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 شكر وتقدير

 

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمٌن سٌدنا محمد وعلى 

  اله وصحبه اجمعٌن 

ُكْم ۖعمال بقوله تعالى          ُكْم لَِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزٌَدنَّ َن َربُّ العظٌم   صدق هللا العلً َوإِْذ َتأَذَّ

تحصى ومنها توفٌقه تعالى على اتمام هذا العمل  تقدر وال نشكر هللا على نعمته التً ال

عمٌد كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة االستاذ الدكتور  واتقدم جزٌل الشكر واالمتنان الى 

 )خلٌفة ابراهٌم عودة التمٌمً ( 

كما ٌسرنا ان نوجه اسمى اٌات التقدٌر والعرفان الى اساتذتنا الكرام على          

كما اتقدم بجزٌل الشكر واالمتنان الى  ارشاداتهم وارائهم فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة

كما اتقدم بخالص الشكر والعرفان الى موظفً  استاذي ومشرفً م.م )نجاح ابراهٌم سبع (

وخارجها وكذلك اتقدم بجزٌل الشكر الى ساعدنً على انجاز هذا المكتبات داخل الكلٌة 

 البحث .

 

  وقبل وبعد فالشكر هلل  وهلل الحمد فً االولى واالخٌر                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 االهداء                                          

الى مصابٌح الهدى وسفن النجاة ...المطهرٌن من االرجاس ومن جعل هللا مودتهم          

 اجرا على الناس ... )محمد وأله االطهار ( 

الى شهداء الحشد الشعبً الذٌن طهروا بدمائهم الزكٌة ارض العراق والحشد          

اسم لمسماة ... نسب لمن ٌعنٌه من العراقٌٌن مالئكة االمة العراقٌة جمعاء ولٌس  الشعبً

 حكرا لطائفة دون اخرى  او وقفا لعرق عدا عرق اخر . 

الى من اثقلت الجفون سهرأ ....وحملت فؤادهما ..وجاهدت االٌام صبرا          

....وشغلت البال فكرأ .... ورفت االٌادي دعائا ...واٌقنت باهلل امال اغال الغوالً واحب 

 االحباب ....امً العزٌزة الغالٌة .

لسراء والضراء ..الى الى وردة المحبة ...وٌنابٌع الوفاء ... الى من رافقونً فً ا        

 اصدق االصحاب ...اخوتً واخواتً .

 عند شدتً  اصدقائً االعزاء الى القلعة الحصٌنة التً الجا الٌها         

 نهدي ثمرة جهدنا المتواضع                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 المقدمة                                             

فً  ذلك   استقر وقد   فعلته  الشك ان مرتكب الجرٌمة البد ان ٌعاقب على           
 وان اختلف الهدف واغراض العقوبة. الناس  على مر  التارٌخ اذهان 

فالعقوبة تعرف بانها جزاء ٌقره القانون لفعل معٌن ٌعتبره القانون غٌر مشروع           

وٌوقعه القضاء باسم المجتمع تنفٌذ الحكم القضائً صادر من المحكمة المختصة . والعقوبة 

بهذا المفهوم تعتبر من اهم الوسائل  التً اتبعها المشرع من اجل مكافحة الجرٌمة والعود 

فٌهدد بتجدٌد العقاب  مشرع الجنائً ٌمٌل تهدٌده تارة وترغــٌب تارة اخرى الى االجرام فال

على المجرم العائد وفً نفس الوقت ٌرغب بتشجٌع من اجرم الول مرة لئـال ٌعود االجرام 

مرة اخرى بان ٌمنع عنه تنفٌذ العقاب اول مرة بشرط ان ٌمضً مدة الٌرتكب اثنائها 

علٌه الحكم السابق تعلٌقه والهمٌة هذا الموضوع  سوف  جرما , فاذا اخل بهذا الشرط نفذ

نتناوله من خالل  مبحثٌن ولبٌان  ذلك سوف نقسم المبحث االول الى ما هٌة العقوبة والذي 

ٌنقسم بدوره الى ثالث مطالب , المطلب االول سنتناول به تعرٌف العقوبة لغة واصطالحا  

 ,العقوبات  , والمطلب الثالث اغراض فرض العقوبة  ونتناول فً المطلب الثانً انواع  

اما المبحث الثانً فسنتناول حاالت وقف تنفٌذ العقوبة وٌنقسم بدوره الى ثالث مطالب, 

فٌما ٌتعلق بالعقوبة ذاتها وسنتناول بالمطلب الثانً فٌما ٌتعلق بالجرم  المطلب االول

