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 االهداء
 . هي جرع الكأس فارغاًاىل ...... 

 ليسقيين قطرة حب

 اىل ... هي كلّت أًاهله ليقدم لنا حلظت سؼادة

 اىل هي حصد االشىاك ػي دربي ليوهد يل طريق الؼلن

 اىل القلب الكبري )والدي الؼزيز(

 اىل هي ارضؼتين احلب واحلناى

 اىل رهز احلب وبلسن الشفاء 

 بالبياضاىل القلب الناصغ 

 (والدتي احلبيبت)

 اىل حبييب وقرة ػيين )أخي الؼزيز(

 برقه سنا ثن اىل كل هي ػلوين حرفاً اصبح 

 يضيء الطريق اهاهي
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 الشكر والتقدير

الجامعية من وقفة نعود بيا الى ال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا االخيرة في الحياة 

اعوام قضيناىا في رحاب الكمية مع اساتذتنا االكارم الذين قدموا لنا الكثير باذلين 

 بذلك جيودًا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث االمة من جديد...

وقبل ان نمضي نقدم اسمى آيات الشكر والعرافان واالمتنان الى الذين حمموا اقدس 

 ة .....رسالة في الحيا

" كن عالمًا فان لم تستطع فكن متعممًا , فان لم تستطع فأحب العمماء , فان لم 

 تستطع فال تبغضيم".

 الى الذين ميدوا لنا طريق العمم والمعرفة ....

 الى جميع اساتذتنا االفاضل .....

 واخص بالشكر والتقدير 

 عمى ىذا البحث ..... باإلشرافالدكتور )خميفة ابراىيم عودة التميمي( الذي تفضل 

وكذلك شكر كل من ساعد عمى اتمام ىذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة 

 ىذا البحث إلتماموزودنا بالمعمومات الالزمة 

 

ى
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  قائمة المحتويات

 الصفحة العنوان

 أ اآلٌة القرآنٌة

 ب االهداء

 ج شكر وتقدٌر

 د المحتوٌات

 1  المقدمة

 4 التفريد العقابي وانواعهالمبحث االول  : ماهية 

 4 العقابًماهٌة التفرٌد المطلب االول : 

  6 انواع التفرٌدالمطلب الثانً : 

  11 تفريد العقوبةالمبحث الثاني : 

  11 الظروف المشددةالمطلب االول : 

  14 الظروف المخففةالمطلب الثانً : 

 15 المطلب الثالث : اٌقاف تنفٌذ العقوبة

 11 المبحث الثالث : سلطة القاضً فً تفرٌد العقاب

مدى سلطة القاضً فً التدرٌج الكمً المطلب االول : 

 للعقوبة
11 

 11 المطلب الثانً : سلطة القاضً فً تشدٌد العقاب نوعا  

  21 الخاتمة

  22 المصادر والمراجع
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 المقدمة  

لقد ضمت مسألة البحث عن اليدف والغاية من توقيع العقاب ضد المجرمين      

والجانحين محل اىتمام الفكر البشري طوال عقود من الزمن , فقد كانت العقوبة في 

العصور القديمة والوسطى والتشريعات  الوضعية شر يقابل شر , كما كان معيار 

رر من ضرر حيث كان القصاص تحديد العقوبة ىو التناسب بين ما الحقتو بالمتض

ىو السائد آنذاك , وذلك الن الجريمة خطيئة البد االقتصاص من مرتكبيا لمحوىا 

اال انو , ومع تطور فمسفة العقاب وظيور االتجاىات الفكرية والتي كانت تنادي 

واعادة تأىيل الجاني في المجتمع ليصبح  إلصالحبجعل العقوبة اداة ووسيمة 

و , ونظرًا الختالف شخصيات المجرمين تبعًا لتفاوت درجة عنصرًا صالحًا في

مسؤولياتيم الجزائية , فإن تباين المجرمين في التكوين العضوي ال يقف عند 

يربط االجرام بآفات اخرى  ومما  اختالف الصغار عن الكبار , وانما يتحقق ذلك ما

رسالتيا التقويمية  ال شك فيو أن أىم عوامل نجاح االنظمة السالبة لمحرية في اداء

خضاع كل صنف منيم لممعاممة المناسبة لو  ىو حسن تصنيف المحكوم عميو وا 

م مع االتجاىات العقابية الحديثة , ءووضع انظمة لمحياة والعمل في السجون تتال

وىذا ما يعرف بسياسة التقرير العقابي , وبيذا فقد اعتمد المشرع العراقي عمى مبدأ 

يعتبر من اىم  االساليب العقابية التي اىتدى الييا الفكر العقابي تفريد العقوبة الذي 

محاواًل بذلك القضاء عمى العيوب الناجمة في استعمال مبدأ المساواة المطمقة في 

 معاممة كل المجرمين .
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 اىمية البحث :

يكتسب موضوع التفريد العقابي اىمية كبيرة في الدراسات الجنائية الحديثة        

ويظير ذلك بشكل واضح من خالل ايجابيات ىذا المبدأ ومحاولة تحقيق العدالة 

العقابية التي يستيدفيا الباحثون في اعماليم العممية في الماضي والحاضر 

 والمستقبل.

