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 امللخص :
ان القانون بوجه عام يسعععال الل يةايس ااعععع ام اعاجت الةلتة  التل ورت اعععشمتع ا جاتعععياة ياجا  لاهاس لا ح عله ا ال عععش  ال عععال   

مان صعوت  ذه  المةايس عترت  عياا  لةر  اهذةةس الةقشت  لةواعوع ا، ما ا بل ه ذه  اهذةةس  ن ن ش الة عشة لةانس رةهش  ااع ل  ،للةلتة 
اللااجةس لاتةشا  ان الةسعا  ام ش عةس الةسعا  ب ا جش ةس يسعتتي  لسع ملةس لشعوة ا ملت قت عولة  الللاه علةه، معتيالت ااعاله  عله ا المةايس  

ش المةايس اللااجةس جاشتالف الةةان مالللان معياا  ل شمف الةلتة  ماهاعععععععععع مالرعاجت التن يقوم عله ا بااا ، مذه  اهاعععععععععع ام الرعاجت لا 
جاعتياتذا )ل ععععالصل ع ععععلص  ن عقرلش  هتععععياة ياجس انسععععانةس لاهاس ل   اهلت مالواة س الاالس مالةاا الاام مال ا  مالمةا  اله ا الة ععععشة  
م تو   القانون اللااجن الوطان بتمرلر الة عععععععععالص لم    ، اللش ةس أيا  رانه عتة    ن عرمان علل ل عععععععععلمس يمةه ا القانون  سرمااللس الل

 .قوم اللش ةس لتل لا اعتر  ال  ص علل ل لمس لت ذه  الة الص ،  ااش ب ا ام عشا ا ل طش اهاشات ب االمةايس اللااجةس . مع
Abstract 

The law in general seeks to protect the foundations or pillars of society that are deemed necessary by satisfying 

specific needs upon which the comprehensive edifice of society stands. Or for fear of being affected by a crime 

that entails the responsibility of the perpetrator and then the imposition of a penalty on him, and the methods of 

criminal protection vary according to the place and time and depending on the circumstances of society and the 

foundations and pillars on which it is built, and these foundations or pillars are considered by the legislator as 

(interests) suitable in his assessment to satisfy a specific human need such as Security, public office, public and 

private money, life and body safety. 

      قدمة:امل
اللااجن   إن  وش  ال طوت  اإلجشالةس ور أيرقه قوت   ن نطاق القوانهت اللااجةس مش وصا  جار أن أوش ل ه  ال وش  الرمت الوةهش  ن عمرلر الللاه
عسهش علل    الهي ي شض علل الةمةوم علةه، مإ ا لا اوقاا الا ش إلل الاايةس التطةةقةس ل ه  ال وش  ، مالتن ية ل ا القاان نلر أن ذه  الاايةس 

ذا،  ن ع الةاواا القاج  جضشمت  ع رلر الللاه رلةا رانه شطوت  اللش ةس عالةس الرتجس، أي إ ا ران ال ق  الاسةن لللش ةس اتر شطوت  لت غهش 
اإلجشالةس اةةون له امت رةهش  ن عمرلر الللاه اللااجن. إه أن الس اا الهي يطش  ن سه ذاا ذو، رةف يستطة  القاان عقرلش مجوا ال طوت   

تر معمرلر ال ق  الاسةن لللش ةس لت عرله ؟ ملا ذن يرما الطس القاان  ن التقرلش؟ ملا ذو لووف الت ش اا  اللااجةس  ن عمرلر اللشاجت األ
اللانن  ع رف الةماكةا  الةتالقس جاللشاجت إلل عمرلر المقاجق يوا األيراث التن مواه ، مإوشات لساهلس  كهلك  شطوت  مال ق  الاسةن ل ا؟

م  م شض الاقوبس ، ماهعتشاف جةاانا  الضمايا. جار الا ش عت ر    ن القواعر ماإلجشاها  القانونةس لتمرلر طةةعةس اللش ةس الةاشماس الا 
  الةمةةس ملر  اشت اص ا  ه الوت رةف ل ه  اللشاجت ان عت طل الاتيس اللااجةس  تشعقن الل لستو  ال طوت  لت تص ب ا لمةةس امن اشش ؟ 

  تلف ع وت القضا   م ملهاةشي الس اا الة هش لالذتةام: رةف ي ة  السلوك الةم وت انت اكا جسةةا ملت قت عتت الةساهلس عاه يهت مووعه ؟
لللش ةس ملر  شطوتع ا جالاسيس للةلتة  الرملن مالرما ملر   الاقوبس ان رانه لا  س معاالس ج ة  عام علل أن ا   نأم الوصف القانون

علل ااا  لر  ال طوت  اللشلةس ن أ لا يسةل بع)اللشاجت القانونةس الة طااسل ام )اللشاجت القانونةس ال ش سل . ملتواةص  لك اهلش لااايس. م 
ب يةةت الا ش جأنه اللشاجت  ن الةلتةاا  الةراجةس رانه عاةع الة الص مالقةت اهشاللةس الااجاس لت الةلتة ، ملهلك رانه عةرم  ن اتعوا

 ل عاه جةة  ا شاا الةلتة  ، ألا  ن الةلتةاا  المرل س ،  ا شا  هزاياا الاالوا  اهجتةاعةس معاقرذا ،  قر ا ش  ل الص جرلر   الوك لا
   اوتضه يةالت ا عت طش ق الاقاب لمة  الاا  علل ايتشال ا لةا اا  الل ا وت نوة جرلر لت اللشاجت القانونةس ال شف ام لا عسةل جاللشاجت 

، لوت لاذو الةعةات ام ال ق  الاسةن الهي علل ااااه عار ذه   اللش ةس ام علك اتر شطوت  لت  ج ة  ماا   انت ش مذن جشاجت    الة طااس
 غهشذا لةا يستللم ع رلر لاليقت ا .

 أهمية الدراسة:

و  الرتااا  القانونةس ، مذن برايس  عوةت أذةةس الرتااس  ن رون ا لماملس جم ةس وانونةس أصهلس ، ات وض  ن لواوة ولةا رت  فةه علل لست
لة وات طو   لت شالل ا نستةهت امت ال ق  الاسةن  ن عمرلر ال طوت  اللشلةس للسلوك الةم وت الةشعو  مطاةا  ، ما  ان الةواوة  ا اقش  

ت أن  وش  عطةةقه اات شوه الارلر كةهش  ن عمرلر اللش ةس ماهقات الةتشعيس عله اكةا ان أذةةس ذه  الرتااس ع  ش  ن لواوة يرلث الا أ  تغ
اللسةةس علل  لت الرتااا  مالت ااهش القانونةس ماألجماث التن عيمعث  ن عةهعان لعاللمعه، إلل جان  أن التلالعر اإلات ااجن مالةتساتة لالنت اكا   

أم الوطاةس ، لضشمت  يتةةس علسر عمقهق صاهر الالاعا  الةسلمس ، لا يستللم عمرلر السلورةا  اهك ش شطوت  اواه أكانه الرملةس لا ا  
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  الارالس  ن لواج ت ا، مإن اف امايا اللشاجت  ن يالس اإلغ اا عا ا لت طشف القضاه اللاعاجعن العوطان للعرما.كةا ملت لشا  ن الت ش اا
ت ، لها رانه لسألس ما  الة اهةت الاسةةس الللاجةس الاشبةس ماهجاةةه مالرملةس ل  وم شا  جالوزن الاسةن ام ال ق  الاسةن عار عمرلر اللشاج

الاتيس  مالةاالهش القانونةس بوجه عام لت صةةت عة  ال ق اه متشا  القانون ملت ذاا  أن ال وت ج ةات اليمث عت ذه  الة اهةت  ا اذةةس لتمرلر  
 التن علل اااا ا عار اللش ةس الةشعويس  ا  شطوت  ترلر .

 اشكالية  الدراسة: 

ال اهنت اكا     ةة ش ياتةش  ، متاة  القانون  اةاا   جايتشام  لتالق  فةةا  أاااةس  أذةةس  األاااةس"  ا   "اللشاجت  علك  اللااجةس عت  الةساهلس  أن 
، ملت ذاا يةةت ابشاز   رة الةستقةلةس ، معو هش اإلن اف مالارالس للضمايا، مذها جالا ش لةا ع ةله علك اللشاجت لت شطوت  علل الةلتة   

 اس علل الامو التالن  : اتةالةس الرتا
 ا؟ لا ل  وم ال ق  الاسةن جالاسيس للسلوك الةم وت؟ لا عالوته بتمرلر ل  وم اللشاجت اهك ش شطوت   ؟ قت ال ق  الاسةن جالاسيس إلل  لا  -1
 ر األ ااا األشش  كةف يةةت اات ال  ال ق  الاسةن  ن ا  القانون الرملن الاش ن أمالقانون الةرمن للوصوا إلل لستو  ال طوت  معمرل -2
 قت رةف يةةت الوصوا الل امت ال ق  الاسةن  ن للاا اللشاجت مشطوتع ا .  -3

 فرضية الدراسة:

ان ان لواوة التمله  الا شي  ن أ ق الةااو س المالةس ، لا أ يوا لا إ ا ران امت ال ق  الاسةن ، ور ل اي إلل ع ههش  ن ذها الاةط األاا
الةااو س القانونةس م القضاجةس مال ق ةس يوا ال طوت  اللشلةس علل الةستو  الوطان ، للوصوا الل عمرلر علك الةاشمف لاه  تش  طو لس  ن  

 الةاالهش مالتن لت شالل ا يةةت ان يار الوك لاهت  ا شطوت  اتر لت غهش  ،  تقوم لاه الةساجلس اللااجةس الرملةس مالوطاةس .
 :  منهجية الدراسة

لت بهت الةساج  التن لت ق م لة  عله ا ال الةةس ذن أن اات رام لااذج ل تل س  ن موه مايعر اعشمت  ه لاا  لا عا هاتةااب الةاش س  
ألناا  ملطعش  اإلتةاه  ملت قت اتاتةر الرتااس أك ش لت لا ج اوتضت ا الضشمت . مور عت اات رام الةا ج اهاتقشاجن جطش ق التمله  التات  ن  

 را اشا مواج  مأيراث ماوابق وانونةس ماتاه  ق ةس تةله لشيلس عات  ةس  ن غايس األذةةس، مألن ا رانه األاا  الهي اعل للت وهش جريس ج
 إن اه وضاه جااجن لت  ص لةت ن لةا مس اللشاجت اهك ش شطوت  علل الةستو  الرملن مالوطان .

 خطة الدراسة : 

 التن طشيه آن ا اهتت عقسةت شطس الرتااس علل لطلةهت ،معلل الامو التن:  ملت أج  اإلجاجس علل اإلتةالةا 
 للشاجت األتر شطوت  يس  الترت  الت ش انعاش ف ا:  ال شة األماالمطلب األول: التعريف بالجرائم األشد خطورة على المستوى الجنائي الوطني

دور الثقل النسبي في  تحديد المطلب الثاني:   اهشت ا  القضاجن الوطانللشاجت األتر شطوت  يس   ال ق  الاسةن لال شة ال انن:  الوطان
امت ال ق     علل الةستو  الت ش عةال شة ال انن:السلوك اإلجشالن  عمرلر شطوت   امت ال ق  الاسةن  ن  ال شة األما :  خطورة السلوك األجرامي

 قضاجنعلل الةستو  الالسلوك اإلجشالن عمرلر شطوت  الاسةن  ن 
 التعريف باجلرائم األشد خطورة على املستوى اجلنائي الوطين ب األولاملطل

ان غايس الا و  الللاجةس ذن يةايس الة الص،  الة شة اللااجن عار صةاغته للا و  الت ش عةس عمرم   ن  لك  اجر  لمرا  عتة   جمةايس 
غ يةالته عله ا ل ةا رانه ائهلس القةةس، مالة الص ر هش   ل لمس إنسانةس ل شمعس، إ  ه ي لو نص لت ل لمس ورت الة شة أذةهت ا  أاي

 شمف  ملتضاتبس مه لتةسش عمقهق التوازن بها ا إه  ن ا  القانون،  القانون يار نتاجا   وش ا  ياةع أمااة الةلتة  الهي يمةةه لت شالا ال
القة الة الص عت  معاةش  التن ع اي  ا وت ،  مالسةااةس  ماهوت اايس  القانون اهجتةاعةس  يمةه ا  التن  اللةاعس  عسوا  التن  اهجتةاعةس  ت 

السةااس    مع تلف الة الص التن عمةه ا الا و  التلش ةةس عياا  لأللرلولوجةس التن عتةااذا الرملس   ن عشعيط ج لس س الرملس  ن التلش ت لت شالا 
جشاجت    ،  قر ترا  الاقوبس  ن يالس أتعوابلمةا  لت جوانة ا الة تل ساللااجةس التن عات ل ا معشعيط جال وش الهي عاتةر  أاااا   ن لواكيس ألوت ا

شطهش  عةع الة الص الةمةةس جةوج  القانون، يهث أن السلوك اإلجشالن ال طش ل اي جالةقاب  الل اتعواب جشاجت أتر شطوت  ، مور أعطل  
الة شة صاليةس للقاان  ن ع رلر الاقوبس  ن ياا رانه اللش ةس الةشعويس علل اتجس رةهش  لت اللسالس، لهلك ااقست ذها الةطل  علل  

الوطان، ألا  ن ال شة ال انن ااتااما ال ق  الاسةن    للشاجت األتر شطوت  يس  الترت  الت ش انتااما  ن ال شة اهما ال ق  الاسةن ل شعهت ن
 . للشاجت األتر شطوت  يس  اهشت ا  القضاجن الوطانل
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 الوطين لجرائم األشد خطورة حسب التدرج التشريعيالثقل النسيب ل الفرع األول
وجه عام يسال الل يةايس ااع ام اعاجت الةلتة  التل ورت اشمتع ا جاتياة ياجا  لاهاس لا ح عله ا ال ش  ال ال   ان القانون ب

مان صوت  ذه  المةايس عترت  عياا  لةر  اهذةةس الةقشت  لةواوع ا، ما ا بل ه ذه  اهذةةس  ن ن ش الة شة لةانس رةهش  اا ل   ،للةلتة 
ةشا  ان الةسا  ام ش ةس الةسا  ب ا جش ةس يستتي  لس ملةس لشعوة ا ملت قت عولة  الللاه علةه، معتيالت اااله  عله ا المةايس اللااجةس لات

ش اله ا المةايس اللااجةس جاشتالف الةةان مالللان معياا  ل شمف الةلتة  ماهاع مالرعاجت التن يقوم عله ا بااا ، مذه  اهاع ام الرعاجت لا 
 الصل ع لص  ن عقرلش  هتياة ياجس انسانةس لاهاس ل   اهلت مالواة س الاالس مالةاا الاام مال ا  مالمةا  مااللس الة شة جاعتياتذا )ل

م تو   القانون اللااجن الوطان بتمرلر الة الص لم  المةايس    ، اللش ةس أيا  رانه عتة    ن عرمان علل ل لمس يمةه ا القانون  ل 1) اللسرالخ
إ ن  اللش ةس   ل2)للش ةس لتل لا اعتر  ال  ص علل ل لمس لت ذه  الة الص ،  ااش ب ا ام عشا ا ل طش اهاشات ب االلااجةس . معقوم ا

