
 (  0202لعام )ا/( 33/العدد )( 9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

58 

 يف املساواة حتقيق يف ودوره نهعقىبت انقضائي انتفزيذ
 ( )مستماجلنائي انقانىن

 حمدأ يونس هاني             الصفو عبداهلل عمي نوفل. د.مأ.
 طالب ماجستير                      الحقوق كمية/الموصل جامعة          

 

JUDICIAL SINGULARITY OF 

PUNISHMENT AND ITS ROLE IN 

ACHIEVING EQUALITY IN CRIMINAL 

LAW 
(Quoted) 

 
Assist. Prof. Dr. Nawfal Ali Abdullah Al-Safou 

Mosul University/College of Law  

Hani Younis Ahmed 
MSc student 

 ةالمقدم

و ااا  اااال السياساااة الج ا ياااة  -تفريااال العقااااى  ا اااح  شاااك  يااال ان ال مماااا ا
ىاللك  ة التا  اهتالإ يلي اا الفكار العقااى  محااواا من أهام اسسااليب العقاىيا -الحليثة 

التاا  تمثماات  اا  الق اا  لماا  العيااوب ال اجمااة لاان اسااتعمال مىاالأ المساااواة المطمقااة 
ىاين المال ىين   تحليل العقوىات وللم السماح ىالمال أي تفرقة    المعاممة الج ا ية

للاااك ان  الج اااا   القاااا ون  أ  اااا تحقاااق العلالاااة العقاىياااة التااا  يسااات ل  ايلااا   ا اااا ة
مت اساىة ماش شا   أو  متال مة تحقيق العلالة والمساواة ا تكتمل مالم تكن العقوىة

والا كا ات  اروا القاا ون الم تمفاة تكتفا  ىتحقياق المسااواة  ,الجا   واروف جريمتال
المجرلة ىين الم اطىين ىالقا ون وللك من  االل  صيصاة العمومياة والتجريال التا  

ولما  اسااس الو اش البالاب  ا  الحيااة  مان لون تميياز  ة القا و يةتتميز ى ا القالل
القااا ون  ل و اا  ااال تطااور وايفااة واهاالافىااين  اارل وو اار وا ىااين واقعااة وا اارإ   ا اا
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ا يكتفاا  ىتحقيااق هاالا المساااواة  الاالي ا عكااس لماا  مف ااوم المساااواة اصااى  الج ااا  
 ر واقعياة ومان ثام اقاربالشكمية المجارلة ىال اقت ا  تحقياق مسااواة اقال تجريالا واكثا

تحقيااااق العلالااااة  وهاااالا يتطمااااب تفرياااال الحكاااام الواحاااال تىعااااا ا ااااتالف الاااااروف يلاااا  
الجز يات الواقعياة التا  تمياز كال مركاز مان المراكاز لان ديارا  وىالي   أو  ال اصة

ان تمااااك المساااااواة الواقعيااااة ا يمكاااان ان تتحقااااق ىاالتمااااال لماااا   صااااو  القااااا ون 
التفريال الجزا ا  الالي يلا   يل الوصاول الي اا مان اسلتجاا وحلها  وا ما ا ىل  ا  ساى

 المسااواة الحقيقياة تع ا  ان ي اال كال  يمعب القا   لورا ر يسا    محاولة تحقيقال 
محكوم لميل من الجزا  قلرا يت اسب مش الاروف الت  أحاطت ىجريمتال  ويساتجيب 

حل ويزياال ماان لمجوا ااب الم تمفااة  اا  ش صاايتل  وهاالا ماان شاال ل ان يم اال سااىل يصااال
ا تالف العقوىاة ىاا تالف ااروف الجاا     ر  تقويمل  والمقصول ىالتفريل الجزا  

وأحوالااال وطىيعاااة ش صااايتل وصاااالحل    اااو ت اااوا العقوىاااة مااان حياااث الكااام والكياااف 
يلا    اال يكاون العقااب لامااا موحالاا   (1)لتت اسب مش جسامة الجريمة و طاورة الجاا  

  وا  ماا ي تماف مان  ارل ع ار لما  و اق اا تال اات  ا  كل من اقتر اوا جرمااا واحالاا 
 .( 2)ارتكاب الجريمةيل   الش صية واللوا ش وسا ر الاروف الت  تل ش