 مشكمة البحث :

لعقابية الحديثة الى اصالح واعادة تأىيل المجرم حيث اصبح تيدف السياسة ا      

ىذا االخير محور لمعدالة الجنائية بدءًا من تعيين العقوبة المالئمة ومرورًا بتنفيذىا 

ن االشكالية التي عمى المحكوم عميو وانتياًء بإعادة إدماجو , وبناًء عمى ذلك فإ

االليات القانونية شرع في اختيار يعالجيا الموضوع تتمثل في , ما مدى توفيق الم

 الضرورية لجعل العقوبة مناسبة مع جسامة الجريمة .

 ىدف البحث :

 اىداف خاصة :

 في التخصص , وحداثة الموضوع. ألنوالرغبة في اجراء ىذا النوع من البحوث  -

 اىميتو بالنسبة لشتى شرائح المجتمع. -
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 اىداف عامة :

تيدف الدراسة بشكل عام الى التعرض الى ماىية مبدأ التقرير العقابي من     

خالل التطرق الى مفيوم آليات ووسائل كل نوع من انواع التفريد العقابي في القانون 

 العراقي .

 منيجية البحث :

لقد اعتمدنا من خالل دراستنا ليذا الموضوع وااللمام بمختمف جوانبو عمى      

تحميمي والوصفي , وذلك بالتطرق الى ثالثة مباحث , يتناول المبحث المنيج ال

االول : ماىية التفريد العقابي وانواعو , والمبحث الثاني : تناول تفريد العقوبة من 

حيث التشديد والتخفيف  وايقاف التنفيذ , أما المبحث الثالث : فقد تناول سمطة 

 القاضي في تفريد العقاب.
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 االولالمبحث 

 ماىية التفريد العقابي وانواعو

وجسامة  يتالءمتقوم السياسة الجنائية المعاصرة عمى نظام تنوع العقوبات بما      

الجريمة المرتكبة من ناحية , ومدى خطورة الجناة من ناحية اخرى , فيعرف ىذا 

النظام بنظام تفريد العقوبة فيو من بين االساليب التي تمجأ الييا المحاكم حتى 

تجعل العقوبة مناسبة لمجريمة مع االخذ بعين االعتبار كافة الظروف المحيطة بيا 

ال بد من تظافر جيود سمطات الدولة المعنية , حيث  , ولكي يتحقق تفريد العقوبة

تقوم السمطة التشريعية بسن القوانين فتتحدد بذلك عقوبة كل جريمة وظروفيا 

القانونية , وتسير السمطة القضائية عمى تطبيق القانون ضمن الحدود المرسومة ليا 

فإنيا تقوم بتنفيذ  ومراعاة سمطتيا التقديرية في فرض العقوبة , اما السمطة التنفيذية

الموضوع فقد تم تقسيم  ألىميةونظرًا  العقوبة بما يتالءم مع حالة الجاني وظروفيا .

 المبحث الى مطمبين االول : ماىية التفريد , والثاني : انواع التفريد.

 المطمب االول

 ماىية التفريد العقابي )لغًة واصطالحًا(

 اواًل: التفريد لغة

والرأي : انفرد )أفردت( انثى  وباألمرمعنى َفَرَد . فرُودًا : انفرد وتوحد ,      

,  (1)الحيوان : أفّذت : وضعت ولدًا واحدًا , وال يقال فيما يمد واحدًا . فيي مفرد 

: تفّرد . والشيء : جعمو فردًا . والشيء نّحاه وعزلو . واليو رسواًل : جيزه  وباألمر

                                                           
  .115, ص 2, ج 2111 –, دار صادر , بٌروت  1ابن منظور , محمد ابن مكرم : لسان العرب , ط ((1
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و . واعتزل الناس وخال لمعبادة . وفي الحديث : )طوبى )َفّرَد( الرجل : تفقّ 

دين(  .(1)لممفرِّ

 الح طثانيًا: التفريد في االص

ويعتبر من اىم خصائص التشريعات الجنائية الحديثة ويعني ذلك ان تكون      

العقوبة متناسبة مع الجريمة , حيث ان ىذا التناسب ىو الذي يجعل من االولى 

ة , كما انو ىو الذي يجعل العقوبة صالحة لتحقيق االغراض جزاًء عاداًل لمثاني

 .(2)المراد تحقيقيا منيا مثل الردع العام 

والردع الخاص وارضاء العدالة وتيدئة شعورىا الكامن في النفس البشرية لكل    

فرد من اعضاء المجتمع , ولقد استقر الرأي عمى ان العقوبة المناسبة ىي تمك التي 

خطورات والجسامة المادية لمجريمة , تمك الخطورة التي يستدل عمييا تتالءم مع ال

من خالل االضرار التي تترتب عمييا وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفو 

 .(3)المختمفة 

وىذا ما عبر عنو بعض الفقو العربي بقولو إن التفريد يجعل العقوبة من حيث    

 .(4)نوعيا ومقدارىا وكيفية تنفيذىا مالئمة لظروف من تفرض عميو 

حال كل فرد يراد عقابو واساس ىذه النظرية  ليالئمىو تنويعو  فتفريد العقاب :    

المحكوم عميو فالعقوبة ال ينبغي أن تطبق عبثًا فال بد  إلصالحإن العقوبة وسيمة 

                                                           
  .41, ص 1186, مكتبة لبنان , بٌروت ,  1محمد بن ابً بكر الرازي : مختار الصحاح , ط ((1
  .211, ص 2111, القاهرة ,  1فتوح عبدهللا الشاذلً : شرح قانون العقوبات العام , ط ((2
ابن مٌسٌه الٌاس : تفرٌد العقوبة فً القانون , مذكرة متممة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم القانونٌة ,  ((3