 ه ا   ذن ااذش  اجتةاعةس اأبه اللةاعس علل لةا مت ا. مأشه  الرملس علل عاعق ا، جار ن وج ا القةام ب ه  الة ةس،  ساه بهلك القوانهت لةهاس
. مُعش ه اللش ةس جان ا ر   ا  جشله القانون اواه ران ل3)اإلجشاها  مالترابهش مالاقوبا  التن عت ه لةةا مت ا مالمر لا االلشاجت ملمرا   

أي ان ا  ا  غهش ل شمة ايلابةا ران ام الةةا ي رت عت إتاا  إجشالةس ،ايلابةا  ام الةةا رالتشك ماهلتااة لا لت لشا نص علل شالف  لك  
ي رت عت  شا جأات الرملس ام    ك  الوك  اال  ران ام التااعا  ))  ،جأن ا   تاشف  لش ةس الرملةسمبالاسيس الل الل4) نون جلاه جااجةاي شض ل ا القا

. ل5) للبشااه لا ا ، صاات عت اتاا  اجشالةس ، لتشع  علةه الةسا  جة لمس املةس ، ل ةولس جمةايس القانون الرملن عت طش ق الللاه اللااجن
القانون  لهلك ية ةت عمرلر عرا لت اهعتياتا  مالتن لا ان عوا ش   ن الوك لا اعتةش جش ةس، مذن مجوا الوك أجشالن ل الف لةياائ 

رإعةان ذها   ايلابةا  ور يةون  ماتعواب السلوك    ،ماألعشاف مالضةهش اإلنسانن، مالقةام ب ها السلوك جإتاا  ماعةس امن إكشا  ملةع علل اةه  ال طأ
رهلك لتشع  علل اتعواب ذها السلوك إلةانةس عولة  عقاب يلر أاااه  ن لياائ   ،الةةا  جاهلتااة عت عة  ل اي لوووة اللش ةسالسلوك أم  
 ذن ر   ا  أم الوك ايلابةا  ران أم الةةا  يلشله القانون م قشت لةشعويه جلاه  جااجةا    ج ة  عامنستاتج لةا عقرم إن اللش ةس    ل6)الاالس  القانون 

ه يق ر يةايس الة الص ال شايس  مس  مإنةا ذر ه الشجةسن يةايس ل الص علةا ع ت الةلتة  رة  ملو ران ذها القانون يمةن ل الص  لقانون   ا
أن الة لمس ذن لم  المةايس القانونةس أي ذن المةةس التن    شاصس أللةت عاازا عت المقوق ال اصس التن يةاذا  لك القانون،مالةاليظ

لها رانه الة الص التن عتالق جالةلتة  رة  أك ش أذةةس لت علك التن ع ص األ شاا،  الضشت    لتوشل ال اتة عمقةق ا عار علش ت الوك لاهت.
إ    أيضا   ذالا   م ن لشيلس التطةهق علا  الة لمس امتا  .ل7)  سمأقش  رةهش علل يةا  األ شاا رامله قق  لمق جاألملل يةون  ن ال ال  جسةةا  إ ا

يستاهت ب ا القاان مال قةه  ن ع سهش نص لاهت أم لمست جاح الة اك  القانونةس الاالس  إ ا مص  الوك لاهت إلل ير الارمان ال اتخ  
ةش ذها ال ا  لةونا للش ةس جااجةس يستمه  التاازا عت  علل ل لمس جوذش س لا ح عله ا الةااه اهجتةاعن جمهث ه عستقةت المةا  برمنه اعت

يةايس القانون ل ا ج شف الا ش عةا إ ا رانه علك الة لمس عةرم  شايس ع ص  شاا لاهاا أم ع  ش  ه ا ص س الاةولةس ع ت الةلتة  رة . 
اياغ المةايس علل علك الة الص ي اة األلت م تمقق  قانون الاقوبا  جاه لمةايس ل الص لتارا  لا ح عله ا الةااه اهجتةاعن للرملس ألنه جإ

الراش  مال ات  أم ل الص  شايس ياان عارا الةسا  ب ا إتاعس ال وال معرم    اهاتقشات اواه رانه ل الص عالس لمةايس ألت الرملس لت
اعس مل الم ا الة تل س، لهلك نلر أن المةايس  الطةأنهاس.  لك أن السةااس اللااجةس التن عقوا الة شة اللااجن لا ذن إه اناةا  لماجا  اللة

الل    ترت ع  لشاجت  ان الم   ل8) اللااجةس لتلك الة الص، لون عوون ل ا  اعلهت ا، هبر مأن عمةط جأي  ا  لت تأنه أن يضشذا أم ل راذا جالضشت
  اللااجةس لت عسش علل ن ج ماير  ن عقسةة ا  ان الت ش اا  لعةات جسالت ا متر  شطوتع ا مال ق  الاسةن ل ا،يهث   م ق  علل  عر  انواة م لك

بهاةا نلر الياح اهشش ور اوت ش علل التقسةت ال ااجن   .ل9)  ةا ا لا اشه جالتقسةت ال القن يهث وسة ا الل اللاايا  ماللاص مالة ال ا   .لشاجتلل
 اللش ةس،  علل ااا  لعةات جسالس  لشاجتجالتقسةت ال ااجن للكةا ان ذااك لت الت ش اا  التن اشه   ل11) ام جاص مل ال ا   ل10) أي جاايا  مجاص

م قوم ذها التقسةت علل ااا     ،غهش جسةةسجشاجت  جسةةس م جشاجت   تلف عةت ايقه جمهث وسةت ا الل طاج تهت ام نوعهت  لذها ملوت علل نمو  
ام غلة س ام نمو  لك عوصف جان ا "جسةةس" مالاةع  ع ام  الاقوبس لت يهث جسالت ا  ولةا رانه الاقوبس ترلر  ام وو س ام رةهش  ام وااةس

صمةص ايضا  أي عارلا عوون لا  ضس ام جسةطس ام ص هش  ام ولهلس ام ل  ضس ام لا تاجه  لك عوون "غهش جسةةس" معوةت اذةةس ذها  
اللشاجت  لهلك  إن   ل12) ل ا لت عقوبس اصلةسالتقسةت انه ااا  لتمرلر نوة اللش ةس فةةا ا ا رانه جسةةس ام غهش جسةةس عياا  لةا يقشت  القانون  

لت يهث جسالت ا الل قالقس أنواة ذن : اللاايا  ماللاص مالة ال ا .  ه ا اللاايا  اكةش جسالس لت اللاص مذه  اكةش جسالس   عقلهريا  عقست  
ذو الهي لللأ إلةه لةاش س نوة علك اللش ةس لت   لت الة ال ا . م ةون نوة الاقوبس )األصلةسل الةقشت  وانونا لللش ةس ام لقراتذا جمرذا اهو ل
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ان جسالس اللش ةس عقا  لةاش س نوع ا لت يهث جسالت ا جةقرات جسالس الاقوبس الةقشت  ل ا  ن    يهث.  مال ق  الاسةن ل ا  يهث جسالت ا
ايةام القانون الةواوعةس لا ا مال ةلةس.ملهلك    لتطةهق عرا م هش لت  م اتةش ذها التقسةت لللشاجت لت أذت التقسةةا  يهث لت ه ااااا    ل13)القانون 

 قر وست وانون الاقوبا  الاشاون اللشاجت لت يهث جسالت ا الل قالقس أنواة ذن اللاايا  ماللاص مالة ال ا  ،  أشه  جه غالةةس ووانهت الاقوبا 
، يمرا نوة اللش ةس باوة الاقوبس     اللاص مالة ال ا اللشاجت لت يهث جسالت ا قالقس أنواة : اللاايالاه علل انه))ل  23يهث نص  ن الةاا  )

)اللاايس ذن اللش ةس الةااو  عله ا )  لاه علل عاش ف اللاايس يهث جاه  ه ا،  ل25الةاا  )  ور ن ه. م للاألتر الةقشت  ل ا  ن القانون...
ل اللامس  26الةاا  )   هعش ور  .م لشةع ع ش  ااسلالسلت اك ش لت شةع ااوا  الل  – السلت الة بر   –جاير  الاقوبا  التالةس : )اهعرام 

شةع أن ا،)ج الل  ات ش  قالقس  لت  اك ش  اليسةط  ام  ال رلر  الميع   : التالهتهت  الاقوبتهت  جاير   عله ا  الةااو   اللش ةس  ذن  )اللامس 
)الة ال س ذن اللش ةس الةااو  عله ا جاير  الاقوبتهت التالهتهت : الميع اليسةط لةر  لت  )  أن ا،ل الة ال س ج27الةاا  )  همعش لااوا .ال شالس

مذةها ي  ش لاا ان وانون الاقوبا  الاشاون اشه جالتقسةت    اتب  مع ش ت ااعس الل قالقس ات ش،  ال شالس التن ه عل ر لقراتذا علل قالقهت الااتا
مجا  لعةات التةههل بهت أنواة اللشاجت ذن الاقوبس الةقشت  لللش ةس  ن القانون  مال ق  الاسةن ل ا ،  الت ا  ال القن لةةان أنواة اللشاجت لت يهث جس

م  أي الاقوبس رةا نص عله ا القانون جمرذا اهو ل ه رةا عمةت ب ا الةمةةس.  ا ا ران القانون لاص علل انه عقوبس اللش ةس ذن اإلعرام ا 
 ةس جاايس ما ا ران لاص علل ان عقوبت ا الميع عارجه لا ش الل لرعه  ان ران ير  اهو ل قالقس ات ش ام  السلت الة بر ام الة وه  اللش 

راتذا.  او   اللش ةس ل ال س مان ران لقراتذا ير  اهو ل اك ش لت قالقس ات ش  اللش ةس جامس. الا ا ا رانه الاقوبس ذن ال شالس  ها ش الل لق
فةه الاقوبس رةا   ر   لك لالي ا    ،ل قالقهت الااتا ام او   اللش ةس ل ال س مان زاا علل  لك  اللش ةس جامس ان ران لقراتذا جمرذا اهو 

 . ل14)نص عله ا  ن القانون ه رةا يةةه ب ا الةمةةس
السلورةا  الةم وت     ن عمرلر  لاطقةا    ما  عسلسال  يرا الة الص الةمةةس جةوج  القانون، ملت قت ور  ان الة شة الاااي ور  خالصة القول:

 ن ع اة  ا جمس  جسالت ا، علل أن ذها    أمه، قت انتق  لتوهة  ا رلشاجت، ملت قت انتق  لةمرا انواع ا رلشاجت اةااةس مأشش  عاايس، مأشهشا  
 .لةس مه عقوبس إه باصه جش  )لةرأ الة شمعةس الةواوعةس  م ق لمةةا   ران لستوا  م ات ك يقا   ايا   لاهاا   التسلس  هبر ان يمة  ققال  

 لجرائم األشد خطورة حسب االختصاص القضائي الوطني الثقل النسبي ل  الفرع الثاني
م  بهت ير او ل مير اانل  شااه انه يض  الام القاان عقوبا  عت  ، شة يض   ن اعتيات  اللسالس الهاعةس لللش ةس عار عمرلر  للاقوبسةان ال

ام جعيات  اشش  اللسالس الواوعةس لللش ةس رةا ورتذا الة شة    ،عقرلش س  ن اةه  عمقهق نقطس التوازن بهت اللسالس الهاعةسعاترا  للقاان الطس  
نةا ألت  ملوت الةقام اهما  ن عقرلش الاقوبس ملت قت عمرلر اتجس األ  لمسيانمبهلك  ان شطوت  اللانن ع شه  ن ا  ،مشطوت  اللانن رةا يقرتذا

 ار م . لهلك لتت التشرهل علل جسالس اللش ةس مال ق  الاسةن ل ا، مع رلر الاقوبس علل ل   ذه  اللشاجت ال طش .ل15) السلوك  اعه  ذو عاج  للسالس
عار    نمالتن يأشه ب ا القااع، م لك يس  جسالس اللش ةس مال ق  الاسةن ل ا،  ع رلر الاقوبس صوت  لت صوت ال شمف الة اييس لللش ةس

معاشف ال شمف الة را  جأن ا ال شمف الةا و  عله ا  ن القانون مالتن لتشع  عله ا ز اا  جسالس اللش ةس، أم    ، مجوا لا لرعو إلل  لك
ل ا م جسالس لس الةقشت   الاقوبس  ز اا   مبالتالن  اللانن  الة را  ذل16) لةس  ال شمف  أن  إلن  اآلشش  الياح  ماأل ااا    ن،))، م ذ   الماه  
 ل را  معاتةش ال شمف الة را  جةةاا  اشم ا   .ل17)   للعلل ع رلر الاقوبس لللش ةس الةشعويس  وعةس مال   ةس التن ع قش أم يةةت أن ع قشالةوا

 ا عوا ش   اه ، مإوانونهعععععس أي ل ععععععرتذا القانون اةانا  لمقوق الةواطاهت مإعةععععاه  لقاعر  ه جش ةس مه عقوبس ج هش نص يهث للتلم ب ا القض
أتر اتجس  ال شمف الة را  ع اي إلل الت رلر  ن الاقوبس  قر لتلامز المر األو ل الةقشت لللش ةس، رةا ور يةون المةت جاقوبععس لععت نعععوة آشش  

لتووف جطةةاس    كالمةت جالميع بره  لت ال شالس أم جالسلت بره  لت الميع، مور ع اي إلل ع ههش طةةاس اللش ةس لت جامس إلل جاايس مذها 
أي ع را الاقوبس لللش ةس الةشعويس م لك يس  ال ق  الاسةن لللش ةس مالسلوك  .ل18)الماا علل نوة ال شف الة را الهي يقشت  القانون لللش ةس

با  توت ل لت وانون الاقو 405األتر شطوت ملت أل لس ال شمف الة را  ال اصس جالت ش   الاشاون ،ناليظ ان الة شة ور نص  ن الةاا  ) 
ل  قر ن ه علل ال شمف  406ألا الةاا  )  الةارا علل أنه ))لت وت  ن سا  عةرا  يااو  جالسلت الة بر أم الة وهلل،  1969لساس    111

       .ل19)الة را   ن جش ةس القت  مالتن ع   عقوبت ا الل األعرام جسة  ال ق  الاسةن لللش ةس الةشعويس، مجسالس السلوك ال طش  ن  لك ال ا 
ل  ملةا ران لةرأ ال شعةس يقتضن عرم عشك الاقوبس علل إطالو ا للقضاه  ال بر للة شة لت عقش ش عقوبا  لأل ااا التن عةع جألت الةلتة  عل 
 أاا  لت اللسالس التقش ةةس جمهث عت ف ذه  الاقوبا  جالةشمنس، م لك بوا  يرلت للاقوبس الةقشت  لو  جش ةس: ير أانل مير أعلل، م تشك 

جاح اللشاجت . مان  ل20)مال شمف ال   ةس لو  للشم  ماتجس جسالت ا  للقاان يش س اهشتةات بهت ذهلت المرلت طيقا  ل شمف ر  جش ةس  
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جة اجس ا اة تشعن لت الةلتة  ل ةانس رةان أ شاا     التن نش  مجوب جقاه عقوبس اإلعرام ل ا جاعتيات أن عقوبس اإلعرام يار  األتر شطوت 
ه أنه لاي ن   ت عيات  أتر اللشاجت شطوت  جةاااذا الضهق مذو أن عقوبس اإلعرام لاي ن أن عوون عربهشا  اات ااجةا  جرا ، مأن ا ه إ،مأتماي ت  