 التفرياال الق ااا   ا ي فصاال لاان المفاااهيم   وماان ه ااا تاالت  اهميااة هاالا الىحااث
المعاصرة لمسياسة الج ا ية الت  ا حت تركز لم  تحقيق واا ف العقااب وىالالات 

ااصالح والعلالة  للك ان التفريال الق اا   يتصال ىاالتطىيق المىاشار لعقوىاة  هل  
 يقاااوم ااا  لمي اااا المشااارا ىصاااورة مجااارلة  وا  زال اااا لمااا  الواقعاااة اوجرامياااة  حياااث 

القا اااا  ىج راج ااااا ماااان قالى ااااا المجاااارل    ااااو الاااالي يحاااايط ىكاااال الوقااااا ش والاااااروف 
يقاالر طىيعااة شاا   الجااا    والمالىسااات التاا  تحاايط ىالجريمااة والمجاارم  وهااو الاالي

 ولرجة  طورتل وملإ قاىميتل لالصالح والتقويم والت ليب. 

                                                           

ب 1191ب داس اٌفىدددش اٌتش دددٟب 4( د. سؤٚف عب١دددذب ِبدددقدم اٌمغدددُ اٌتدددقَ ِدددٓ اٌخ دددش٠  اٌتمدددق ٟب  1

 .966ص

د. ِحّددٛد و ددٛ ص٠ددذب اٌّتعددُ الددٟ عٍددُ ااعددشاَ ٚااعخّددقب اٌمددقٟٔٛٔ ٌٍتمددقةب داس اٌىخددقة ٌٍ بقعددت ( 2

 .313ب ص1199ٚإٌ ش ٚاٌخٛص٠ ب اٌمق٘شةب 
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وتا ر اشكالية الىحاث مان  االل حرياة القا ا  الج اا    ا  ااقت ااا و يماا  
يعتاارف ىاال القااا ون مااان ساامطة تقليريااة ى ااالف تمكي اال ماان تفريااال العقوىااة  والتاا  قااال 

و  لمي اااا قا و اااا والعقوىاااة التااا  وجاااول ىااون شاساااش ىاااين العقوىااة الم صااايلااا   تاايلي
لااالم يلااا   التعساااف ويف ااا  ىالتاااال يلااا   يحكااام ى اااا القا ااا   ويااايلي هااالا الو اااش

ماااش يقرارهاااا مااا   - السياساااة الج ا ياااة الحليثاااة اااجن  لاااللكالمسااااواة ىاااين المتقا اااين  
تيكاال  اارورة الحيمولاااة لون  -القا اا  ساامطة تقليريااة واسااعة لتحقياااق تفرياال العقاااب

ىوجااااوب ممارساااات ا  اااامن ال طاااااق القااااا و     وتق اااا تحكميااااة  جعاااال هاااالا الساااامطة
لتوجي ااااات قا و يااااة محاااللا  و اااا   اااو  ىحااااث لقيااااق  الشاااكم  والمو ااااول   وطىقااااا 

لاااللك اىااال مااان وجاااول  اااواىط تكفااال اساااتعمال القا ااا  لسااامطتل  لش صاااية المجااارم 
القالالة التقليرية استعمااا سميماا تمك ل من تحقيق المساواة الفعمياة ىاين الم ااطىين ى

الج ا يااة لاان طريااق التفرياال الق ااا   لمعقاااب  وساايتحلل  طاااق الىحااث  اا  القااا ون 
 العراق  والقوا ين المقار ة اا رإ.

وتلسيسا لما تقلم ولىياان التفريال الق اا   ولورا  ا  تحقياق المسااواة الفعمياة  
 وكاعت : مىحثينيل   الم اطىين ىالقا ون الج ا    س قسم لراست ا هلا ىين

  .: مفهوم التفريد القضائياألول المبحث
 المساواة. تحقيق في القضائي التفريد اساليب المبحث الثاني:

 األول بحثامل
 مفهىو انتفزيذ انقضائي

ا االت  ماان التفرياال العقاااى  التاا  سمساامة لمراحاال م تمفااةيعاال التفرياال الق ااا   
مرحماااة التشاااريعية  الااا ام الج ا ياااة الحليثاااة لمااا  ثاااالث مساااتويات اىتااالا  مااان ال اى ااا