  .1, ص 2113جامعة الحاج خضر باتانه , 
  .335, ص 2111, دار هومة , الجزائر ,  1عبدالقادر عدوان : قانون العقوبات )نظرٌة الجرٌمة( , ط ((4
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, فالعقوبة ال ينبغي تحديدىا مسبقًا  (1)ان تكون ذات مردودية ولكي يتحقق ىذا 

بصورة دقيقة وصمبة وال تنظيميا قانونًا بطريقة ال تقبل التغير ألن اليدف منيا فردي 

مظروف وليست عن طريق , ويكون الوصول الييا باستعمال سياسة خاصة مالءمة ل

 .(2)والحاالت التي تعرض عمى القضاء  باألنواعتطبيق قانون مجرد ال عمم لو 

 المطمب الثاني

 انواع التفريد لمعقوبة

يتمثل التفريد عند تسميط العقاب في اعطاء القاضي سمطة تقديرية واسعة     

مامو وىو ما يعرف الختيار العقوبة المناسبة في نوعيا ومقدارىا لمحالة الماثمة ا

بالتفريد القضائي , إذ عمى خالف التفريد القانوني او التشريعي الذي يراعيو المشرع 

عندما يشرع الجزاء الذي يقره القانون في النص الجزائي فالتفريد يكون قضائيًا حين 

يقوم القاضي عمى تطبيقو عند تقدير العقوبة بناًء عمى السمطة التي منحو اياىا 

رغم الجسامة الذاتية لمجريمة الواحدة ايًا كان سبب وقوعيا وزمانيا , اال ان المشرع ف

المشرع بعد ان يقدر جسامتيا في صورة حد اقصى وحد ادنى لمعقاب يترك القاضي 

أن يختار بين ىذين الحدين او حتى دون الحد االدنى حسب جسامة الجريمة 

الى ذلك فيناك تفريد تنفيذي يخول  باإلضافةوظروف وقوعيا وخطورة المجرم 

 .(3)لسمطة التنفيذ المناط بيا تنفيذ العقوبة 

 

                                                           
  .2111, دار الفكر , بٌروت ,  1د. عمر الفاروق الحسٌنً , مبادئ علم االجرام وعلم العقاب , ط ((1
  .151, ص 1161ر نشر , , بدون دا 2اكرم نشأت : االحكام العامة فً قانون العقوبات العراقً , ط ((2
نظام توفٌق المجالً , شرح قانون العقوبات القسم العام , دراسة تحلٌلٌة فً النظرٌة العامة للجرٌمة  ((3

  .416, ص 2115, دار الثقافة للنشر والتوزٌع , القاهرة ,  1والمسؤولٌة الجزائٌة , ط
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 اواًل: التفريد التشريعي

يعرف الفقو الجنائي التفريد التشريعي لمعقوبة عمى انو " ذلك التفريد الذي يتواله    

ورة المشرع ذاتو محاواًل بو ان يجعل من العقوبة جزاء متناسبًا ومتالئمًا مع الخط

المادية لمجريمة من ناحية بما تتضمنو الجريمة من خطر عمى المجتمع , او ما 

يمكن ان تحدث بو ضررًا عمى الظروف الشخصية لمجاني التي امكن ان يتوقعيا او 

 .(1)يتنبأ بيا وقت تحديده لمجريمة والعقوبة" 

فالتفريد التشريعي لمعقوبة يعني اساسًا قيام المشرع في مرحمة وضع التشريع      

بتنويع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع جسامة الجريمة من ناحية ومدى خطورة 

الجناة من ناحية اخرى , حيث يقرر المشرع ليم بعض االنواع من الجزاء بما 

 .(2)اعي يتناسب مع وضعيم البيولوجي والنفسي واالجتم

 ثانيًا : التفريد القضائي

ويمثل اىم مرحمة يمكن ان تتجسد فييا العدالة بين الجناة إذ ينال كل منيم جرعة    

وتأىيمو  إلصالحوتتناسب مع دوره في الجريمة وظروفو الخاصة وتكفي الوقت ذاتو 

وه الذي يتواله القاضي باختيار العقوبة المناسبة لمجاني وتطبيقيا عميو في حدود 

 .(3)السمطات او الصالحيات التي يعترف بيا المشرع لمقاضي في ىذا المجال

ومن صور التفريد القضائي أن يترك المشرع لمقاضي سمطة اختيار القدر المالئم    

واالقصى , كاالختيار بين االعدام والسجن المؤبد في من العقوبة بين حدييا االدنى 

                                                           
  .212فتوح عبدهللا الشاذلً : شرح قانون العقوبات العام , مصدر سابق , ص ((1
  .11بن مٌسٌه الٌاس : تفرٌد العقوبة فً القانون , مصدر سابق , ص ((2
بدٌار ماهر , بحث فً السٌاسة الجنائٌة بعنوان : تفرٌد الجزاء الجنائً , المركز الجامعً , مدرسة  ((3

  .11, ص 2118نونٌة واالدارٌة , الجزائر , الدكتوراه فً العلوم القا
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الجنايات , او بين الحبس والغرامة في الجنح او امكانية النزول بالعقاب درجة او 

