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 الشكر والتقدير

الحمدددددد ا عا النددددداللموا سال ددددديد ساللددددديي  ندددددم لدددددود ال نددددد  ا مندددددوا   و دددددال محمدددددد  

(.التي ال  ووا س نم ال  وته الطو وا الطالهعوا س نم  ح ه ا منوا  ) 

 امال  ند ...

ال ددددد ل ددددال س حددددا   طددددس  طسات ددددال ام وددددعد فددددو الحوددددالد ال المنودددد  مددددا س  دددد   نددددسد  لددددم 

فدددددو عحدددددالا ال المنددددد  مدددددذ ألدددددالتنت ال اليدددددعاي الدددددنوا  ددددددمسا ل دددددال الي ودددددع  أ دددددساي  ادددددو الهال

 دددددالنلوا  دددددنلي   دددددسدا ي ودددددعد فدددددو   دددددالء  ودددددل ال دددددد لت نددددد  اممددددد  مدددددا  دودددددد س  دددددل أا 

 مادددددو  سددددددي ألدددددمم تودددددالت الرددددديع ساالمت دددددالا سالتسددددددوع سالمح ددددد   لدددددم الدددددنوا حمندددددسا 

منعفددددد  ...  لدددددم أ دددددا علدددددالل  فدددددو الحودددددالد ...  لدددددم الدددددنوا م دددددسا ل دددددال طعوددددد  النندددددي سال

  موذ ألالتنت ال امفالال .

الحمدددددد ا سرددددديع   ندددددم فادددددنه ساحلدددددال ه س ندددددم د ستددددده لدددددو فدددددو ا دددددداد هدددددنا ال حددددد  

   دددددد الددددددع ا  االلدددددتالن المدددددددعاالننمدددددو المتسااددددددذ سأ دددددر  اللتسدددددددوع سالرددددديع الددددددم 

 نددددم  تمددددالي هددددنا ال حدددد  س دددددي ل ددددال الددددنن يددددالا لدددده ال اددددل الي وددددع  طدددديل  اللددددي اللددددالعد

 وددددددد الملددددددال دد س سد ددددددال  اللمننسمددددددالت الي مدددددد   تمددددددالي هددددددنا ال حدددددد النددددددسا سمددددددد ل ددددددال 

 فيددددددددددالا ل ددددددددددال  ددددددددددسعا وادددددددددد  ال نمدددددددددد  التددددددددددو تسدددددددددد  احوال ددددددددددال فددددددددددو طعوس ددددددددددال

 هددددددس  مددددددا  ع  الت دددددداللل فددددددو  نس  ددددددال س دددددددي ل ددددددال الملددددددال دات سالتلدددددد ويت ساالفيددددددالع

 له م ال يل الريع ساالمت الا .

سا دددددده لمددددددا سا ددددددا االمت ددددددالا سالنعفددددددالا  ا وتسدددددددي ال الحدددددد   ددددددسافع الردددددديع سالتسدددددددوع 

لن الحددددددد   ال ع ددددددد  تدددددددالحت ي السدددددددال سا ينوددددددد  النندددددددسي اللواللدددددددو  س  المنددددددد  دوددددددداللم   

  تمالي ال ح  .

 

 

 

 

  ال الح 



 اقرار المشرف 

(  دددددع  النسس ددددد  ر  دددددو  م ددددددأارددددد د اا ا دددددداد هدددددنا ال حددددد  المعلدددددسي  ن دددددساا )    

تحددددت ارددددعافو فددددو ينودددد  السددددال سا سالننددددسي اللواللددددو     المندددد  دودددداللم سهددددس  دددد ء مددددا 

 متطن الت  ول ر الدد ال ياللسعوسا فو  لي السال سا . 

 

 

 

 

 

 

  إرعا                                                      

 أ . ي    د الع ا  طيل  اللي اللالعد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المحتويات

 ال  ح      م دا ر  و  النسس     المساس 

 2-1  المسدم    

 8-3    س  الئ  ال  النسس   م  سي الم ح  االسل

 4-3    النسس الت م  سي  المطنا االسل

 8-5      ساهداف ال النسس     الئر   المطنا ال ال و

        16-9  النسس الت ر  و   الم ح  ال ال و

    11-9      ال د و   النسس الت ر  و  المطنا االسل

       16-12      سالماللو  لنحعو  اللالل   النسس الت ر  و     المطنا ال ال و

 اال عاي س ني التسنودن الم  سي  وا النسس   ر  و  م دأ الم ح  ال الل  

 النسال و الت عود سلوالل 

17-24 

 19-17 اال عاي س ني التسنودن الم  سي  وا النسس   ر  و  م دأ المطنا االسل

 24-20 النسال و  الملللالت ستطسع النسال و الت عود لوالل  المطنا ال ال و

    26-25  ال التم 

         29-27  عا ذالم
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 المقدمة

 ج ائيةةةةةا مسةةةةة و  شةةةةة   علةةةةة  المجتمةةةةة  باسةةةةة  يفةةةةة   وعةةةةة   جةةةةة ا  العقوبةةةةة      

 م تصةةةةة  محكمةةةةة  عةةةةة  صةةةةةا   مبةةةةة   قضةةةةةائ  حكةةةةة  علةةةةة  بنةةةةةا  ا تكبهةةةةةا ج يمةةةةة  عةةةةة 

 مةةةةة  الح مةةةةةا  او الحيةةةةةا  حةةةةة  مةةةةة  الح مةةةةةا  او االيةةةةة   علةةةةة  ينطةةةةةو  جةةةةة ا  وهةةةةة 

 واسةةةةةتنا ا المةةةةةا  مةةةةة  الح مةةةةةا  او الحقةةةةةو  بعةةةةة  مباشةةةةة   مةةةةة  الح مةةةةةا  او الح يةةةةة 

 ج يمةةةةةة  وجةةةةةةو  مةةةةةة  مةةةةةةا عقوبةةةةةة  لفةةةةةة   بةةةةةة  ال والعقوبةةةةةةا  الجةةةةةة ائ  شةةةةةة عي  لمبةةةةةة ا

 الج يمةةةةةة  بةةةةةةي  تناسةةةةةة  وجةةةةةةو  مةةةةةة  بةةةةةة  وال م تكبيهةةةةةةا عقةةةةةةا  علةةةةةة  القةةةةةةانو  نةةةةةة 

 اصةةةةةةةة ح  ال بذنبةةةةةةةة  المجةةةةةةةة   اشةةةةةةةةعا  إلةةةةةةةة  العقوبةةةةةةةة  تهةةةةةةةة   ا  ويجةةةةةةةة  والجةةةةةةةة ا 

 لةةةةة  اذا ولكةةةةة  ال ةةةةةا  بةةةةةال    يسةةةةةم  وهةةةةةذا منةةةةة  الثةةةةةأ  او ل نتقةةةةةا  ولةةةةةي  وتأهيلةةةةة 

 العقوبةةةةة  ا  كمةةةةةا االحكةةةةةا  فةةةةة  التشةةةةة   القضةةةةةا  علةةةةة  وجةةةةة  ال ةةةةةا  الةةةةة    يتحقةةةةة 

 علةةةةةة  اقةةةةةة موا مةةةةةةا اذا ينتظةةةةةة ه  العقةةةةةةا  بةةةةةةا  المجتمةةةةةة  افةةةةةة ا  اشةةةةةةعا  إلةةةةةة  تهةةةةةة  

 . العا  بال    يسم  ما وهذا ج يم  يشك  فع  ا تكا 

 اهمية البحث

الةةةةةةذ  تةةةةةةأث   بةةةةةة  تسةةةةةةمي    تبلةةةةةةة اهميةةةةةة  العقوبةةةةةة  فةةةةةة  ال  اسةةةةةةا  الجنائيةةةةةة  الحةةةةةة    

قةةةةةةةانو  " القةةةةةةةانو  الجنةةةةةةةائ  حيةةةةةةة  يشةةةةةةةي  تحةةةةةةة  ا قةةةةةةة   وعلةةةةةةة  ا لسةةةةةةةن  مسةةةةةةةم 

نسةةةةةب  إلةةةةة  العقوبةةةةة  بةةةةة  إ  كثيةةةةة اف مةةةةة  الفقهةةةةةا  يسةةةةةتهلو  تع يةةةةة  القةةةةةانو   "العقوبةةةةةا 

 .الجنائ  بتع ي  العقوب  باعتبا ها ا   ما يمي  ذلك القانو 

قيةةةةةةة  ل  اسةةةةةةة  النظ يةةةةةةة  العامةةةةةةة  وتعةةةةةةة    اسةةةةةةة  الجةةةةةةة ا  الجنةةةةةةةائ  التتمةةةةةةة  المنط    

للج يمةةةةةة  إذ بةةةةةة و  ج يمةةةةةة  ال محةةةةةة  لجةةةةةة ا  جنةةةةةةائ  وال معنةةةةةة  لتجةةةةةة ي  بةةةةةة  عقةةةةةةا  

يقتةةةةة   بةةةةة  كمةةةةةا انةةةةة  ال معنةةةةة  ل  اسةةةةة  البنيةةةةةا  القةةةةةانون  للج يمةةةةة   و    اسةةةةة  ل ثةةةةة  

القةةةةةةةانون  الةةةةةةةذ  يت تةةةةةةة  علةةةةةةة  ثبةةةةةةةو  المسةةةةةةةئولي  الجنائيةةةةةةة  عنهةةةةةةةا  وهةةةةةةةو الجةةةةةةة ا  

 الجنائ 

 مشكلة البحث

 الفعةةةةةةة  عةةةةةة   و المسةةةةةةة الشةةةةةة   غيةةةةةةة  إلةةةةةة  العقوبةةةةةةة  تمتةةةةةة  ا  يجةةةةةةةو  ال نةةةةةة ا     

 كمةةةةةا اقا بةةةةة  او اصةةةةة قائ  احةةةةة  او اسةةةةة ت  افةةةةة ا  احةةةةة  تنةةةةةا  ا  يصةةةةة  وال اإلج امةةةةة 

  عليةةةةة  الش صةةةةةي  الةةةةة عو  تقةةةةةا  الشةةةةة   فهةةةةةذا بالمةةةةةا   و المسةةةةة تنةةةةةا  ا  يصةةةةة  ال

 العقوبةةةةةةة  تمةةةةةةة  ا  يشةةةةةةةت ط وال الم نيةةةةةةة  الصةةةةةةةف  لهةةةةةةةا ماليةةةةةةة  بتعويضةةةةةةةا  ويحكةةةةةةة 

 والمحةةةةةةة   الشةةةةةةة يك ايضةةةةةةةا تمةةةةةةة  هةةةةةةة  بةةةةةةة  فقةةةةةةةط للج يمةةةةةةة  ا صةةةةةةةل  الفاعةةةةةةة 

 . والم ف  والمت   



)2( 
 

 منهجية البحث 

  القانونيةةةةةةة  لل  اسةةةةةةةا  ا نسةةةةةةة  باعتبةةةةةةةا   تحليلةةةةةةة ال المةةةةةةةنه  علةةةةةةة  البحةةةةةةة  يقةةةةةةةو     

 وبيةةةةةةةا  نصوصةةةةةةةها وتحليةةةةةةة  الوضةةةةةةةعي  القانونيةةةةةةة  ا نظمةةةةةةة  بعةةةةةةة  إلةةةةةةة  وال جةةةةةةةو 

 . احكامها

 تقسيم البحث 

 العقوبةةةةةة  مفهةةةةةةو  فتضةةةةةةم  المبحةةةةةة  االو  ثةةةةةة   مباحةةةةةة تةةةةةة  تقسةةةةةةي  البحةةةةةة  الةةةةةة      

 مفهةةةةةو  وتةةةةة  تقسةةةةةي  هةةةةةذا المبحةةةةة  الةةةةة  مطلبةةةةةي  تضةةةةةم  المطلةةةةة  االو  و صائصةةةةةها

 .  واه افها   العقوب   صائ الثان   طل اما الم   العقوبا 

وتةةةةة  تقسةةةةةيم  الةةةةة  مطلبةةةةةي    المطلةةةةة   العقوبةةةةةا  ش صةةةةةي امةةةةةا المبحةةةةة  الثةةةةةان        

 العقوبةةةةةةةةا  ش صةةةةةةةةي    امةةةةةةةةا المطلةةةةةةةة  الثةةةةةةةةان الب نيةةةةةةةة   العقوبةةةةةةةةا  ش صةةةةةةةةي االو  

 والمالي  . للح ي  السالب 

امةةةةةةا المبحةةةةةةة  الثالةةةةةة  مبةةةةةةة ا ش صةةةةةةةي  العقوبةةةةةة  بةةةةةةةي  المفهةةةةةةو  التقليةةةةةةة   وعلةةةةةةة       

االجةةةةة ا  وسياسةةةةة  التف يةةةةة  العقةةةةةاب  وتةةةةة  تقسةةةةةيم  الةةةةة  مطلبةةةةةي    المطلةةةةة  االو  مبةةةةة ا 

ش صةةةةةةي  العقوبةةةةةة  بةةةةةةي  المفهةةةةةةو  التقليةةةةةة   وعلةةةةةة  االجةةةةةة ا    امةةةةةةا المطلةةةةةة  الثةةةةةةان  

نهايةةةةة  البحةةةةة  ال اتمةةةةة  ثةةةةة  فةةةةة  سياسةةةةة  التف يةةةةة  العقةةةةةاب  وتطةةةةةو  الم سسةةةةةا  العقابيةةةةة  

 .   اج والم
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 المبحث االول

 وخصائصها  مفهوم العقوبة

لقةةةةةة  كةةةةةةا  االجةةةةةة ا  وال يةةةةةة ا  يعةةةةةة  ا طةةةةةة  الظةةةةةةواه  التةةةةةة  تمةةةةةة  البشةةةةةة ي  

وهةةةةةةذا نتيجةةةةةة  عوامةةةةةة  وظةةةةةة و  شةةةةةةت    فمنةةةةةةذو القةةةةةة   كةةةةةةا  المجتمةةةةةة  يقةةةةةة   لكةةةةةة  

 ج يمةةةةةةة  عقوبةةةةةةة  وكةةةةةةةا  اهةةةةةةة   مةةةةةةة  و ا  توقيةةةةةةة  العقوبةةةةةةة  هةةةةةةةو تنظةةةةةةةي  السةةةةةةةلوك

االنسةةةةةةان   ا ةةةةةة  المجتمةةةةةة  وعلةةةةةة  ضةةةةةةو  ذلةةةةةةك سةةةةةةنتكل  عةةةةةة  هةةةةةةذا المبحةةةةةة  والةةةةةةذ  

ي ةةةةةة  مفهةةةةةةو  العقوبةةةةةةا  فةةةةةة  مطلبةةةةةةي    المطلةةةةةة  االو  مفهةةةةةةو  العقوبةةةةةةا    وفةةةةةة  

 المطل  الثان   صائ  العقوبا  .