ماتجس جسالس ال ا ،  أذةةس رةهش  لللش ةس    اعطه  الت ش اا   مان  يةةت أن ع شض إه م قا  للقوانهت التن عوون اات س عار اتعواب اللش ةس
الهي اات رله اللانن  أم السلوك ال طش  األالوب  ، مذن  ماهلس اتعواب اللش ةس  ذن، ملت ذه  ال شمف    مالةالجسا  التن عمةط ب ا  مال شمف 

أاما  عاهل ، م ن ل   ذه  الماه  ي ّرا اات رام     قر عوون ماهلس اللانن  ن عا هه جش ةته جسةةس رالقت  جطش ق   ، ن اتعواجه لللش ةس
معلةه  إن اللانن إ ا اتعو  اللش ةس   ،ألن الواهلس الةست رلس ع هش إلل شطوت  إجشالةس راللس  ،الاقوبس إلل المر األعلل للاقوبسالقاان  

جسلوك لااي للشاا  لت أي اشف رةت لشعو  اللشم نتةلس التااعه عت القةام ج ا  أم رةت يقت  آشش جطلق ناتي ماير أم جاات رام آلس لةسه  
مبالتالن    ل21)ةلش  الاااي لأللوت أم لةع لت تأن ا أن ع ضن إلل الةو ،  ان علل القاان الالما جالاقوبس إلل يرذا األانلواعلس  ن ال

القاان ياتةر ذه  األتةاه الةست رلس  ن اتعواب اللش ةس لتقرلش الاقوبس، ملتل ر  ه عت ز اا  ال طش  إنه يارذا اشم ا  ل را  عت      إن
جسالس اللش ةس مالوك الةلشم الةااصش مالاليق  .مإن  ل22) عت الوك اجشالن شطهش ل اي الل اتعواب اللشاجت األتر شطوت   ، معو فجاللش ةس

علا  الاقوبس  ا  المرلت األانل ماهو ل أوشب إلل لةرأ تشعةس الاقوبا   م ااتاةاا الطته  ن التقرلش،    للع  القاان  عساعر،  علل اللش ةس
ا الهي عةال عله ا عقوبس اإلعرام م لك يةايس م   للاقوبا   لتمرلرالهي يقتضن أو ل اتجا   ال طوت  اإلجشالةس جاعتياتذا األاا   ألذةةس 

للةلتة  لت الةلشلهت ال طش ت مااتئ ال ت لت الةلتة  للم اظ علل أتما  الاا  جاعتيات أن عقوبس اإلعرام ه عطةق إه علل الةلشلهت 
اإلجشام أم اتعوةوا اللشاجت ال طهش  التن ع را رةان مألت الةلتة  ، مالرله  علل  لك أن ذاالك جشاجت  ال طش ت الهلت عأصله  ن ن وا ت تم 

للااجةس  وت  لت يااو  عله ا الة شة الاشاون جاقوبس اإلعرام رلش ةس ال ةانس اللمجةس مجشاجت القت   ن ياه  الر اة ال شعن، يهث أن السةااس ا
الةلتة  إه    ن   انن جمهث يةون ال شض لت الاقوبس ذو اهشه بهر الةمةوم علةه ملاامنته لةاوا عضوا  نا اا  المرل س ع رف إلل إصال  الل

جشام ملت يار األصال  لةةاا  ألن الاقوبا  التن لتلقون ا جشاه  أن  لك ه لا ن مجوا عااصش أم  ئا  للشلس عأصله  ن ن وا ت تم  اإل
 القاان  ن لم س الاطق    ، ال طوت  اإلجشالةس ل ا امتذا  ن عمرلر عقوبس اإلعرام ل23)ال واب  ااع ت إلل جاا اتعواب ت اللشاجت لت عار ر هلس جإع

لوروا إلل القاان    اإلجشالنالسلوك  لها  إن عاةةت شطوت       اللش ةس مال ق  الاسةن ل ا،جالمةت جاإلعرام يستطة  أن يقف علل اجااا شطوت 
مال ةش  ال اةس ذن ماهلس للتقرلش ال ان لألالس    ،القانون اللااجن مبةاامنس الوااج  ال اةس التن لشعة ا وانون اإلجشاها  ن المرما الةقشت   ن  

، معتضةت تأيا   اةا  مع تص جاب الةقةولةس ألام القاان  الةاايس مالةااو س علل ير اواه،   ن اات ات س  اةس للقاان لةساعرعه  ن عوو ت عقهرعه
اهجشالةس  "كت" م "لر " عةق ال طوت     ل ال  لاليظ  القاان عار الاطق جاإلعرام   ل24) تل  ا  لت أجماث معلاتب ماتااا  شاصسمعلةةا  ل

الاسةن لو لشذونس ج شمف  ، مذن  لر  اللانن ال شمف مال طوت  يةون لمةةا  أه ان ذه     ، جش ةس  ماتجس شطوت  مال ق   لها  الشبط بهت 
ت س لل طوت  اإلجشالةس. مال شمف عوون ألا لواوعةس أم ت  ةس عشعيط ج  ص ال اع  مال شمف ألا أن عوون ال شمف عاتةش إلاتا  را

ل را  أم عوون ل   س لها  إن ال طوت  اإلجشالةس عتة   بتيالت ال شمف مالطس القاان اللااجن  ن عقرلش الاقوبس لتة    ن الةر  الهي  
قوبس الةتااايس ل  جسالس اللش ةس  ال يةةت أن لت وت مجوا جش ةس بال عقوبس مبال نص .مألج   يسةص جه القانون لت يهث اشتةات نوة الا

قابتس م تةسش للقضاه التاشف علل اتجس جسالس ال طوت  لت شالا موو ه الةياتش علل اشمف  ذها الللاه يل  أن عوون ذااك شطوت  
لااجةس اشف ل را أم أك ش رلةا بل ه ال طوت  عرتجا  أك ش  ن اللسالس مذها   ولةا عمقق  ن الواواس المجسالس السلوك اهجشالن  اللش ةس  

ملتمرلر لر  ذه  ال طوت  مجسالت ا ملر  اتعياط ا الوقهق جال شمف    جسالس اللش ةس ماشم  ا الة را  .ت  ياان أن ذااك عااايا  طشايا  به
أللش الهي يقتضن أن ن شق بهت ال شمف الة را   ا  ال طوت  التن عاة  . ال25) م اي ن علل القاان عمرلر طةةاس ال شمف الة را  م اعهت ا

لللش ةس  اع  الةمرا  القانونن  الوصف  الاقوبس امن أن عةع  الةااعان  ا،علل ع رلر  الهي لاةه أيةاله  وانون   ل۱4۰  م۱۳۹  )رالاوا  لت 
مبهت اشمف ل ا لسا  جالوصف القانونن الةمرا لللش ةس امن الةسا  جااة ا   ، الاقوبا  الاشاون معة ه  ال شف الة را جةااا  ال مةص

القانونن فةارا الوصف علل الامو الهي لل ر لت تر  اللش ةس رسةق اإلصشات أم التشصر  ن القت  الاةر التن عضةاه أيةال ا ال قش  )أل  
ل علل لا يأعن: "يااو  جاإلعرام لت وت  ن سا  عةرا   ن  1 قش  )  ل406ل لت وانون الاقوبا  الاشاون، يهث عاص الةاا  )406لت الةاا  )

 يار اإلتذاب الهي يطاا األبش اه اآللاهت لت أج   جشاجت الا ش كهلك     ل26) للاةق اإلصشات مالتشصر  ل إ ا ران القت   ))إير  الماه  اآلعةس
رام  أم اعتراه علل اير يهث أن ذه  الة اذش اإلجشالةس القااةس يهث يست رف األبش اه الهلت لت ع  ش لا ت ع ماألتر شطوت  مأك ش جسالس،

مإزاه علالر األعةاا    مأعةاا الااف مبث الشع  مانت اك يش اع ت مإذرات يقوو تالهي يطاا األبش اه  القت   رالةتوي س عاطوي علل شطش رةهش  
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لةا ع ةله ذه  ال اذش    ،رةهشا  لت اذتةام  ق اه القانون اللااجن  ا  ل  قر أشه لواوة اإلتذاب يمت  يه  جأعتيات  اللشاجت األتر شطوت ،  اإلتذابةس
  ، معرا لشاجاس الت ش اا  الاشالةس الةتالقس جالة اذش اإلجشالةس علل إن الة شة الاشاون ،  لت شطش ع ةت علل اللةة  م ن الاشاق شاصس  

للشاجت اإلتذابةس يهث أصرت  اللةعةس الوطاةس وانون لةا مس اإلتذاب إصرات وانون شا  ملستق  لةااللس ا من شا  لتلالر اإلعةاا اهتذابةس ور  
يااو  جاإلعرام ر  لت أتعو   ))  أنه   علل  2005ل لساس  ۱۳مور ن ه الةاا  الشاجاس لت وانون لةا مس اإلتذاب توت )  ل27) 2005لساس    13توت  

ل الواتا   ن ذها القانون م ااو  الةمشض مالة طط ۳- ۲لت األعةاا اإلتذابةس الواتا   ن الةاا  )  ا  ج  ته  اعال  أصهال  أم تش ةا  عة  أي
لللشاجت األتر  لت التطةةقا  القضاجةس  ل28)للمالةةوا مر  لت لةت اهتذابهت لت القةام جاللشاجت الواتا   ن ذها القانون جاقوبس ال اع  األصلن

ذهئس عالس، التن صااوه علل وشات الةمةةس اللااجةس الةشرل س   145شات لمةةس التةههل اهعماايس جالارا  وشطوت  مالسلوك الةم وت ماللسةت،  
ل لت وانون لةا مس اإلتذاب مالةت ت جاتعواب اهغتةاه  لارا 4/ 1إليةام الةاا  )   ن الشصا س جإعرام الةرعو )غ.مل تاقا  يتل الةو  ااتاااا  

 . ل29) الاا   طش ق وط  الشام  بوااطس السةف ملت قت  جم ت بوااطس السةهت ملت قت ت   الشام  ألامعت    س لت أ شاا المش  الوطان مال شط
 مناليظ ذاا ان ذها ال ا  لرا علل شطوت  اللش ةس جأعتياتذا األتر، م لك عت طش ق اات رام السلوك اهتر جسالس مشطوت .

، مور أتات  اإلتذابةس له  عةال اةااس لةااذا الت را جالاقوبا   اللشاجت الةةونس لت األ اااأن الة شة الاشاون اال إلل تاة    خالصة القول:
الةماكت  الل عتيس  التقاهت جقوانهت شاصس ملت قت  الل عتيس  الاسةن مأشتات األشطش لا ا مالتن ع ذله  السلورةا   الل قق   الوطان  القانون 

ات  ئا  لمرا  لت السلورةا  األتر شطوت  ، انةا يمرا بااه  علل نوع ا الهي اةة ف عت  الة ت س للتمقهق مالةساجلس عا ا، لهلك  إن أشتة
لهلك  أن الة شة الوطان عاا  لا ل تت بتمرلر انواة السلورةا  رلشاجت، ملت قت عقسةة ا جمس  جسالت ا، مبال  و  علك    ققل ا الاسةن.

 التن عطاا ألت الةلتة  معات ك يقووا  ل انس.
 دور الثقل النسيب يف  حتديد خطورة السلوك األجرامي ثانياملطلب ال

اللشاجت أن لا ت ال ق اه ور الةوا أن ال طوت  اإلجشالةس انةا ذن  ن ماو  األلش عة   يالس ن سةس ااش  الةلشم علاله أك ش ااتارااا  هتعواب  
ه )للةوعس عوال  ت  ةس ملواوعةس ا ا لا اوتشناألجشالةس ذن )الاالت اهيطالن )بتشمتهلنل  قاا أن ال طوت   ور عش  ا  . م ل30) لستقةال   

ال طوت  اإلجشالةس عار لت وةه  األيواا اللااجةس،   ن عيات  عت عا ةت  ل31) للمتةال ل  ا  لش اللشاجت لستقةلس  ل جسلوك ال  ص ي يص اتعواجه  
هت ، م  رف ذها التا ةت الل أ شاا لااللس جااجةس لتمقهق شللةوانونن يضاه القانون اللااجن م اتر فةه جةووف ت  ن لطاج س لاهاس لت ال

السلوك اإلجشالن لا ذو إه اله  علل شطوت   لك اللانن الهي يسلك الورا   يهث إن  هتشللةلمةايس للةلتة  ماإلصال  ل ه  الطاج س لت الا
 لك أن الة  ش ال اتجن للسلوك الي شي لشعيط جالطةةاس اإلنسانةس اواه    ،غهش اجتةاعن ه لت ق ل  وواعر الةلتة  مآااجه موواعر الا ام فةه

ه ت   أن الوااج  الالةةس الةست رلس للوووف علل عمرلر ال طوت  اإلجشالةس لمرما   ن  م ،كان  لك السلوك إجشالةا  أم ران غهش اجتةاعن
ملوت عمرلر ال طوت  اإلجشالةس ألش صا  معسهش جرا  ألنه لتالق جمقةقس لا  نطاق القانون اللااجن إ  أن القانون لمرا ال ا  اللشاجت معقوباع ا  

، مامت ال ق  الاسةن  ن عمرلر  اإلجشالنالسلوك  ملت ذاا عةرم أذةةس جم اا لةواوة شطوت   .ل32) نل له عت طةةاس اإلنسان مالووالت ال فةس فةه
السلوك عمرلر شطوت   امت ال ق  الاسةن  ن   شعهت نتااما  ن ال شة األما علل الةستو  الت ش ان مالقضاجن، ملهلك ااقست ذها لةطل  علل  

 قضاجن. علل الةستو  الالسلوك اإلجشالن  عمرلر شطوت   امت ال ق  الاسةن  ن  ، ألا  ن ال شة ال انن ااتااما  علل الةستو  الت ش ان اإلجشالن  
 على املستوى التشريعيالسلوك اإلجرامي حتديد خطورة دور الثقل النسيب يف  الفرع األول

ان السلوك اهجشالن الةم وت له اذةةس رةش  علل  للة  الا ام اللااجن الرملن مالوطان جاعتيات  يةع الةواوعا  التن عقف علل المرما  
ور    ات  اإلجشالةس نلر أن لا ةالتن عاامله  وش  ال طو قوانهت  ملت شالا لا اوف ناشاه لت الل33) بهت ل ةال  إجشالةس معقابةس موانونةس

ات  علل اهشه جاهعلا  ال   ن لل طوت  اإلجشالةس بااه  علل لا لالي ه القاان لت الاتا  ماهج  عوين بوجوا ال طوت  اإلجشالةس  ن 
  ن  وش  لت هش  عياا   ااش  ت ص الةت ت.  لك هن ال طوت  اإلجشالةس ه يةةت عملةة ا معمرلر اطاتذا عت طش ق ما  تشمط لاهاس ل ا ،  