درجتين وفقًا لما تقتضيو ظروف الجريمة او تخفيفيا او تشديدىا باستعمال الظروف 

ف تنفيذىا او بنفاذىا المخففة او المشددة وصور ذلك ايضًا الحكم بالعقوبة مع ايقا

 .(1)حسب االحوال

والتطبيق القضائي لمعقوبة ىو من جنس التحديد التشريعي ليا فيو في الحالين    

والمالئمة بين نوعيا ومقدارىا وبين سعى الى تحقيق االىداف المرجوة من العقوبة 

الجريمة واثم المجرم من جية االعتبارات العامة والخاصة التي تحدد جسامة 

 .(2)اخرى

فالمشرع يمنح القضاة قدرًا من السمطة التقديرية التي يستعممونيا وىم بصدد     

 تقدير العقوبة المناسبة لمحالة المعروضة عمييم.

 ومن امثمة التفريد القضائي لمعقوبة في التشريعات الجنائية :

قديرية قيام المشرع بوضع حد ادنى واقصى لمعقوبة يتيح لمقاضي ممارستو سمطتو الت -

 في اختيار العقوبة المناسبة لكل حالة تعرض عميو فيما بين ىذين الحدين.

ترك الحرية لمقاضي ان يختار احدى عقوبتين لمجريمة في بعض االحيان امران  -

 يجمع بينيم في احيان اخرى.

                                                           
  .11بن مٌمسٌه الٌاس , المصدر السابق , ص ((1
, دار النهضة العربٌة ,  1احمد شوقً عمر ابو خطوة : المساواة فً القانون الجنائً , دراسة مقارنة , ط ((2

  .131, ص11111جامعة المنصورة ,  –كلٌة الحقوق 
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الرخصة التي منحيا القانون لمقاضي والتي تجيز لو أن يأمر في حكمو بإيقاف  -

 .(1)التنفيذ 

 ثا : التفريد التنفيذيثال

ويتحقق ىذا النوع من التفريد اذا خولت لسمطة التنفيذ الوسائل التي تتمكن بيا     

من جعل كيفية تنفيذ العقوبة مالئمة لظروف كل محكوم عميو , فيسمح ليا 

, (2)تنفيذ تصمح افرادىا  إلجراءاتبتصنيف المحكوم عمييم , واخضاع كل طائفة 

واعطيت حق العفو عن العقوبة او تخفيضيا , واعترف المشرع ليا بالحق في وقف 

الحكم النافذ واالفراج عن المحكوم عمييم شرطيًا متى كان سموك المحكوم عميو ينبئ 

  (3)عن عدم العودة الى طريق الجريمة مرة اخرى 

 االستنتاج :

من خالل ما تطرقنا لو , نستنتج أن التفريد التشريعي يتواله المشرع والسمطة     

التشريعية , ىي التي تقوم بوضع القوانين وتحدد من خالل ىذه القوانين الجريمة 

والجزاء المقرر ليا بالنظر لمنتيجة السيئة التي تمحق المجني عميو والمجتمع , وبما 

تشديد العقوبة عميو , او تخفيفيا او اعفاءه منيا يؤدي الى اصالح الجاني إما ب

 نيائيًا.

 

                                                           
جواهر الجبوري , رسالة ماجستٌر بعنوان السلطة التقدٌرٌة للقاض فً اصدار العقوبة بٌن حدٌها االدنى  ((1

  .11, ص 2113واالعلى , جامعة الشرق االوسط  
  .14ابن مٌسٌه الٌاس : تقدٌر العقوبة فً القانون , مصدر سابق , ص ((2
ادة ماستر فً الحقوق , جامعة محمد خضٌر بسكرة , هند بورنان : مبدأ تفرٌد العقوبة وتطبٌقاتها , شه ((3

  .33, ص 2115الجزائر , 
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 المبحث الثاني

 تفريد العقوبة

ان مبدأ تفريد العقوبة من اىم واحدث المبادئ ظيورًا في مجال العقاب , ذلك      

في جريمة واحدة , وبدأ ظيور تعد العقوبة ثابتة ومتساوية بالنسبة لجميع الجناة  ألنو

دريج في النوع والمقدار حتى تتالءم مع جسامة الجريمة وخطورة ىذا المبدأ بالت

 الجاني , وىذا ما يسمى بالتفريد العقابي سواء كان تشريعي , قضائي , او تنفيذي.

الى ثالث مطالب , المطمب االول يتضمن الظروف وقد تم تقسيم المبحث    

قوبة , اما المطمب المشددة لمعقوبة , المطمب الثاني يتضمن الظروف المخففة لمع

 الثالث يتضمن ايقاف التنفيذ.