 المطلب االول

 وم العقوباتهمف

لقةةةةة  كانةةةةة  العقوبةةةةة  وال  الةةةةة  لقةةةةة  نةةةةةت  مصةةةةة   واحةةةةة  هةةةةةو المجتمةةةةة  وت مةةةةة        

  تحقيةةةةة  هةةةةة   واحةةةةة  هةةةةةو تنظةةةةةي  السةةةةةلوك االنسةةةةةان   ا ةةةةة  المجتمةةةةة    او تعتبةةةةة  الةةةةة

العقوبةةةةة  الصةةةةةو   االساسةةةةةي  للجةةةةة ا  الجنةةةةةائ  فقةةةةة  ال مةةةةة  المجتمةةةةة  البشةةةةة   منةةةةةذو 

نشةةةةأت  ولتح يةةةة  مفهةةةةو  العقوبةةةة  يجةةةة  تع يةةةة  العقوبةةةة  فقةةةة  ع فهةةةةا جانةةةة  مةةةة  الفقةةةة  

صةةةةةةلح  المجتمةةةةةة  انهةةةةةةا جةةةةةة ا  قةةةةةة    القةةةةةةانو  بج يمةةةةةة  منصةةةةةةو  عليهةةةةةةا توقةةةةةة  لم "

 (1). "الذ  اصاب  ض  ها ويوقعها القاض  عل  م تكبيها 

ي حةةةةةةظ مةةةةةة  هةةةةةةذا التع يةةةةةة  انةةةةةةة   كةةةةةة  علةةةةةة  الجانةةةةةة  القةةةةةةانون  ا  الجهةةةةةةة         

الموقعةةةةة  للعقوبةةةةة  واهمةةةةة  االغةةةةة ا  الم جةةةةةو  فيهةةةةةا   وتعةةةةة   العقوبةةةةة  ايضةةةةةا انهةةةةةا  

انتقةةةةةةا  وح مةةةةةةا  مةةةةةة  كةةةةةة  او بعةةةةةة  الحقةةةةةةو  الش صةةةةةةي  يتضةةةةةةم  اي مةةةةةةا ينةةةةةةا   "

م تكةةةةةةة  الفعةةةةةةة  االج امةةةةةةة  كنتيجةةةةةةة  قانونيةةةةةةة  للج يمةةةةةةة  ويةةةةةةةت  توقيعهةةةةةةةا بةةةةةةة ج ا ا  

 (2). "  اص  وبمع ف  جه  قضائي 
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جةةة ا  يقةةة    المشةةة   ويوقعةةة   "كةةةذلك عةةة   فقهةةةا  القةةةانو  الجنةةةائ  العقوبةةة  بانهةةةا        

   (1).  "تك  فع  او امتناعا يع   القانو  ج يم  القاض  عل  ك  م  ا 

جةةةةةةة ا  يوقةةةةةةة  باسةةةةةةة  المجتمةةةةةةة  تنفيةةةةةةةذا بكلةةةةةةة   "بانهةةةةةةةا يعةةةةةةة   الةةةةةةةبع  العقوبةةةةةةة       

قضةةةةةائ  علةةةةة  مةةةةة  تثبةةةةة  مسةةةةة وليت  عةةةةة  الج يمةةةةة  فالعقوبةةةةة  مةةةةة  حيةةةةة  هةةةةة  جةةةةة ا  

تنطةةةةةو  علةةةةة  الةةةةة  يحةةةةةيط بةةةةةالمج   نظيةةةةة   فةةةةة  الفتنةةةةة  نهةةةةة  القةةةةةانو  اوامةةةةة     ويثقةةةةة  

  فةةةة  ح مةةةةا  المحكةةةةو  عليةةةة  مةةةة  حةةةة  مةةةة  حقوقةةةة  فةةةة  الحيةةةةا  او الح يةةةة  هةةةةذا االلةةةة

 (2)."  او ف  مباش   نشاط  السياس  وما ال  ذلك

وي حةةةةةظ ا  العقوبةةةةة  جةةةةة ا  لج يمةةةةة  ا تكبةةةةة  فةةةةة  حةةةةة  المجتمةةةةة    والبةةةةة  مةةةةة         

تةةةةةواف  ا كةةةةةا  الج يمةةةةة  حتةةةةة  تثبةةةةة  مسةةةةة ولي  الجةةةةةان    والعقوبةةةةة  جةةةةة ا  لةةةةة  طةةةةةاب  

جنةةةةائ    وذلةةةةك تميةةةة  عةةةة  الج ائيةةةةا  القانونيةةةة  اال ةةةة   التةةةة  لةةةةي  لهةةةةا هةةةةذا الطةةةةاب  

منصةةةةةةةةو    مثةةةةةةةة  التعةةةةةةةةوي  المةةةةةةةة ن  والجةةةةةةةة ا  اال ا   وكةةةةةةةةذلك كعقوبةةةةةةةة  غيةةةةةةةة  

عليهةةةةةا فةةةةة  القةةةةةانو  وهةةةةةذا مةةةةةا اكةةةةة   قةةةةةانو  العقوبةةةةةا  الع اقةةةةة  للج يمةةةةة  وال عقوبةةةةة  

 (3). اال بن    او توقي  عقوب  ت ي  ع  الح  االقص  

والعقوبةةةةة  كجةةةةة ا  لهةةةةةا  و  ت بةةةةةو  فةةةةة  المجتمةةةةة  هةةةةةو تحقيةةةةة  مصةةةةةلح  عةةةةة          

وقيةةةةة  ط يةةةةة  مكافحةةةةة  االجةةةةة ا    ومةةةةة  ثةةةةة  كةةةةةا  المجتمةةةةة  وحةةةةة   الحةةةةة  المطالبةةةةة  بت

حيةةةةةة  لمةةةةةةا كانةةةةةة  العقةةةةةةا  لةةةةةةذلك تسةةةةةةم  الةةةةةة عو  الجنائيةةةةةة  بالةةةةةة عو  العموميةةةةةة    

العقوبةةةة  جةةةة ا  يقةةةة    الشةةةةةا   يةةةةن  فةةةة  القةةةةانو  وكةةةةةا  القاضةةةة  هةةةةو المتةةةةو ط بةةةةة  

تطبيةةةةةة  القةةةةةةواني    فأنةةةةةة  ال توقةةةةةة  عقوبةةةةةة  اال بحكةةةةةة  قضةةةةةةائ    وعليةةةةةة  ا  كةةةةةة  مةةةةةة  

ئيةةةةةة  يقةةةةةةو  بالةةةةةة و  المشةةةةةة   والقاضةةةةةة  وغيةةةةةة ه  مةةةةةة  المعنةةةةةةي  بةةةةةةأم  الع الةةةةةة  الجنا

المنةةةةةاط بةةةةة  فةةةةة  مجةةةةةا  تع يةةةةة  او تطبيقهةةةةةا باعتبةةةةةا   ممةةةةةث  للهيةةةةةأ  االجتماعيةةةةة  وتائبةةةةةا 

عنهةةةةا فةةةةة  اقتضةةةةةا  حقهةةةةا فةةةةة  عقةةةةةا  الجةةةةان  وكةةةةة  مةةةةة  ي ةةةة   عةةةةة  القةةةةةانو  ولةةةةةي  

 (4). يوصف  ممث  ل  مصلحت  ال اص 
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 المطلب الثاني

 خصائص العقوبة واهدافها

بعةةةةةة  ا  بينةةةةةةا مفهةةةةةةو  العقوبةةةةةة  فةةةةةة  المطلةةةةةة  االو  البةةةةةة  مةةةةةة  بيةةةةةةا   صةةةةةةائ        

  -واه ا  العقوب  وذلك فيما يل  :

للعقوبةةةةةةةةة   صةةةةةةةةةائ  تمي هةةةةةةةةةا عةةةةةةةةة  غي هةةةةةةةةةا مةةةةةةةةة   -اوال /  صةةةةةةةةةائ  العقوبةةةةةةةةة  :

 االج ا ا  القانوني  اال    وه  ما يل  

وتعةةةة  مةةةة  اهةةةة  المبةةةةا ه التةةةة  ي تكةةةة  عليهةةةةا قةةةةانو  العقوبةةةةا   -ش صةةةةي  العقوبةةةة  : -1

الع اقةةة  هةةةو المبةةة ا الةةةذ  يقةةة   ا  المسةةة ولي  الجنائيةةة  هةةة  مسةةة ولي  ش صةةةي    ا  ا  

العقوبةةةة  ش صةةةةي  بمعنةةةة  انةةةة  ال يجةةةةو  ا  تنفةةةةذ العقوبةةةة  علةةةة  شةةةة   عةةةة  ج يمةةةة   

فةةة  مةةة  ان لهةةةا القضةةةا  عليةةة  وال ا تكبهةةةا غيةةة   وا يةةة  فيهةةةا   فهةةة  ال تنفةةةذ االعلةةة  ن

 (1). تصي  غي   مهما كان  الصل  الت  ت تبط ب  

توجةة  بشةة عي  العقوبةة  انهةةا ال تقةة  االبعةة  الةةن  عليهةةا فةة  القةةانو   -شةة عي  العقوبةة  : -2

عليهةةةا  شةةةأنها شةةةأ  الج يمةةة    فالمشةةة   وحةةة   هةةةو الةةةذ  يملةةةك بيةةةا  المفعةةةا  المعاقةةة 

م تكبيهةةةةا   ولهةةةةذ  النصةةةةو  القانونيةةةة  يتحةةةة   وتح يةةةة  العقوبةةةةا  التةةةة  توقةةةة  علةةةة  

سةةةلطا  القاضةةة  فهةةةو ال يسةةةتطي  ا  يقةةة   عقوبةةة  لفعةةة  لةةة  يةةة   نةةة  بالعقةةةا  عليةةة    

وعليةةة  فةةةأ   (2).وال ا  يوقةةة  عقوبةةة  غيةةة  مةةةا نةةة  عليةةة    وفةةة  الحةةة و  المبنيةةة  قانونةةةا 

  -القاض  يلت   بما يل  :

للجةةةةةة ائ  فةةةةةة  النصةةةةةةو   علةةةةةة  القاضةةةةةة  ا  يلتةةةةةة   بالعقوبةةةةةةا  المقةةةةةة    قانونةةةةةةا - ا

  (3)العقابي  الت  نص  عليها نوعا ومق ا ا .

 .اذا كان  اصل  للمته   ا  يتمت  تطبي  احكا  قانو  العقوبا  بأث   جع  اال -  

ال يجةةةو  للقاضةةة  الجنةةةائ  اسةةةت  ا  القيةةةا  فةةة  تقةةة ي  العقوبةةةا    فضةةة  عةةة  وجةةةو   -  

  (4)تفسي  قواع  قانو  العقوبا   تفسي ا اضيقا .

ويقصةةة  بةةةذلك ا  تكةةةو  العقوبةةة  عامةةة  ا  يقةةة    بالنسةةةب  لجميةةة   -عموميةةة  العقوبةةة  : -3

 و  تف يةة  بيةةةنه  تبعةةا لم اكةةة ه  االجتماعيةة  وذلةةةك تطبيقةةا لمبةةة ا المسةةاوا  بةةةي  الجميةةة  

 (5)اما  القانو    وال يعن  مب ا عمومي  العقوب  .
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قوبتهةةةةةةا انةةةةةة  يجةةةةةة  ا  يوقةةةةةة  علةةةةةة  كةةةةةة  م تكةةةةةة  ج يمةةةةةة  مةةةةةة  نةةةةةةو  معةةةةةةي  ع       

بعينهةةةةةا ال ت تلةةةةة  فةةةةة  نوعهةةةةةا وال فةةةةة  مقةةةةة ا ها    ذلةةةةةك يةةةةة    الةةةةة  الظلةةةةة  وانتقةةةةةا  

المسةةةةةةةاوا    لةةةةةةةذلك  ةةةةةةةو  المشةةةةةةة   القاضةةةةةةة  سةةةةةةةلط  تق يةةةةةةة  العقوبةةةةةةة  حيةةةةةةة  يعمةةةةةةة  

سةةةةةلطت  فةةةةة  تق يةةةةة  العقوبةةةةة  فةةةةة  كةةةةة  حالةةةةة  تطةةةةة ح عليةةةةة  حسةةةةة  قصةةةةة  الجةةةةةان  مةةةةة  

ضةةةةةةم  هةةةةةةذا الفعةةةةةة  او   جةةةةةة   طتةةةةةة  وظةةةةةة و  م بسةةةةةةا  ا تكةةةةةةا  الج يمةةةةةة  وال يت

التق يةةةة    وجةةةةا علةةةة  مبةةةة ا المسةةةةاوا  فةةةة  العقوبةةةة  مةةةةا  امةةةة  العقوبةةةة  مقةةةة    للجميةةةة  

 (1)عل  السوا  مهما ا تلف  م اك ه  االجتماعي  .

ويقصةةةةةة  بةةةةة  تح يةةةةةة  العقوبةةةةةة  تبعةةةةةا لظةةةةةة و  الجةةةةةةان  الواقعيةةةةةة   -تق يةةةةة  العقوبةةةةةة  : -4

 سةةةةةوا  فيهةةةةةا مةةةةةا يتصةةةةةاع  بظةةةةة و  وم بسةةةةةا  ا تكةةةةةا  الج يمةةةةة    او مةةةةةا يتصةةةةة 

منهةةةةةا بشةةةةة   الجةةةةةان  ومةةةةة    طو تةةةةة  االج اميةةةةة  ويمكةةةةة  التمييةةةةة  بةةةةةي  ث ثةةةةة  

   - ي  العقاب  :قم  انوا  الت

هةةةةةو ذلةةةةةك الةةةةةذ  يتةةةةةوال  المشةةةةة   نفسةةةةة  عنةةةةة  تح يةةةةة  وتق يةةةةة   -التق يةةةةة  التشةةةةة يع : - ا

عقوبةةةةةا  متنوعةةةةة  للج يمةةةةة  ا ةةةةة ا فةةةةة  اعتبةةةةةا   حيةةةةة  فيهةةةةةا وظةةةةة و  فاعلهةةةةةا او 

ق يةةةةةة  هةةةةةةو ا  يحةةةةةة   للج يمةةةةةة  عقوبةةةةةة  المسةةةةةة و  عنهةةةةةةا   ومةةةةةة  مظةةةةةةاه  هةةةةةةذا الت

ذا  حةةةةة  ا نةةةةةة  وحةةةةةة  اقصةةةةة    وكةةةةةةذلك ت يةةةةةة  الظةةةةة و  المشةةةةةة    فةةةةةة  سةةةةةةوا  ا  

كانةةةةة  ظ وفةةةةةا ما يةةةةة  مثةةةةة  اسةةةةةت  ا  المةةةةةا   السةةةةةام  فةةةةة  القتةةةةة  او ش صةةةةةي  مثةةةةة  

سةةةةةب  االصةةةةة ا  فةةةةة  ج يمةةةةة  القتةةةةة    وكةةةةةذلك مةةةةة  المظةةةةةاه  ايضةةةةةا تبنةةةةة  المشةةةةة   

وتق يةةةةةة  معاملةةةةةة   اصةةةةةة  ل حةةةةةة ا  نظةةةةةةا  االعةةةةةةذا  القانونيةةةةةة  الم ففةةةةةة  للعقةةةةةةا  

   الجاني  .

