المدة التً تقرر وقف تنفٌذ العقوبات 

  . (2)فٌها اي ) مدة التجربة ( 

 

 

 

 

 ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً  334المادة )  (1)

  260عبد االمٌر العكٌلً وسلٌم ابراهٌم حرٌة , المصدر السابق , ص  (2)
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 تحوٌل االفراج الشرطً الى افراج نهائً : -ب 

ٌصبح االفراج افراجا نهائٌا اذا ما انقضت المدة المتبقٌة من مدة العقوبة المحكوم بها 

دون ان ٌصدر قرار بالغائه , وقد نص المشرع العراقً على هذا الحكم فً المادة ) 

( التً قضت بانه اذا مضت المدة التً اوقف تنفٌذها من العقوبة دون ان  334

من قانون اصول  333الشرطً طبقا الحكام المادة  ٌصدر قرار بالغاء قرار االفراج

 . (1)المحاكمات الجزائٌة سقطت عن المفرج عنه العقوبات التً اوقف تنفٌذها 

اذا لم ٌلغ االفراج تحت شرط حتى التارٌخ الذي كان مقررا النتهاء مدة العقوبة 

ها هً االشغال , فاذا كانت العقوبة المحكوم ب(2)المحكوم بها , ٌصبح االفراج نهائٌا 

الشاقة المؤبدة ٌصبح االفراج نهائٌا بعد مضً خمس سنوات من تارٌخ االفراج 

(من قانون تنظٌم السجون ( وبمجرد صٌرورة االفراج  1/  61المؤقت ) م 

الشرطً نهائٌا ال ٌجوز الغاءه بعد ذلك , كما تقضً االلتزامات التً كانت 

العامة فٌما ٌتعلق ٌتحول االفراج  مفروضة على المفرج عنه . هذه هً القاعدة

ومع ذلك , فقد استثنى المشرع حالة ما )) اذا حكم فً اي الشرطً الى افراج نهائً 

وقت على المفرج عنه فً جناٌة او جنحة من نوع الجرٌمة السابق الحكم علٌه من 

اذا لم  اجلها ٌكون قد ارتكبها فً المدة المتبقٌة فً الفقرة السابقة جاز الغاء االفراج

من قانون تنظٌم  1/  61ٌكن قد مضى خمس سنوات من تارٌخ الحكم الثانً (( ) م 

السجون ( . وتتعلق هذه الحالة المستثناة بوضع المفرج عنه الذي ٌرتكب جرٌمة 

جدٌدة قبل انتهاء مدة االفراج الشرطً , ولكن هذه الجرٌمة لم تكشف اال بعد ان 

شفت ولكن لم ٌمكن اثباتها علٌة بحكم قضائً اال بعد صار االفراج نهائٌا او انها اكت

  . (3)فوات هذه المدة 

 

 420- 419عبد الرزاق فخري حلبً الحدٌثً , مصدر سابق , ص  (1)

 . 413فتوح عبد هللا الشاذلً , المصدر السابق , ص  (2)

 .413, ص المصدر اعاله  (3)
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 وٌشترط لقٌام هذا لالستثناء توافر شرطان :

ان تكون الجرٌمة الجدٌدة التً ارتكبها المفرج عنه قد ارتكبت اثناء مدة  االول :

االفراج , اي قبل ان ٌصبح نهائٌا , كما ٌشترط فً هذه الجرٌمة ان تكون اما جنحة 

او من نوع الجرٌمة السابق الحكم من اجلها , واما جناٌة اي كانت سواء اكانت من 

فً جمٌع االحوال ٌلزم صدور الحكم ت كذلك . ونوع الجرٌمة السابقة او لٌس

 باالدانة فً هذه الجرٌمة .

ان ٌصدر االمر بالغاء االفراج تحت شرط خالل خمس سنوات من تارٌخ  الثانً :

الحكم بالعقوبة من اجل الجرٌمة الثانٌة . ولو كان ذلك بعد مضً المدة التً كانت 

ً هذه الحالة المستثناة جوازي مقررة العتبار االفراج نهائٌا واالمر بالغاء االفراج ف

للسلطة المختصة . واذا الغً االفراج اعٌد المفرج الى السجن الستكمال تنفٌذ 

 عقوبته االولى .