 المطمب االول

 الظروف المشددة لمعقوبة

ويراد بالظروف المشددة بأنيا تمك الظروف المحددة بالقانون والمتصمة بالجريمة     

او الجاني والتي يترتب عمييا تشديد العقوبة المقررة لمجريمة , الى اكثر من الحد 

. فالظروف المشددة تؤدي الى تشديد العقوبة في (1)االعمى الذي قرره القانون 

حة عمى ذلك وال خيار لمقاضي في االمتناع القانون صراالحاالت التي ينص فييا 

عن تطبيقيا او بالتوسع في ىذا التطبيق في غير الحاالت التي حددىا القانون ليا 

                                                           
  .24بدٌار ماهر , المصدر السابق , ص ((1
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شأنيا في ذلك شأن االعذار القانونية المعفية من العقوبة او المخففة ليا , فالظروف 

 :(1)المشددة عمى نوعين ىما 

 ظروف مشددة عامة . .1

 ظروف مشددة خاصة. .2

  الظروف المشددة العامة : -اوالً 

ىي تمك الظروف التي ينص عمييا القانون والتي تسري بالنسبة الى جميع      

 .(2)( من قانون العقوبات العراقي في اربعة ظروف 135الجرائم وقد حددتيا المادة )

 ارتكاب الجريمة بباعث دنيء . .1

او عجزه عن المقاومة  ارتكاب الجريمة بانتياز فرصة ضعف ادراك المجني عميو .2

 في ظروف ال تمكن الغير من الدفاع عنو.

 استعمال طرق وحشية الرتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عميو. .3

استغالل الجاني في ارتكاب الجريمة صفتو كموظف او اساءتو استعمال سمطتو او  .4

 .(3)نفوذ المستمدين من وظيفتو 

 الظروف المشددة الخاصة : -ثانياً 

وىي الظروف المنصوص عمييا في القانون والتي ليست ليا صفة العموم في     

جميع الجرائم , بل انيا خاصة ببعض الجرائم , اي ال تسري سريانًا عامًا عمى 

بل انيا خاصة ببعض الجرائم , جميع الجرائم كما ىو شأن الظروف المشددة العامة 
                                                           

,  2112مصطفى فهمً الجوهري , تفرٌد العقوبة فً القانون الجنائً , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  ((1

  .25ص
  وتعدٌالته. 1161لسنة  111( قانون عقوبات عراقً رقم 135المادة ) ((2
  م وتعدٌالته . 1161لسنة  111( قانون عقوبات عراقً رقم 135ٌنظر المادة ) ((3
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لمواضع التي قررىا فييا , كظرف ومن اجل ذلك ذكرىا القانون في مواد متفرقة في ا

 .(1) باإلكراهوقوع السرقة لياًل او وقوعيا 

والظروف المشددة بشكل عام بعضيا ما يتصل بنفس الواقعة االجرامية وظروف    

 .(2)سور والكسر من الخارج كالمادية كارتكابيا ويطمق عميو الظروف المشددة 

شأن ليا بالفعل المادي المكون والبعض االخر يتصل بشخص الجاني وال       

لمجريمة ويطمق عمييا الظروف الشخصية كسبق االصرار في جرائم القتل , وصفة 

الخادم في السرقة  وتبدو اىمية التفرقة بين النوعين في عقوبة الفاعمين لمجريمة 

حرف والشركاء فييا , فاذا ما تحققت الظروف المشددة المادية فان اثر التشديد ين

يع الجناة سواء من ساىم منيم في الواقعة بصفتو فاعاًل اصميًا ام شريكًا الى جم

ومن كان يعمم بيذا الظرف المادي ام كان يجيمو او لم يتوقعو او حتى لو حاول ان 

 . (3)يدرأه وذلك تطبيقًا لقاعدة )من ساىم في الجريمة فعميو عقوبتيا(

الخاصة بأحد  باألحوالاما اذا تحققت الظروف المشددة الشخصية التي تتعمق       

تقتضي تغيير وصف الواقعة بمعنى انيا تتطمب تطبيق مادة او فقرة  فأنياالجناة 

تسري عمى صاحبيا فقط اذا كان فاعاًل اصميًا بداًل من اخرى , والقاعدة فييا انيا 

ك تطبيقًا لنظرية استعارة مجرد شري لمواقعة وال تسري عمى صاحبيا اذا كان

 .(4)العقبة

                                                           
 .41, ص 2111, دار النهضة العربٌة , القاهرة ,  1ة , طفهد هادي ٌسلم حبتور , التفرٌد القضائً للعقوب ((1
  .41المصدر نفسه , ص ((2
  .28مصطفى فهمً الجوهري , المصدر السابق , ص ((3
, 1, ط خالد سعود بشٌر , التفرٌد العقابً فً القانون االردنً , دراسة مقارنة مع القانون المصري الفرنسً((4

 .45, ص 2111دار وائل للنشر , االردن  
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جنائي كانت الواقعة بالنسبة لو جناية ال جنحة , اما اذا  بإسقاطفاذا قام طبيب     

حرض الطبيب شخصًا غير طبيب عمى ىذا االسقاط فالواقعة جنحة بالنسبة لالثنين 

في  ألنومعًا لمفاعل االصمي لعدم توفر الصفة المشددة المطموبة فيو ولمطبيب , 

 .(1)ر الطبيب الواقعة مجرد شريك يستعير عقوبتو من الفعل الذي قام بو غي

العقوبة في حالة وجود ظرف مشدد , اذا توافر جريمة ظرف من الظروف المشدد , 

 يجوز لممحكمة ان تحكم عمى الوجو االتي :

 .باإلعداماذا كانت العقوبة المقررة لمجريمة ىي السجن المؤبد جاز الحكم  .1

د االقصى من الح بأكثر, السجن المؤقت او الحبس جاز الحكم اذا كانت العقوبة  .2

لمعقوبة المقررة لمجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف ىذا الحد عمى ان ال تزيد مدة 

 السجن المؤقتة في اي حالة عن عشرين سنة ومدة الحبس عمى عشر سنوات.