علك ال   ةس التن ه يةةت التاة  ب ا أم ما  لاللم ا الواامس مبالتالن ه يةةت عويهرذا بهت اهت ا  يتل يةةت    ،ل   ةس اهنسان
  و   1930اس  فيالاسيس للقانون اهيطالن لس ،التن أشه  ج وش  ال طوت  اإلجشالةسقوانهت ياح اللما  تشمط ل طوتع ا مفةةا للن ااتاشاض 

الشاجر  ن للاا األشه ج وش  ال طوت  اإلجشالةس ، مور ا شا ل ا ن ا  شاصا  لتالق جة  ول ا ماهلاتا  الوات س عا ا مذو نص قانون  ياتةش ال
كما وضعت المادة المذكورة امارات ودالئل يستند   ،ل34) عت ل  وم ال طوت  اإلجشالةس جةون ا ااتاراا ال شا لالجشام   ل التن عةش 133الةاا  )
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جسامة و   الثقل النسبي    اليها القاضي يبين على اساسها فيما اذا كانت هناك خطورة إجرامية متوفرة في الفرد أو ال . تلك االمارات هي :
 الجريمة المستخلصة من : 

 س جالاسيس لل ا  .الطةةاس مالاوة مالوااج  مالةواوة مالووه مالةةان ملت ر  طش ق -1
 .  لت جسالس الضشت مال طش الةسة  علل ت ص الةتضشت لت اللش ةس -2
 لت :  س لت تر  الق ر ماتجس ال طأ . مرهلك يأشه القاان با ش اهعتيات األذلةس اللااجةس للةمةوم علةه مالةست ل  -3
     األاياب الرا اس لللش ةس ماشالق الةلشم .  -1
 لقضاجةس مب ة  عام الوك ميةا  الةلشم الساجقس علل اتعواب اللش ةس السوابق اللااجةس ما -2
       السلوك اقااه اتعواب اللش ةس مالسلوك الاليق عله ا . - 3  
)لت اتعو   اال  يار  ) ،ل  قر عش ه ال  ص  ا ال طوت  اإلجشالةس جأنه203اشمف المةا  ال   ةس مالااجلةس م اهجتةاعةس.إلا الةاا  ) -4

ل  قر  1928إلا وانون الاقوبا  اهايانن ال اات  ن الاام ) .ل35)لا ا ران لمتةال  أن لشعو  ا ااه  عالةس لاص عله ا القانون رلشاجتلجش ةس  
 ( الةاا   جأن ا  71عشف  ن  اإلجشالةس  ال طوت   اللش ةس)ل لاه  اتعواب  ايتةاا  لالت عا ا  ال  ص  م تةهل ذها    .لل)يالس شاصس هاتاراا 

ور ش ه بوصف ال طوت  ر  ت ص اواه ران التاش ف جأنه تال  لاوعن ال طوت  اواه رانه ال طوت  إجشالةس أم اجتةاعةس هن الةاا   
أم اتعو  اللش ةس ألما لش  . رةا م اليظ أن القانون اهايانن ور أشه جاهعلا  ال   ن  ن عاش ف ال طوت  اإلجشالةس إه انه    ا  عاجر  ا  للشل

  ل  يالته ملا لتو ش لريه لت  اطلق التاش ف ج وت  لتشك لا ا للقاان الطس عقرلش س  ن المةت علل ر  ت ص لت اهت ا  جةا لتااا
اهشه جة  لت    ن   وش  ال طوت  اإلجشالةسعاامله    التنم   الرما الاشبةس  ووانهتةواوف  ل  ا جالاسيس  إلل36)   اهج  مالاتا  عو ف شطوتعه الوالاس

التاش ف جال طوت  اإلجشالةس الةواوعن  ن  ال   ن ماهعلا   اللةاانن  ،  اهعلا   الاقوبا   وانون  ال طوت  اإلجشالةس جأات    قر عشف   وش  
)يار شطشا  علل الةلتة  ر  ت ص أم ذهئس لااو س )ل لاه جالقوا  3ل ال قش  )211)ال طوت  علل الساللس الاالسل مور عش  ا  ن الةاا  )

رالاس  ن الا ع لهلك   . ملةا رانه ال طوت  اإلجشالةس يالس  لاوتشف جش ةس ا ا ران ي  ل أن يقرم علل ا ااا أشش  يااو  عله ا القانونل
ل واعر  عالس بهاه انه هيةةت 211 أنه يل  اهذتراه اله ا عت طش ق الاتا  عرل  عله ا ، لهلك ما  وانون الاقوبا  اللةاانن  ن الةاا  )

من ه الةاا   ،    علل السالم الاام أم أن القانون ور ا تشض فةه ذها ال طش يةةا    ٌ  المةت علل ت ص بتربهش ايتشازي إه ا ا قةه انه شطش
) هلالا جأير عربهش ايتشازي لا لت يةت شطشا  علل السالم الاام . م قضن جالترابهش اهيتشاز س جار الت ةه لت يالس ال طش إه  ن  أنه )علل  

عت طش ق ال طش  ل الةلشم  262ها مور عشف وانون الاقوبا  اللةاانن  ن الةاا  )ذ.ل37)للالماه  التن ي تشض القانون مجوا ال طش  ه ا
  ، للذو الهي لات عةله اهجشالن علل ااتاراا ن سن ااجت  طش ا  ران أم لةتسيا  هتعواب اللاايا  ماللاص  ))،اتاا  اش ه جأنهةعاش  ه للةلشم ال

اطوي علل ت  ةس  ا  شطوت  إجشالةس رةهش  جسة  اهاتاراا الا سن الهي لريه  م تضص لت ذها التاش ف أن الةلشم الةاتاا ، ذو للشم ل
أليةام  هتعواب اللشاجت . إلا جالاسيس الل وانون الاقوبا  الة شي   و مأن لت لتطشق صشايس الل عاش ف ال طوت  اإلجشالةس بهت طةاعه إه أن ا

با ش اهعتيات  وش  ال طوت  اإلجشالةس  ن جةة  الةوااة  التن لتطل  مجوا ذه   التن جاه ب ا ع هش جةةاا  الل أن الة شة الة شي ور أشه 
لساس    58لت وانون الاقوبا  موت  ل  52ال وش  شاصس فةةا لتالق بتا هه الاقوبه ملوت يةةت القوا أن الة شة الة شي ور عطشق  ن الةاا  )

)يلوز للةمةةس اعتيات الةت ت للشلا  اعتاا )  ،اتاا علل األجشام جالقواالل عاش ف ال طوت  اإلجشالةس عت طش ق عاش ف الةالةارا،    1937
 : م لك لتضص لاا لت شالا الا و  التالةسل38)لهوراله علل اوتشاف جش ةس جرلر  ل ا  جري األجشام لتل عةهت أن ذااك ايتةاه  

التن اجاز  للقاان المةت بووف عا هه الاقوبس لةت عوين اشم ه جارم شطوتعه رةا   لت وانون الاقوبا  الة شي   ل55لا جاه  جه الةاا  ) -1
لو أن الةمةةس ور تأ  لت اشالق الةمةوم علةه ملااةه ماواجقه أم ااه أم اشمف اتعواب اللش ةس لا لياث علل اهعتقاا انه لت ياوا الل  

 ل ال س القانون .  
  الة شي ج أن ع ش ر الاقاب  ن الاوة مالةقرات يس  اتجس ال طوت  اإلجشالةس ،  قر أجاز  ل لت وانون الاقوبا49ل م )17نص الةاا  ) -2

 ل عةرل  الاقوبس الةقشت  لللاايا  ال رلر  جاقوبس شفة س م لك  ن اهيواا التن عسترعن تأ س القضا   ه ا .  17الةاا  )
 ت ع رلر الاقوبس م لك رونه ية   وش اس علل شطوت  الةلشم الااجر .  ل الل الاوا ملا ية له لت ل رت لت ل اا49 ن يهت اتات  الةاا  )
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ال انةس لت الةاا  )  -3 ل لت وانون الاقوبا  الة شي ج أن االوب عا هه الللاه اعتةااا  علل عقرلش لر  ال طوت   18كهلك فةةا لتالق جال قش  
قس ت وت أن يطل  بره  لت عا هه عقوبس الميع علةه ع  هله شات  اإلجشالةس با  ا )لو  لمةوم علةه جالميع اليسةط لةر  هعتلامز ال ال

 السلت طيقا  لةا عقشت لت وهوا جقانون عمقهق اللاايا  إه ا ا نص المةت علل يشلانه لت ذها ال ةاتل . 
اإلجشالةس نهرش لا ا لا جاه ل  قر عةال  ن الارلر لت الةواا التن جاه ب ا  وش  ال طوت   1956ل لساس ) 396إلا وانون عا ةت السلون توت ) -4

ل لاه ج أن اإل شا  الة وه عت الةمةوم علةه وة  انت اه عا هه لر  الاقوبس ا ا ران الوك الةمةوم علةه لرعو اقااه مجوا   ن  52 ن الةاا  )
اتجا  جمس  شطوت  ر    ل لت القانون الةهروت يوا عقسةت الةمةولهت الل 13السلت الل ال قس معقو ت ن سه مرهلك لا جاه  جه الةاا  )

ل التن عطشوه الل لاص الةسلون  تش  انتقاا ع  ف  ه ا القهوا وة  يلوا امان اإل شا  عاه مذها تذت جسلوك الةلشم ملا  18لا ت ، مالةاا  )
ا لا لتضص لاا لت  لت شطوت  رالاس  ه ا . قر اعتشف القانون الة شي جأذةةس امت ال طوت  اإلجشالةس  ن ذها الةلاا مذه  هعات عاه ت  هت

ملت  ل39)الة شة الة شي مالةتضةاس جاح األن ةس الاقابةس التن يقوم أااا ا جالوال  علل ال طوت  اإلجشالةس    أمتاذاشالا الا و  التن  
الاقوبا  اللهةن   القوانهت األشش  التن اوش  جالرمت الهي عضطل  جه ال طوت  اإلجشالةس  ن عمرلر الللاه اللااجن ع فة ا  أم ع رلرا  ، وانون 

ياتةش لت ا ض  القوانهت لااللس لةواوة ال طوت  اإلجشالةس ، مذها لتضص لاا لت شالا ااتقشاه جاح   ي، ماله   1959اات  ن الاام  عال 
الاوا  ل ماللتهت لتضص لت شالل ةا أن  97  –  96الا و  التن متا  فةه ،  ن لا لتالق جةواوة الاوا  قر أ شا القانون اللهةن الةااعهت )

ل علل ))علااا الاقوبس جةقرات ه لتلامز ال لث  ن ايواا الاوا الةا و  عله ا  ن  97ذو اير أاياب ع رلر الاقوبس ، يهث ن ه الةاا  )
 ر لر   ل الةاا  الساجقس . مإ ا عوشت الاوا الةتةاق  مجةه ز اا  الاقوبس جةقرات ه يق  عت الشب  مه لل ر علل الا ف ، مل  ذها ه يلوز أن ع

م تضص لت شالا ذها الاص لر  التشاجط الطشاي بهت  وش  ال طوت  اإلجشالةس مالللاه اللااجن الهي لتت ع رلر  ل   .السلت عت ع ش ت ااهلل
اللااجن الاوا الهي ياتةش أير القشاجت اهاااةس الرالس علل شطوت  الةلشم الااجر . م ةةت لالي س اتعياط  وش  ال طوت  اإلجشالةس ل  الللاه  

ل لاه مالتن أتات  الل جواز ال اه الترابهش الوواجةس ، عت  141 ن ا  وانون الاقوبا  اللهةن لت شالا الوووف علل لا أتات  الةه الةاا  ) 
ال  ص الةت ه  ن يقه ل   ذه  الترابهش إ ا عت التمقق لت زماا شطوت  ذها ال  ص  ا ه علل )... مل   لك إ ا زاله شطوت  ال  ص  

مواجةس جاز اهلش جال اج ا ل   انقضاه المر اهانل للةر  التن ي شا ا القانون أم وة  انقضاه الةر  اهاافةس التن  عرابهش    ةت ه   ن تأنهال
توت   ملت وةه  ذه  القوانهت أيضا ، وانون الاقوبا  السوتي كهلك  الش ب ا القاان، م لك يتل  ن المالس التن ي تشض  ه ا شطوت  ال  صل.

الهي أتات الل )الةلشم الةاتاال، مذو ت ص عوون نسيس ال طوت  اإلجشالةس عاا  عالةس  ن ت  هته يهث أتات الةه  م   ، 1949لساس    148
)ذو الهي لات عةله اهجشالن علل ااتاراا ن سن ااجت  طش ا  ران أم لةتسيا   )ل ماماص أن الةلشم الةاتاا  257  –   252 ن الةواا لت ) 
معأكهرا  علل لةرأ أن الللاه اللااجن لت را رلةا ازااا  نسيس ال طوت  اإلجشالةس  ن ال  ص ،  قر جاه  ن و    ل اايا  ماللاصلهتعواب الل
لت يةت علةه ))أنه  ل لاه علل  253ل لت وانون الاقوبا  السوتي للتأكهر علل ذها الةةرأ أيضا  ،  قر ن ه الةاا  )254  –  253الةواا )

ع ااوا  علل انت اه لر  عقوبته أم اقوط ا جالتقاام جاقوبس لاناه عاه شةع  انقضعس جلاايس أم جامس لق وا  ميةت علةه وةجاقوبس غهش ال شال
. ل40)لللمش س لةر  ااه علل اهو   ن جاايس أم جامه لق وا  أشش  يمةت علةه جالالله ا ا قةه اعتةاا  لالجشام مانه شطش علل الساللس الاالسل

الوس ماامس بهت ال طوت  اإلجشالةس مالللاه اللااجن  ن طةا  وانون الاقوبا  السوتي لت شالا األاياب )ال شمفل الة   ه  كةا عةرم الا
اهعلا  ن سه نلر أن وانون الاقوبا  اللةاانن ور أكر ذو اآلشش بم ل41)مالة را  التن يستاهت ب ا القاان ألج  لالهلس الاقوبس الةااايس للةلشم  

ل جقوله )الةلشم الةاتاا ذو 262ال طوت  اإلجشالةس  ن عمرلر الللاه اللااجن ،  قر عشف ذها القانون الةلشم الةاتاا  ن الةاا  )علل أذةةس  
 الةلشم الةاتاا ذو ا ا  م قا  للة  وم   ت عةله اهجشالن علل ااتاراا ن سن ااجت  طش ا  ران أم لةتسيا  هتعواب اللاايا  أم اللاصل .االهي ل
نن  سابق للشم  م شطوت  إجشالةس عالةس ، لهلك  أن الةااللس الللاجةس اتتله نمو ع رلر الللاه علةه مذو لا أشه جه وانون الاقوبا  اللةااال
ه  امتا  شاصا  اةت المرما التن عالل   قر أوش  ن وانون الاقوبا    وش  ال طوت  اإلجشالةسلت  الة شة الاشاون    مبالاسيس الل لووف   ل42) اال  

)ه يلوز أن لوو  عربهش لت  )  علل أنه،   ل1969ل لساس ) 111شاون توت )عل لت وانون الاقوبا  الا103الترابهش اهيتشاز س،  قر ن ه الةاا  )
علل  الترابهش اهيتشاز س التن نص عله ا القانون  ن يق ت ص امن أن يةون ور قةه اتعواجه  اال  يار  القانون جش ةس مان يالته عاتةش شطش   