وعلة الغاء االفراج فً هذه الحالة هً ان ارتكاب المفرج عنه لجرٌمته اثناء مدة 

فر بالسفٌة االفراج قد دل على انه لم ٌكن اهال لهذا النظام , وبالتالً ال تتوا

 .( .1)شروطه

 الغاء قرار االفراج الشرطً : -ثانٌا :

( الفقرة ) أ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة )) اذا حكم  333دة ) نصت الما

على المفرج عنه افراجا شرطٌا بعقوبة سالبة للحرٌة مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما فً 

ة او اكتسب الحكم الصادر فٌها جناٌة او جنحة عمدٌة ارتكبها خالل مدة التجرب

صة قرارا بالغاء قرار االفراج عنه الصادر درجة البتات فتصدر المحكمة المخت

  . (2)منها

 

 413فتوح عبد هللا الشاذلً , المصدر السابق , ص  (1)

 / أ (من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً . 333المادة )  (2)
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 حالة االلغاء الوجوبً : -أ 

حالة ارتكاب جناٌة او جنحة عمدٌة , وٌحكم عنها بعقوبة سالبة للحرٌة ال تقل عن 

ثالثٌن ٌوما , وٌكسب الحكم درجته القطعٌة , ففً هذه الحالة ٌلغى قرار االفراج 

من المادة  –أ   –بصورة وجوبٌة لصراحة كلمة ) فتصدر ( الواردة فً الفقرة 

ه الفقرة على ضرورة اكتساب الحكم ( المعدلة , وقد اكد المشرع فً هذ333)

الصادر بعقوبة الجدٌدة درجته القطعٌة قبل الغاء قرار افراجه دون وجوب ما ٌبرر 

الغاء قبل ذلك , وبالرغم من كون شرط اكتساب قرار الحكم الجدٌد درجته القطعٌة 

ما قرار االفراج تحاشٌا من اصدار قرار االلغاء ثم نقض الحكم الجدٌدة  بعد ذلك , م

ٌجعل هذا االجراء ضارا بالجهود االصالحٌة التً تبذل مع االفراج عنه اذا صدر 

قرار بالغاء قرار افراجه دون وجود ما ٌبرر ذلك . وبالرغم من كون شرط اكتساب 

( قبل  333قرار الحكم الجدٌد درجته القطعٌة كان منصوصا علٌه فً المادة ) 

لم تلتزم به , واصدرت قرار بالغاء قرار تعدٌلها اال ان احدى المحاكم العراقٌة 

االفراج الشرطً للمفرج عنه , قبل اكتساب قرار الحكم الجدٌد درجته القطعٌة , 

 . (1) مما حدا بمحكمة تمٌٌز العراق نقض قرار تلك المحكمة

 حالة الغاء الجوازي :  –ب 

اتلجزائٌة ( من الفقرة ) ب( من قانون اصول المحاكمات  333فقد نصت المادة ) 

اذا اخل المفرج عنه افراجا شرطٌا لشروط االفراج رغم االنذار الموجه الٌه 

( المعدلة من هذا القانون فللمحكمة  332بمقتضى الفقرة ) هـ ( من المادة ) 

 ( .2المختصة ان تقرر الغاء قرار االفراج عنه الصادر عنها )

 

 

 . 316عبد االمٌر حسن جنٌح , المصدر السابق , ص  (1)

 / أ ( من قانون اصول المحاكمات الجزائٌة العراقً . 333لمادة ) ا (2)
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 حالة مخالفة المفرج عنه لشروط االفراج الشرطً وفً هذه الحالة ٌجوز للمحكمة

قرار االفراج بعد ان تقوم الجهة المناط بها مراقبة تنفٌذ المفرج عنه اللتزامه  إلغاء

باخبار المحكمة المختصة بتقرٌر ٌتضمن نوع المخالفة التً  –وهً االدعاء العام  –

ارتكبها وتقوم المحكمة بعد ذلك اما بحفظ التقرٌر داخل اضبارة المفرج عنه , اذا 

كانت المخالفة لٌست بذات اهمٌة منتظرة ورود تقرٌر اخر ٌتضمن حصول مخالفة 

ل الحل االول من اخرى , او انها تقوم باستدعاء المفرج عنه وانذاره . وٌستد

( المعدلة وٌجري انذار المفرج عنه بان تخبره  332المفهوم المخالف من المادة ) 