اذا كانت العقوبة المقررة لمجريمة ىي الغرامة جاز الحكم بالحبس مرة يجوز ان تبمغ  .3

( من المادة 2ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بيا طبقًا لممقياس المقرر في الفقرة )

 .(3). عمى ان ال تزيد مدة الحبس في جميع االحوال عن اربع سنوات (2)( 93)

 

 

 

                                                           
 .45مصدر السابق , صخالد سعود بشٌر , ال ((1
( على انه : )اذا كانت الجرٌمة معاقبا  علٌها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس 13( من المادة )2تنص الفقرة ) ((2

الذي تقضً به المحكمة فً حالة عدم دفع الغرامة ٌومٌا  عن كل نصف دٌنار على ان ال تزٌد مدة الحبس فً 
  جمٌع االحوال على سنتٌن.

 وتعدٌالته. 1161لسنة  111بات العراقً رقم ( قانون العقو136انظر المادة ) ((3
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 المطمب الثاني

 لمعقوبة الظروف المخففة

يمكن ان تعرف بانيا الخصائص الموضوعية او الشخصية  الظروف المخففة :    
غير المحدودة والتي يمكن ان تسمح بتخفيف العقوبة المقررة قانونًا لمجريمة وفقًا 
لممعيار الذي نص عميو القانون , ونظام الظروف المخففة كبير الفائدة , إذ يمكن 

, تبعًا لحالتو وظروف ئمة لكل جريمة عمى انفراد القاضي تقدير العقوبة المال
الجريمة , إذ من المعموم ان ظروف ارتكاب الجرائم وظروف جنايتيا ليست واحدة 
فميس من العدل ان تكون العقوبة واحدة ال تتغير واال اصبحت العقوبة ظالمة في 

مع  بعض صورىا , وتمكين القاضي من التصرف في العقوبة بما يجعميا متالئمة
 .(1)ظروف الجريمة 

ىذا وان قانون العقوبات العراقي اخذ بنظام الظروف المخففة فقد نص في المادة    
( عمى انو )اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم 132)

 .(2)تستدعي الرأفة جاز ليا ان تبدل العقوبة المقررة لمجريمة

( 132والظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وىي حرة في تطبيق المادة )   
من قانون العقوبات العراقي حسب ما تمميو عمييا عقيدتيا من توفر ىذه الظروف او 
عد توفرىا  والعناصر التي تستمد منيا ىذه الظروف متعددة , فيي ال تقتصر عمى 

يتعمق بمادية العمل االجرامي من حيث ىو مجرد وقائع الدعوى وانما تتناول كل ما 
, وما يتعمق بشخص المجرم الذي ارتكب ىذا العمل , وشخص من وقعت عميو 
الجريمة , وكذلك كل ما احاط بذلك العمل ومرتكبو والمجني عميو من المالبسات 

 .(3)والظروف 

 

                                                           
  .34مصطفى فهمً الجوهري , المصدر السابق , ص ((1
  وتعدٌالته. 1161لسنة  111( قانون عقوبات عراقً رقم 132ٌنظر المادة ) ((2
, دار الحرٌة ,  1علً حسٌن خلف , سلطان عبدالقادر الشاوي , المبادئ العامة فً قانون العقوبات , ط ((3

  .454, ص 2113بغداد , 
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 المطمب الثالث

 ايقاف تنفيذ العقوبة

يقصد بوقف تنفيذ العقوبة بأنو " تعميق تنفيذ العقوبة لمدة محددة من الزمن ,      

بمعنى انو معمق عمى شرط واقف ىو ارتكاب جريمة اخرى وىذا خالل مدة االيقاف 

جريمة خالل مدة االيقاف تسقط العقوبة وال تنفذ عمى  ألي, وفي عدم ارتكابو 

 .(1), فان العقوبة تنفذ عميو المدان , اما في حالة ارتكابو لجريمة اخرى 

( من قانون العقوبات العراقي 144ومن شروط وقف تنفيذ العقوبة : وفقًا لممادة )   

 تنفيذ العقوبة عدة شروط منيا : إليقافيشترط 

شروط تتعمق بالجاني , لممتيم الحق في االستفادة من وقف التنفيذ الذي لم يسبق  .1

 م القانون العام.الحكم عميو لجناية او جنحة من جرائ

في المخالفات حتى وان كانت بالحبس , ال يحول دون ما يقضي بو من عقوبات  -

 تطبيق نظام وقف التنفيذ.

ال يؤخذ بعين االعتبار عقوبة الحبس , المقضي بيا في الجرائم العسكرية والسياسية  -

 .(2)ليست من القانون العام  ألنيا

شروط متعمقة بالعقوبة : ينطبق نظام وقف تنفيذ العقوبة فقط بالنسبة لعقوبة الحبس  .2

والغرامة , وبالتالي ليس من الجائز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات التكميمية وال تدابير 

االمن , واذا قضى بعقوبتي الحبس والغرامة فمممحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ احداىما 

وافر ىذه الشروط ىنا يجوز لمقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ , او كمييما , وفي حالة ت
                                                           

ابن خوخه جمال , اثر الخطورة االجرامٌة فً تفرٌد العقوبة , رسالة ماجستٌر فً الحقوق , جامعة الحاج  ((1