لش ةس مبواع  ا أن ذااك االلس الةلتة  .معاتةش يالس الةلشم شطش  علل االلس الةلتة  ا ا عةهت لت ايواله ملااةه مالوره ملت اشمف ال
.م تضص لت الاص أن لت تشمط  شض الترابهش اهيتشاز س ااا س الل اللش ةس الساجقس تشط   لايتةاه جريا  ألوراله علل اوتشاف جش ةس أشش ل

التمقق لت لر  مجوا ال طوت  اإلجل43)ال طوت  اإلجشالةس للقاان الطس عقرلش س ماااس  ن  الة شة الاشاون  شالةس م لك هن  ، مور اعطل 
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القاان ذو الةةلف جالو ف عت ذه  ال طوت  عت طش ق الوووف علل ايواا الةلشم ملااةه مالوره ماشمف اللش ةس التن اتعوة ا مالةواعث  
جأن    التن ا اته الل اتعواب ا . ملت قت  أن  لك ياان أن الة شة الاشاون ور أشه جاهعلا  ال   ن  ن عاش ف ال طوت  اإلجشالةس ، م لك

يةون عقرلش مجوا ذه  ال طوت   ن ت ص لا لاوط جقاان الةواوة الهي لت ماجيه الوووف علل ر  للشم مالةةان عت طش ق ال مص  
ل نستطة  أن 103الالةن الهي يلش ه جاهاتاانه جأذ  ال ةش  فةةا ا ا ران ذها الةلشم ي ة  شطوت  إجشالةس لت عرله .ملت نص الةاا  )

)يالس عياث علل اهعتقاا جأيتةاا أن يقرم لت اتعو   )  ،لقانونن لل طوت  اإلجشالةس لت مج س ن ش الة شة الاشاون جأن انست لص التاش ف ا
جش ةس ااجقس علل اتعواب جش ةس جرلر  م لك لت شالا لا لتضص لت ايواله ملااةه مالوره ملت اشمف اللش ةس مبواع  العلل أن لووف  

ل لت وانون الاقوبا  التن اوت ش  علل بةان تشمط الترابهش 103يقف عت يرما نص الةاا  )  جشالةس هالة شة الاشاون لت ال طوت  اإل
أي    اهيتشاز س معاش ف المالس ال طش  للةلشم ، ب  أن ذه  ال وش  ور مجر   ن القانون الاشاون لةان ا يهث ران لت الالزم أن عوون يااش  ،

ا ا علل ال طوت  اإلجشالةس ور أشه ب ا الة شة الاشاون .م تضص امت ال طوت  اإلجشالةس  ن طةا  وانون أن الارلر لت اهن ةه القاجةس  ن أاا
ةس الاقوبس لمالس الةلشم ال   ةس الةتة لس  ن عوو اه  جالاقوبا  الاشاون ج وت  جلةس  ن ن ام الت ش ر الاقابن،  لك الا ام الهي يق ر جه لال

اشمف اللش ةس الةاايس التن عةرم  ن طش قس مماهلس    ا   ععمالياعث الهي ا اه الل اتعواب اللش ةس ل  لشاع  ،الةهولوجن مالا سن ماهجتةاعن
. مالت ش ر الاقابن ب ها الة  وم له جانيان، األما لتالق ج   ةس الةلشم  ل44) اتعواب ا ماهاشات الااجةس عا ا الاليقس جالةلال علةه مالةلتة 

ةس الاقوبس ل   ةس الةلشم ، عاان مهبر اتااس ذه  ال   ةس ج ة  لتاةق لا   لت  جش ةس ، مبالتالن  أن لالمال انن لتالق جةاايا  الل
تا   شالا ذه  الرتااس الل لر  ال طوت  الةوجوا   ن ال   ةس مبالتالن ن   الل الاقاب الةااا  ل ا ، ملها  أن ال طوت  اإلجشالةس علا  ام 

الاقابن علل قالقس أنواة )ع ش ان ، موضاجن معا ههيل مالت ش ر الت ش ان لتة    ن أن لتولل الة شة ما  لقالةع   ن الت ش ر الاقابن مالت ش ر  
الاقوبا  ملال  لتمرلر  الت ش ان ذن جعاله ماشش  شاصس  للت ش ر  الاشاون  الة شة  عله ا  الةلشم ماللش ةس مأذت ماهلتهت نص  ةت ا ل شمف 

إلا    إهعهات  ))،ل لت وانون الاقوبا  الاشاون جقول ا128مور عةش  عت اهعهات الةاا  ).  ال شمف الة را اهعهات الةافةه مالة   س مرهلك  
. ملت األاياب الراعةس الل ايلاا ن ام اهعهات  لأن عوون لافةس لت الاقوبس أم ل   س ل ا مه عهت إه  ن اهيواا التن ياها ا القانون ...ل

ل طوت  اإلجشالةس لر  ال  ص. رةا لو اتعو  اللش ةس لةواعث تش  س أم بااه  علل اات لاز شطهش لت الةلال  الة   س مالةافةس ذو انارام ا
 ن يهت علسر ال شمف القانونةس الة را  السةه  الهي أمجر  الة شة جغةس لواج س ال طوت  اإلجشالةس الوالاس  ن ت ص    .علةه ج هش يق

ةا  لمالس الةلشم ماشم ه ال اصس ، مل ها  جوضاجةا  ،  الت ش ر الت ش ان تغت أذةهته إه انه ور ه يةون لال   .مالت ش ر الاقابن ، ور يةون ل45)الةلشم
 ر نلر أن الة شة لتةص للقاان الهي يقوم علل عطةهق الاقوبس ن ت لتارا  يستطة  جةقتضاذا أن يمرا الاقوبس الةااايس ، م تمقق  لك جالت ش 

 أذت مااج  الت ش ر القضاجن التن يةتلو ا القاان ذن : القضاجن للاقوبس ، ملت 
 الترت  الوةن بهت يرلت اانل ماعلل .  -1
 التةههل الاوعن بهت عقوبتهت أم اك ش أم اللة  بها ةا . -2
 ع فةف الاقوبس الل لا امن المر اهانل أم ع رلرذا الل اك ش لت المر اهو ل .  -3
 ايقاف عا هه الاقوبس . -4

التشرهل علل شطوت  الةلشم  له امت رةهش  ن عمرلر الللاه اللااجن  ن  الت ش اا ، لةا ل رر الرمت الةةهل ل طوت  السلوك  إن    خالصة القول:
ل طوت  اإلجشالةس ور ااطلاه م ن ا   ال ق  الاسةن لهلك لتضص لاا أن  لم   اإلجشالن مالهي لتضص لت شالا اعتشاف القوانهت مالت ش اا  جه .

 . س برمت شطهش  ن عمرلر الللاه اللااجن   ن عة   أير اهاع الشجةسةس  ن عقرلش الللاه اللااجن الت ش اا  اللااجة
 قضائيعلى املستوى الالسلوك اإلجرامي حتديد خطورة دور الثقل النسيب يف  الفرع الثاني

 ، تشك للقاان الطس عقرلش لقرات الاقوبس بهت يرل ا علل للاقوبا  ، م أ انل م إ ن ام الترت  الوةن للاقوبس لتة    ن عمرلر الة شة يرلت    إن
مبالتالن  أن القاان ل هش لت شالا ال واذر التن ع اي  ر  للشم ياشض الاله، ملت شالا اتااس للف ذها الةلشم الةتالق ج   هته 

اتعواب ال ا  اللشلن الهي أعا  ، لت ر   لك يستطة  القاان ااتاتا  لا ا ا ران اللانن  ا شطوت  إجشالةس عالةس  هللأ  ماشم ه ماشمف  
 .ل46)الل ع رلر لقرات الاقوبس أم ع فةض ا الل يرذا اهانل ا ا مجر أن ال طوت  اإلجشالةس لر  الةلشم لاارلس أم ائهلس

بهت عقوبتهت أم اك ش   و ن ام يقوم علل أاا  اعطاه الطس للقاان  ن اهشتةات بهت نوعهت لت  إلا جالاسيس لا ام التةههل الاوعن  
الاقوبس ي شض القاان اير  ذاعهت الاقوبتهت علل الةلشم الهي ية   الاله طيقا  ل شم ه ملالجسا  اتعواب اللش ةس ، أي طيقا  ل طوتعه  
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المةت جالاقوبس األتر نوعا  بهت الاقوبتهت، إلا ا ا رانه شطوت  اللانن ائهلس  أن القاان  اإلجشالةس ، ا ا ران  ا شطوت  عالةس جاز للقاان  
.ألا ل47)ذاا اة تات الاقوبس اهشف علل اللانن ، مالطس التةههل الاوعن بهت عقوبتهت عستار الل ن الن الاقوبا  الت ههش ه مالاقوبا  الةرللس

رذا األانل أم ع رلرذا الل اك ش لت المر األعلل ل ا ،   و لا ياشف با ام ال شمف القضاجةس  جالاسيس لا ام ع فةف الاقوبس الل لاامن ي
را  ،  ال شمف الة   س ذن أاياب عسترعن الشأ س جالةلشم معسةص بت فةف الاقوبس م قا  للمرما الةشاولس ععس مال شمف القضاجةس الة عالة   

.ا ن  أن للقاان ا ا مجر أن ذااك اش ا  يسترعن الشأ س جالةلشم أن لالا الل لا  ل48)الاشاونل  ن وانون الاقوبا   133،    132 ن الةااعهت ) 
 القاان لةلف جاليمث   ، لللش ةس ، مبالتالن يأعن امت ال طوت  اإلجشالةس  ن ن ام ال شمف الة   س القضاجةس   الةقشت للاقوبس  امن المر األانل  

علل اتجس ولهلس ه عستمق الاقوبس   –أي ال طوت   – عت اتجس ال طوت  اإلجشالةس الوالاه  ن ن ع الةلشم معلةه ع فةف عقوبته ا ا مجر ان ا 
رذا اهو ل الةقشت  معلل الاةع لت ن ام ال شمف القضاجةس الة   س يل  علل القاان ع رلر الاقوبس الل اك ش لت ي  الةقشت  ل ا  ن القانون 

ل لت وانون الاقوبا  135وانونا  ا ا مجر لت اشمف اللش ةس مالةلشم مشطوتعه اإلجشالةس انه يستمق الت رلر رةا امامه  لك الةاا  )
لةا عرا علةه  الاشاون، التن بهاه  ن ايةال ا جاح ال شمف الة را  التن ا ا عوا ش  جاز للقاان علامز المر اهعلل الةقشت وانونا  للاقوبس  

) اتعواب اللش ةس بياعث اننه ، ماتعواب اللش ةس جأنت از  شصس ااف ااتاك الةلال )ذه  ال شمف لت شطوت   ن ت  ةس اللانن ل    
علةه أم علل  عت الةقاملس أم  ن اشمف ه عةةت ال هش لت الر اة عاه مااتاةاا طشق مي ةس هتعواب اللش ةس أم التة ه  جالةلال علةه  

ملت وةه  األن ةس ال اصس  ل  ت الا اللانن  ن اتعواب اللش ةس ص ته رةواف أم اااهعه ااتاةاا الطته أم ن و   الةستةرلت لت ماة ته  ماا
للةمةةس المةت جأيقاف     از عععا  التن أجعل لت وانون الاقوب144جالت ش ر القضاجن للاقوبس، ن ام ايقاف عا هه الاقوبس الهي ن ه علةه الةاا  )

هه عقوبس الةمةوم علةه عار عو ش تشمط موف التا هه مذن تشمط لتالقس جاللش ةس ماشش  عتالق جالةلشم متشمط عتالق جالاقوبس يهث ن ه  عا  
) للةمةةس عار المةت  ن جاايس أم جامس جالميع لر  هعل ر علل ااس أن عألش  ن المةت ن سه جايقاف عا هه الاقوبس )  أنه،  الةاا  اعال  علل 

ت يةت ور اةق المةت علل الةمةوم علةه عت جش ةس عةريس متأ  لت أشالوه ملااةه مااه ماشمف جش ةته لا لياث علل اهعتقاا جأنه ا ا ل
ل. معلل لقتضل ذه  الةاا  لتاهت للواز ايقاف عا هه الاقوبس أن ه يةون اللانن ور اةق المةت علةه عت  للت ياوا الل اتعواب جش ةس جرلر   

ج شف الا شعت نوع ا ج شط أن عش  الةمةةس لت أشالق الةلشم ملااةه مااه ماشمف جش ةته لا لياث علل اهعتقاا جأنه   جش ةس عةريس
ةس  لت ياوا اتعواب جش ةس جرلر ، مر   لك يار لت اهلاتا  الرالس علل انت اه ال طوت  اإلجشالةس لريه، أي انارام أم ااف الةهوا اإلجشال

 ن ن ام ايقاف عا هه الاقوبس  لك هن القاان ه يستطة  المةت بووف التا هه جالاسيس   ا  رةهش   ا  ن لل طوت  اإلجشالةس امت لريه، مذها ل رر لاا أ 
.ألا جالاسيس للت ش ر التا ههي فةق ر جه لاص األاات  ل49) شطوت  إجشالةس واجةس  ملةلشم يةون لريه له  لستقةلن نمو اتعواب اللش ةس، أي للشم   

مللسلطس التا ههيس   ،ا هه الاقوبس السلطس الالزلس لتمرلر الةااللس الاقابةس الةالجةس ألصال  ر  لمةوم علةه جاقوبس االيس للمش س الة ت س بت
. اه شا  ال شطن، ذو ن ام يلهل اشاله  ل50) ع ش ر الةااللس الاقابةسم   الةتة لس جااات  السلت عر  مااج  للت ش ر الاقابن ل   : اه شا  ال شطن

اه اةه  الةمةوم علةه جاقوبس االيس للمش س وة  انقضاه لر  الاقوبس الةمةوم ب ا علةه ا ا عةهت للةمةةس انه ااتقام اهش  ميست الوره أقا
مجوا   ن أوسام اإلصال  اهجتةاعن ، جةا لرعو الل إصال  ن سه علل أن ي   لستقةت السلوك جار اإل شا  عاه شالا  تش  التلشبس الل أن  

.مور ش ص  ل51)ضن لر  الاقوبس الةمةوم ب ا علةه ، ماه أعهر الل أوسام اإلصال  اهجتةاعن ج هش ياجس الل أن لشعو  جش ةس جرلر عاق
ل ا  اجاز اه شا   1971ل لساس )23ل لت وانون أصوا الةماكةا  الللاجةس توت )337  –  331اه شا  ال شطن الةواا )   الة شة الاشاون هيةام
وم علةه جاقوبس االيس للمش س ا ا الضل قالقس اتباة لرع ا علل أن ه عق  عت اتس أت ش عةهت شالل ا انه يست الوره أن  ععال شطن عت الةمة

ام اه شا  ال شطن ياان ايضا  اوشات  جاذةةس  وش  ال طوت  اإلجشالةس ،  لك ألن مصولاا الل ل   ذه  األن ةس ماألن س  اوشات الة شة الاشاون با 
 الة اب س ل ا عاان مصولاا الل  وش  الا ش الل ت ص اللانن جةا لوازي اللش ةس لت شالا ل اذش الت ش ر التن لت بها ا اه شا  ال شطن ، 