مان المعماوم ان ال صاو  القا و ياة التا  و   ثم المرحماة الت فيلياة  والمرحمة الق ا ية
  أي ىعيااالة لااان الواقاااش الااالي ا ت  لاماااة مجااارلةليقررهاااا المشااارا لوساااا ل التفريااال تااا

يمكاااان ان يممساااالا اا القا اااا  الج ااااا      ااااو الاااالي يحاااايط ىكاااال الوقااااا ش والاااااروف 
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ط ىالجريمااة والمجاارم  وهااو الاالي يقاالر طىيعااة شاا   الجااا   والمالىسااات التاا  تحااي
تحقيااااق  ااااجن  ولرجااااة  طورتاااال وماااالإ قاىميتاااال لالصااااالح والتقااااويم والت ااااليب  لااااللك

المسااااواة الفعمياااة هااا  ق اااية القا ااا  الج اااا   الااالي يمماااك سااامطة تقليرياااة  ااا  وزن 
الق اا     واجال التعارف لما  مف اوم التفريال الجريمة والمجرم يل   العقوىة ىال سىة

يقت ااا  ىياااان المقصاااول ىالتفريااال الق اااا   واهااام ال اااواىط التااا  تعاااين القا ااا   ااا  
 مطمىين وكاات : يل   التقلير الق ا   لمعقوىة  لللك قسم ا هلا المىحث

 األولاملطهب 
 تعزيف انتفزيذ انقضائي  

يقصاال ىالتفرياال الق ااا   تمااك المال مااة التاا  يقااوم ى ااا القا اا  ىااين الاااروف 
لمجريمة من ج ة  وىاين ماا يا   ( ية لممت م والاروف المو ولية )الماليةالش ص

لميال القاا ون مان لقوىاات وتالاىير مان ج ااة أ ارإ   ا  اال السامطة التقليرياة التاا  
أي سامطة القا ا   ا  ا تياار  اوا ومقالار   (1)يتمتش ى ا القا ا   ا  تقالير العقوىاة

  (2)التااا  يحاااللها الااا   القاااا و  العقوىاااة  والمال ماااة لكااال  ااارل مااان ىاااين العقوىاااات 

 المشاارا م مااا أوتاا  ماان لرايااة و ط ااة ا يسااتطيش ان يت ىاال ىااالحوالث كم ااا المحتماال 
وان الاا   القااا و   ياالت  لاماااا ومجاارلاا ا يفاارق ىااين  اارل وو اار  ويسااتمزم حاالوث ا  

ىحااث طىيعااة كاال مجاارم لماا  حاالة  والمشاارا م مااا أوتاا  ماان الحاالر ا تفرياال الجاازا  
ان يعط  صورة لقيقة ل لا الحالة  يل ان م متل اسساسية ان يىاين  حساب  يستطيش

يلاا   اس عااال التاا  يتااللإ م  ااا المجتمااش وماان ثاام يعاقااب لماا  يتيا  ااا  أمااا الوصااول
قرارة المجرم   لا لمل القا   الت  تس   لال  رصاة ااتصاال ىاالمجرم ولراساة كال 

من  الل  سا  المجاال لمقا ا  حالة لم  حلإ وللك لن طريق التفريل الق ا    
الج ا   وم حل السامطة التقليرياة لتمكي ال مان المال ماة  ا  تقالير العقااب  ومان ه اا 

                                                           

ٛد ِص فٝب حٛع١ٗ اٌغ١قعت اٌعٕقئ١ت ٔحٛ الشد٠ت اٌتمدقةب ِعٍدت اٌمدقْٔٛ ٚاالخصدقدب ( د. ِحّٛد ِح1ّ

 . 142ب ص1131ب 1ب ب1اٌغٕت

( د. الخدددٛل اٌ دددقرٌٟب اٌّغدددقٚاة الدددٟ ااعدددشاااث اٌعٕقئ١دددتب داس اٌّ بٛعدددقث اٌعقِت١دددتب ااعدددىٕذس٠تب 2

 .  91ب ص1111
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تىلوا اهمية الالور الالي يمكان ان يمارسال القا ا   ا  تحقياق المسااواة الفعمياة وهاو 
يطىااق ال صااو  التشااريعية لماا  الحاااات الواقعيااة  ل االا تاالت  ال صااو  القا و يااة 