  .113, ص 2111خضر , 
  وتعدٌالته . 1161( لسنة 111من قانون العقوبات العراقً رقم ) (144ٌنظر المادة ) ((2



21 
 

فيو امر اختياري متروك لسمطة القاضي في تقديره اال ان عمى القاضي عند اقراره 

 ,(1)ليذا النظام ال بد لو من ذكر اسباب الحكم واال كان معيبًا يترتب عميو النقض 

 الغاء ايقاف التنفيذ :

( من قانون العقوبات حددت الحاالت التي يجوز الحكم فييا 147ان المادة )     

ايقاف تنفيذ العقوبة وىي ان ال ينفذ المحكوم عميو الشروط الواردة في المادة  بإلغاء

( عقوبات , او اذا ارتكب المحكوم عميو خالل مدة التجربة جناية او جنحة 145)

من ثالثة اشير او اذا تبين  ألكثرعمدية حكم عميو من اجميا بعقوبة سالبة لمحرية 

و قد صدر عميو حكم نيائي لجناية او جنحة من خالل مدة التجربة ان المحكوم عمي

 .(2)التنفيذ  بإيقافعمدية ولم تكن المحكمة قد عممت بو حين امرت 

ونستنتج مما سبق , ان الحكم بوقف التنفيذ لمعقوبة في غالبية التشريعات      

متوقفة عمى مدى التزام المحكوم عميو بعدم ارتكابو جريمتو خالل مدة معينة , فاذا 

 المدة القانونية دون ارتكاب جريمة جديدة يسقط الحكم الصادر ضده. انقضت

 

 

 

 

 

                                                           
  .363بن خوخة , المصدر السابق , ص ((1
  .1161لسنة  111( من قانون العقوبات العراقً رقم 141ٌنظر المادة ) ((2
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 المبحث الثالث

 سمطة القاضي في تفريد العقاب

منح المشرع العراقي لمقاضي الجزائي سمطة واسعة , وفي نطاق ىذه السمطة ال بد 

 لو ان يحدد العقوبة التي يراىا مناسبة لظروف المتيم , إذ جعل المشرع لمعقوبة

حدين ادنى واقصى , وسنتناول في ىذا المبحث مطمبين يتضمن المطمب االول : 

مدى سمطة القاضي في التدرج الكمي لمعقوبة , والمطمب الثاني يتناول : سمطة 

 القاضي في تشديد العقاب نوعًا.

 المطمب االول

 مدى سمطة القاضي في التدرج الكمي لمعقوبة

مطة التقديرية لمقاضي عند تقرير كمية العقوبة تختمف التشريعات في تحديد الس    

فال يعترف القانون الفرنسي لمقاضي بسمطة التقدير الكمي لمعقوبة التي ينطق بيا , 

القاضي  بإمكانمن خالل وضعو لحد ثابت غير متغير لمعقوبة , وبالتالي ليس 

ال يستجيب لسياسة التفريد  ألنوالصعود او النزول عنيا , وىذا ما تعرض لمنقد 

العقابي , من خالل الظروف الشخصية لممجرمين وجسامة الجريمة المرتكبة , ىذا 

ما ادى بالمشرع لالعتراف لمقاضي بالتقدير الكمي لمعقوبة بوضعو لمحدين ادنى 

 .(1)واخر اقصى 

                                                           
  .31بدٌار ماهر , المصدر السابق , ص ((1
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د اال ان اغمب التشريعات الجنائية اكتفت بتحديد حد اقصى لمعقوبة دون الح    
االدنى , من خالل ىذا يقسم التقدير الكمي لمعقوبة الى قسمين , التقدير الكمي 

 (1)الثابت وآخر تقدير كمي نسبي 

واخذت اغمب التشريعات العربية بنظام التدرج الكمي القضائي لمعقوبات , اال      
ثابت انيا تختمف فيما بينيا بطريقة التدريج , وليذا النظام نوعان التدرج الكمي ال

ونظام التدرج النسبي , ويترك لمقاضي سمطة تقدير العقوبة بين حدين ادنى واخر 
اعمى , وترتبط سمطتو التقديرية لمعقوبة بتصنيف العقوبات التي تندرج حسب خطورة 
الجرائم المرتكبة من العقوبة االشد الى العقوبة االخف وىي االعدام واالشغال الشاقة 

 .(2)قال المؤقت والحبس والغرامة المؤبدة والمؤقتة واالعت

وتبقى تقدير العقوبة بين حدييا االدنى واالعمى مسألة موضوعية , ويعود       
البت فييا لمحكمة الموضوع , فتستقل بو ىذه االخيرة دون ان تكون ممزمة ببيان 

 .(3)تحديد العقوبة 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, دار الجامعة الجدٌدة , االسكندرٌة ,  1ٌوسف جوادي , حدود سلطة القاضً الجنائً فً تقدٌر العقوبة , ط ((1

  .114, ص 2111
  .81بن مٌسٌة الٌاس , المصدر السابق , ص ((2
االدنى واالعلى , رسالة ماجستٌر,  جواهر الجبور , السلطة التقدٌرٌة للقاضً فً اصدار العقوبة بٌن حدٌها ((3

 .16, ص 2113جامعة الشرق االوسط , 
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 المطمب الثاني