 –اي المحكمة  –المحكمة المختصة بانه اذا كرر االخالل بشروط االفراج فانها 

 تستقوم اما : 

باتخاذ ما ٌلزم بحقه من االجراءات المنصوص علٌها فً الفقرة ) ب( من نفس  –أ 

 وهذه االجراءات هً : المادة

 اوال : االمر بتنفٌذ ما امرت باٌقاف تنفٌذه من عقوبات فرعٌة .

ثانٌا منح المفرج عنه من التردد خالل الفترة الباقٌة من مدة التجربة على الحانات 

 والمالهً .

 ثالثا : منع اقامة المفرج عنه فً اماكن معٌنة ومنعه من التردد علٌها .

رابعا : ان تفرض علٌه اي تدبٌر احترازي اخر منصوص علٌه فً قانون العقوبات 

 ( 1)عدا المصادرة 

 بالغاء قرار االفراج الذي اصدرته المحكمة : –ب 

( الفقرة ) ب( 333( الفقرة ) هـ (  المعدلة والماة ) 332وٌتضح من نص المادة ) 

تعنً للمحكمة المختصة ( المعدلة فً هذه االحول الجوازي حٌث ان عبارة ) ف

 الجواز ولٌس الوجوب , ومسلك المشرع العراقً هذا ٌتفق ومقتضٌات االصالح

 

 . 318 – 317عبد االمٌر حسن جنٌح , المصدر السابق , ص  (1)
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حٌث ٌمنح المحكمة سلطة تقدٌرٌة اذ انها ال تقرر االفراج اال اذا رات ان هناك 

حاجة حقٌقٌة لمثل هذا االجراء , اما اذا لم ٌكن كذلك , فان بامكان المحكمة اتخاذ 

االجراءات المشار الٌها فً الفقرة )أ( اعاله والمسالة التً تثٌر التساؤل حقا فً 

القانون قد اوجب على المحكمة الغاء قرار االفراج  موقف المشرع العراقً , هً ان

الشرطً فً حالة صدور الحكم البات على المفرج عنه بعقوبة سالبة للحرٌة ال تقل 

مدتها عن ثالثٌن ٌوما , اذ كانت الجرٌمة جناٌة او جنحة عمدٌة ولكن ماهو الحل اذا 

او مخالفة فهل ) ال  كانت العقوبة بالغرامة , واذا كانت العقوبة جنحة غٌر عمدٌة

حرج فً قرار االفراج الشرطً ( ام ان هناك بعض الحرج علٌه فنحن نعتقد ان 

هناك حرجا على المفرج عنه فً قرار االفراج ان ارتكب االفعال المذكورة اعاله 

االفعال التً تجٌز االلغاء . فان درجة خطورة من النها لمتكن ترتقً الى مرتبة 

علٌها بالغرامة مهما كان مقدراها وتكون بدون شك اكبر  ٌرتكب اي جرٌمة ٌعاقب

من خطورة المفرج عنه الذي ٌتناول قدحا من الشراب المسكر فً حانة عامة ولهذه 

  . (1)فاننا نرى ان من ٌرتكب االفعال فً حالة التكرار او ٌلغى قرار افراجه 

 

 

 

 

 

 

 .  319( عبد االمٌر حسن جنٌح , المصدر السابق , ص 1)
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 خاتمة 

فان مدة االفراج الشرطً تنتهً بعد مضً المدة التً اوقف تنفٌذها ولم ٌصدر 

قرارا بالغاء االفراج الشرطً واعادة المفرج عنه الى السجن مدة ثانٌة لتنفٌذ ما 

تبقى من العقوبة التً اوقف خالل ) مدة التجربة ( وهً المدة التً من خاللها 

االفراج النهائً . ولكن فً حالة ارتكاب المفرج ٌستطٌع المفرج عنه حصوله على 

عنه جناٌة او جنحة عمدٌة حالل ) مدة التجربة ( ففً هذه الحالة للمحكمة التً 

اصدرت القرار ان تقوم بالغاء القرار واعادة المفرج عنه الى السجن الكمال ما 

 تبقى من مدة العقوبة .
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 الخاتمة

اتضح لنا من خالل هذا االستعراض الشامل لنظام االفراج الشرطً مدى االهمٌة 

التً ٌحظى بها هذا النظام باعتباره احد االنظمة الحدٌثة التً تسهم فً تحقٌق 

 غرض العقوبة فً االصالح والتقوٌم . 