لر ال لس جال طوت  اإلجشالةس م ةرم ذها األلش جلةا  لت إاتقشاه الا و  التن اتات  الل اه شا  ال شطن  ن وانون  مذه  الة اذش ل ا تر
ملت   ل52)اصوا الةماكةا  الللاجةس ، مب وت  شاصس لا لتالق لا ا جال شمط الواج  عوا شذا  ن الةمةوم علةه عار المةت جاه شا  ال شطن

للا التا ههي  الت ش ر  الةاا  )ن ت  الاقابةس يهث عاص  الةااللس  الت اةف مع ش ر  وانون الة اسس الاالس لالصال  2قوبس اهشش  ن ام  ل لت 
للمش س ، م لك  )علل أن    1981ل لساس  104اهجتةاعن توت ) الةمةوم عله ت جاقوبا  معرابهش االيه  الالهه  )الة اسس عاة  علل عقو ت 

ل لت وانون الة اسس جأن اه لةان شا  ياشف جةشرل األاتقياا مالت  ةص 17. معقضن الةاا  )  لعشبو ا لبت اة  ت معأذهل ت الورةا  مل اةا  م 
 ت،   ن ر  وست لت أوسام األصال  األجتةاعن عتت فةه لقابلس الالهه عار التماو ت جالقست ماجشاه ال موصا  الطةةس مالا سةس ماهجتةاعةس ل
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مه تك جأن   .ية لو  لت شطوت  إجشالةس م لك شالا لر  أو اذا ت شان لت عات خ التماو ت جالةشرل  مع اة  ت علل أااا ا أي علل أاا  لا
ايلاا ل   ذها الا ام  ن ااش  الة اسس اهصاليةس ياان أذةةس ال طوت  اإلجشالةس للسلااه م لك لت يهث أن ا اتوون الفة    ن الت اةف  

ور  ،  ذن لت الوواج  القانونةس الةاايسللةلشم، مالتن    اإلجشالةسال طوت   قرلش  ته التقرلش س  ن ع لةاتاس الطعار  القاان  لهلك    مةولهتةبهت ال
 قااعس    ،م لك عارلا عوون رالاس  ن ن ع اللانن ملت علو  إلاتا  علك المالس جقشب مووة اللش ةس  ،عوتا  ا جاح ال اوبا   ن الترله  عله ا
لها  ةت الةا ف أن لتوا ش  ن الواواس اللااجةس   ،س لقهر تةسه له أن لةال يةةه إه علل أالس اي يش القاان لقهر  جاألالس الةطشميس ألاله مل

جقضةس عتل ص مواجا ا أنه  الاشالةس،    قر وضه الةمةةس اللااجةس الةشرل س   ل53) اله  رال   إن عوا ش ذها الرله  انطلقه يش ته لت ر  وهر
مور نسةه إلل الةت ةهت ر     ةو ،إلل الأا   ل للضشب الةةش  مذو لاتق   ن الت )بورال  عاشض الةلان علةه )م  24/7/2007  بتات خ
قر عاشض الةلان علةه للضشب الةةش  م اتق المةا  ل ر  إصابته     ،جاهع اق ماهتتشاك فةةا بها ت جقت  الةلان علةه ل ذع ،ذع ، م ، ت ، ا)لت

معتل ص ت اا  ال  وا بتواةص أاياب وت  الةلان علةه يهث أن الةلان علةه ران يقوم   ل ،  ، ة)مور امنه أوواا ال اذرلت ر  لت  
جضشب الةلان علةه جقضيان يرلريس عستاة  ل شض    بشلن الةواا ال هاجةس  ن الةشا ق ال مةس رةا جاه  ن أوواا ال اذرلت لةا ا   الةلشلهت

مور مجر  الةمةةس أن األالس الةستم لس عو ن إلاانس الةت ةهت مجشل ت م لك يس  لا جاه   ،اإلاااا  ن األاالك الو شباجةس  ن الةاسةش
  ، جأن الةهروت ت ور اتعوةوا جش ةس القت   ن أوواا ال  وا يهث جاه  ت ااع ت لتواعش  ملتسلسلس ملشعيطس ل  جاض ا مور ملر  الةقهت التام  

 مانطالوا لت الطس الةمةةس  ن عقرلش ت اا  ال  وا لت الاايهتهت الةواوعةس مال   ةس ملا هي ته الةمةةس علل ال اذرلت أقااه اهاتةاة
أطلق اشاي ت لةا عرا علل اطو     بهت شو  ت ماتعياك ت لت الةت ةهت علل الشغت لت أن ال اذرلت ور  ،إلل أووال ت لت يالس اتعياك مولق

لهلك وشت  الةمةةس المةت جاإلعرام تاقا  يتل الةو    ،الةت ةهت موو  ن و ذت موو  تورت ت  ن التأقهش علل ال  وا مإن رانوا شات  الةاتق 
 .ل54) له، م، ت، ا، ذع)علل الةت ةهت ر  لت 

ور  شاه الاقوبس األتر م لك جسة  ال طوت  السلوك األجشالن للسلااه،   لت شالا أاتقشاه ذها القشات ناليظ أن الةمةةس  خالصة القول: 
أن الةلشم الااجر يةون  ا شطوت  إجشالةس أك ش لت الةلشم    علل ا تشاضمأيضا     لت يهث اتعواب ت اللشاجت  ا  ال ق  الاسةن ماألتر شطوت  ،

علل أن ال  س الاقابةس لاقوبس اإلعرام  ا  اتعياط جأغشاض اةااةس عمقق    الةةترئ، إ  أنه لت لشعرة لت الاقوبس لت اللش ةس الساجقس. م اليظ
 ل لمس مطاةس  اقوبس اإلعرام عست رم للقضاه علل ال طوت  اإلجشالةس جاإلاا س إلل عمقهق الشاة الاام  ن الةلتة . 

 اخلامتة:
صةاغته للا و  الت ش عةس عمرم   ن  لك  اجر  لمرا  عتة   جمةايس ان غايس الا و  الللاجةس ذن يةايس الة الص،  الة شة اللااجن عار   -1

 .ل لمس إنسانةس ل شمعس، إ  ه ي لو نص لت ل لمس ورت الة شة أذةهت ا  أايغ يةالته عله ا ل ةا رانه ائهلس القةةس
التل ورت اشمتع ا جاتياة ياجا  ل -2 الةلتة   ام اعاجت  الل يةايس ااع  القانون بوجه عام يسال  ال ال  ان  اهاس لا ح عله ا ال ش  

مان صوت  ذه  المةايس عترت  عياا  لةر  اهذةةس الةقشت  لةواوع ا، ما ا بل ه ذه  اهذةةس  ن ن ش الة شة لةانس رةهش  اا ل   ،للةلتة 
 . الللاه علةه عله ا المةايس اللااجةس لاتةشا  ان الةسا  ام ش ةس الةسا  ب ا جش ةس يستتي  لس ملةس لشعوة ا ملت قت عولة 

ان الت ش اا  اللااجةس لت عسش علل   لعةات جسالت ا متر  شطوتع ا مال ق  الاسةن ل ا،يهث   م ق  علل  الل عر  انواة م لك  ترت ع  لشاجت  ان ال -3
 . ةا ا لا اشه جالتقسةت ال القن يهث وسة ا الل اللاايا  ماللاص مالة ال ا  .لشاجتن ج ماير  ن عقسةة ا لل

م  بهت ير او ل مير اانل  شااه انه يض  الام القاان عقوبا  عت ،يض   ن اعتيات  اللسالس الهاعةس لللش ةس عار عمرلر  للاقوبس شة ةان ال -4
 لللش ةس.   عاترا  للقاان الطس عقرلش س  ن اةه  عمقهق نقطس التوازن بهت اللسالس الهاعةس

 قائمة املصادر:
 .  2010،ل اسس الااعك ، القاذش  ،  2ا. علن يسهت ال لف ، ا. الطان عةر القاات ال امي ، الةياائ الاالس  ن وانون الاقوبا  ، ط •
 .  2010ا. علن يةهر الاةهري ، لرش  لرتااس القانون الرملن مالقانون الرملن اإلنسانن، ل اسس الااعك، القاذش ،  •
 .  1974انون الاقوبا  ، الطياس األملل ، لطياس الاانن ، ج راا ا. لمست ناجن،األيةام الاالس  ن و •
 .1977ا. لمةر ااهر تلضان،اواجط الة لمس  ن ال ش اس اهااللةس مالقانون الواان،الطياس ال انةس ،ل اسس الشاالس ، بهشم ، •
 . 2004ارت س ، ا. لمةوا صالص الااالن ، اللش ةس الرملةس ، اتااس لقاتنس ، اات ال وش اللالان ، اإلاة •
 . 1974ا. لمةوا نله  يسان ، الةلشلون ال وا  ، الطياسال انةس ، اات الا ضس الاشبةس ، القاذش   •
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لطياس  ا. لات ش ااهر يةوا  ، الةمةةس اللااجةس الرملةس، الا ش س الاالس لللش ةس الرملةس ايةام القانون الرملن اللااجن ،اتااس عملهلةس ،ا •
 .  2009للالان ، اإلاةارت س ، اهملل ، اات ال وش ا 

 . 1967ا.أكشم ن أ  أبشاهةت، األيةام الاالس  ن وانون الاقوبا  الاشاون ،الطياس ال انةس،ج راا، •
 . 1977ا.تلسةع ب اام، اهجشاها  اللااجةس عأصهال  معملهال ،لا أ  الةااتف ، األاةارت س، •
 .   1992الاام، ج راا  ا.  شي عةر الشزاق المرل ن، تش  وانون الاقوبا  ، القست •
 . 2002لمةر لشاان علن لمةر الةةاعن ، الة لمس الةاتةش   ن التلش ت ، تاالس ارتوتا  لقرلس الل رلةس القانون ، جالاس الةوص  ،  •

 هوامش البحث
 

،    2002ل لمةر لشاان علن لمةر الةةاعن ، الة ععععلمس الةاتةش   ن التلش ت ، تاععععالس ارتوتا  لقرلس الل رلةس القانون ، جالاس الةوصعععع  ، 1)
 11 . 
 . 72،  2004ل ا. لمةوا صالص الااالن ، اللش ةس الرملةس ، اتااس لقاتنس ، اات ال وش اللالان ، اإلاةارت س ، 2)
،    2010،ل اسس الااعك ، القاذش  ،  2ف ، ا. الطان عةر القاات ال امي ، الةياائ الاالس  ن وانون الاقوبا  ، طل ا. علن يسهت ال ل (3
 129  . 
، مرهلك ا. علن يةهر الاةهري ،  19، 1967ل ا.أكشم ن أ  أبشاهةت، األيةام الاالس  ن وانون الاقوبا  الاشاون ،الطياس ال انةس،ج راا، (4

 .        234،    2010الرملن مالقانون الرملن اإلنسانن، ل اسس الااعك، القاذش ،  لرش  لرتااس القانون 
ل ا. لمةوا صالص الااالن ، الة رت السابق،  ،66  مرهلك ا. لات ش ااهر يةوا  ، الةمةةس اللااجةس الرملةس، الا ش س الاالس لللش ةس   (5

.   15،    2009، اات ال وش اللالان ، اإلاةارت س ،  الطياس اهملل،رملن اللااجن ،اتااس عملهلةس الرملةس ايةام القانون ال  
 . 22ل ا. أكشم ن أ  ،الة رت السابق،  (6
7)   ، الشاالس  ،ل اسس  ال انةس  الواان،الطياس  مالقانون  اهااللةس  ال ش اس  الة لمس  ن  تلضان،اواجط  ااهر  لمةر  ا.  ل 

 . 67،  1977بهشم ،
 . 24تلضان،الة رت السابق، ل ا.لمةر ااهر  (8
موانون    ،1969لسععععععععاس   111اشه  ب ها التقسععععععععةت الارلر لت الت ععععععععش اا  الللاجةس لا ا علل اععععععععةه  الة اا وانون الاقوبا  الاشاون توت    ل9)

 .1986ال اات عام  الاقوبا  الة شي 
 .1994ال اات عام  نملا ا علل اةه  الة اا وانون اللشاجت مالاقوبا  الةةا  ل10)
 رةا ذو ال أن  ن لا ت ووانهت اهيراث.  ل11)
 .38ا. طاذش صالص الاةهري، اهيةام الاالس للاقوبا ، الة رت السابق،    ل12)
 للتقسةت مذن رةا يأعن :ل عاقست الاقوبا  إلل عر  انواة طيقا  للةعةات الهي لت ه أاااا  (13

 امه  : لت يهث اللسالس : م ق ذها الةعةات عاقست الاقوبا  إلل عقوبس اللاايس ماللامس مالة ال س. 
الاقوبا  اهصلةس : معسةل رهلك هنه يل  علل    -   ۱قانةا  : يس  األصالس مالتيعةس : عاقست الاقوبا  عياا  لهلك إلل قالقس انواة ذن :  

ب ا عار ااانس الةت ت يهث يةةت أن يقت ش عله ا المةت مذها ذو الةعةات ل ا رةا انه يةون  شا ا غهش لالق علل المةت    القاان أن يمةت
التيعةس : معسةل رهلك هن ا علمق الةمةوم علةه جمةت    -2جاقوبس أشش  مع ة  عاا  عقوبس اهعرام مالسلت مالميع مال شالس   الاقوبا  

الاقوبا  التوةهلةس :    - 3لاص عله ا  ن المةت مع ة  عاا  المشلان لت جاح المقوق مالةلايا ملشاليس ال شطس.  القانون امن الماجس إلل ا
مذن التن ه علمق جالةران اه ا ا ن ه عله ا الةمةس  ن وشات اهاانس مع ة  عاا  المشلان لت جاح المقوق مالةلايا مالة اات   من ش  

  ن ال مف الشاةةس ل.  المةت ل م ق ر جه ن ش وشات المةت
اةس قال ا  : لت يهث الطةةاس :م ق ذها الةعةات عقست الاقوبا  إلل عقوبا  عاايس شاصس جاللشاجت الااايس معقوبا  عقت ش علل اللشاجت السةا

ا  لت وانون الاقوبا  ملوت ذها ه يةا  جطةةاس الماا لت مجو  ۲۲مور ا شا الة شة الاشاون ايةالا  شاصس لاقاب اللش ةس السةااةس  ن الةاا  
 جاح الاقوبا  الة تشرس مالتن عوو  جالاسيس لللشاجت الااايس مالسةااةس علل السواه . 
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: يار التقسةت م ق ذها الةعةات لت اذت التقسةةا  يهث ع تلف اهقات الااجةس عت الاقوبس يس  لم  الالل ا لللانن  تاجاا  : لت يهث اآلقات
   ااك :

 لةران  ن يقه جالمةا  راألعرام أم يقه  ن االلس اللست رالقط  مالللر.  الاقوبا  الةرنةس : مذن التن ع ه  ا  - ۱
: مذن التن عسل  أم عقهر يش س الةمةوم علةس رالسلت الة بر أم الة وه مالميع ال رلر أم اليسةط ملشاليس الاقوبا  الساليس للمش س  -   2

 ال شطس . 
 وم علةه رالة اات  مال شالس.الاقوبا  الةالةس: مذن التن ع ه  الهلس الةالةس للةمة -3
 : مذن التن عمشم الةمةوم علةه لت جاح يقووه الةرنةس مالسةااةس رمشلانه لت يق التشتةص ماهنت اب.الاقوبا  الساليس للمقوق  -  4 
الةااس جاهعتيات اهجتةاعنالاق  -ه   الةمةوم علةه معاقص ورت  أم عةع لشرل  اهجتةاعن راوبا   التن عااا لت  المةت  ن  : مذن   ش 

 ال مف . 
: عقست الاقوبس م ق ذها الةعةات إلل عقوبا  ل بر  ماشش  ل وته مقال س غهش لمرا  الةر   الاقوبس الة بر   شالسا  : لت يهث لر  الاقوبس

تس  أن اقشذا ه يةتر اه عست شق ر  يةا  الةمةوم علةه مل ال ا السلت الة بر مالتن يراذا الة شة الاشاون جةر  ع ش ت ااس ،إلا الاقوبس الة و
 لةر  لمرا  لت يةا  الةمةوم علةه مل ال ا السلت الة وه الهي ه لل ر علل شةسس ع ش ااس. 