 .ق بالمحكوم علٌه المرتكب اما المطلب  الثالث  سنتناول فٌه ما ٌتعل

  اهمية البحث

تظهر اهمٌة البحث فً كون نظام وقف تنفٌذ العقوبة  من اهم البدائل النسبٌة          

للعقوبات قصٌرة المدة السالبة للحرٌة  اصبحت تشكل على الدولة بما ٌكتنفها من سلبٌات 

حترفٌن االمر الذي اجتماعٌة واقتصادٌة تتمثل فً  اختالط المجرم المبتدئ بالمجرمٌن الم

ٌزٌد من خطورته على المجتمع وازدحام السجون وتكدٌسهم االمر الذي ٌؤدي الى بناء 

سجون جدٌدة بالضافة الى التشتٌت االسري والمشاكل االجتماعٌة التً تحدث نتٌجة 

تعرض رب االسرة الى السجن .ومن خالل هذا البحث نتعرف على مدى جدٌة ونجاح هذا 



المحكوم علٌهم فهو احد اسالٌب المعاملة العقابٌة التً تتم فً  وتأهٌلح النظام فً اصال

 الوسط الحر بعٌدا عن السجون .

 المبحث االول

 هية العقوبةما

ماهٌة العقوبة قسمنا هذا المبحث الى ثالث مطالب سنتناول فً المطلب  لبٌان          

عقوبة لغة واصطالحا ,وفً المطلب الثانً انواع العقوبة, اما االول منه     تعرٌف ال

                                        .المطلب الثالث فسنتناول به اغراض فرض العقوبة 

 المطلب االول

 تعريف العقوبة

 -: ةتعريف العقوبة  لغ : الفرع االول  

 اصالن والباء   والعٌن والقاف "عقب "كلمة العقوبة اسم مصدر للفعل              
واثباته بعد غٌره , واالصل االخر ٌدل على   الشًء تأخٌر  احدهما ٌدل على صحٌحان

االرتفاع والشدة والصعوبة
(1. )

  

وكذلك تعرف العقوبة ٌقال : لٌس لفالن عقب , اي لٌس له ولد ٌخلفه, وكل من              
فهو عقبه على شٌئا اخره  الشًءالخلف بعد 

(2)
 . 

وٌقول العرب لقً فالن من فالن عقبه : شدة والعقوبة : الجبل الطوٌل الذي              
ٌعرض الطرٌق , وهو طوٌل صعب شدٌد  ومن الباب العقاب من الطٌر سمً بذلك لشدها 

 وقوتها .وٌقال.

, اي عوضه وبدله والعقاب والمعاقبة ان  ىاعقبه هللا باحسانه وخٌرأ , واالسم من العقب
الرجل بما فعل سوءأ واالسم منه العقوبة  وعاقبه بذنبه ومعاقبة وعقابا اي اخذه به   تجزي

(3 )
. 

 

, ص  ه373 -  ه 282ابو منصور محمد بن احمد االزهري : تهذٌب اللغة , الدار المصرٌة للتالٌف والترجمة , سنة ( 1)

179. 

 . 233م , ص 1993بٌة , دار العلم  للمالٌٌن , سنة اسماعٌل بن حماد الجوهري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العر( 2)

النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واالثر , دار الحلبً , سنة المبارك بن محمد الجزري  بن االثٌر مجد الدٌن ابو السعادات : ( 3)

 . 36ص م  1963



 المبحث الثاني

 حاالت وقف تنفيذ العقوبة
 تنص فيي واحكامو التنفيذ شروط العقوبات قانون من 144 المادة تضمنت:  تمييد           

 في تأمر ان سنة عمى تزيد ال مدة بالحبس جنحة او جناية في الحكم عند لممحكمة) انو عمى

 الجريمة عن عميو المحكوم عمى الحكم سبق قد يكن لم اذا العقوبة تنفيذ بإيقاف نفسة الحكم

 يعود لن بانو االعتقاد عمى يبعث ما جريمتو وظروف وسنو ووماضي أخالقو من ورأت  العمدية