ة لم غٌر ان تلك المكانة السامٌة التً احتلها هذا النظام فً السٌاسة الجنائٌة المعاصر

ٌكن الوصول الٌها سهال او مٌسورا انما كان حصٌلة اعوام طوٌلة من الجهود 

المضنٌة والدراسات المكثفة التً ساهمت فً تطوٌره وسد الثغرات التً كان ٌنفذ 

 خصومة للهجوم علٌه .منها 

اذا اردنا لهذا النظام بعد ان بدأ بتطبٌقه حدٌثا فً العراق ان ٌصل الى تلك المكانة 

علٌنا اال ان نسهم جمٌعا فً تطوٌره ودعمه دون ان تثنٌنا عن ذلك اي معوقات فما 

تعترض سبٌله او اي تلكؤ ٌرافق تطبٌقه ال سٌما ونحن ال نؤمن بمبدا اقتباس 

االنظمة المطبقة فً بلدان اخرى بدعوى نجاحها فٌها دون مراعاة العتبارات 

 ٌز بها عن بقٌة المجتمعات .مجتمعنا االقتصادي واالجتماعً والدٌنٌة التً ٌتم

وقد توصلنا من خالل هذا البحث بالرغم من الصعاب الكثٌرة التً واجهتنً الى 

 نتائج مهمة سنوضح فٌما ٌاتً اهم تلك النتائج التً توصلت الٌها وهً :

 اوال: مفهوم االفراج الشرطً 

ٌذه بجزء انه نظام قانونً انتقائً ٌسترد بمقتضاه المحكوم علٌه حرٌته بعد تنف -1

من العقوبة السالبة للحرٌة اذا ما تبٌن للسلطات المختصة ان هذا االجراء 

ٌتفق ومتطلبات االصالح المحكوم علٌه على ان ٌلتزم االخٌر بالحق 

لالشراف والتنفٌذ االلتزامات التً تفرض علٌه والتً قد ٌترتب على اخالله 

 بها الغاء االفراج الشرطً 

النظام االفراج الشرطً لٌس انهاء للعقوبة وانه ال فقد توصلت الى ان هذا  -2

 ٌعتبر افراجا نهائٌا ولٌس حقا للمحكوم علٌه .



48 

وقد توصلت الى ان هذا لٌس حقا للمحكوم وال منحة تقدمها السلطات  -3

 المختصة له انما هو حق للدولة 

 -شروط االفراج الشرطً : -ثانٌا :

محكوم علٌه وكذلك بالعقوبة وقد توصلت الى ان توجد هناك شروط تتعلق بال -1

 .وكذلك شروط تتعلق بالمدة 

وقد كانت هناك بعض الفئات استثناها المشرع العراقً من التمتع بقرار  -2

 االفراج الشرطً .

 -اثار االفراج الشرطً : -ثالثا :

توصلت فً بحثً هذا هناك اثار مترتبة على صدور قرار االفراج الشرطً وهً 

 -كما ٌاتً :

 المحكوم علٌه . اخالء سبٌل -1

 مراقبة المفرج عنه من قبل االدعاء العام . -2

 تسلٌم الحث المفرج عنه . -3

 الغاء قرار االفراج الشرطً . -4

 سقوط كافة العقوبات والتدابٌر . -5

  -رابعا : انتهاء االفراج الشرطً :

احدهما انتهاء مدة  -وقد توصلت الى ان قرار االفراج الشرطً ٌنتهً باحد السببٌن :

 االفراج الشرطً وتحوله الى قرار نهائً .

 ٌهما : الغاء قرار االفراج الشرطً نتٌجة اخالله بااللتزامات المفروضة علٌه وثان
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