المشةةةةةة   عقوبةةةةةة  الج يمةةةةةة  بحةةةةةة ي  اقصةةةةةة  بعةةةةةة  ا  يحةةةةةة    -التق يةةةةةة  القضةةةةةةائ  : -  

وا نةةةةة  يتةةةةة ك للقاضةةةةة  اعمةةةةةا  سةةةةةلطت  فةةةةة  تق يةةةةة  العقوبةةةةة  بةةةةةي  هةةةةةذي  الحةةةةة ي  

ا ةةةةةذا فةةةةة  االعتبةةةةةا  الظةةةةة و  ال اصةةةةة  با تكةةةةةا  الج يمةةةةة  مةةةةة  حيةةةةة  جسةةةةةامتها 

ق يةةةةةة  هةةةةةةو ا  يتةةةةةة ك المشةةةةةة   للقاضةةةةةة  و طةةةةةةو   الجةةةةةةان  ومةةةةةة  صةةةةةةو  هةةةةةةذا الت

ال يةةةةةةا  بةةةةةةي  عقةةةةةةوبتي  الحةةةةةةب  او الغ امةةةةةة  او الحكةةةةةة  بالعقوبةةةةةة  االصةةةةةة حي  مةةةةةة  

 (2)النفاذ او ايقا  التنفيذ اذا توف   ش وط  .
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هةةةةةةةو الةةةةةةةذ  تقةةةةةةةو  بةةةةةةة  اال ا   العقابيةةةةةةة  القائمةةةةةةة  علةةةةةةة  تنفيةةةةةةةذ  -التق يةةةةةةة  اال ا   : -  

العقوبةةةةةة  مةةةةةة   و  ال جةةةةةةو  الةةةةةة  السةةةةةةلط  القضةةةةةةائي  ويهةةةةةة   مةةةةةة  هةةةةةةذا التق يةةةةةة  

الةةةةةة  اصةةةةةة ح حةةةةةةا  المجةةةةةة     وذلةةةةةةك بفحةةةةةة  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  بعقوبةةةةةة  سةةةةةةالب  

 تبعةةةةةةا لنتيجةةةةةة  الفحةةةةةة  للح يةةةةةة  فحصةةةةةةا طبيةةةةةةا او نفسةةةةةةيا واجتماعيةةةةةةا   وإ ضةةةةةةاع  

لمةةةةةةةا ي ئمةةةةةةة  مةةةةةةة  المعاملةةةةةةة  فةةةةةةة  الم سسةةةةةةة  العقابيةةةةةةة  ومةةةةةةة  مظةةةةةةةاه   التق يةةةةةةة  

االفةةةةةة ا  الشةةةةةة ط  عةةةةةة  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  اذا اسةةةةةةتوف  مةةةةةة   معينةةةةةة  اال ا   جةةةةةةوا  

مةةةة  العقوبةةةة  المحكةةةةو  بمةةةةا عليةةةة  اذا وجةةةة  مةةةةا يةةةة عو الةةةة  الثقةةةة  فةةةة  انةةةة  لةةةة  يعةةةةو  

 (1). ال  سلوك ط ي  الج يم  م   ا    

  بهةةةةةةا ا  السةةةةةةلط  القضةةةةةةائي  هةةةةةة  الم تصةةةةةة  بتوقيةةةةةة  يقصةةةةةة -قضةةةةةةائي  العقوبةةةةةة  :  -5

العقوبةةةةةةا  الجنائيةةةةةة    حيةةةةةة  ال يمتلةةةةةةك هةةةةةةذا اال تصةةةةةةا  سةةةةةةلطا  الشةةةةةة ط  فةةةةةةأ  

قضةةةةائي  العقوبةةةة  تعةةةة  اهةةةة  مةةةةا يمي هةةةةا عةةةة  غي هةةةةا   فالج ائيةةةةا  التأ يبيةةةة  يمكةةةة  

ا  توقعهةةةةةةا السةةةةةةلطا  اال ا يةةةةةة  علةةةةةة  م تكةةةةةة  ال طةةةةةةأ التةةةةةةأ يب  او التعةةةةةةوي  لةةةةةة  

الضةةةةةةة   و المضةةةةةةة و    امةةةةةةةا العقوبةةةةةةة  التفةةةةةةةا  بةةةةةةةي  محةةةةةةة   يمكةةةةةةة  ا  يقةةةةةةة  با

باعتبا هةةةةةةا جةةةةةة ا  جنةةةةةةائ   طيةةةةةة  فةةةةةةأ  القضةةةةةةا  وحةةةةةة   هةةةةةةو الةةةةةةذ  يملةةةةةةك حةةةةةة  

  ( 2). توقيعها 

لتح يةةةةة  اهةةةةة ا  العقوبةةةةة  اهميةةةةة  فةةةةة  العلةةةةةو  الجنائيةةةةة  كافةةةةة   -اهةةةةة ا  العقوبةةةةة  : ثانيةةةةةا /

  ال  مةةةةة  وت جةةةةة  هةةةةةذ  االهميةةةةة  الةةةةة  ا  علةةةةة  العقةةةةةا  هةةةةةو السةةةةةبي  لتح يةةةةة  االسةةةةةالي

 لتنفيذ العقوبا  لذا يج  ا  يثب  هذ  االه ا  .

الج يمةةةةة  اعتةةةةة ا  علةةةةة  الغيةةةةة  سةةةةةوا  فةةةةة  جسةةةةة   او فةةةةة  مالةةةةة  او  -تحقيةةةةة  الع الةةةةة : -1

فةةةةةة  ح يتةةةةةة  او غيةةةةةة  ذلةةةةةةك مةةةةةة  االضةةةةةة ا  التةةةةةة  يمكةةةةةة  ا  تلحةةةةةة  با شةةةةةة ا  

نتيجةةةةة  هةةةةةذا االعتةةةةة ا  ومةةةةة  الع الةةةةة  ا  ي قةةةةة  او يعاقةةةةة  الشةةةةة   الجةةةةةان  عةةةةة  

لتةةةةة  ا تكبهةةةةةا فلةةةةةي  مةةةة  الع الةةةةة  تةةةةة ك المجةةةةة   يفعةةةة  مةةةةةا يشةةةةةا  ويقةةةةة  الج يمةةةة  ا

القةةةةةانو  والنةةةةةةا  متفةةةةةة جي  فتحقيقةةةةةا للع الةةةةةة  يجةةةةةة  معاقبةةةةة  المجةةةةةة   عةةةةةة   طئةةةةةة  

الةةةةةذ  ا تكبةةةةة  فعقةةةةةا  المجةةةةة   علةةةةة  محةةةةةو هةةةةةذا االعتةةةةة ا  الم تكةةةةة  وذلةةةةةك فةةةةة  

 (3) -شقي  :
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الشةةةةةةةعو  الةةةةةةةذ  االجتمةةةةةةةاع  ت ضةةةةةةة  بةةةةةةةأ  تقيةةةةةةة  الع الةةةةةةة  قيمةةةةةةة  اعتبا هةةةةةةةا  -االو  :

سةةةةةل  وهةةةةةذ  الوظيفةةةةة  تقةةةةةو  علةةةةة  فكةةةةة   المفاضةةةةة   الموضةةةةةوعي  باعتبا هةةةةةا الوسةةةةةيل  

 1)ال  التوا   القانون  .

فةةةةةةا  هةةةةةةذ  الوظيفةةةةةة  تكفةةةةةة  ا ضةةةةةةا  شةةةةةةعو  اجتمةةةةةةاع  يتةةةةةةأذ  بالج يمةةةةةة   -الثةةةةةةان  :

 ( 2)ويتطل  االشبا  ف  صو   العقوب  . 

مةةةةةة  تطبيةةةةةة   ويقصةةةةةة  بةةةةةةال    ال ةةةةةةا  هةةةةةةو تحقيةةةةةة  ال ةةةةةةو  -الةةةةةة    ال ةةةةةةا  : -2

عةةةةة  والجةةةةة   لكةةةةة  مةةةةة  العقوبةةةةة  المطبقةةةةة  فةةةةة  قلةةةةةو  افةةةةة ا  المجتمةةةةة  وايقةةةةةا  ال 

الةةةةة    ال ةةةةةا  تقةةةةة       تسةةةةةو  لةةةةة  نفسةةةةة  ا تكةةةةةا  مةةةةةا ا تكبةةةةة  المحكةةةةةو  عليةةةةة 

فك تةةةةةةة  علةةةةةةة  مواجهةةةةةةة  الةةةةةةة واف  االج اميةةةةةةة  بةةةةةةةأ    مضةةةةةةةا   ل جةةةةةةة ا  حتةةةةةةة  

  تتةةةةةةوا   معهةةةةةةا او ت جةةةةةة  عليهةةةةةةا فةةةةةة  تتولةةةةةة  ج يمةةةةةة    لةةةةةة    ال ةةةةةةا  اهميةةةةةة

اساسةةةةةي    وذلةةةةةك ا  الةةةةة واف  االج اميةةةةة  تتةةةةةواف  لةةةةة   اغلةةةةة  النةةةةةا  وهةةةةة  بقايةةةةةا 

االو  اهةةةةة   لإلنسةةةةةا وكانةةةةة   لإلنسةةةةةا نةةةةةوا   نفسةةةةةي  تشةةةةةي  مةةةةة  الطبقةةةةة  الب نيةةةةة  

اسةةةةلحت  فةةةة  اجتيةةةةا  ط يقةةةة  العسةةةةي  الةةةة  اتبةةةةا  حاجتةةةة  وكانةةةة  مةةةة  هةةةةذ  الوجهةةةة  

غيةةةةة  حاجةةةةة   ذا  تقةةةةة  لةةةةة  واذا كانةةةةة  الم ينةةةةة  قةةةةة  جعلةةةةة  االنسةةةةةا  الحةةةةة ي  فةةةةة 

ينتمةةةةةةة  وجو هةةةةةةةا   وهةةةةةةةذ  الةةةةةةة واف  ت لةةةةةةة  فةةةةةةة  مشةةةةةةة وع  اليهةةةةةةةا فةةةةةةةا  ذلةةةةةةةك ال 

المجتمةةةةةة  اج امةةةةةةا كامنةةةةةةا والتطةةةةةةو  العةةةةةةا   لهةةةةةةذا النةةةةةةو  مةةةةةة  االجةةةةةة ا  هةةةةةةو ا  

يتحةةةةةو  الةةةةة  اجةةةةة ا  فعةةةةة    والعقوبةةةةة  هةةةةة  الحائةةةةة   و  هةةةةةذا التحةةةةةو  ولهةةةةةا مةةةةة  

 (3)  و  اجتماع  اساس  . هذ  الواجه 
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 المبحث الثاني

 شخصية العقوبات 

يقصةةةةةةة  بمبةةةةةةة ا ش صةةةةةةةي  العقوبةةةةةةة  ا  ال تصةةةةةةةي  العقوبةةةةةةة  غيةةةةةةة  اجةةةةةةةان  الةةةةةةةذ        

تثبةةةةة  مسةةةةة وليت  عةةةةة  الج يمةةةةة   و  غيةةةةة   مةةةةة  النةةةةةا  وتجلةةةةة  اهميةةةةة  هةةةةةذا المبةةةةة ا 

فةةةةة  مجةةةةةا  العقوبةةةةةا  االصةةةةةلي  بوجةةةةة   ةةةةةا  و هميةةةةة  هةةةةةذا المبةةةةة ا فقةةةةة  نصةةةةة  عليةةةةة  

يمةةةةةة  فةةةةةة  اضةةةةةةي  نطةةةةةةا  اغلةةةةةة  ال سةةةةةةاتي  حفظةةةةةةا علةةةةةة  ح يةةةةةةا  وحصةةةةةة  اثةةةةةةا  الج 

علةةةةة  المبةةةةة ا فةةةةة  المةةةةةا    2005ممكةةةةة  حيةةةةة  نةةةةة  ال سةةةةةتو  الع اقةةةةة  الصةةةةةا   سةةةةةن  

(19/8 . ) 

 المطب االول

 شخصية العقوبات البدنية   

ا  مةةةةة  الصةةةةةو  االساسةةةةةي  للعقوبةةةةةا  الب نيةةةةة  هةةةةة  عقوبةةةةة  االعةةةةة ا  والةةةةة  جانبهةةةةةا      

  -عقوبا  ا    :

بوصةةةةةةف  عقوبةةةةةة  جنائيةةةةةة  استئصةةةةةةالي  وهةةةةةةو شةةةةةةن  المحكةةةةةةو   -:اوال / ماهيةةةةةةة اال ةةةةةةدام 

  (1)( م  قانو  العقوبا  الع اق  .86الما   )علي  حت  المو  

ا هةةةةةةا   "وذهةةةةةة  الفقةةةةةة  الجنةةةةةةائ  فةةةةةة  تع يفةةةةةة  لهةةةةةةذ  العقوبةةةةةة  اذ ع فهةةةةةةا بانهةةةةةةا      

 "وكمةةةةةةا تعةةةةةة   بانهةةةةةةا  (2). " وح المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  بالط يقةةةةةة  التةةةةةة  يحةةةةةة  ها القةةةةةةانو  

 (3)."لمج   بسلب  حق  ف  الحيا  ا ها   وح ا

وفةةةة  القةةةةانو  المصةةةة   لةةةة  يعةةةة   االعةةةة ا  انمةةةةا اكتفةةةة  بةةةةالن  علةةةة  انةةةة  كةةةة        

ولةةةةةة  يعةةةةةة   قةةةةةةانو  العقوبةةةةةةا  اللبنةةةةةةان   قةةةةةة   (4). محكةةةةةةو  عليةةةةةة  باإلعةةةةةة ا  يشةةةةةةن  

 ( .37/1عقوب  االع ا  فقط ح  ها ف  الما   ) 1943( لسن  340)

      

                                                           

 .   387القس  العا    العاتك   القاه       . ف    عب  ال  ا  الح يث    ش ح قانو  العقوبا   1-

  الناشة  للصةناع   2 . عل  حسي  ال ل  و .   . سطا  الشاو    المبا ه العام  فة  قةانو  العقوبةا    ط 2-

 . 416    2010الكت    القاه     

  238    1985   . فو ي  عب  الستا    مبا ه عل  االج ا  والعقا     ا  النهض  الع بي    القاه     3-

 . 1937لسن   58م  قانو  العقوبا  المص    ق   13ن  الما   :  انظ  -4
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ال يسةةةةةتقي  مةةةةة  الحقةةةةةائ  العلميةةةةة  والشةةةةة عي  وتةةةةة   ا  تع يةةةةة  عقوبةةةةة  االعةةةةة ا        

 (1).  االنسةةةةةةةةا  عةةةةةةةة  جسةةةةةةةة   فحسةةةةةةةة   والمنطقيةةةةةةةة    فةةةةةةةةالمو  هةةةةةةةةو فصةةةةةةةة   وح 

وعةةةة و  علةةةة  ذلةةةةك فأنهةةةةا تعةةةة  عقوبةةةة  غيةةةة   ا عةةةة  حيةةةة  لةةةة  يثبةةةة  ان فةةةةا  معةةةة   

ك ا تكةةةةا  الج يمةةةة  فةةةة  البلةةةة ا  التةةةة  تطبةةةة  هةةةةذ  العقوبةةةة  بةةةة  علةةةة  العكةةةة  مةةةة  ذلةةةة

  (2). لوحظ ا  يا  نسب  الج ائ  ف  هذ  البل ا  عنها ف  البل ا  الت  الفتها 

ليسةةةةةةة  عقوبةةةةةةة  االعةةةةةةة ا  العقوبةةةةةةة   -: ثانيةةةةةةةا / شخصةةةةةةةية العقوبةةةةةةةات البدنيةةةةةةةة االخةةةةةةة  

الب نيةةةةة  الوحيةةةةة   بةةةةة  وجةةةةة   الةةةةة  جانبهةةةةةا عقوبةةةةةا  ب نيةةةةة  ا ةةةةة   لعةةةةة  عقوبةةةةة  الجلةةةةة  

والتةةةةةةةة ا  هنةةةةةةةةاك تطبيقةةةةةةةةا  فةةةةةةةة  بعةةةةةةةة  الةةةةةةةة و  وكةةةةةةةةذلك  (3).  وعقوبةةةةةةةة  القطةةةةةةةة  

تطبيقاتهةةةةةا فةةةةة  الشةةةةة يع  االسةةةةة مي  فقةةةةة  كانةةةةة  هةةةةةذ  العقوبةةةةة  مع وفةةةةة  فةةةةة  القةةةةةانو  

االنكليةةةةةة   وبعةةةةةة  القةةةةةةواني  االم يكيةةةةةة  وقةةةةةة  كةةةةةةا  للتيةةةةةةا  االصةةةةةة ح  الةةةةةةذ  سةةةةةةا  