 تجعمو, أ االصمية العقوبة عمى التنفيذ ايقاف تقصر ان ولممحكمة,  جديدة جريمة ارتكاب الى

 جاز معا والغرامة بالحبس حكم واذا,  االحترازية والتدابير والتكميمية التبعية لمعقوبات شامال

 التي الحكم في تبين ان المحكمة وعمى فقط الحبس عقوبة عمى التنفيذ ايقاف تقصر ان لممحكمة

 يتعمق ما منيا لمعقوبة التنفيذ ايقاف شروط ان ذلك من ويفيم ,(التنفيذ ايقاف في الييا تستند

 ذلك كل ولبيان.(1)عميو محكوم الى يرجع ما ومنيا كبالمرت جرملبا يتعمق ما ومنيا بالعقوبة

,  ذاتيا بالعقوبة يتعمق ما منو االول المطمب في سنتناول,  مطالب ثالث الى المبحث ىذا قسمنا,

 فيو سنتناول الثالث المطمب اما,  المرتكب بالجرم يتعمق امفي منو الثاني المطمب في وسنتناول

  -: وكاالتي عميو بالمحكوم يتعمق ما

 

 

                                                           

بغداد تاريخ  –ن امالحديثي : شرح قانون العقوبات / القسم العام , الناشر مطبعة الز  صميبيعبدالرزاق د. فخري  (1)
 -11-                      . 494, ص1991النشر 



 االول المطمب

 ذاتها بالعقوبة يتعمق فيما

 العقوبة تكون ان في الفرق اقل او سنة مدتو بالحبس حكم كل تنفيذ ايقاف 144 المادة تجيز      

 وفقا المخففة ظروف من ظرف او الرأفة اسباب فييا متعماست جناية في او جنحة في صادرة

 التنفيذ ايقاف تقصر ان لممحكمة المادة تجيز كما, العقوبات قانون من 132, 133 لممادتين

 لم فاذا, االحترازية والتدابير والتكميمية التبعية لمعقوبات شامال تجعمو او االصمية العقوبة عمى

 والتدابير والتكميمية التبعية لمعقوبات لمعقوبات بالنسبة االيقاف عمى صراحة الحكم في ينص

 االصل فان (1)(الحبس) االصمية العقوبة تنفيذ ايقاف من الرغم عمى تنفيذىا يوقف فال االحترازية

 وقد الغرامة تنفيذ ايقاف يجوز ثم ومن لمحرية السالبة العقوبة اال اليشمل العقوبة تنفيذ عدم ان

 بالحبس الجنحة او الجناية عمى الصادر الحكم عمى التنفيذ ايقاف نطاق العراقي المشرع قصر

 بايقاف الغرامة يشمل ولم العقوبات قانون من( 144) لممادة وفقا وذلك سنة عمى التزيد مدة

 ان لممحكمة جاز معا والغرامة بالحبس حكم اذا) انو عمى نصت المذكورة المادة ان بدليل التنفيذ

القانون المصري والفرنسي ذىب الى  ولكن(  فقط الحبس عقوبة عمى التنفيذ ايقاف تقصر

 جواز ايقاف تنفيذ ال

                                                           

لصناعة  عاتكالعقوبات , الناشر ال د. عمي حسين الخمف , د. سمطان عبدالقادر الشاوي , المبادئ العامة في قانون (1)
 .475-474الكتب , بدون تاريخ نشر , ص

                                        -12- 



 . (1)عقوبة في حال كون العقوبة المحكوم بيا ىي الغرامة

العراقي يجوز لممحكمة ان تقصر (من قانون العقوبات 144وبمقتضى نص المادة )      

ية والتدابير ايقاف التنفيذ عمى العقوبة االصمية  او تجعمو شامال لمعقوبات التبعية والتكميم

وفي ىذا الصدد يجب التميز  اليشمل نظام وقف التنفيذ جميع العقوباتوكذلك  ,(1)االحترازية

التبعية والتكميمية واالثار الجنائية المترتبة عمى  بين العقوبات االصمية من ناحية والعقوبات 

 الحكم من ناحية اخرى .