  ىالتفريااال مر اااة واساااعة تمكااان القا ااا  مااان ألماااال سااامطتل التقليرياااة  ااا  التااا  تسااام
حاالول معي اااة و ااواىط محاااللة ال ااالف م  ااا  ااامان ساااالمة الحكاام وتحقياااق وااااا ف 

 . ( 1)العقاب    يطار من العلالة والمساواة
وحااين يقاار المشاارا لمقا اا  الج ااا   ىوايفتاال  اا  مجااال التفرياال العقاااى   ا اال 

ل وىال رورة  ىسمطة تقليرياة ليساتطيش المال ماة ىاين الااروف يقر لل    الوقت  فس
الواقعية لمحالة المعرو ة لميل والعقوىة الت  يقررها  وا يست لف من اوقارار ىتماك 

والمقصاول ىالسامطة التقليرياة   السمطة التقليرية سوإ محاولة تحقيق المساواة الفعمية
  والجريمااة وىااين العقوىااة التاا  هاا  )قاالرة القا اا  لماا  المال مااة ىااين اااروف الجااا 

يقرهاااا  ي اااا ل ااال تطىيقااال لم صاااو  القا و ياااة المجااارلة  ااا  مجاااال يتااارك  يااال المشااارا 
ويحااول القا ا   ا  السامطة   (2)( لمق ا  حرياة التقالير  ا  حالول الت اايم القاا و  

الت  يم ح ا المشرا لل تحقيق المساواة ىين الج ااة  ا  أ الا ىعاين االتىاار ااروف 
للاااك ان دمىااالأ المسااااواة لااايس مع ااااا رلا الجمياااش ىااا فس الوسااايمة   والجريماااة  الجاااا 

وا ما توقيش العقوىة الم اسىة لمجاا   والمتال ماة ماش الااروف التا  أحاطات ىارتكااب 
الجريماة   ااالا كا ات المساااواة مفالهااا وجاوب اسااتىعال اامتيااازات التا  تتعمااق ىو ااش 

قعااة يجراميااة مااش اس اارإ  اا  اااروف الجااا     ماايس مع اا  للااك ان تتساااوإ كاال وا
القا ا  ىقالر مان الساامطة  ا  التقالير مارتىط ىااالقيم  لالا ا ىال أن يتمتااش  (3)ارتكاى ااد

 .واسهلاف الت  تو اها المشرا    ال صو  التجريمية
وا شك ان حلول السمطة التقليرية المم وحة لمقا   تتفااوت اتساالاا و ايقاا  

حاالول التاا  رساام ا القااا ون لكاال حالااة   فاا  لقوىااة ماان تشااريش ع اار  ولماا  و ااق ال
                                                           

١ددك اٌمددقْٔٛب داس اٌفىددش اٌتش ددٟب د. ِددوِْٛ ِحّددذ عدددِتب لددذٚد عددٍ ت اٌمق ددٟ اٌعٕددقئٟ الددٟ ح ب( 1

 .95اٌمق٘شةب ة.ثب ص

د. ِحّذ لغ١ٓ اٌحّذأٟ ٚد. ٔٛالً عٍٟ اٌصفٛب اٌغٍ ت اٌخمذ٠ش٠ت ٌٍمق ٟ اٌعٕقئٟب ِعٍدت اٌشاالدذ٠ٓ ( 2

 .251ب ص2113ب 16ب ب9ب اٌغٕت1ٌٍحمٛقب و١ٍت اٌحمٛقب عقِتت اٌّٛصًب ِعٍذ

 .31د. ِوِْٛ ِحّذ عدِتب اٌّصذس اٌغق كب ص( 3
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اوللام والسجن الميىل يكتف  القا   ىتقالير أن ااروف الجريماة ووقا ع اا تساتحق 
 شااااىل معلومااااة  اا ان هاااالاأو  العقوىااااة  وتكااااون الساااامطة التقليريااااة لمقا اااا   اااايقة

الساااامطة تتجماااا  ىو ااااوح ل اااالما يتعمااااق اسماااار ىعقوىااااات السااااجن الميقاااات والحااااىس 
رامااة  سن القااا ون يحاالل  اا  هاالا العقوىااات الحاال اسقصاا  والحاال اسل اا  لمعقوىااة والب