ا  العقلةةةةة  لعقوبةةةةة  الجلةةةةة  فةةةةة  غةةةةةالةةةةةنظ  العقابيةةةةة  فةةةةة  القةةةةة   التاسةةةةة  اثةةةةة  بةةةةةالة فةةةةة  االل

كمةةةةة  المتحةةةةة   اال ا  النقةةةةةاع حةةةةةو  امكانيةةةةة  اعةةةةةا   تطبيقهةةةةةا كةةةةةا  محةةةةة  ل هتمةةةةةا  المح

   ( 4). ف  الحق  ال مني  ال حق  

اذ ا  هةةةذ  العقوبةةة  كانةةة  تطةةةا  البةةةالغي  مةةة  م تكبةةة  جةةة ائ  السةةة ق  مةةة  العنةةة  امةةةا       

وقةة م  )كةةا وك (  باسةة شةةكل  لجنةة  سةةمي   1937االحةة ا  فةة  تفةة   بحقهةة  وفةة  عةةا  

 ي هةةةا بشةةةأ  اعةةةا   العقوبةةةا  الب نيةةة  بعةةة  مناقشةةة  الموضةةةو  مناقشةةة  مستفيضةةة  وقةةة  قةةة   تق

التق يةةة  توصةةةي  مفا هةةةا  ضةةة و   الغةةةا  العقوبةةةا  الب نيةةة  وال سةةةيما عقوبةةة  الجلةةة  المقةةة    

  ( 5) . ل ح ا  وكذلك للمج مي  البالغي 
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السةةةةج  ففةةةة  هةةةةذ  فيمةةةةا عةةةة ا حالةةةة  بعةةةة  الجةةةة ائ  التةةةة  ي تكبهةةةةا السةةةةجنا   ا ةةةة       

الحالةةةةة  يكةةةةةو  فةةةةة   العقوبةةةةة  الجةةةةة  ضةةةةة و يا لتحقيةةةةة  الةةةةة    ولةةةةة  تجةةةةة  توصةةةةةيا  

الغيةةةةةة  العقوبةةةةةةا  الب نيةةةةةة  للمجةةةةةة مي   1948هةةةةةةذ  اللجنةةةةةة  اذانةةةةةةا صةةةةةةاغي  وفةةةةةة  عةةةةةةا  

الكبةةةةةا  واالحةةةةة ا  وابقةةةةة  عليهةةةةةا لج يمةةةةة  العصةةةةةيا  ال طيةةةةة  الةةةةةذ  ي تكبةةةةة  السةةةةةجنا  

   (1) .  ا   السج 

  مةةةةة  ي يةةةةة  هةةةةةذ  العقوبةةةةة  لمةةةةةا تتضةةةةةمن  مةةةةة   جةةةةة  يجعلهةةةةةا وهنةةةةةاك مةةةةة  الفقهةةةةةا      

عقوبةةةةة  لةةةةةبع  النمةةةةةاذ  االج اميةةةةة  كاالعتةةةةة ا  علةةةةة  الشةةةةة   وااليةةةةةذا  البةةةةة ن  الةةةةةذ  

ي افقةةةةةة  العنةةةةةة  الشةةةةةة ي  والوحشةةةةةةي    وكةةةةةةذلك جةةةةةة ائ  السةةةةةة ق  المتف قةةةةةة  بعنةةةةةة  ومةةةةةةا 

 (2). ال  ذلك 
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 المطلب الثاني 

 والماليةشخصية العقوبات السالبة للح ية 

تعةةةةة  ش صةةةةةي  العقوبةةةةةا  الماليةةةةة  والسةةةةةالب  للح يةةةةة  مةةةةة  العقوبةةةةةا  التةةةةة  نةةةةة        

والغايةةةةةةة  منهةةةةةةةا تحقيةةةةةةة  الةةةةةةة     1969لسةةةةةةةن   111عليهةةةةةةةا القةةةةةةةانو  الع اقةةةةةةة   قةةةةةةة  

الش صةةةةة  والعةةةةةا  مةةةةةا منةةةةة  العةةةةةو   الةةةةة  االجةةةةة ا  وهةةةةة  مةةةةة  الةةةةةذ  اف  هةةةةةا العصةةةةة  

 الح ي  م  اج  تحقي  الطمأنين  للمجتم  .

 الف ع االول / شخصية العقوبات السالبة للح ية 

وتعةةةةةة   لغةةةةةة  فتعنةةةةةة  كلمةةةةةة  سةةةةةةالب  سةةةةةةلب   -ماهيةةةةةة  العقوبةةةةةةا  السةةةةةةالب  للح يةةةةةة : /اوال 

  (1). الشةةةةة     يسةةةةةلب  سةةةةةلبا ا  ا ةةةةةذ  مةةةةة  غيةةةةة   قهةةةةة ا وانت اعةةةةة  مةةةةة  غيةةةةة   قهةةةةة ا 

ونفةةةة  القةةةة    علةةةةة  االعتيةةةةا  بالتصةةةة   علةةةةة   امةةةةا كلمةةةة  الح يةةةةة  فهةةةة  مةةةة  ح يحةةةةة 

  (2).    اال ا

تلةةةةةةك العقوبةةةةةة  التةةةةةة  تتقةةةةةة    "فتعنةةةةةة  العقوبةةةةةة  السةةةةةةالب  للح يةةةةةة  امةةةةةةا اصةةةةةةط حا      

بحكةةةةةة  ج ائةةةةةة  والتةةةةةة  يت تةةةةةة  عليهةةةةةةا ح مةةةةةةا  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  مةةةةةة  ح يتةةةةةة  وذلةةةةةةك 

ب ي اعةةةةةةة  فةةةةةةة  احةةةةةةة   الم سسةةةةةةةا  االصةةةةةةة حي  وفقةةةةةةةا للحكةةةةةةة  الصةةةةةةةا   بحقةةةةةةة  مةةةةةةة  

  (3) . " واص ح  ضوع  للنظا  المطب  ف  تلك الم سس  م  اج  تأهيل  

السةةةج  والحةةةب   1969لسةةةن   111وقةةة  عةةة   قةةةانو  العقوبةةةا  الع اقةةة  النافةةةذ  قةةة       

هةةةو ايةةة ا   "السةةةج  (  87لب  للح يةةة  اذ ع فةةة  المةةةا   )بوصةةةفهما صةةةو ت  العقوبةةة  السةةةا

المحكةةةو  عليةةة  فةةة  احةةة   المنشةةةا  العقابيةةة  الم صصةةة  قانونةةةا لهةةةذا الغةةة   لمةةة   عشةةة ي  

ا والمةة   المبينةة  فةة  الحكةة  ا  كةةا  م قتةةا ومةة   السةةج  الم قةة  اكثةة  مةة  سةةن  ا  كةةا  م بةة 

 مةة  سةةنوا  الةة   مةة  عشةة   سةةن  مةةال  يةةن  نةة  القةةانو  علةة   ةة   ذلةةك وال ي يةة  

مجمةةو  مةة   العقوبةةا  السةةالب  للح يةة  علةة   مةة  وعشةة ي  سةةن  فةة  جميةة  االحةةوا  واذا 

لمحكةةةو  عليةة  بالسةةةج  الم بةةة  او القةةةانو  لفةةظ السةةةج  عةة  ذلةةةك سةةجنا م قتةةةا ويكلةة  ااطلةة  

  (4). "الم ق  بأ ا  االعما  المق    ف  قانو  المنشآ  العقابي  

                                                           

 . 471    1955اب  منظو    لسا  الع     المجل  االو    بي و     -1

 . 124    17لوي  معلو  االيسوع    المنج      -2

 .  64    1975 . ا و غا  الذهب    مبا ه عل  العقا    ال ا  الوطني    بنغا      3-
 . 1969لسن   111( قانو  العقوبا  الع اق  النافذ  ق  87ن  الما   ):  انظ  -4
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هةةةةةةو ايةةةةةة ا  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  فةةةةةة  احةةةةةة    "السةةةةةةج  ( 88كمةةةةةةا ع فةةةةةة  المةةةةةةا   )     

المنشةةةةةآ  العقابيةةةةة  الم صصةةةةة  قانونةةةةةا لهةةةةةذ  الغةةةةة   المةةةةة   المقةةةةة    فةةةةة  الحكةةةةة  وال 

تقةةةة  م تةةةة  عةةةة  ث ثةةةة  شةةةةهو  وال ت يةةةة  عةةةة   مةةةة  سةةةةنوا  ولةةةة  يةةةةن  القةةةةانو  علةةةة  

 ةةةةة   ذلةةةةةك وعلةةةةة  المحكمةةةةة  ا  تحكةةةةة  بةةةةةالحب  الشةةةةة ي  كلمةةةةةا كانةةةةة  مةةةةة   المحكةةةةةو  

 (1) . "االعما  المق    قانونا لمنشئا  العقابي  علي  بالحب  الش ي  بأ ا  

الحةةةةةةةةب  البسةةةةةةةةيط هةةةةةةةةو ايةةةةةةةة ا   "( 89و صةةةةةةةة  المشةةةةةةةة   الع اقةةةةةةةة  المةةةةةةةةا   )     

لهةةةةةةذا الغةةةةةة   المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  فةةةةةة  احةةةةةة   المنشةةةةةةآ  العقابيةةةةةة  الم صصةةةةةة  قانونةةةةةةا 

المةةةةة   المقةةةةة    فةةةةة  الحكةةةةةة  وال تقةةةةة  م تةةةةة  عةةةةة  ا بعةةةةةة  وعشةةةةة ي  سةةةةةاع  وال ت يةةةةةة  

ن  القةةةةةانو  علةةةةة   ةةةةة   ذلةةةةةك وال يكلةةةةة  المحكةةةةةو  عليةةةةة  يةةةةة عةةةةة  سةةةةةن  واحةةةةة   مةةةةةال 

 (2). "بأ ا  عم  ما 

ا  العقوبةةةةةةةا  السةةةةةةةالب  للح يةةةةةةة  هةةةةةةة   -ثانيةةةةةةةا / انةةةةةةةوا  العقوبةةةةةةةا  السةةةةةةةالب  للح يةةةةةةة  :

 متنوع  وكثي   سو  ننظ  اليها بأنواعها .

عقوبةةةةةةةا  ا  السةةةةةةةج  هةةةةةةةو ايةةةةةةة ا  المحكةةةةةةةو   "( 87المةةةةةةةا   ) تةةةةةةةن  -السةةةةةةةجي  : - ا

عليةةةةة  فةةةةة  احةةةةة   اقسةةةةةا  االصةةةةة ح االجتمةةةةةاع  الم صصةةةةة  قانونةةةةةا لهةةةةةذا الغةةةةة   

 "م تةةةةة  عشةةةةة ي  سةةةةةن  ا  كةةةةةا  م بةةةةة ا والمةةةةة   المبينةةةةة  فةةةةة  الحكةةةةة  ا  كةةةةةا  م قتةةةةةا 

جةةةةةوه   ( عقوبةةةةةا  ويعنةةةةة  هةةةةةذا ا  السةةةةةج  عقوبةةةةة  جنايةةةةة  عا يةةةةة  وسياسةةةةةي  87)

ي  سةةةةن  ا  كةةةةا  م بةةةة ا او مةةةة   ت يةةةة  عةةةة  سةةةةل  ح يةةةة  المحكةةةةو  عليةةةة  مةةةة   عشةةةة 

 مةةةةة  سةةةةةنوا  وحةةةةة ها االقصةةةةة   مسةةةةة  عشةةةةة  سةةةةةن  ا  كةةةةةا  م قتةةةةةا مةةةةةال  يةةةةةن  

القةةةةةانو  علةةةةة   ةةةةة   ذلةةةةةك واذ اطلةةةةة  الةةةةةن  القةةةةةانون  لفةةةةةظ سةةةةةجي  عةةةةة ا ذلةةةةةك 

سةةةةةجنا م قتةةةةةا فةةةةةأذا حةةةةة   ا  تةةةةةو ط الجةةةةةان  با تكةةةةةا  جةةةةة ائ  وحكةةةةة  عليةةةةة  نتيجةةةةة  

 (3)قب  .لذلك بالسج  الم ب  او بع  عقوبا  متعا

 

 

                                                           

 . 398 . ف    عب  ال  ا  صلب  الح يث    الم ج  الساب      -1
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فةةأ  مجمةةو  مةة   العقوبةةا  السةةالب  للح يةة  ال ت يةة  فةة  جميةة  االحةةوا  عةة   مةة  

( عقوبةةةةا  ويكلةةة  المحكةةةةو  عليةةة  بالسةةةةج  الم بةةة  او الم قةةةة  87وعشةةة ي  سةةةةن  المةةةا   )

لسةةةن   104بةةةأ ا  االعمةةةا  المقةةة    فةةة  قةةةانو  الم سسةةة  العامةةة  لإلصةةة ح االجتمةةةاع   قةةة  

السةةج  مةة  حيةة  جسةةامتها بعةة  عقوبةة  االعةة ا  اذ انهةةا مقةة    او هةةذا وتةةأت  عقوبةة   1981

  (1). ( م  قانو  العقوبا 25للجنايا  الما   )

 111مةةة  قةةةانو  العقوبةةةا  الع اقةةة   قةةة  ( 89 - 88)وفقةةةا للمةةةا تي   -عقوبةةة  الحةةةب  : -  

هةةةةةو ايةةةةة ا  المحكةةةةةو  عليةةةةة  فةةةةة  احةةةةة   اقسةةةةةا  االصةةةةة ح االجتمةةةةةاع   1969لسةةةةةن  

ا  الحةةب  هةةةو اال ةةة   المةةة   المقةة    فةةة  الحكةةة  ومةةا يعنةةة   الم صصةة  لهةةةذا الغةة  

ينطةةو  علةة  سةةل  الح يةة  مةة   ال تقةة  عةة  ثةة   سةةنوا  وال ت يةة  عةة   مةة  سةةنوا  

( مةةةة  قةةةةانو  العقوبةةةةا  ومةةةة   ال تقةةةة  عةةةة  88) مةةةةا  امةةةةا  (2). ا  كةةةا  الحةةةةب  شةةةة ي  

ا بعةةة  وعشةةةة ي  سةةةةاع  وال ت يةةةة  عةةةة  سةةةةن  مةةةال  يتصةةةة  علةةةة   ةةةة   ذلةةةةك ا  كةةةةا  

والم الفةةةا   و  ذلةةةك وتقةةة   عقوبةةة  الحةةةب  مةةة  الجةةةن   (3)(.89بسةةةيطا مةةةا   ) حةةةب ال

 -والحب  عل  انوا  ف  القانو  اللبنان  :

 الحب  م  التشغي  -1

 الحب  البسيط -2

 (4).  الحب  التك ي   -3

 الف ع الثاني / شخصية العقوبات المالية 

فةةةةةة  القةةةةةةانو  الع اقةةةةةة  تشةةةةةةم  العقوبةةةةةةا  الماليةةةةةة   -اوال / ماهيةةةةةة  العقوبةةةةةةا  الماليةةةةةة  :

 ( مةةةةةةة  القةةةةةةةانو 91النافةةةةةةةذ بالغ امةةةةةةة  فقةةةةةةة  ع فةةةةةةة  المةةةةةةةا   ) 1969لسةةةةةةةن   111 قةةةةةةة  

بانهةةةةةةا الةةةةةة ا  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  بةةةةةةا  يةةةةةة ف  الةةةةةة  ال  ينةةةةةة   "عقوبةةةةةة  الغ امةةةةةة   الع اقةةةةةة 