ل لت ذها الا ام مالتن ن ععه علل ان  77ل مبتطةهق ذها الةعةات علل الاقوبا  الواتا   ن ن ام تملا اهاععااععن مالتن عضععةات ا الةاا  ) (14
ل لت ذها الا ام اهاععععااععععن 5، يةون للةمةةس ان عوو  علل ال عععع ص الةران جاتعواب جش ةس  ن اطات الةاا  )110  تذاا  جايةام الةاا -1))

 اير  الاقوبا  التالةس:
 ااس. 30السلت لارا لمرا لت الساوا  ل تش  او اذا -أ
 لل  ص الةران. السلت الة بر يه ةا عوون ذه  الاقوبس لةشت  جال طوت  اليال س لللش ةس مبال شمف ال اصس-ب
 جاهاا س الل السلت للةمةةس ان عألش جةا للن:-2
  شض غشالس جةوج  الةاالهش الةا و  عله ا  ن القواعر اهجشاجةس موواعر اهقيا .-أ
ل س ل اات  الااجرا  مالةةتلوا  ماهصوا الةتأعةس ج وت  لياتش  ام غهش لياتش  لت علك اللش ةس امن الةسا  جمقوق اهطشاف ال ا-ب

 المساس الاةسلل. 
 . 245ا. علن عةر القاات و وجن، اتااس  ن علت اهجشام مالاقاب، الةشج  السابق،   ل15)
 . 678، 1987ل الساهر ل ط ل الساهر،اهيةام الاالس  ن وانون الاقوبا ،لطياس اهذشام، (16
 . 75،  1998الاقوبس،اات ال قا س للا ش مالتوز  ،ل ا.أكشم ن أ  أبشاهةت،المرما القانونةس لسلطس القاان  ن عقرلش  (17
 . 38،  1977ل ا.تلسةع ب اام، اهجشاها  اللااجةس عأصهال  معملهال ،لا أ  الةااتف ، األاةارت س، (18
 يااو  جاهعرام لت وت  ن سا عةرا  ن اير  الماه  التالةس: - 1ل علل أنه ))1/ قش 406ل ن ه الةاا  )  (19
 القت  ل  اةق اهصشات ام التشصر. ا ا ران   -أ
 ا ا ي   القت  جااتاةاا لاا  االس ام ل شواس ام لت لش .  -ب 
 ا ا ران القت  لرا   اننه ام لقاب  اجش ام ا ا ااتاة  اللانن طشوا مي ةس  ن اتعواب ال ا .- 
 ا ا ران الةقتوا لت اصوا القاع .-ا
 ج رلس عالس اقااه عأايس ماة ته ام شرلته.ا ا مو  القت  علل لواف ام لةلف -ه
 ا ا و ر اللانن وت  ت  هت  اك ش  تت  لك ج ا  ماير. -م
 ا ا اوتشن القت  عةرا جلش ةس ام اك ش لت جشاجت القت  عةرا أم ال شمة فةه. -ز
 هال هتعواب ا ام عا هها ل ا ام عةةهاا  ا ا اتعو  القت  عة هرا هتعواب جاايس أم جامس لااو  عله ا جالميع لر  ه عق  علل ااس ام عس  - 

 لةشعوة ا ام تش ةه علل ال شات ام الت لص لت الاقاب.
 تشة فةه شالا لر  عا هه الاقوبس.ا ا ران اللانن لمةولا علةه جالسلت الة بر عت جش ةس وت  عةري ماتعو  جش ةس وت  عةري م  -ط
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لهي يقضن بتمرلر ير أانل مير أعلل للاقوبس، مأيضا  عتضةت جاح الا و ،  ل يهث إن ن ام الترت ج الوةن القضاجن للاقوبس ما (20

هر عقوبا  ع ههش س معقوبا  برللس  قر لتضةت الاص المةت جالميع أم ال شالس أم الاقوبتهت لاا ، م ن ذه  المالس عوون السلطس التقرلش س ب 
ت الاقوبتهت لاا  م ن ذها عواة  لسلطس القاان اللااجن  ن اشتةات الاقوبس  القاان مير  ألشتةات نوة الاقوبس إلا الميع أم ال شالس أم اشتةا 

 هش اةت الاقوبا  الةقشت ، مرانه شطس الة شة ج أن عاو   الاقوبا  الةقشت  لللش ةس الواير  أيةانا  مجا  الاقوبس لتشاميس بهت يرلت  ن ر
ا. ماتجس جسالت ا،    لشم لت شالا الوووف علل اشمف جش ةته ملالجساع الت األيواا، ل  لاص القاان لةاس عقرلش الاقوبس الةالجةس للة

 . 64، اات ماج  للا ش،    2012لمةر عوا  اللةوت، الواةط  ن وانون الاقوبا ، القست الاام، الطياس األملل 
 .237،   2009ل  ا. علن الق وجن، تش  وانون الاقوبا ، لا وتا  الملةن، الطياس األملل،  (21
ن جاح القوانهت ور عاص علل اشف ُيارُّ ل راا  باص القانون لةع للقاان اللااجن أيس الطس عقرلش س  ن عقرلش الاقوبس ااتاااا  له،  ل إ  (22

 قر نص وانون الاقوبا  الة شي علل أن القت  الة موب جااتاةاا الست اش ا  ل راا ،  ن يهت أن القانون األتانن لت ياشف ذها ال شف،  
،  القاان إ ا ورت أن القت  ور عت جالست  إنه يار  اش ا  ل راا  مبالتالن يقوم بت رلر الاقوبس إلل يرذا األعلل. ا. أكشم ن أ  ابشاهةتملت قت  إن  

 ملا جارذا. 67المرما القانونةس لسلطس القاان التقرلش س، الة رت السابق،  
 . 169سابق،   ال ة رت ال، امتلسةع ب ا .ا ل(23
يلوز للقاان أم الةمقق الةارا علل أنه، ))  1971لساسل  ۲۳ل لت وانون أصوا الةماكةا  الللاجةس الاشاون توت ) 69يهث عاص الةاا  )  ل (24

 . لللت علقاه ن سه أم بااه علل طل  ال  وم أن لارب شةهشا  أم أك ش إلبراه الشأي فةةا له صلس جاللش ةس التن يلشي التمقهق  ه ا
 . 172اام، الة رت السابق،  ل ا. تلسةع ب  (25
ل التن عاص علل أنه ))ل  عرم اإلشالا جاأليواا ال اصس  135مور يرا وانون الاقوبا  الاشاون ال شمف الة را  الاالس  ن الةاا  )ل   (26

 التن نص  ه ا القانون علل ع رلر الاقوبس م اتةش لت ال شمف الة را  لا للن: 
اتعواب اللش ةس جانت از  شصس ااف إاتاك الةلان علةه أم علل  لت الةقاملس أم  ن اشمف ه يةةت   -2اننه.اتعواب اللش ةس بياعث    -1

اات الا اللانن  ن اتعواب اللش ةس ص ته    - 4ااتاةاا طشق مي ةس هتعواب اللش ةس أم التة ه  جالةلان علةه.    - 3ال هش لت الر اة عاه.
ل لاه لقرات ع رلر الاقوبس  ن يالس عوا ش ال شف  136رةا عةهت الةاا  )     الةتاةرلت لت الواة س.كةواف أم إااهعه ااتاةاا الطس أم ن و 

 الة را يهث ن ه علل أنه عوون عقوبس اإلعرام بره  لت السلت:
 لل. إ ا رانه الاقوبس الةقشت  لللش ةس ذن السلت الة بر جاز المةت جاإلعرام -1
 .9/11/2005ل  ن  4009ارا )ل لا وت  ن الوواج  الاشالةس جال  (27
)) ااا اإلتذابةسعار األ ااا اآلعةس لت األ   :ن لةا مس األتذاتب علل لا للن  لت وانو مال الاس    الةاا  ال انةس ج قشع ا الساجاس    ن همور    ل (28
 الشع  بهت الاا  عت طش ق الت لهش أماات رام برما   إتذابةس أج ل  لت لشا  أم ياتوس ألزذاق األتما  معةتلك القرت  علل  لك أم بث  -7

لس أم الة اس . زتة أم ع  ةخ آلةا  أم اجسام أي ران تةل ا أم اات رام الةواا الوةةام س السالس أم الاوال  الياللوجةس أم الةواا الةةاق  اطالق
 ن أم الان لت تأنه ع رلر األلت مالوير   شطف أم عقههر يش ا  اإل شاا أم ايتلازذت لالبتلاز الةالن إلغشاض  ا  طاج  اةاان أم طاج -8

 لل.الوطاةس مالت لة  علل اإلتذاب 
 . ، غهش لا وت۲۰۰۸ساس ل  145 جالارا اهعماايس  وشات ال هئس الاالس لةمةةس التةههل ل (29
إوراله علل اتعواب جشاجت لستقةال ،  م ق ر جال طوت  اإلجشالةس، جأن ا ااتاراا لتواجر لر  ال  ص جةقتضا ، جمهث يةون لت الةمتة   ل  (30

أي ذن ورت  ال  ص علل اتعواب اللشاجت، ملهلك   ن يالس ن سةس ياتر ب ا القانون  ن عقرلش الاقوبس مال ة  الهي عوون علةه، معاطوي  
ذها ال طش    ور ي رتال طوت  علل لاال ال طش الهي ذو يالس عاهت بوووة الضشت الهي ي ه  ال  ص أم عاهت  بوووة ألش غهش ل شمة، م 

لت ال  ص  اعه ألشا  لمتةال ، معقوم ال طوت  اإلجشالةس علل اهيتةاا ه علل الةقهت، ماهيتةاا ذو الضاجط  ن    عت الوك يمرث لستقةال  
ُيَارُّ اهعتةاا علل اإلجشام أير ال وت التن عو ف عت    ها ل،عمرلر مجوا أم عرم مجوا ال طوت  اإلجشالةس لر  لت اتعو  جش ةس ااجقس لهلك  

شطوت  الةلشم. م اان اهيتةاا عوو  لةا اهتت  ن الةستقة  ج  و  مووة جش ةس لت وة  لشعو  اللش ةس الساجقس، م ستاتج ذها اهيتةاا  
للش ةس لمتةال  ه لةةاا   مس   وووة اللش ةس  لت ااجش ال شمف ال   ةس مالةواوعةس لةشعو  اللش ةس، مالةاوا علةه ذن أن يةون مووة ا
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ةوت،  علل اةه  اإللةان ياان أن ا ه عق  عاا  عياا  للةألوف بااه  علل ال ا  مالواهلس إه أنه لت الةت وت مووع ا عقال , ا. لمةر ااهر ن
 . 231،   2011األتان،  اتااس  ن ال طوت  اإلجشالةس لللس ل عس لليموث مالرتااا  ، لللس ااو س، الارا ال الث، 

 . 233ل ا.لمةر ااهر نةوت،الة رت السابق،  (31
 . 34ل ا. لمةر عوا  اللةوت،الة رت السابق،  (32
 .  500ل ا. ايةر  تمن اشمت ، الة رت  السابق ،     (33
 .  63ل ا. تلسةع ب اام ، الة رت السابق ،    (34
 . 15،    1974بةس ، القاذش  الطياسال انةس ، اات الا ضس الاش ا. لمةوا نله  يسان ، الةلشلون ال وا  ،   ( (35
جأن ا ))يالس عتو ش لر  ال ععععع ص الهي عسعععععةص  ال طوت  األجشالةس ل  1940وانون الاقوبا  الةشاز لن ال عععععاات  ن الاام ) ن يهت عشف   ل (36

تع  عهته ملااعةه مبواع ه ماشمف اللش ةس جأيتةاا أن لشعو  لسعتقةال  جش ةس جرلر لل. ذها مور اعتاق القانون الةشاز لن الةياائ ال ع  عةس  
امن أن يمعرا  لت لمعالعس ال طش    ن التاش ف جعال طوت  اإلجشالةعس ، مذعها اهلش مااععععععععععععععص لت شالا الةةعرأ الاعام العهي ماععععععععععععععاعه القعانون يوا ا

ب  جا  اهلش لتشمرا  للقااعععععن الة تص الهي لت ماجيه أن يسعععععت لص لت  ،  وجر بوجواذا ال طوت  اإلجشالةس  جالضعععععيط تعععععشمطا  عالس ب ا ع
 .506ا.ايةر  تمن اشمت،الة رت السابق، ذها ال  ص ية   شطشا  لستقةال  .ت ص الةت ت ملااةه مبواع ه ماشمف اللش ةس أن 

اعتةش  ال عععع ص شطشا   األولى  :اتب ياه   مور ي تشض وانون الاقوبا  اللةاانن ال عععع ص شطشا  علل السععععاللس الاالس م لك  ن  رهلك  ل (37
علةه ج هش ال شالس ملت قت يمةت علةس جاقوبس لاناس للمش س لت اج  عوشات وانونن آشش .    ا  لمةول ا  لاتاا  ا  علل السععععععاللس الاالس ا ا ران للشل

  ن ع ص لاتاا األجشام الهي   الحالة الثانيةل . إلا 264/1ن لو  جش ةس اتعوة ا الةلشم الااجر )ما  ه  المالس يسعععععععععععتللم  ه ا أن لتوا ش عوشات 
الةر  التن وضععععاذا  ن عا هه الاقوبا  مالترابهش اهيتشاز س إلا اتباس ايةام جالميع   صععععرت علةه  ن شالا شةع ع ععععش  اععععاس ه عمتسعععع   ه ا
وون ر  لت اللشاجت ال القس اهشهش  ور اوتش ه جار أن أصعيص المةت جاللش ةس السعاجقس  ععت جاايا  اوتش ه جاهت أمعت جاص لق عوا  تعشط أن  

ل جعأن  264/4الة ععععععععععععععشة اللةاعانن وش اعس علل مجوا ال طوت    ن علعك التن بهات عا الةعاا  )التن اعتةشذعا    الحاالاة الثاالثاةل. ألعا 3،  264/2جعاععا  )م
ي ععععععععرت علل ال عععععععع ص قالقس ايةام ، يةةان لا ا عةاق  األيةام التن بها ا القانون  ن ال قش  السععععععععاجقس ، م لك جالميع عت جاايا  أوتشنه 

أن عوون األيةام ال القس ور صعرت  شالا شةع ع عش  اعاس هعمتسع    جاهت امعت جاص لق عوا  ، ميةت قالث صعاات عت عقوبس جاايس علل
  ه ا الةر  التن وضهه  ن عا هه الاقوبا  مالترابهش اهيتشاز س . 