بالنسبة لمعقوبات االصمية ,يقتصر وفق التنفيذ عمى عقوبتي الحبس الذي التزيد مدتو  -1

عمى سنة والغرامة . ويعني ذلك ان فيما عدا ىاتين العقوبتين , يجوز لمقاضي وقف تنفيذ 

العقوبة التي يحكم بيا , فعقوبات الحبس الذي تزيد مدتو عمى سنة والسجن واالشغال الشاقة 

 دام اليجوز وقف تنفيذىا .بنوعييا واالع

بالنسبة لمعقوبات التبعية والتكميمية ,فيجوز ان يشمميا وقف تنفيذ شريطة ان ينص  -1

تنفيذ العقوبة االصمية وحدىا ولم  وقفب ذلك فاذا قضى  عمىصراحة القاضي في حكمو 

 وقف ز اليجو  التبعية والتكميمية فانو  لمعقوبات   بالنسبة في حكمو   ينص

                                                           

 .591ص المرجع  السابق,  : . محمود نجيب حسني ( د1) 
 .172, ص المرجع السابق د. جمال ابراىيم الحيدري :  (1)
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يرية المخولة دالسمطة التق حدودمالم يقرر القاضي في  ذتنفيذىا اذا االصل في العقوبات تنف

مع ذلك فان القضاء مستقر عمى استبعاد المصادرة من عداد العقوبات التي  ,خالف ذلك 

 يجوز وقف تنفيذىا . 

والتكميمية  الى العقوبات االصمية والتبعية  باإلضافة –ومجال وقف التنفيذ يمتد ليشمل  -3

متعددة واىم حسب التحديد السابق جميع االثار الجنائية المترتبة عمى الحكم وىذه االثار 

. فاذا قضى الحكم يوقف تنفيذ ىذا االثر ,فانو يترتب د و مثال ليا قوة الحكم كسابقة في الع

ارتكب المحكوم عميو جريمة جديدة  د ,اذا ماو عمى ذلك االيكون الحكم الصادر سابقة الع

خالل مدة الوقف اما اذا ارتكب جريمتو التالية بعد انتياء ىذه المدة دون الغاء االيقاف فال 

 يعتبرعائدا الن حكم االدانة قد اعتبر بذلك كان لم يكن.

الجنائٌة  وٌتضح من العرض السابق ان وقف التنفٌذ قاصر على العقوبات واالثار          

التً تترتب على الحكم وٌنبنً على ذلك انه ال مجال لوقف التنفٌذ بالنسبة لالثار الجنائٌة 

مدنٌة او ادارٌة فال ٌجوز وقف التنفٌذ الرد او التعوٌض وال  تللفعل االجرامً سواء كان

ٌجوز وقف تنفٌذ الحكم الصادر بازالة المبان اقٌمت على وجه مخالف للقانون 
(1)

. 

                                        

 المطمب الثاني                                   

 فيما يتعمق بالجرم المرتكب                                 

                                                           

القسم العام , الكتاب الثاني المسؤولية والجزاء , الناشر دار  /د. فتوح عبداهلل الشاذلي : شرح قانون العقوبات  (1) 
 .397ص-396, ص1221المطبوعات الجامعية , سنة النشر , 
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الصادرة في  باألحكاممن ق .ع .ع 144يجوز وقف التنفيذ بالنسبة لممادة           

الجنايات والجنح وغير جائز في المخالفات قد كان من االولى ان ال يقتصر جواز وقف 

المخالفات ايضا الن عمة ايقاف التنفيذ تتوفر في  يشمالتنفيذ عمى جنايات والجنح بل ان 

ىي بطبيعتيا قصيرة المخالفات كذلك اذ يتعرض المتيم بيا لمحكم عميو بعقوبة سالبة لمحرية 

اي  (1)ان يؤدي وظيفتو العقابية,لمدة فيتوافر بذلك المجال الذي يتاح فيو لنظام وقف التنفيذ ا

انو اليجوز وقف التنفيذ االبالنسبة لمجنايات والجنح فقط اما المخالفات فال يجوز فييا وقف 

وكما  العقوبة التفرق بين المتيم بجنحة واخر بالمخالفة وطأةوىذه تفرقة منتقدة الن التنفيذ .