العامةةةةةة  المبلةةةةةةة المعةةةةةةي  فةةةةةة  الحكةةةةةة  وت اعةةةةةة  المحكمةةةةةة  فةةةةةة  تقةةةةةة ي  الغ امةةةةةة  حالةةةةةة  

مةةةةةا افةةةةةا   مةةةةة  الج يمةةةةة  وكةةةةةا  يتوقةةةةة  افا تةةةةة  المحكةةةةةو  عليةةةةة  الماليةةةةة  واالجتماعيةةةةة  و

 (5). "منها وظ و  الج يم  وحال  المجن  علي  

                                                           

 . 1981لسن   104( م  قانو  الم سس  العام  ل ص ح االجتماع   ق  87ن  الما   ): انظ   1-

 . 1969 لسن  111  ق  النافذ الع اق  العقوبا  قانو  م ( 89-88) تا الما  ن :  انظ  2-

 . 398-397 . ف    عب  ال  ا  صلب  الح يث    الم ج  الساب      3-

 . سليما  عب  المنع    النظ ي  العام  لقانو  العقوبا      اس  مقا ن    منشو ا  الحلب  الحقوقي    ب   -4

 . 133سن  طب     

 النافذ . 1969لسن   111( القانو  الع اق   ق  91)ن  الما   :  انظ  5-
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( مةةةةةةةةة  قةةةةةةةةةانو  العقوبةةةةةةةةةا  69فةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةا   )وع فهةةةةةةةةةا المشةةةةةةةةة   المصةةةةةةةةة         

بانهةةةةةةا الةةةةةة ا  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة   "العقوبةةةةةة  بالغ امةةةةةة   1937لسةةةةةةن   58المصةةةةةة    قةةةةةة  

بةةةةةةأ  يةةةةةة ف  الةةةةةة    ينةةةةةة  الحكومةةةةةة  المبلةةةةةةة المقةةةةةة   فةةةةةة  الحكةةةةةة  وال يجةةةةةةو  ا  تقةةةةةة  

الغ امةةةة  عةةةة  مائةةةة  جنيةةةة  وال ي يةةةة  حةةةة ها االقصةةةة  فةةةة  الجةةةةن  علةةةة   مسةةةةمائ  جنيةةةة  

  (1). "وذلك م  ع   اال    بالح و  الت  يبينها القانو  لك  ج يم  

الةةةةةة ا  المحكةةةةةةو  عليةةةةةة  بةةةةةةأ   "الغ امةةةةةة  بانهةةةةةةا وقةةةةةة  ع فهةةةةةةا المشةةةةةة   اال  نةةةةةة        

يةةةةة ف  الةةةةة    ينةةةةة  الحكومةةةةة  المبلةةةةةة المقةةةةة   فةةةةة  الحكةةةةة  وهةةةةة  تتةةةةة اوح بةةةةةي   مسةةةةة  

  (2)." ناني  ومائتي   ينا  اال اذا ن  القانو  عل      ذلك 

الةةةةة ا  المحكةةةةةو  عليةةةةة  ا  يةةةةة ف  الةةةةة   "وع فهةةةةةا المشةةةةة   اليمنةةةةة  الغ امةةةةة  بانهةةةةةا       

لةةةةةة المقةةةةة   فةةةةة  الحكةةةةة  وال تةةةةةنق  هةةةةةذ  الغ امةةةةة  عةةةةة   ينةةةةةا  وال   ينةةةةة  ال ولةةةةة  المب

  (3). "ت ي  ع   مسمائ   ينا  مال  ين  القانو  عل      ذلك 

 الف ع الثالث / انواع الغ امة 

وهةةةةةة  الغ امةةةةةة  التةةةةةة  يحةةةةةة   المشةةةةةة   مقةةةةةة ا ها سةةةةةةلفا فةةةةةة   -الغ امةةةةةة  البسةةةةةةيط  : -1

سةةةةةلط  تق ي يةةةةة   الةةةةةن  القةةةةةانون  بوصةةةةةفها حةةةةة ي  ا نةةةةة  واقصةةةةة  ويملةةةةةك القاضةةةةة 

فةةةةة  الحكةةةةة  بمبلةةةةةة الغ امةةةةة  فيمةةةةةا بةةةةةي  هةةةةةذي  الحةةةةة ي  والغ امةةةةة  قةةةةة  تكةةةةةو  عقوبةةةةة  

اصةةةةةلي  فةةةةة  مةةةةةوا  الجةةةةةن  والم الفةةةةةا    وقةةةةة  تكةةةةةو  عقوبةةةةة  اضةةةةةافي  تكميليةةةةة  فةةةةة  

  (4)موا  الجنايا  .

لسةةةةةةةةن   111( مةةةةةةةة  قةةةةةةةةانو  العقوبةةةةةةةةا  الع اقةةةةةةةة   قةةةةةةةة  4)نصةةةةةةةة  المةةةةةةةةا         

مةةةةةة  معاقبةةةةةة  بغ امةةةةةة  فقةةةةةةط فعلةةةةةة  المحكمةةةةةة  عنةةةةةة  اذا كانةةةةةة  الج ي " النافةةةةةةذ  1969

عةةةةة    فةةةةة  الغ امةةةةة  ا  تحكةةةةة  بةةةةةالحب  علةةةةة  المحكةةةةةو  عليةةةةة  معةةةةة   يةةةةةو  واحةةةةة  

عةةةةة  كةةةةة   مسةةةةةي  الةةةةة   ينةةةةةا  مةةةةة  مبلةةةةةة الغ امةةةةة  علةةةةة  ا  ال ت يةةةةة  مةةةةة   الحةةةةةب  

  (5). "ف  ك  االحوا  ع  ست  اشه  

                                                           

 . 1937 لسن  58  ق  المص   العقوبا  قانو  م  (69ن  الما  ): انظ   1-
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الفقةةةةة   وقةةةةة  اجةةةةةا  المشةةةةة   اللبنةةةةةان  تقسةةةةةيط الغ امةةةةة  بنةةةةةا  علةةةةة  نةةةةة  فةةةةة       

الحكميةةةةةة  )منطةةةةةةو  الحكةةةةةة  الصةةةةةةا  ( فةةةةةة  صةةةةةةو   اقسةةةةةةاط تسةةةةةةاو  علةةةةةة  االقةةةةةة  

الحةةةةةة  اال نةةةةةة  للعقوبةةةةةةا  بشةةةةةة ط اال يتجةةةةةةاو  اجةةةةةة  القسةةةةةةط اال يةةةةةة  سةةةةةةن  واحةةةةةة   

تبتةةةةة ه مةةةةة  يةةةةةو  صةةةةة و  الحكةةةةة  مب مةةةةةا   ولكةةةةة  اذا لةةةةة  يةةةةة ف  احةةةةة  االقسةةةةةاط فةةةةة  

  (1)حين  استحق  الغ ام  .

بمبلةةةةةة معةةةةةي  سةةةةةلفا فةةةةة  الةةةةةن  القةةةةةانون  وال يحةةةةة  ها المشةةةةة    -الغ امةةةةة  النسةةةةةبي : -2

بةةةةةة  يةةةةةةت   بطهةةةةةةا بالضةةةةةة   الفعلةةةةةة  او المحتمةةةةةة  للج يمةةةةةة    او  بطهةةةةةةا بالفائةةةةةة   

الغ امةةةةةة  النسةةةةةةبي  بالضةةةةةة  التةةةةةة  حققهةةةةةةا الجةةةةةةان  او ا ا  تحقيقهةةةةةةا وال ينفةةةةةة   بةةةةةةط 

او الفائةةةةة   صةةةةةةف  العقوبةةةةة  عنهةةةةةةا بةةةةة  يعةةةةةة  ذلةةةةةك مجةةةةةة   وسةةةةةيل  لتح يةةةةةة  مقةةةةةة ا ها 

ا نةةةةة  عليةةةةة  القةةةةةانو  فةةةةة  جةةةةة ائ  ال شةةةةةو  وا ةةةةةت   ومثةةةةةا  الغ امةةةةة  النسةةةةةبي  مةةةةة

 المةةةةةا  العةةةةةةا  وا فةةةةةةا  االشةةةةةةيا  المسةةةةة وق  او المتحصةةةةةةل  عمومةةةةةةا جنايةةةةةة  او جنحةةةةةة 

. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 1943لسن   340( م  قانو  العقوبا  اللبنان   ق  54انظ  : ن  الما  ) 1-

 .  748    الساب  الم ج    المنع  عب  سليما .   -2
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 المبحث الثالث                        

 مبدأ شخصية العقوبة بين المفهوم التقليدي وسياسة التف يد العقابي          

 

ش صةةةةةي  العقوبةةةةة  تقصةةةةة  بةةةةة  ا  تفةةةةة   العقوبةةةةة  علةةةةة  الشةةةةة   الةةةةةذ  مبةةةةة ا        

ا تكةةةةة  الج يمةةةةة   لوحةةةةة    و  ا  تشةةةةةم  غيةةةةة   مةةةةة  االشةةةةة ا  فةةةةةأذ  هةةةةة   عقوبةةةةة  

ش صةةةةةي  وسةةةةةو  نبةةةةةي  فةةةةة  شةةةةةك  مطالةةةةة  ش صةةةةةي  العقوبةةةةة  بةةةةةي  المفهةةةةةو  التقليةةةةة   

 . وسياس  التف ي  العقاب 

 المطلب االول

 مبدأ العقوبة وفقا للمفهوم التقليدي

لقةةةةةةة  تنوعةةةةةةة  العقوبةةةةةةةا  بةةةةةةةي  عصةةةةةةة  وا ةةةةةةة  وبةةةةةةةي  مجتمةةةةةةة  ومجتمةةةةةةة  لكةةةةةةة        

االعتقةةةةةةا  بةةةةةةا  كةةةةةة  ج يمةةةةةة  ينبغةةةةةة  ا  تقابلهةةةةةةا عقوبةةةةةة  ظةةةةةة   اسةةةةةة ا فةةةةةة  االذهةةةةةةا  

 وستقتص  ك  منها عل  العقوب  ف  المفهو  التقلي   .

 اساس العقوبة وفقا للمفهوم التقليدي  / الف ع االول

يف ضةةةةة  القةةةةةانو  لمصةةةةةلح  الهيةةةةةأ  االجتماعيةةةةة  علةةةةة  تعةةةةة   بانهةةةةةا للجةةةةة ا  الةةةةةذ       

فهةةةةةة  جةةةةةة ا  يتميةةةةةة  بةةةةةةاإلي   وهةةةةةةذا االيةةةةةة     (1).  كةةةةةة  مةةةةةة  يثبةةةةةة  ا تكابةةةةةة  ج يمةةةةةة 

مقصةةةةةو  لتحقيةةةةة  اغةةةةة ا  اجتماعيةةةةة  ت ذيهةةةةةا العقوبةةةةة  وتهةةةةة   الةةةةة  ضةةةةةبط السةةةةةلوك 

وفقةةةةةا لهةةةةةذا المفهةةةةةو  فةةةةةا  الفقةةةةة   (2).  االجتمةةةةةاع  ل فةةةةة ا  تحقيقةةةةةا للمصةةةةةلح   العامةةةةة 

يةةةةة   لةةةةة  يأ ةةةةةذ اال بالمعيةةةةةا  الموضةةةةةوع  اسةةةةةا  فةةةةة  تقةةةةة ي  الجةةةةة ا  المسةةةةةت ل  التقل

مةةةةةة  الجةةةةةة ائ  الم تكبةةةةةة  فالج يمةةةةةة  وفقةةةةةةا لهةةةةةةذا المفهةةةةةةو  تلعةةةةةة  الةةةةةة و  ال ئيسةةةةةة  فةةةةةة  

ا  هةةةةةةذا المفهةةةةةةو  يعبةةةةةة  عةةةةةة  نظةةةةةة   عامةةةةةة  لم تلةةةةةة  المسةةةةةةائ   (3).  تح يةةةةةة  الجةةةةةة ا 

كا  او الفةةةةةاعلي  التةةةةة  تناولتهةةةةةا هةةةةةذ  الم  سةةةةة  ويتجلةةةةة  ذلةةةةةك فةةةةة  التمييةةةةة  بةةةةةي  الشةةةةة 

                                                           

القةاه       ا  النهضة  الع بية      4السعي  مصةطف  السةعي    االحكةا  العامة  فة  قةانو  العقوبةا    ط  .  -1
1962   47 . 

 . 33     1972القاه      ا  النهض  الع بي       1 . محمو  نجي  حسن    عل  العقا    ط -2
     1963   مشة    الفكة  الع بة       ا  2 . محمو  الفاض    المبا ه العام  ف  قةانو  العقوبةا   ط -3
51  
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حيةةةة  يطلةةةة  التقليةةةة يو  بةةةةا  يكةةةةو  الجةةةة ا  تبعةةةةا ل  جةةةة  الفعةةةة  وشةةةة ت  بغةةةة  الظةةةة  

   (1).  ع   طو   الف   المساه  ف  الج يم 

واكةةةةةة وا  فةةةةةة  مجةةةةةةا  الشةةةةةة و  علةةةةةة  اهميةةةةةة  العناصةةةةةة  الموضةةةةةةوعي  فالعقةةةةةةا         

 ال يجةةةةةةةو  فةةةةةةة   ايهةةةةةةة  علةةةةةةة  االفعةةةةةةةا  التنفيذيةةةةةةة  ال ا ليةةةةةةة  فةةةةةةة  ت كيةةةةةةة  الج يمةةةةةةة 

وي تلةةةةةة  العقةةةةةةا  تبعةةةةةةا لجسةةةةةةام  االفعةةةةةةا  الم تكبةةةةةة  فيتعاقةةةةةة  علةةةةةة  الج يمةةةةةة  التامةةةةةة  

وبةةةةةةةذلك نجةةةةةةة  ا  شةةةةةةة    (2).  بالعقوبةةةةةةة  الكاملةةةةةةة  والج يمةةةةةةة  الناقصةةةةةةة  بعقوبةةةةةةة  اقةةةةةةة 

العقةةةةةةةا  تبعةةةةةةةا لجسةةةةةةةام  الج يمةةةةةةة  الم تكبةةةةةةة  هةةةةةةة  الط يةةةةةةة  الوحيةةةةةةة  الةةةةةةةذ  سةةةةةةةلك  

  هةةةةذ  الظةةةةاه   التقليةةةة يو  فةةةة  الكفةةةةاح ضةةةة  ظةةةةاه  االجةةةة ا  الةةةةذ  عجةةةة  عةةةة  محا بةةةة

بصةةةةو   ج يةةةة   نةةةة  ي لةةةة  جانبةةةةا هامةةةةا يسةةةةتع   البحةةةة  والنظةةةة  عنةةةة  تقةةةة ي  الجةةةة ا  

وفةةةةة  جملةةةةةة  فةةةةةةا  اسةةةةةا  حةةةةةة  العقةةةةةةا   (3) . فحالةةةةة  ال طةةةةةةو   التةةةةة  عليهةةةةةةا الجةةةةةةان 

عنةةةةة  انصةةةةةا  الم  سةةةةة  التقلي يةةةةة  هةةةةةو المنفعةةةةة  وهةةةةةذا االسةةةةةا  ال يةةةةةت  التسةةةةةلي  بةةةةة  اال 

حةةةةةة   ت فعةةةةةة  ا  سةةةةةةلوك سةةةةةةبي  الفضةةةةةةيل  او  مةةةةةة  التسةةةةةةلي  بةةةةةةا  االنسةةةةةةا  يمتلةةةةةةك ا ا  