الرالس علل ال طوت  اإلجشالةس المةةةس عتو ش ا ا اتعو  ال  ص شالا اوالته  ن السلت أم  ن ال ةع ااوا  التن   الحالة الرابعةماشهشا   أن  
 ل .265اه شا  عاه جاايس أم جامس لق وا  وضن علةه لت اجل ا جالميع ااس ماير  )معله 

امن لت    ه  الماه  اهتباس التن ماعا ا الة عشة اللةاانن ذن الماه  التن ي تشض الة عشة لا ا مجوا شطوت  إجشالةس  ن تع ص الةلشم 
أم لت عوجر مذها ياان أن الة ععععععشة اللةاانن ور   –جاعتياتذا يالس ن سععععععةس   –  الماجس الل التمقق لت لر  مجوا ذه  ال طوت   ن ن سععععععةس الةلشم

اعععععععلك  ن التاش ف جال طوت  اإلجشالةس لسعععععععلوا  لاايا  لةاةا  علل أاعععععععا  عمقهق تعععععععشمط لاهاه لتأعةس عت طش ق اه ااا اللشلةس التن اتعوة ا  
الاعالعس التن لتطلع  القعانون الت ةعه لت مجواذعا مبهت يعالعس ال طش    اللعانن ميقةقعس هنش  أي لاال للت شوعس بهت يعالعس ال طش علل السععععععععععععععاللعس

 الة تشض الةاطوي علل الماه  اهتباس التن امتاذا الة ععشة اللةاانن ، ا  أن الة ععشة  ن جةة  ذه  الماه  ور ماعع  تععشمطا  لاايا  ي تشض
 ل  مجواذا مجوا ال طوت  اإلجشالةس لر  ذها ال  ص . 

 . 511اشمت،الة رت السابق، ل ا.أيةر  تمن  (38
ل لت وانون الاقوبا  الة شي الةتضةاس ع ش ر الاقاب  ن الاوة مالةقرات يس  اتجس ال طوت  اإلجشالةس ، يهث 17ل  قر عطشوه الةاا  ) (39

ل  18 ن يهت بهاه الةاا  )  أجاز  عةرل  الاقوبس الةقشت  لللاايا  ال رلر  جاقوبس شفة س ، م لك  ن األيواا التن عسترعن تأ س القاان  ه ا .
عتلامز   ن ال قش  ال انةس لا ا أالوب عا هه الللاه اعتةااا  علل عقرلش لر  ال طوت  اإلجشالةس با  ا ))ك  لمةوم علةه جالميع اليسةط لةر  ه

ون عمقهق اللاايا  إه ا ا نص ال القس ت وت أن يطل  بره  لت عا هه عقوبس الميع علةه ع  هله شات  السلت طيقا  لةا عقشت لت وهوا جقان
ل لت وانون الاقوبا  الل الاوا ملا ية له لت ل رت لت ل اات ع رلر الاقوبس  49المةت علل يشلانه لت ذها ال ةاتلل . رةا أتات  الةاا  )
ل لاه للقاان المةت  55.  ن يهت أجاز  الةاا  )ا لتطل  ل  مجواذا ع رلر الاقوبسم لك رونه ية   وش اس علل شطوت  الةلشم الااجر لة
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بووف عا هه الاقوبس لةت عوين اشم ه جارم شطوتعه ، رةا لو أن الةمةةس ور تأ  لت أشالق الةمةوم علةه ملااةه مااه أم اشمف اتعواب  
 اللش ةس لا لياث علل اهعتقاا انه لت ياوا الل ل ال س القانون . 

)ك  للشم لاتاا لمةوم علةه جاقوبس غهش ال شالس عةال   )التن أتات  الل أن    ل254/1ل مذو الةةرأ الهي اات  علةه ايضا  الةاا  ) (40
ياتةش يةةا  انه شطش علل الساللس الاالس م قضل علةه جال شالس ا ا يةت علةه جاقوبس لاناس للمش س لت اج  عوشات    249  –   248جالةااعهت  
 .للوانونن آشش

ل مه ي  ل أن ن ام ال شمف ور مجر لةواج س شطوت  ال  ص اإلجشالةس ، م لك بت فةف الاقوبس ا ا لا مجر القاان لت اشمف الةلشم   (41
 مطش قس اتعواجه اللش ةس مالسال  الةستاة   ن اللش ةس مالياعث علل اتعواب ا ، مجر لت ر   لك أن الاقوبس يل  أن ع  ف مطأع ا ااتاااا  

ل لت وانون الاقوبا  السوتي علل أنه ))... ا ا  243ت ال طوت  اإلجشالةس ، مذو لا يسةل بع )الت ش ر الاقابنل  ا ه الةاا  )الل اآلس يل
لت اقاتن ع ش  ألو   مجر   ن وضةس أاياب ل   س ، وضه الةمةةس بره  لت اإلعرام جاهت اا ال اوس الة بر  ، أم جاهت اا ال اوس الة وتس  

ت اهت اا ال اوس الة بر  جاهت اا ال اوس الة وتس ألو  لت ع ش ااهت ، مبره  لت اهعتقاا الة بر جاهعتقاا الة وه ألو  لت  ااس مبره  ل
. م ن اهعلا  ن سه  قر آوش الة شة السوتي ن ام اهعهات الةافةس لع ش ااهت مل ا أن ع  ح الل الا ف ر  عقوبس جااجةس أشعش  ...ل

ل الة   الوااص الهي لرل  علل أن ل   ذها الا ام انةا ذو عطةهق لةةرأ أن  242اات )اهعهات الةملسل معة   الةاا  )  مالتن اطلق عله ا
)يست هر لت الاهت الة  ف  اع  اللش ةس الهي أورم عله ا جسوت  غض  ترلر )الللاه لتااا  ل  ال طوت  رةا  منوعا   ا ه ذه  الةاا  علل  

 .  لعلل جان  لت ال طوت  أعا  الةلال علةهلناعج عت عة  غهش لمق م 
)يةةت المةت جةا  المقوق الةرنةس ملا  األوالس ماهششا  لت الةالا  ) جأنه التن  رش م ل لاه 266ج ة  مااص  ن الةاا  )   ش  لك  م   ل (42

 قعانون الاقوبعا  اللةاعانن وعر أشعه جةةعرأ ع ععععععععععععععرلعر الاقعاب   ل،ةعس لعاناعس للمش عسلجم ملت يةت علةعه رةةشت جاقوبعس جاعاعلل لت قةعه إعتةعاا  لألجشا
ل  ألج  لواج س ال طوت  اإلجشالةس ، م ن اللان  اآلشش لت الةااالس ،  أن القانون اللةاانن ور أشه أيضعععععععععععععا  ج وش  ع فةف الاقوبس عةاتعععععععععععععةا  

لسعععتو  ال طوت  لا  ضعععس أم   عا هه الاقوبس ا ا لا رانان  اض لسعععتو  ال طوت  اإلجشالةس ، ملت  لك أن الة عععشة اللةاانن ور أوش  وش  موف 
)للقااععن عار القضععاه جاقوبس جاايةس أم عورلش س أن يألش بووف عا ههذا ا ا لت يسععةق أن  علل أنه، )ل لاه 169،  قر نص  ن الةاا  )لارملس

ور أشه جاهاعععياب الة   س للاقوبس.يهث نص  مااعععا س الل  لك  أن الة عععشة اللةاانن،  ل  لوضعععل علل الةمةوم علةه جاقوبس لت نوع ا أم أتعععر
)ا ا مجر   ن وضععةس أاععياب ل   س وضععه الةمةةس بره  لت اإلعرام جاهتعع اا ال ععاوس الة بر  أم اهتعع اا  أنه )ل لاه علل  252 ن الةاا  )

لة وته ، هو  لت شةع اعاوا  ، مبره  ال عاوس الة وته لت اعي  اعاهت الل ع عش ت اعاس ، مبره  لت اهتع اا ال عاوس الة بر  جاهتع اا ال عاوس ا
 ل.لااوا  ... ألو  لت شةع ااوا  ، مل ا أن ع  ح ر  عقوبس جااجةس أشش  يتل قالث لت اهعتقاا الة بر جاهعتقاا الة وه

األيةام الاالس  ن  لمست ناجن،مرهلك ا.    .515،      1992الاقوبا  ، القست الاام، ج راا    ، تش  وانون ا.  شي عةر الشزاق المرل ن  ( (43
 .   454،   1974وانون الاقوبا  ، الطياس األملل ، لطياس الاانن ، ج راا 

 .  376،    1998ال تةان  ل ا. اكشم ن أ  ابشاهةت ، القواعر الاالس  ن وانون الاقوبا  الةقاتن ، الطياس األملل ، لطياس  (44
علك ال شمف التن ع تص جة    ، ذن  شاصس ،  ال شمف الة را  ال اصس، الل اشمف ل را  عالس مآشش عاقست ال شمف الة را ل   (45

ت ، أي ان ا عتو ش  ن جش ةس امن أن عتو ش  ن اآلشش  ، رال شمف الة را  ال اصس جلش ةس السشوس مال شمف الة را  ال اصس جلشاججش ةس
، فةةا عرا ذه  ال شمف ، ذااك اشمف ل را  عالس لتس  نطاو ا لة ة  اللشاجت جةةا ا أم اغلة ا .ذها ملت ياشف لضشب ماهلهاهاللش  ما

 . 468السابق ،      رت  شي عةر الشزاق المرل ن ، الةالة شة الاشاون ال شمف القانونةس الة را  الاالس  ن وانون الاقوبا  الاشاون. ا.  
 .  355اكشم ن أ  ابشاهةت ، القواعر الاالس  ن وانون الاقوبا  ، الةشج  السابق ،   ا.ل  (46
ل فيالاسيس للاقوبا  الت ههش ه  تقضن بتشك القانون للقاان يش س اهشتةات  ن المةت علل الةلشم جأير  عقوبتهت ل تل تهت  ن الاوة أم  (47

ل الااتا   50ل التن عااو  جالميع لر  ه عل ر علل اتس أت ش مب شالس ه عل ر علل )401اا  )جةله ةا مل ال ا  ن وانون الاقوبا  الاشاون الة
إلا الاقوبا  الةرلله  تلهل للقاان ايالا عقوبس لت نوة لاهت لم  عقوبس    ،أم جاير  ذاعهت الاقوبتهت لت أعل عالنةس  اال  ل ال  جالمةاه

ةس عا هه الاقوبس الةرللس اك ش لت عا هه الاقوبس اهصلةس لمالس الةلشم ال   ةس أي شطوتعه جلقشت  أصال  للش ةس لا م لك لةاللت نوة اشش  
ل  ن وانون الاقوبا  الاشاون التن اجاز  ابراا عقوبس الميع الةقشت  للش ةس السشوه ج شالس ه عل ر علل ع ش ت الااتا  446ل اا  لك الةاا  )

 لل الاات ت . ا ا رانه لةةس الةاا الةسشمق ه عل ر ع
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 ون الاقوبا  الاشاون علل اآلعن :ل لت وان132مور ن ه الةاا  ) ل (48
 قشت  لللش ةس علل الوجه التالن : ا ا تأ  الةمةةس  ن جاايس أن اشمف اللش ةس أم الةلشم عسترعن الشأ س جاز ل ا أن عةرا الاقوبس الة )
 عقوبس اإلعرام جاقوبس السلت الة بر أم الة وه لر  ه عق  عت شةع ع ش  ااس .-1
 عقوبس السلت الة بر جاقوبس السلت الة وه . -2
 الة وه جاقوبس الميع لر  هعق  عت اتس أت ش .    عقوبس السلت-3

 ل . 133ل  قر ن ه ) ا ا عوا ش  ن اللامس اشف تأ  الةمةةس انه لرعو الل الشأ س جالةت ت جاز ل ا عطةهق أيةام الةاا  )133ألا الةاا  )
وشت  لمةةس عةههل الاشاق أنه )) لاي ن هيقاف عا هه الاقوبس ال اات  جمق الةت ت أن عت ةه الةمةةس لت رون الةت ت لت يسةق    ورم   ( (49

 1987، الارا ال الث ،  9/1987/ 26 ن   88  - 87، جلاه لت شوه  386وشات توت   المةت علةه م لك جاهطالة علل صمة س اواجقه لل .
 .   374شاهةت ، الة رت السابق ،   ل ا. اكشم ن أ  اب (50
 .  412ل ا.   شي عةر الشزاق المرل ن ، الة رت السابق ،    (51
  :مذه  ال شمط عتة    ن اهعن ل (52
 / أ ل  331أن يةون ور ااتقام اهش  ميست الوره اقااه مجوا   ن وست األصال  األجتةاعن جةا لرعو الل ال قس جأصال  ن سه ) الةاا   -1
 / ب ل .  331أن هيةون لةت صرت  عله ت أيةام لت الةماكت الاسةش س الة ل س جةوج  وانون أصوا الةماكةا  الاسةش س ) الةاا   -2
)    ل لت وعانون الاقوبعا 140شلعا  ععاجعرا  يةت علةعه جعاك ش لت المعر اهو ععععععععععععععل للاقوبعس الةقشت  لللش ةعس طيقعا  هيةعام الةعاا  )أن هيةون لل-3

 ل .  1 –/ أ  331الةاا  
  331اا   أن هيةون لمةولا  عت جش ةس لااس جألت الرملس ال اتجن أم جش ةس عل ةف الاةله أم الطواج  أم السارا  الةالةس المةولةس ) الة-4
 ل . 2 –أ  /
أن هيةون لمةولا  علةه عت جش ةس مواة أم لواط أم اعتراه علل عشض لت امن الشاعععععا أم جش ةس مواة أم اعتراه ج هش وو  أم ع رلر أم  -4

  331ةاا   يهله علل عشض لت لت لتت ال الاس ع عععش  لت عةش  أم جش ةس مواة أم لواط جالةماتم أم جش ةس التمش ح علل ال سعععق مال لوت )ال
 ل .  3-أ  /
هيسعععت هر لت ذها الا ام الةمةوم علةه جالسعععلت الة بر أم الة وه عت جش ةس اعععشوس إ ا ران ور اعععةق المةت علةه ب ه  الاقوبس عت جش ةس -5

 ل.4 –/ أ  331) الةاا   اشوه أشش  
لس إ ا ران ور اععععععععععععةق المةت علةه ب ه  الاقوبس عت  أن هيةون لمةولا  علةه جالسععععععععععععلت الة بر أم الة وه عت جش ةس إشتال  األلواا الاا-6

جش ةس لت ذها الاوة أم الميع عت جش ةتن إشتال  لةونس لت  الهت لتتاجاهت أم اك ش ملو رانه ور انقضععععععه عقوبت ا ألي اععععععة  وانونن )  
 ل .  5 –/ أ  331الةاا  
 ل . 336  أن هيةون ور صرت لة لمته وشات جاه شا  ال شطن قت ال ن عاه ) الةاا-7

أن ذه  ال ععععشمط عرا ج ععععوت  مااععععمس علل أن لت لشعو  اه ااا السععععاجقس انةا لاطوي علل شطوت  إجشالةس عات ن ل  مجواذا أاععععياب المةت 
 جاه شا  ال شطن علل ذها الةت ت. 
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