والى  ان وقف التنفيذ العقوبة يحقق اىدافو سواء كانت الجريمة جناية او جنحة او مخالفة

دون تفرقة بحسب ىنا يكون من االفضل جعل نظام وقف التنفيذ جائزا بالنسبة لجميع الجرائم 

جسامة الجريمة المرتكبة واالصل أن يسري وقف التنفيذ بالنسبة لجميع الجنايات والجنح اال 

 قانون قمع الغشومن امثمة ذلك ن المشرع يستبعد بعضيا من الخضوع ليذا النظام ا

ة والقانون مالذي اليجيز وقف تنفيذ االحكام الصادرة بالغرام 1941لسنة  48والتدليس رقم 

الخاص بمكافحة المخدرات حيث اليجيز وقف تنفيذ عقوبة الجنحة  م1962لسنة  81رقم

وكذلك ان  (1)في ىذا القانون.الجرائم المنصوص عمييا  الحكم عميو في احدى عمى سبق

من الجرائم ,فاشترط  محددةمنطق نظام ايقاف التنفيذ اليقتضي حصر نطاقو في فئات 

جدارة المحكوم عميو بو عن طريق فحص شخصيتو وااللمام بظروفو يكفل االيمنح لغير 

                                                           

 .474-473ي , مرجع سابق , صو الشا د. عمي حسن الخمف , د. سمطان عبدالقادر( 1)
                                                  -15- 
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لمدة يضمن حصر نطاقو في وتطمب ان يكون الحكم بعقوبة سالبة لمحرية قصيرة امستحقيو 

المجال الذي يتيح لو اداء وظيفتو العقابية والمحل بعد ذلك ليتطمب شروط معينة في 

( من قانون العقوبات اشتراط ان 139الجريمة ولكن المشرع العراقي ويقتضي نص المادة )

العقوبة ,وكذلك منع  ايقاف تنفيذتكون الجريمة من الجنايات والجنح اما المخالفات فال يجوز 

 .(1)المشرع بعض االحوال ايقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم االقتصادية

اليفسح المشرع المجال فيو لالستفادة من حاللو من قيدأ وكذلك ان ىذا الحال يمثل          

 بإيقافينبغي شموليم  فيؤالءايقاف التنفيذ لمن حكم عمييم مرة واحدة او مرتين في مخالفة 

مرة واحدة في جنحة ىو غير محكوم عميو في جنحة ألكثر من مرة  تنفيذ فالمحكوم عميوال

من الممكن القول فيو انو يعد ضميعا في ارتكاب الجرائم من قبل الجنح ومن  ألنوذلك  واحدة

عمى من يرتكب جناية او من يرتكب اكثر يرتكب جريمتين من قبل المخالفة اليمكن قياسو 

ان  ال يصحمن جنحة واحدة ثم ان الحكم عن جريمة عمدية قد يكون بالغرامة والغرامة 

قيدة لمحرية كالحبس وليذا اليصح ان يكون الحكم السابق بالغرامة متكون بمستوى العقوبة ال

التنفيذ ميما كانت  فبإيقااذا لم تكن جسيمة وفي حدود معينة سبيال لقطع دابر الحكم 

 .(1)الجرائم جميعيا او كانت نحو ثالث جرائم بالغرامة في اكثر تقدير
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 المطمب الثالث

 فيما يتعمق بالمحكوم عميه

( من قانون العقوبات العراقً لجواز وقف التنفٌذ )ان الٌكون 144تشترط المادة )          

بغض النظر عن جسامتها سواء كانت جنائٌة او  الجانً قد سبق الحكم علٌه لجرٌمة عمدٌة

جنحة او مخالفة ومهما قدم تارٌخ ارتكاب تلك الجرٌمة اذا لم ٌحدد القانون فترة زمنٌة بٌن 

بهذا الشرط كثٌر من  وتأخذالذي ٌراد اٌقاف تنفٌذه الحكم السابق وبٌن الحكم الالحق 



رر االصالح بعض طرائق امتٌاز مق قفالتشرٌعات الحدٌثة وسبب هذا الشرط انه و

للحرٌة عن مساوئ العقوبة السالبة  ال بعادهممرة وذلك  َلولالمجرمٌن اي المجرمٌن 

الى االجرام ,على انه ٌالحظ بان  عودتمقصٌرة المدة وتشجٌعهم على تقوٌم انفسهم وعدم 

من غٌر المستبعد ان ٌكون هناك بعض المجرمٌن  َلنهحصة هذا الشرط لٌست مطلقة ذلك 

ارتكابهم لجرائم ,عدم خطورتهم عائدٌن قد تبعث ظروفهم على االعتقاد بعدم احتمال ال

عن طرٌق الحهم صدون ا االتقف  صحٌفة سوابقهم حائال فٌكون والحالة هذه االفضل 

احٌانا بمعنى ان هناك اشخاص الذٌن وقف تنفٌذ العقوبة المحكوم بها علٌهم وقد تجد العكس 