الت  يمتزم القا   ى ا  ويتسش  طاق هلا السمطة التقليرية سىعل من حلي العقوىة  
كااالن ي اااش المشااارا تحااات تصااارف القا ااا  لجريماااة واحااالة لقوىاااات مت ولاااة ي تاااار 

يتجااااوز الحااالول ىااالن  لا المقاااامالمال ااام م  اااا  ويسااام  المشااارا لمقا ااا  أي اااا  ااا  هااا
التشااليل  ويت اا  التوسااش أو  المو ااولة أساسااا لمعقوىااة يلا تااو رت أسااىاب الت فيااف

   السمطة التقليرية لمقا      تفريل العقوىة أي اا  ا  حالاة تعالل المسااهمين  ا  
جريمة واحلة  يستطيش القا   ل لها ان يفرق ىين المت مين    العقااب لما  و اق 

ولكن ما يجب مالحاتال ا ال م ماا اتساعت سامطة   (1)را من ا تالف ىي  ملما يستا 
أو  ل ااا لا ماا حاالول قا و ياة   ااجلا لام تكاان ه ااك أسااىاب تاللو لمت فيااف اجن  القا ا 

أو  التشليل  ال يستطيش القا   ان ي زل ىالعقوىة لن الحل اسل   المقرر ل ا قا و ا
ساتطيش ىحاال مان اسحاوال ل ل ال ت طا  يعمو ى ا أكثر من الحل اسقص  ل اا   اال ي

 . ( 2)حلول القا ون    للك
ومااان الجااالير ىالااالكر  ااا  هااالا المو اااش ان  طااااق التفريااال الق اااا   لمعقااااب  

ي حصر  ا  العقوىاات اسصامية والتالاىير ااحترازياة مان لون العقوىاات التىعياة التا  
طيش القا ا  الج اا   تتىش الحكم الجزا      ىعا  الجارا م ىقاوة القاا ون  ال ا يسات

ل ااال ألمالااال لسااامطتل التقليرياااة  ااا  تفريااال العقااااب لمااا  الحالاااة المطروحاااة أمامااال ان 
ي تار من العقوىات التىعية مش ما يت اسب مش اروف الجريمة وحالة المحكوم لميل 
الش صاااية  سن هااالا العقوىاااات تطىاااق ىصاااورة أوتوماتيكياااة ىمجااارل ال طاااق ىالعقوىاااة 

                                                           

ب 1196. عدددقدي عدددقصسب إٌلش٠دددت اٌتقِدددت الدددٟ لدددشٚف اٌعش٠ّدددتب اٌّ بتدددت اٌتق١ٌّدددتب اٌمدددق٘شةب د( 1

 .431ص

ب ِٕ دٛساث اٌحٍبدٟ 3ب  األٚيد. ِحّٛد ٔع١ب لغٕٟب ششل لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌمغدُ اٌتدقَب اٌّعٍدذ ( 2

 .994اٌحمٛل١تب  ١شٚثب ٌبٕقْب ة.ثب ص
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ون لمقا ااا  سااامطة تقليرياااة  ااا   ر ااا ا  وهااالا مماااا اشاااك اسصااامية مااان لون ان تكااا
للم الت اسب     ر  ا طالما ا  ا واحلة ا تتبير م ما ا تمفت اروف يل   ييلي

المحكااوم لمااي م ماان حياااث الوقااا ش والش صااية  وماان ثااام تتعااار  مااش مىاالأ التفريااال 
راكاازهم العقاااى  والمساااواة الاالي يتطمااب اا ااتالف  اا  المعاممااة مااش الم تمفااين  اا  م

القا و ية وللم توحيلها اا مش المتماثمين    مراكزهم القا و ية  و    و  للك اقار 
المجمس اللستوري الفر س  لالم لساتورية  ار  جازا  ىطريقاة ولياة لماا يساتتىعل مان 

المااات م  وهاااو ماااا يثيااار ق اااية يلااا    ااار  جااازا  ديااار م اساااب ماااش الوقاااا ش المسااا لة
ولتحاشاااا  هاااالا او ااااالل مااااش مىاااالأ   (1)وة القااااا ونالعقوىااااات التىعيااااة والتاااا  تترتااااب ىقاااا