. سةةةةةلوك سةةةةةبي  الج يمةةةةة  طوعةةةةةا و م تةةةةةا ا فهةةةةة  تقةةةةةو  علةةةةة  مبةةةةة ا ح يةةةةة  اال تيةةةةةا 

وقةةةةةةةةة  اعتةةةةةةةةة   المشةةةةةةةةة   الع اقةةةةةةةةة  بح يةةةةةةةةة  اال تيةةةةةةةةةا  كأسةةةةةةةةةا  للمسةةةةةةةةة ولي     (4)

 لسةةةةةةن  111 قةةةةة   مةةةةةة  قةةةةةانو  العقوبةةةةةا  الع اقةةةةة  (60)الجنائيةةةةة  فقةةةةة  نصةةةةة  المةةةةةا   

مةةةةةة  كةةةةةةا  وقةةةةةة  ا تكةةةةةةا  الج يمةةةةةة  فاقةةةةةة  اال  اك او  المعةةةةةة   ال يسةةةةةةا  ج ائيةةةةةةا 1969

مةةةةة  القةةةةةانو  نفسةةةةة   62ونةةةةة  فةةةةة  المةةةةةا    (5) .اال ا   لجنةةةةةو  او عاهةةةةة  فةةةةة  العقةةةةة  

ال يسةةةةةةا  ج ائيةةةةةةا مةةةةةة  اك هتةةةةةة  علةةةةةة  ا تكةةةةةةا  الج يمةةةةةة  فةةةةةةو  ما يةةةةةة  او معنويةةةةةة  لةةةةةة  

  (6).  يستطي   فعها

  

 

 

                                                           

 القةاه        ا  النهض  الع بي    1 . محمو  نجي  حسن    المساهم  الج ائي  ف  التش يعا  الع بي    ط -1
 55 . 
 ا  النهضةة  الع بيةة       2االسةةتاذ محمةةو  ابةة اهي  اسةةماعي    شةة ح االحكةةا  العامةة  لقةةانو  العقوبةةا    ط  -2

 . 248     1969القاه     
 . 5    2010  . نشأ  احم  نصي     و  العقوب  ف  اص ح الجنا  وتأهيله    بغ ا     -3
 274    1986   2  و  عبي    التيسي  والت ي  بي  الفلسف  العام  وفلسف  القانو    القاه     ط  -4
 المع   . 1969لسن   111( م  قانو  العقوبا  الع اق   ق  60الما   ) انظ  : ن   -5
 . المع   1969لسن   111( م  قانو  العقوبا  الع اق   ق  62الما   ) : ن  نظ ا -6
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 العقوبة وتدابي  احت ازية / الف ع الثاني 

العقوبةةةةةة  هةةةةةةو الجةةةةةة ا   الةةةةةةذ  يف ضةةةةةة  القةةةةةةانو  لمصةةةةةةلح  المجتمةةةةةة  لحفةةةةةةظ امةةةةةة      

وكيةةةةةةةةا  المجتمةةةةةةةة  مةةةةةةةة  االفعةةةةةةةةا  الضةةةةةةةةا   فتةةةةةةةة ابي  االحت ا يةةةةةةةة  تتمثةةةةةةةة  بكونهةةةةةةةةا 

اجةةةةة ا ا  مسةةةةةتقل  عةةةةة  العقوبةةةةةا  التقلي يةةةةة  وقةةةةة  نةةةةة  المشةةةةة   الع اقةةةةة  فةةةةة  المةةةةةا   

يفةةةةةة   ال  "المعةةةةةة    1969لسةةةةةةن   111مةةةةةة  قةةةةةةانو  العقوبةةةةةةا  الع اقةةةةةة    قةةةةةة   (5)

تةةةةةةة ابي  احت ا يةةةةةةة  اال فةةةةةةة  االحةةةةةةةوا  وبشةةةةةةة وط المنصةةةةةةةو  عليهةةةةةةةا فةةةةةةة  القةةةةةةةانو  

وتسةةةةةة   علةةةةةة  تةةةةةة ابي  احت ا يةةةةةة  االحكةةةةةةا  المتعلقةةةةةة  بالعقوبةةةةةةا  مةةةةةة  حيةةةةةة  عةةةةةةة   

وقةةةةةة  اجةةةةةةا   بعةةةةةة  التشةةةةةة يعا   (1).   جعيتهةةةةةةا وسةةةةةة يا  القةةةةةةانو  االصةةةةةةل  للمةةةةةةته 

بالعقوبةةةةةةا    للمحكمةةةةةة  ا  تحكةةةةةة  علةةةةةة  الجةةةةةةان  بالتةةةةةة ابي  بةةةةةة ال مةةةةةة  الحكةةةةةة   عليهةةةةةةا

المقةةةةةةةة    كالقةةةةةةةةانو  الةةةةةةةة نما ك  والقةةةةةةةةانو  المصةةةةةةةة   بشةةةةةةةةا  مكافحةةةةةةةة  الم ةةةةةةةة  ا  

مةةةةةةة  قةةةةةةةانو  العقوبةةةةةةةا  المصةةةةةةة    (52)ونصةةةةةةة  المةةةةةةةا    (2).  اسةةةةةةةتعمالهاظةةةةةةةي  وتن

النافةةةةةذ التةةةةة  تجيةةةةة  للمحكمةةةةة  بةةةةة ال مةةةةة  توقيةةةةة  العقوبةةةةة  المقةةةةة     1937لسةةةةةن   58 قةةةةة 

سةةةةةا  العمةةةةة  باعتبةةةةةا   مج مةةةةةا احةةةةة   م س  بيةةةةة ا  بالقةةةةةانو  ا  تحكةةةةة  علةةةةة  الجةةةةةان  

لسةةةةةةن   111كمةةةةةةا ا ةةةةةةذ بهةةةةةةذا القةةةةةةانو  قةةةةةةانو  العقوبةةةةةةا  الع اقةةةةةة   قةةةةةة    (3).  معتةةةةةةا ا

لسةةةةةةةن   68المعةةةةةةة   وكةةةةةةةذلك ا ةةةةةةةذ ايضةةةةةةةا قةةةةةةةانو  الم ةةةةةةة  ا  الع اقةةةةةةة   قةةةةةةة   1969

منةةةةةة  ) للمحكمةةةةةة  بةةةةةة ال مةةةةةة  توقيةةةةةة   (14)فقةةةةةة  نصةةةةةة  الفقةةةةةة   السةةةةةةابع  للمةةةةةةا    1965

مةةةةة  هةةةةةذا   المةةةةةا   ا  تةةةةةام  بأبةةةةة ا  مةةةةة   (2)  العقوبةةةةة  المنصةةةةةو  عليهةةةةةا فةةةةة  الفقةةةةة 

تثبيةةةةة  ا مانةةةةة  علةةةةة  تعةةةةةاط  الم ةةةةة  ا  يسةةةةةب  حالةةةةة  م ضةةةةةي  تع ضةةةةة  لهةةةةةا صةةةةةحت  

فةةةةة  احةةةةة   المصةةةةةحا  او االمةةةةةاك  الصةةةةةحي  التةةةةة  ت صصةةةةةها الةةةةةو ا   لهةةةةةا الغةةةةة   

  (4) .اشه  6يعال  فيها لم   

 

 

 

 

                                                           

 المع   .  1969لسن   111( م  قانو  العقوبا  الع اق    ق  5الما    ) انظ  : ن  -1
 . 202     1972 . احم  فتح  س و    اصو  الساس  الجنائي     ا  النهض  الع بي    قاه     -2
 . 1937لسن   58( قانو  العقوبا  المص    ق  52ن  الما   ) انظ  : -3
 . 1965لسن   68(  قانو  الم   ا  الع اق   ق  14الفق   السابع  للما   ) ن  انظ  : -4
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 المطلب الثاني

 العقابية المؤسسات وتطو  العقابي التف يد سياسة

سياسةةةةةة  التف يةةةةةة  العقةةةةةةاب  فةةةةةة  القةةةةةةانو  الع اقةةةةةة  والمقةةةةةةا   ا  سياسةةةةةة  التغ يةةةةةة          

العقةةةةةةاب  هةةةةةة  مةةةةةة  السياسةةةةةةا  المسةةةةةةتعمل  فةةةةةة  قةةةةةةانو  العقوبةةةةةةا  حيةةةةةة  ا  التف يةةةةةة  

العقةةةةةاب  يجعةةةةةة  عقوبةةةةةة  م ئمةةةةة  للظةةةةةة و  الجةةةةةةان  الش صةةةةةي  وسةةةةةةو  نقسةةةةةةمها الةةةةةة  

 -: ف عي 

 المقصود بالتف يد  /الف ع االول 

وتعةةةةةة   تف يةةةةةةة  العقوبةةةةةةة  جعةةةةةة  العقوبةةةةةةة  م ئمةةةةةةة  لظةةةةةة و  المجةةةةةةة   الش صةةةةةةةي      

المتمثلةةةةةة  فةةةةةة  تكوينةةةةةة  الجسةةةةةةم  والنفسةةةةةة  واالجتمةةةةةةاع  وحالتةةةةةة  قبةةةةةة  واثنةةةةةةا  وبعةةةةةة  

ا تكةةةةةةا  الج يمةةةةةة  وط يقةةةةةة  ا تكةةةةةةا  الج يمةةةةةة  والوسةةةةةةائ  المسةةةةةةتعمل   فةةةةةة  ا تكابهةةةةةةا 

 يمةةةةةةةة  واالضةةةةةةةة ا  الةةةةةةةةذ  اصةةةةةةةةاب   المجنةةةةةةةة  عليةةةةةةةة  او المجتمةةةةةةةة  مةةةةةةةة  جةةةةةةةة ا  الج

   (1).  الم تكب  والباع  عل  ا تكا  الج يم 

  حاالت التف يد العقابي / الف ع الثاني

 للتف ي  العقاب  ث   حاال  مهم  سو  نتناو  ش حها ف  هذا الف  .

لبيةةةةةةا  التف يةةةةةة  التشةةةةةة يع  للعقةةةةةةا  ن حةةةةةةظ بةةةةةةا  المشةةةةةة    -اوال/ التف يةةةةةةد التشةةةةةة يعي:

الجنةةةةةائ  ميةةةةة  بةةةةةي  الشةةةةة   الةةةةةذ  ي تكةةةةة  الج يمةةةةة  عمةةةةة ا والمجةةةةة   غيةةةةة  المتعمةةةةة  

كةةةةةذلك ميةةةةة  بةةةةةي  م تكةةةةة  الج يمةةةةة  البةةةةةالة وم تكبهةةةةةا الحةةةةة   كمةةةةةا وضةةةةة  عقوبةةةةةا  

ويقسةةةةةة  التف يةةةةةة   (2). الشةةةةةة ط  والةةةةةة ا  المحكمةةةةةة  وجةةةةةة  ف ضةةةةةةهاتكميليةةةةةة  كم اقبةةةةةة  

   -انوا  :ث ث   العقاب  ال 

 االعذا  القانوني  المعقب  م  العقا . -1

 االعذا  القانوني  الم فف  م  العقا . -2

  (3).  الظ و  القانوني  المش    للعقا  -3

                                                           

سلطا  عب  القةا   الشةاو    المبةا ه العامة  فة  قةانو  االستاذ ال كتو  عل  حسي  ال ل  واالستاذ ال كتو   -1
 . 443القس  العا    العاتك لصناع  الكت       8العقوبا  

 . 2    2008   37 الع     الفت  مجل    العقاب  التف ي    جاس  ط   ال  ا  عب  االستاذ 2-

 . 2الم ج  اع       -3
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تقصةةةةةةةة  بهةةةةةةةةا بانهةةةةةةةةا االعةةةةةةةةذا  او  -االعةةةةةةةةذا  القانونيةةةةةةةة  المعقبةةةةةةةة  مةةةةةةةة  العقةةةةةةةةا  : -1

االسةةةةةبا  التةةةةة  نصةةةةة  عليهةةةةةا القةةةةةانو  والتةةةةة  تةةةةة    الةةةةة  اعفةةةةةا  م تكةةةةة  الج يمةةةةة  

مةةةة  العقوبةةةة  المقةةةة    لهةةةةا بحكةةةة  صةةةةا   مةةةة  المحكمةةةة  الم تصةةةة  وبةةةة غ  مةةةة  تحقةةةة  

عةةةةةذا  المعفيةةةةة  الج يمةةةةة  وتةةةةةواف  شةةةةة وط الجنائيةةةةة  المسةةةةة ول  عنهةةةةةا هةةةةةذا يعنةةةةة  ا  اال

هةةةةة  اسةةةةةتثنا  مةةةةة  االصةةةةة  ولةةةةةذلك نجةةةةة  انهةةةةةا منصةةةةةو  عليهةةةةةا علةةةةة  سةةةةةبي  الحصةةةةة  

امةةةةةا سةةةةةب  الةةةةةذ    (1) . وبالتةةةةةال  ال يجةةةةةو  التوسةةةةة  فةةةةة  تفسةةةةةي ها عةةةةة  ط يةةةةة  القيةةةةةا 

جعةةةةةة  المشةةةةةة   الجنةةةةةةائ  يةةةةةةن  علةةةةةة  االعةةةةةةذا  المعقبةةةةةة  مةةةةةة  العقةةةةةةا  فةةةةةة  صةةةةةةل  

التةةةةة  حققهةةةةةا االعفةةةةةا  مةةةةة   القةةةةةانو  فانةةةةة  يتمثةةةةة  فةةةةة  تقةةةةة ي  المشةةةةة   للمنفعةةةةة  الجنائيةةةةة 

العقوبةةةة  والتةةةة  تفةةةةو  تلةةةةك المنفعةةةة  المتحققةةةة  فةةةة  حالةةةة  توقيةةةة  العقوبةةةة  علةةةة  م تكةةةة  

فهةةةةةةةذ  منفعةةةةةةة  مةةةةةةة  جهةةةةةةة  قةةةةةةة  تأ ةةةةةةةذ صةةةةةةةو   المحافظةةةةةةة  علةةةةةةة  الةةةةةةة وابط  الج يمةةةةةةة 

والع قةةةةةا  االجتماعيةةةةة  بةةةةةي  الةةةةة وابط واالحصةةةةةا  وهةةةةةذا النةةةةةو  مةةةةة  االعةةةةةذا  نةةةةة  

حيةةةةةةة  قةةةةةةة   المشةةةةةةة    (  -183)مةةةةةةةا   عليةةةةةةة  قةةةةةةةانو  العقوبةةةةةةةا   الع اقةةةةةةة  فةةةةةةة  ال

االعفةةةةةةا  مةةةةةة  العقوبةةةةةة  بالنسةةةةةةب  للةةةةةة و   المجةةةةةة   واصةةةةةةول  وف وعةةةةةة  وا تةةةةةة  وا يةةةةةة  

فةةةةة  حالةةةةة  تقةةةةة ي  االعانةةةةة  ووسةةةةةيل  العةةةةةيع والمةةةةةأو  وبةةةةةال غ  مةةةةة  العلةةةةة  بنيةةةةةا  هةةةةةذا 

الشةةةةة   وكةةةةةذلك يعفةةةةة  اصةةةةةول  و ف وعةةةةة  و وجةةةةة  وا ةةةةة  الشةةةةة   الهةةةةةا   مةةةةة  

مةةةةةة  قةةةةةةانو  العقوبةةةةةةا   199فةةةةةة  المةةةةةةا   عقوبةةةةةة  اعفةةةةةةا  الهةةةةةةا  المنصةةةةةةو  عليهةةةةةةا 

وكةةةةةةذلك نةةةةةة  علةةةةةة  اعفةةةةةةا  مةةةةةة  جةةةةةة ائ  القتةةةةةة   1969لسةةةةةةن   111  قةةةةةةالع اقةةةةةة   

 . عقوبةةةةةةا  ع اقةةةةةة  2-436ولسةةةةةةل  م اعةةةةةةا  لحالةةةةةة  المجةةةةةة   النفسةةةةةةي  للمةةةةةةته  المةةةةةةا   

(2) 

وهةةةةة  حةةةةةاال  حةةةةة  ها المشةةةةة   تلةةةةة    -االعةةةةةذا  القانونيةةةةة  الم ففةةةةة  مةةةةة  العقةةةةةا  : -2

 (3).  القاضةةةةة  بةةةةةا  يهةةةةةيط بالعقوبةةةةة  المقةةةةة    للج يمةةةةة  وفقةةةةةا لقواعةةةةة  حةةةةة  ها القةةةةةانو 

وهةةةةة  بةةةةةذلك ت تلةةةةة  عةةةةة  الظةةةةة و  القضةةةةةائي  الم ففةةةةة  مةةةةة  حيةةةةة  ا  القةةةةةانو  يلةةةةة   

يةةةةةة  ال يل مةةةةةة  عنةةةةةة  القاضةةةةةة  بت فيةةةةةة  العقوبةةةةةة  عنةةةةةة  تةةةةةةواف  االعةةةةةةذا  الم ففةةةةةة  وح

تةةةةواف  الظةةةة و  الم ففةةةة  وانمةةةةا يجيةةةة  لةةةة  ذلةةةةك وهةةةةو مةةةةا يجعةةةة  مةةةة  اال يةةةة  وسةةةةيل  

                                                           

 .  3االستاذ عب  ال  ا  ط   جاس    الم ج  الساب      -1
 . 1969لسن   111قانو  العقوبا  الع اق   ق   ( م   -183ن  الما   ): انظ   -2
 . نشأ  نصي  الح يث    العقوبة   السةالب   للح ية  قصةي   االمة   وبة ائلها   وا    العة   م كة  البحةو   -3

 .99    1988القانوني    بغ ا    
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  (1). مةةةةةة  وسةةةةةةائ  التف يةةةةةة  العقةةةةةةاب  امةةةةةةا االو  فهةةةةةةو مةةةةةة  وسةةةةةةائ  التف يةةةةةة  التشةةةةةة يع 

 وعل  العمو  فا  االعذا  تق  ف  صو تي .