 سمطة القاضي في تشديد العقاب نوعاً 

يمنح القاضي الجزائي الحرية المطمقة في اختيار العقوبة التي يراىا مناسبة من    
بين العقوبات التي نص عمييا المشرع لمجريمة اال انو يتوجب عميو مراعاة شخصية 
المجرم وظروفو والظروف المتعمقة بالجريمة , وفقًا لتقدير السياسة الجنائية 

 (1):  المعاصرة , ولمتقدير النوعي نظامان

 النظام التخييري لمعقوبة : .8

ويقصد بو ان القاضي لو سمطة االختيار بين العقوبتين المنصوص عمييما قانونًا 
لمجريمة المرتكبة , ويتعذر مع ىذه الطريقة اعمال القاضي لسمطتو في االختيار , 
ومن خالل ذلك تشدد المشرع فال مبرر لو , يتوجب عميو اعادة صياغة النصوص 

مح بالتفريد القضائي لمعقوبة , غير انو اتبع اسموب التخيير فيما بين بما يس
العقوبات في العديد من النصوص وخصوصًا تمك المرتبطة بالجنح والمخالفات 

 (2)فنجده ينص مثاًل عمى عقوبة الحبس او الغرامة او كمتا العقوبتين 

يقوم ىذا النظام عمى امكانية ابدال عقوبة من نوع معين  النظام االبدالي لمعقوبة : .2
بعقوبة من نوع اخر سواء كان قبل الحكم بالعقوبة المقررة اصاًل ام بعد الحكم بيا , 
ويتم استبدال العقوبة بعقوبة اخرى , بحالة تعذر تنفيذ العقوبة االصمية , وىذا ما 

, عمى انو في حال (3)اقي ( من قانون العقوبات العر 132جاءت بو نص المادة )
ثبوت كون المرأة المحكوم عمييا بعقوبة االعدام حاماًل , يبدل حكم االعدام 

                                                           
كرٌم هاشم , مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر , دور القاضً الجزائً فً تقدٌر العقوبة , جامعة محمد خضٌر  ((1

  .53, ص 2115بسكرة , كلٌة الحقوق , الجزائر , 
  .18المصدر السابق, صجواهر الجبوري ,  ((2
  م.1161لسنة  111( من قانون العقوبات العراقً رقم 132ٌنظر نص المادة ) ((3
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الشاقة المؤبدة او اذا اقتنعت المحكمة بأن العقوبة البديمة كافية او اكثر  باألشغال
 .( 1)مالئمة من حيث التنفيذ بالقياس الى العقوبة االصمية

نستنتج مما سبق أن القاضي ىو المسؤول عن تحويل النصوص الجامدة الى    
وقد يحكم بوقف تنفيذىا عدل , كما لو سمطة تقديرية قد تخفف او تشدد العقوبة, 

لتحقيق مصمحة الفرد والمجتمع والعدالة االجتماعية , وكذلك نستنتج ان التفريد 
مطة من واسعة في تنفيذ العقوبة التنفيذي تتواله السمطة التنفيذية بما ليا من س

 وتطبيقيا عمى ارض الواقع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .456علً حسٌن خلف , المصدر السابق , ص ((1



25 
 

 :الخاتمة

ان موضوع تفريد العقوبة من المواضيع المستجدة في السياسة العقابية الحديثة     
التي اىتدى بيا الفكر العقابي , والذي يقصد بو اختالف العقوبة باختالف ظروف 

وذلك بغية اجالء المجرم واعادة تأىيمو اجتماعيًا الجاني واحوالو وطبيعة شخصيتو , 
. 

 ومن خالل دراستنا ليذا الموضوع تم التوصل الى النتائج التالية :

المشرع مقدمًا تدرجات متعددة في السمم التفريد التشريعي الذي من خاللو يضع  .1
, وليس بمقدور المشرع ان يحد سمفًا العقابي حسب ظروف واحوال كل جريمة 

العقوبة المناسبة لكل مجرم , فكل ما يستطيع فعمو تفريد العقاب في نطاق محصور 
بحيث يتسم عممو بطابع التجريد واالجمال , وذلك تطبيقًا لمبدأ الشرعية العقابية 

 التي بمقتضاىا انو ال عقوبة اال بقانون .
وىو يقوم حكم االدانة ,  بإصداراما التفريد القضائي الصادر عن قاضي حينما ييم  .2

عمى اساس ان المرحمة الحقيقية لتحقيق التفريد ىي مرحمة النطق بالحكم وىو يأخذ 
الى نوع وجسامة الجريمة المرتكبة , ويتمتع  باإلضافةباالعتبار شخصية الجاني 

بسمطة واسعة في اختيار نوع العقوبة وتدرج كميا ضمن النطاق المحدد لعقوبة كل 
ع بسمطة استثنائية تسمح لو بتجاوز النطاق المحدد جريمة . كما ان القاضي يتمت
 اساسًا نحو التشديد او التخفيف.

فيما يخص التفريد التنفيذي لمعقوبة الذي يتمثل في منح االدارة المختصة بتنفيذ  .3
كل محكوم عميو  إلصالحالعقوبة السمطة الالزمة لتحديد المعاممة العقابية المالئمة 

ك طبقًا لما تفرضو اجراءات التصنيف وفي ضوء ما يبدو بعقوبة سالبة لمحرية , وذل
من سموكو خالل فترة التنفيذ , إذ تعتبر مرحمة التنفيذ التفريدي لمعقوبة مرحمة تجسيد 

 العقوبة عمى ارض الواقع .
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