معاملتهم معاملة  جدوىجرائمهم َلول مرة ولكن حالتهم وظروفهم تدل عن عدم  ارتكبوا

جٌدة بتطبٌق نظام اٌقاف التنفٌذ علٌهم
(1)

, وكذلك ٌعد هذا الشرط اهم الشروط وقف التنفٌذ 

تبعا لظروف كل متهم لتعلقه بمبررات هذا النظام وما ٌرتبط به من تفرٌد العقوبات 

الى االجرام مرة لعقوبة اذا توسم فً المحكوم علٌه عدم عودته بوقف تنفٌذ ا ٌأمر.فالقاضً 

ثانٌة وبعبارة اخرى اذا كان هناك من الظروف ما ٌجعل القاضً ٌعتقد ان المحكوم علٌه قد 

بتنفٌذ العقوبة  تهدٌدهزالت خطورته االجرامٌة او هً فً طرٌقها الى الزوال بحٌث ٌكتفً 

علٌه اذا ارتكب جرٌمة جدٌدة
(2)

( من 144وعالوة على الشرط انف الذكر فان المادة ), 

قانون العقوبات تشترط لجواز االمر بوقف التنفٌذ شرطا اخر وهو ان تجد المحكمة من 

وظروف جرٌمته ما ٌبعث على االعتقاد بانه لن ٌعود الى سنة ٌه ضالق المحكوم وماخا

ٌه ضالمحكوم وما خالقبأالمتعلقة  الوقائعوهذا استظهار ٌمكن ارتكاب جرٌمة جدٌدة 

وظروف جرٌمته من حاضرة الثقافً او غٌر الثقافً وسلوكه بٌن افراد عائلته وزمالئه 

والوسط المحٌط به كأن ٌكون زراعٌا او صناعٌا او ادبٌا او فنٌا ومن خالل اجراء محاكمته 

ة كأن ٌكون صلفا او عنٌدا او انسانا ودٌعا ومسالما والقضاٌا الموجودة ضده فً مرحل

عالقته منها وهً فً مرحلة التحقٌق  ٌستشفالتحقٌق اذ قد الٌحكم علٌه عنها وانما 

فً المقدمة منها وثٌقة تولده عن  قفالمباشرة بها والتحقٌق من السن ٌكون بوثٌقة رسمٌة ت
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اخر ٌصدر تقرٌر معهد الطب العدلً ثم اي تقرٌر طرٌق بٌان الوالدة او حجة الوالدة او 

اوطبٌبمن المستشفى 
(1)

وكذلك ٌراد من هذا الشرط تقرٌر شخصٌة الجانً ودراسة , 

به  الرأفةظروف جرٌمته لمعرفة ماذا كان قد انزلت الٌها وبصورة عرضٌة تدعو الى 

وتوصً بالثقة بانه لن ٌعود الى االجرام مرة اخرى اذا ما هدد بتنفٌذ العقوبة المعلقة ام ال 

فً منح وقف التنفٌذ  دٌرٌةضً من استعمال سلطته التقموقف القاوتحدد نتٌجة هذه الدراسة 

ٌرٌة داو رفضه وكذلك عندما تقرر المحكمة وقف تنفٌذ العقوبة بمقتضى سلطتها التق

وحالة المحكوم الشخصٌة علٌه ان تبٌن فً الحكم االسباب التً استندت  القضٌةلظروف 

ال , فرنسٌةتقول محكمة النقض ال( ولكن هذا الشرط حسب 144)مادةالٌها فً اٌقاف التنفٌذ 

بدأ دون ان ٌكون االشارة الى توافر الشروط االساسٌة التً ٌقضٌها تطبٌق الم ٌعنً سوء

االسباب التً دعته الى ذلك ضاحبإٌقاضً ملزما ال
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع والمصادر                                    

 القرأن الكرٌم  

 اوال : معاجم اللغة 
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