وهةةةةةة  االعةةةةةةذا  التةةةةةة  يتسةةةةةة  نطاقهةةةةةةا علةةةةةة  جميةةةةةة   -االعةةةةةةذا  الم ففةةةةةة  العامةةةةةة : -1

   (2).  الج ائ  او اغلبها

هةةةةةة  االعةةةةةةذا  ينحصةةةةةة  نطاقهةةةةةةا فةةةةةة  الج يمةةةةةة  او  -االعةةةةةةذا  الم ففةةةةةة  ال اصةةةةةة : -2

  (3).  الج ائ  المح    لذاتها

ا  الظةةةةةة و  القانونيةةةةةة  المشةةةةةة    للعقةةةةةةا   -الظةةةةةة و  القانونيةةةةةة  المشةةةةةة    للعقةةةةةةا : -3

التةةةةةة  تنحصةةةةةة  بصةةةةةة   بحثهةةةةةةا فةةةةةة  الظةةةةةة و  المشةةةةةة    التةةةةةة  ينصةةةةةة   اث هةةةةةةا الةةةةةة  

ييةةةةة  القةةةةةانون  فةةةةة  الج يمةةةةة  فيةةةةة    الةةةةة  تغييةةةةة  وصةةةةةفها علةةةةة  النحةةةةةو الةةةةةذ ي يةةةةة  التك

 -: م  الج يم  وتنقس  ال  قسمي 

 ظ و  ش صي   -1

 (4) . ظ و  موضوعي  -2

امةةةةةةةا الش صةةةةةةةي  فتتعلةةةةةةة  بالشةةةةةةة   الجةةةةةةةان  اب  هةةةةةةةا سةةةةةةةب  االصةةةةةةة ا  الةةةةةةةذ       

مةةةةة   406يعاقةةةةة  باإلعةةةةة ا  كةةةةة  مةةةةة  قتةةةةة  نفةةةةة  عمةةةةة ا مةةةةة  سةةةةةب  االصةةةةة ا  المةةةةةا   

   (5).  قانو  العقوبا  الع اق 

يعاقةةةةةة  عةةةةةة  السةةةةةة ق  السةةةةةةج  مةةةةةة   ال ت يةةةةةة  عةةةةةة   -:صةةةةةةف  الش صةةةةةةي   للجةةةةةةان   -1

سةةةةةةب  سةةةةةةنوا  او السةةةةةةج  اذا لحقةةةةةة  هةةةةةةذ  السةةةةةة ق  مةةةةةة   ةةةةةةا   بةةةةةةا ج   ا ضةةةةةةا  

لم  ومةةةةةة  او مةةةةةة  مسةةةةةةت    او صةةةةةةان  اوصةةةةةة  فةةةةةة  معمةةةةةة  او حةةةةةةانو  اضةةةةةة ا ا 

مةةةةة  قةةةةةانو  العقوبةةةةةا   44بمةةةةةا اسةةةةةت  م  او المحةةةةة  الةةةةةذ  يشةةةةةتغ  بةةةةة  عةةةةةا   مةةةةةا   

  (6).  الع اق 

هةةةةةةة  تلةةةةةةةك الظةةةةةةة و  المشةةةةةةة    التةةةةةةة  تتعلةةةةةةة  بالفعةةةةةةة   -الظةةةةةةة و  الموضةةةةةةةوعي : -2

الج مةةةةة  او النتيجةةةةةة  الج ميةةةةةة  او موضةةةةةةو  الج يمةةةةةة  مةةةةةة  حيةةةةةة  تعلقةةةةةة  بةةةةةةالمجن  

 -وذلك وفقا للتفصي  االت  :  (7).  علي 

                                                           

 .100 الم ج  الساب    اك   نشأ  اب اهي     .  -1
 . 776   الساب   الم ج   . احم  فتح   س و     -2
 . احم  عبا  الحسين    وظائ  العقوب     اس  مقا ن  بي  التش ي  والقانو      اسة   كتةو ا    الحقةو   -3

 . 583     2005الجامع  النه ي    
 . 5االستاذ عب  ال  ا  ط   جاس    الم ج  الساب      -4
 النافذ . 1969لسن   111 ق   ( م  قانو  العقوبا  الع اق 406ن  الما   ) انظ  : -5
 النافذ . 1969لسن   111( م  قانو  العقوبا  الع اق   ق  44الما   )ن   انظ  : -6

  النافذ . 1969لسن   111(م  قانو  الع اق   ق  44ن  الما   ) انظ  :  -7
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الظةةةةةةة و  المشةةةةةةة    المتعلقةةةةةةة  بةةةةةةةذا  الفعةةةةةةة  الج مةةةةةةة  : ا  الظةةةةةةة و  المشةةةةةةة     - ا

بةةةةةةذا  الفعةةةةةة  الج مةةةةةة  تكةةةةةةو  امةةةةةةا متصةةةةةةل  بط يقةةةةةة  ا تكةةةةةةا  الفعةةةةةة  او متصةةةةةةل  

بمكةةةةةةةا  الفعةةةةةةة  او  مةةةةةةةا  الفعةةةةةةة  فةةةةةةةالظ و  المتصةةةةةةةل  بط يقةةةةةةة  ا تكةةةةةةةا  الفعةةةةةةة  

مثالهةةةةةةةا الكسةةةةةةة  والتسةةةةةةةو  فةةةةةةة  ج يمةةةةةةة  السةةةةةةة ق  ظ فةةةةةةةا مشةةةةةةة    بةةةةةةةن  المةةةةةةةا   

امةةةةةةةةا الظةةةةةةةة و  المتصةةةةةةةةل  بمكةةةةةةةةا  ا تكةةةةةةةةا  الفعةةةةةةةة  فمثالهةةةةةةةةا   (1) ( .440-444)

ظةةةةةة   المحةةةةةة  المسةةةةةةكو  او المعةةةةةة  للسةةةةةةك  او ملحقاتةةةةةة  فهةةةةةةذ  الظةةةةةة و  مشةةةةةة    

وكةةةةةةذلك تعتبةةةةةة  الظةةةةةة و  المتصةةةةةةل  .  مةةةةةة  القةةةةةةانو  الع اقةةةةةة  444بةةةةةةن  المةةةةةةا   

ب مةةةةةا  ا تكةةةةةا  الفعةةةةة  ظ فةةةةةا مشةةةةة    للعقوبةةةةة  ومثالهةةةةةا ظةةةةة   الليةةةةة  فةةةةة  ج يمةةةةة  

ب هةةةةةةةةا المشةةةةةةةة   وقةةةةةةةةو  الج يمةةةةةةةة  بةةةةةةةةي  غةةةةةةةة و  الشةةةةةةةةم  السةةةةةةةة ق  حيةةةةةةةة  اعت

   (2).  (444)وش وقها ظ فا مش    ف  الما   

ا  الظةةةةةةةةة و  المشةةةةةةةةة     -الظةةةةةةةةة و  المشةةةةةةةةة    المتعلقةةةةةةةةة  بالنتيجةةةةةةةةة  الج ميةةةةةةةةة : -  

المتصةةةةةل  بالنتيجةةةةة  الج ميةةةةة  تتمثةةةةة  با ضةةةةة ا  الناتجةةةةة  عةةةةة  هةةةةةذ  الج يمةةةةة  سةةةةةوا  

  (3).   كان  هذ  االض ا  عام  ا   اص  ما ي  او معنوي

ا  هةةةةةةةذ  الظةةةةةةة و  المشةةةةةةة    مقةةةةةةة     -الظةةةةةةة و  المتعلقةةةةةةة  بظةةةةةةة و  الج يمةةةةةةة : -  

بةةةةةةن  القةةةةةةانو  عنةةةةةة ما يكةةةةةةو  المجنةةةةةة  عليةةةةةة  فةةةةةة  حالةةةةةة  يسةةةةةةتح  فيهةةةةةةا حمايةةةةةة  

 اصةةةةة  ومثالهةةةةةا معاقبةةةةة  م تكةةةةة  ج يمةةةةة  العمةةةةة  باإلعةةةةة ا  اذا كةةةةةا  المجنةةةةة  عليةةةةة  

بةةةةةا  مةةةةة  قةةةةةانو  العقو 406موظةةةةة  عمةةةةةوم  قتةةةةة  اثنةةةةةا  تأ يتةةةةة  وظيفتةةةةة  المةةةةةا   

 الع اق  .

يقصةةةةةة  بالتف يةةةةةة  القضةةةةةةائ  تلةةةةةةك الم ئمةةةةةة  التةةةةةة   -/ التف يةةةةةةد القلةةةةةةائي للعقةةةةةةاب: ثانيةةةةةةا

يقةةةةةةةو  بهةةةةةةةا القاضةةةةةةة  بةةةةةةةي  الظةةةةةةة و  الش صةةةةةةةي  للمةةةةةةةته  والظةةةةةةة و  الموضةةةةةةةوعي  

للج يمةةةة  مةةةة  جهةةةة  وبةةةةي  مةةةةا يةةةةن  عليةةةة  القةةةةانو  مةةةة  عقوبةةةةا  و تةةةة ابي  مةةةة  جهةةةة  

ا ةةةةة   وذلةةةةةك كلةةةةة  فةةةةة  ظةةةةة  الحةةةةة و  القانونيةةةةة  لسةةةةةلط  القاضةةةةة  الجنةةةةةائ  فةةةةة  تقةةةةة ي   

كو  : هةةةةةةة  قسةةةةةةةمي  االو  يتعلةةةةةةة  بةةةةةةةالمحالشةةةةةةة طي جالفةةةةةةة اشةةةةةةة وط ا  (4). العقوبةةةةةةة  

 الش وط المتعلق  بالمحكو  علي  فما يل  وم   علي  والثان  يتعل  بالعقوب 

                                                           

 النافذ .  1969لسن   111( م  القانو  الع اق   ق  444-440الما   ) انظ  : ن  -1
 النافذ .  1969لسن   111م  القانو  الع اق    ق   444الما    : ن ينظ  -2
 . 6االستاذ عب  ال  ا  ط   جاس    الم ج  الساب      -3
   9 . محمو  محمو  مصةطف    توجية  السياسة  الجنائية  نحةو ف  ية  العقةا    مجلة  القةانو  واالقتصةا     -4

 . 142    1939   1ع   
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يجةةةةة  ا  يكةةةةةو  سةةةةةلوك  اثنةةةةةا  وجةةةةةو    ا ةةةةة  الم سسةةةةة  العقابيةةةةة  يةةةةة عو الةةةةة  الثقةةةةة   -1

 ا ( قانو  اص ح المحاكما  الجنائي . /331ف  اص ح حال  الما   )

/ ( مةةةةةة  نفةةةةةة  331يكةةةةةةو  قةةةةةة  صةةةةةة   عليةةةةةة  حكةةةةةة  عسةةةةةةك   مةةةةةةا  )يجةةةةةة  ا   -2

 القانو .

 ( م  نف  القانو .1-  /331يج  ا  يكو  مج   عائ ) -3

يجةةةةةة  ا  ال يكةةةةةةو  محكةةةةةةو  بج يمةةةةةة  ماسةةةةةة  امةةةةةة  ال ولةةةةةة  ال ةةةةةةا ج  او ت يةةةةةة   -4

 (1).( 2-331/2العمل  او الطواب  او السن ا  الما ي  الما   )

 اما الش وط المتعلقة بالعقوبة   

مةةةةةة  قةةةةةةانو   331االفةةةةةة ا  الشةةةةةة ط  جةةةةةةائ  بكافةةةةةة  العقوبةةةةةةا  السةةةةةةالب  للح يةةةةةة  مةةةةةةا   

اصةةةةةو  المحاكمةةةةةا  الج ائيةةةةة  ولعةةةةة  اهةةةةة  العناصةةةةة  التةةةةة  تعةةةةةي  فةةةةة  تقةةةةة ي  القضةةةةةائ  

يقصةةةةةة  بما يةةةةةةا  الج يمةةةةةة  ومةةةةةةا تعكسةةةةةة  مةةةةةة   -للعقةةةةةةا  هةةةةةةو العنصةةةةةة  الموضةةةةةةوع  :

شةةةة   هةةةةةذا    جةةةة  ال طةةةةو   ذلةةةةةك االعتةةةة ا  حقةةةةة  مةةةة  حقةةةةو  الغيةةةةة  امةةةةا العنصةةةةة  ال

العنصةةةةة  متنةةةةةو  منهةةةةةا مةةةةةا يتعلةةةةة  بةةةةةال ك  المعنةةةةةو  فيحةةةةة   مقةةةةة ا  مةةةةةا انطةةةةةو  عليةةةةة  

اال ا   االج اميةةةةة  للمةةةةةته  مةةةةة   طيئةةةةة  او اثةةةةة  ومنهةةةةةا مةةةةةا تبةةةةةي  بةةةةة    جةةةةة   طو تةةةةة  

علةةةةة  المجتمةةةةة  ومنهةةةةةا فةةةةة  النهايةةةةة  مةةةةةا يحةةةةة   مقةةةةة ا  تةةةةةأث  المةةةةةته  فةةةةة  ايةةةةة   العقوبةةةةة  

   (2) . واستجابت  لوسائ  التعذي   والتأهي 

يطلقةةةةة  الةةةةةبع  علةةةةة  هةةةةةذا النةةةةةو  مةةةةة  التف يةةةةة   -:التنفيةةةةةعي للعقةةةةةاب / التف يةةةةةد  ثالثةةةةةا

  (3) .با ف ا  اال ا   او التف ي  الواقع  

 (4)يج  ا  يكو  المحكو  علي  ق  اوف  بكاف  الت اما   مالي  . -1

عليةةةةة  قةةةةة  اقضةةةةة  ث ثةةةةة  ا بةةةةة  مةةةةة   محكوميتةةةةة  ال تقةةةةة   يجةةةةة  ا  يكةةةةةو  المحكةةةةةو   -2

  ( 5). بك  االحوا  ع  ست  اشه 
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 الخاتمة

  -االتي  : النتائ  والمقت حا  اه  الباح  ال  لناوف   تا  البح  فق  توص

 اوال / النتائ  

 توقةةةةة  عليهةةةةةا منصةةةةةو  بج يمةةةةة  القةةةةةانو  قةةةةة   ي جةةةةة ا ا  مفهةةةةةو  العقوبةةةةة  هةةةةةو  -1

 . م تكبيها عل  القاض  ويوقعها ض  ها اصاب  الذ  المجتم  لمصلح 

 الج ائيةةةةةةا  عةةةةةة   تميةةةةةة  وذلةةةةةةك   جنةةةةةةائ  طةةةةةةاب  لةةةةةة  جةةةةةة ا هةةةةةة   العقوبةةةةةة ا   -2

 . اال    القانوني 

 عةةةةة  شةةةةة   علةةةةة  العقوبةةةةة  تنفةةةةةذ ا  يجةةةةةو  ال انةةةةة  بمعنةةةةة  ش صةةةةةي  العقوبةةةةة  ا  -3

 ان لهةةةةةا مةةةةة  نفةةةةة  االعلةةةةة  تنفةةةةةذ ال فهةةةةة    فيهةةةةةا وا يةةةةة  غيةةةةة   ا تكبهةةةةةا  ج يمةةةةة 

 .ب  ت تبط الت  الصل  كان  مهما غي   تصي  وال علي  القضا 

 والتةةةةة  ج ائةةةةة  بحكةةةةة  تتقةةةةة   التةةةةة  العقوبةةةةة  هةةةةة  تلةةةةةك للح يةةةةة  السةةةةةالب  العقوبةةةةة ا   -4

 احةةةةة   فةةةةة  ب ي اعةةةةة  وذلةةةةةك ح يتةةةةة  مةةةةة  عليةةةةة  المحكةةةةةو  ح مةةةةةا  عليهةةةةةا يت تةةةةة 

 للنظةةةةةةةا   ضةةةةةةةوع  مةةةةةةة  بحقةةةةةةة  الصةةةةةةةا   للحكةةةةةةة  وفقةةةةةةةا االصةةةةةةة حي  الم سسةةةةةةةا 

 . واص ح  تأهيل  اج  م  الم سس  تلك ف  المطب 

 1969لسةةةةةةةن   111( مةةةةةةة  قةةةةةةةانو  العقوبةةةةةةةا  الع اقةةةةةةة  لةةةةةةة ق  87نصةةةةةةة  المةةةةةةةا   ) -5

 عةةةةةة  االحةةةةةةوا  جميةةةةةة  فةةةةةة  ت يةةةةةة  ال للح يةةةةةة  السةةةةةةالب  العقوبةةةةةةا  مةةةةةة   مجمةةةةةةو  ا 

 . سن  وعش ي   م 

 الةةةةةذ  الوحيةةةةة  الط يةةةةة  هةةةةة  الم تكبةةةةة  الج يمةةةةة  لجسةةةةةام  تبعةةةةةا العقةةةةةا  شةةةةة   ا   -6

 محا بةةةةة  عةةةةة  عجةةةةة  الةةةةةذ  االجةةةةة ا  ظةةةةةاه  ضةةةةة  الكفةةةةةاح فةةةةة  التقليةةةةة يو  سةةةةةلك 

 . ج ي  بصو   الظاه   هذ 

 فةةةةة  المتمثلةةةةة  الش صةةةةةي  المجةةةةة   لظةةةةة و  م ئمةةةةة  العقوبةةةةة  جعةةةةة  العقوبةةةةة  تف يةةةةة  -7

 ا تكةةةةةةةا  وبعةةةةةة  واثنةةةةةةا  قبةةةةةةة  وحالتةةةةةة  واالجتمةةةةةةاع  والنفسةةةةةةة  الجسةةةةةةم  تكوينةةةةةة 

 ا تكابهةةةةةةةةا فةةةةةةةة   المسةةةةةةةةتعمل  والوسةةةةةةةةائ  الج يمةةةةةةةة  ا تكةةةةةةةةا  وط يقةةةةةةةة  الج يمةةةةةةةة 

 . علي  المجن   اصاب  الذ  واالض ا 
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 ثانيا / المقت حا 

ال يوجو  ا  تمت  العقوب  ع  الفع  الج م  وال يص  ا  تنا  اح  اف ا  اس ت  او اح  

 اص قائ  اواح  اقا ب .

 يج  عل  القاض  الجنائ  ا  ال يست    القيا  ف  تق ي  العقوبا  .  -1

ي تكةةةةة  الفعةةةةة  الجنةةةةةائ  فعةةةةة ف ولةةةةةي  المجةةةةة   يجةةةةة  ا  توقةةةةة  العقةةةةةو  علةةةةة  مةةةةة   -2

 اتهام  ب 

يجةةةةة  ا  ايكةةةةةو  تناسةةةةة  بةةةةةي  الجةةةةة ي  والجةةةةة ا  يكةةةةة  تهةةةةة   العقةةةةةو  الةةةةة  شةةةةةعا   -3

 المج   بذنب  الص ح  وتهيل  ولي  االنتقا  من 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)27( 
 

 

 

 

  اجعالم

 الق آ  الك ي  

 اوال / الكتب 

 1ط   المقةةةةةا   العقوبةةةةةا  قةةةةةانو  فةةةةة  العامةةةةة  القواعةةةةة    ابةةةةة اهي  نشةةةةةأ  اكةةةةة  .   -1

 . 1990   بي و     الجامعي  ال ا   

 النهضةةةةةةة   ا    1ط   العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  فةةةةةة  الوسةةةةةةيط   سةةةةةة و  فتحةةةةةة  احمةةةةةة .   -2

 . 1991   القاه     الع بي 

   الع بيةةةةةةةة  النهضةةةةةةةة   ا    الجنائيةةةةةةةة  الساسةةةةةةةة  اصةةةةةةةةو    سةةةةةةةة و  فتحةةةةةةةة  احمةةةةةةةة  -3

   . 1972  قاه  

  ا    2ط   الجنةةةةةةةةةائ  للجةةةةةةةةة ا  العامةةةةةةةةة  النظ يةةةةةةةةة    بةةةةةةةةة   عةةةةةةةةةو  احمةةةةةةةةة .    -4

 . 1996   القاه     الع بي  النهض 

   بنغةةةةةةةةا     الوطنيةةةةةةةة  الةةةةةةةة ا    العقةةةةةةةةا  علةةةةةةةة  مبةةةةةةةةا ه   الةةةةةةةةذهب  ا و غةةةةةةةةا .   -5

1975 . 

 .   1955   بي و    االو  المجل    الع   لسا    منظو  اب  -6

 والتةةةةة ابي  العقوبةةةةة  تقةةةةة ي  فةةةةة  الجنةةةةةائ  القاضةةةةة  سةةةةةلط    بكةةةةةا  موسةةةةة  حةةةةةات .   -7

 .  2002   االسكن  ي    المعا   منشأ    االحت ا ي 

   القةةةةةةةةانو  وفلسةةةةةةةةف  العامةةةةةةةة  الفلسةةةةةةةةف  بةةةةةةةةي  والت يةةةةةةةة  التيسةةةةةةةةي    عبيةةةةةةةة    و  -8

  1986   2ط   القاه  

   مقا نةةةةة    اسةةةةة    العقوبةةةةةا  لقةةةةةانو  العامةةةةة  النظ يةةةةة    المةةةةةنع  عبةةةةة  سةةةةةليما .   -9

 . طب  سن  ب    الحقوقي  الحلب  منشو ا 

  ا  وطبعةةةةةة    العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  فةةةةةة  عامةةةةةة  مبةةةةةةا ه   النصةةةةةة او  سةةةةةةام .   -10

 . 1977   بغ ا    الس  
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 منشةةةةةةو ا    العقوبةةةةةةا  لقةةةةةةانو  العامةةةةةة  النظ يةةةةةة    المةةةةةةنع  عبةةةةةة  سةةةةةةليما .    -11

 . 2003   لبنا    الحقوقي  الحلب 

 فةةةةةةة  العامةةةةةةة  المبةةةةةةةا ه   الشةةةةةةةاو  سةةةةةةةطا .   .  و ال لةةةةةةة  حسةةةةةةةي  علةةةةةةة .   -12

 .   2010   القاه     الكت  للصناع  الناش    2ط   العقوبا  قانو 

   االسةةةةةة م  الجنةةةةةةائ  الفقةةةةةة  فةةةةةة  العصةةةةةة ي  الموسةةةةةةوع    عةةةةةةو   القةةةةةةا   عبةةةةةة  -13

 . 2001   القاه     الش و   ا    1ط   3 

 عبةةةةةةة  سةةةةةةةلطا  الةةةةةةة كتو  واالسةةةةةةةتاذ ال لةةةةةةة  حسةةةةةةةي  علةةةةةةة  الةةةةةةة كتو  االسةةةةةةةتاذ -14

 العاتةةةةةك   العةةةةةا  القسةةةةة  8 العقوبةةةةةا  قةةةةةانو  فةةةةة  العامةةةةة  المبةةةةةا ه   الشةةةةةاو  القةةةةةا  

 . الكت  لصناع 

   العةةةةةةا  القسةةةةةة  العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  شةةةةةة ح   الحةةةةةة يث  الةةةةةة  ا  عبةةةةةة  ف ةةةةةة  .   -15

 .   القاه     العاتك

 النهضةةةةةةة   ا    والعقةةةةةةةا  االجةةةةةةة ا  علةةةةةةة  مبةةةةةةةا ه   السةةةةةةةتا  عبةةةةةةة  فو يةةةةةةة .    -16

 . 1985   القاه     الع بي 

   المعةةةةةةةةا   مشةةةةةةةةا    1ط   والعقةةةةةةةةا  االجةةةةةةةة ا  علةةةةةةةة    الشةةةةةةةةاذل  فتةةةةةةةةوح.   -17

 . 1997   االسكن  ي 

   اال  نةةةةةة  العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  فةةةةةة  العامةةةةةة  االحكةةةةةةا  شةةةةةة ح   السةةةةةةعي  كامةةةةةة .   -18

 . 1995 عما    الجامع  الكت   ا    1ط

 .  المنج    االيسوع  معلو  لوي  -19

 ط   العقوبةةةةةةةا  قةةةةةةةانو  فةةةةةةة  العامةةةةةةة  االحكةةةةةةةا    السةةةةةةةعي  مصةةةةةةةطف  السةةةةةةةعي .   -20

 .  1962   القاه    4

 العقوبةةةةةةةا  قةةةةةةةانو  شةةةةةةة ح   1ط   العقةةةةةةةا  علةةةةةةة    حسةةةةةةةن  مجيةةةةةةة  محمةةةةةةةو .   -21

 . 1967   القاه     الع بي  النهض   ا    ال ا  القس 

 العةةةةةةا  القسةةةةةة    اال  نةةةةةة  العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  شةةةةةة ح   السةةةةةةال  علةةةةةة  محمةةةةةة .   -22

 . 1993   بغ ا    وكتب 

   1ط   العةةةةةةا  القسةةةةةة    العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  شةةةةةة ح   ن حسةةةةةة نجيةةةةةة  محمةةةةةةو .   -23

 . 1967   الع بي  النهض   ا 

 المسةةةةةةةةي    ا    1ط   والعقةةةةةةةةا  االجةةةةةةةة ا  علةةةةةةةة    حبيةةةةةةةة  شةةةةةةةة   محمةةةةةةةة .   -24

 . 1998   عما    والطباع  والتو ي  للنش 

 .  1972   القاه     1ط   العقا  عل    حسن  نجي  محمو .   -25
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  مشةةةةةة    2ط  العقوبةةةةةةا  قةةةةةةانو  فةةةةةة  العامةةةةةة  المبةةةةةةا ه   الفاضةةةةةة  محمةةةةةةو .   -26

 . 1963    الع ب  الفك   ا   

   الع بيةةةةةة  التشةةةةةة يعا  فةةةةةة  الج ائيةةةةةة  المسةةةةةةاهم    حسةةةةةةن  نجيةةةةةة  محمةةةةةةو .   -27

 . الع بي  النهض   ا    القاه     1ط

 لقةةةةةةةةانو  العامةةةةةةةة  االحكةةةةةةةةا  شةةةةةةةة ح   اسةةةةةةةةماعي  ابةةةةةةةة اهي  محمةةةةةةةةو  االسةةةةةةةةتاذ -28

 . 1969   القاه     2 ط   العقوبا 

   وتةةةةةةةأهيله  الجنةةةةةةةا  اصةةةةةةة ح فةةةةةةة  العقوبةةةةةةة   و    نصةةةةةةةي  احمةةةةةةة  نشةةةةةةةأ .  -29

 . 2010   بغ ا 

  االمةةةةةةة  قصةةةةةةةي   للح يةةةةةةة   السةةةةةةةالب   العقوبةةةةةةة    الحةةةةةةة يث  نصةةةةةةةي  نشةةةةةةةأ .   -30

 . 1988   بغ ا    القانوني  البحو  م ك  الع   وا      وب ائلها

   ال ةةةةةةةا  القسةةةةةةة    الع اقةةةةةةة  العقوبةةةةةةةا  قةةةةةةةانو  شةةةةةةة ح   السةةةةةةةع   اثبةةةةةةة و.   -31

   . 1989   بغ ا    1ط

 ثانيا / ال سائ  واالطا ي  

 التشةةةةةة ي  بةةةةةةي  مقا نةةةةةة    اسةةةةةة   العقوبةةةةةة  وظةةةةةةائ    الحسةةةةةةين  عبةةةةةةا  احمةةةةةة .   -1

 . 2005   النه ي  الجامع  الحقو     كتو ا    اس    والقانو 

  كتةةةةةو ا  اط وحةةةةة    االسةةةةة مي  الشةةةةة يع  فةةةةة  التع يةةةةة    عةةةةةام  الع يةةةةة  عبةةةةة .   -2

 . 1980  القاه   جامع   

  البحو /  ثالثا

 العةةةةةة     الفةةةةةةت  مجلةةةةةة    العقةةةةةةاب  التف يةةةةةة    جاسةةةةةة  طةةةةةة   الةةةةةة  ا  عبةةةةةة  االسةةةةةةتاذ -1

37   2008 . 

   العقةةةةةا  ف  يةةةةة  نحةةةةةو الجنائيةةةةة  السياسةةةةة  توجيةةةةة    مصةةةةةطف  محمةةةةةو  محمةةةةةو .   -2

 . 1939   1 ع     9   واالقتصا  القانو  مجل 

 / القواني    ابعا

 . 1969 لسن  111  ق  النافذ الع اق  العقوبا  قانو  -1

 .  1960 لسن  16  ق  اال  ن  العقوبا  قانو  -2

 . 1994 لسن  12  ق  اليمن  العقوبا  قانو  -3
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 . 1937 لسن  58  ق  المص   العقوبا  قانو  -4

 . 1981 لسن  104  ق  االجتماع  لإلص ح العام  الم سس  قانو  -5

 . 1943 لسن  340  ق  اللبنان  العقوبا  قانو  -6

 