المساااواة وولطااا  ساامطة اكىاار لمقا اا   اا  تفرياال العقاااب الاالي يتعااار  مااش وجااول 
هااالا العقوىاااات اعلياااة   قااال ألبااا  المشااارا الفر سااا  العقوىاااات التىعياااة ل ااال يصااالارا 

 . ( 2)1992لقا ون العقوىات الجليل الصالر لام 
لا كااان ماان المساامم ىاال ا  الجاازا  الج ااا   أو  ن القا اا  ل اال ا تيااارا لمعقوىااةوا 

 وا الجريمة الت  ترتكب وجسامت ا  حسب وا  ماا يل ال  ا  التىاارا يل   لم يعل ي ار
اي اا ش صية الجا   ليكون الجزا  مان حياث  ولال ومقالارا وطريقاة ت فيالا متال مااا 

 م  ال تعاال مااش ش صااية المحكااوم لمياال  لاالا يتطمااب وىالتلكياال لراسااة ش صااية الماات
ش صاية  ىلراساةالمقصاول و  هلا اللراسة من أهم متطمىات التفريال الق اا   لمعقااب 

ماان ال احياااة ال فساااية والعقميااة وااجتمالياااة  مااان اجاال الحصاااول لمااا   ىحث ااااالماات م 
 المعمومااات التاا  تو ااش  اا  ممااف  ااا  ىااالمت م يساام  د ممااف الش صااية د يو ااش

القا ا   ا  التعارف لما   مسااللةمماف هالا الجا ب مماف الاللوإ  ومان شالن يل  
يلا   ملإ مسيولية المت م  وما ه  ااسىاب الميثرة لم  ش صايتل والتا  قال تل عال

الجازا  أو  تحليال التالىيرو  تفريال العقوىاة والمعامماة العقاىياة ويساهم  ا كما ااجرام  

                                                           

 .243ب ص2112ب داس اٌ شٚقب اٌمق٘شةب 2د. ولّذ الخحٟ عشٚسب اٌمقْٔٛ اٌعٕقئٟ اٌذعخٛسٞب  ( 1

د. ِحّددذ و ددٛ اٌتددد عم١ددذةب ااحعق٘ددقث اٌحذ٠زددت الددٟ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقث اٌفشٔغددٟ اٌعذ٠ددذب داس إٌٙ ددت ( 2

 .92ب ص2114اٌتش ١تب اٌمق٘شةب 
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تحقيااق المساااواة  اا  يلاا   -ىااال شااك-ال ياايلي للااك  (1)الم اسااب لش صااية كاال ماات م
مف وم اااا الحاااليث التااا  تع ااا  ان ي اااال كااال محكاااوم لميااال مااان الجااازا  الج اااا   قااالراا 
يت اسااااب مااااش الاااااروف التاااا  أحاطاااات ىجريمتاااال  ويسااااتجيب لمجوا ااااب الم تمفااااة  اااا  
ش صايتل ىحياث يكاون مان شال ل ان يم ال ساىل يصاالحل  ويزيال مان  ار  تقويمال  

وا ااب الم تمفااة  اا  وهاالا ا يتحقااق يا الا أتيحاات لمقا اا   رصااة التعاارف لماا  الج
التاالىير أو  ش صااية الماات م ىلراسااة تمااك الش صااية حتاا  يتساا   لاال ا تيااار العقوىااة

 .( 2)المال م لكل ش   لم  حلا
واجاال للااك  قاال اهتماات ىعااا  التشااريعات الج ا يااة ااجرا يااة اهتمامااا كىيااارا  

ىلراسة ش صية المت م وقطعت اشواطا ىعيلة  ا  للاك  ومان للاك قاا ون ااجارا ات 
الج ا يااااة الفر ساااا  ال ت اااامن وسااااا ل للياااالة تتااااي  لمقا اااا  الج ااااا   التعاااارف لماااا  
ش صااااية الماااات م  م  ااااا الاااازام قا اااا  التحقيااااق  اااا  الج ايااااات ىالقيااااام ىلراسااااة حااااول 
ش صاااية المااات م ومركااازا الماااالي والعاااا م  وااجتماااال   اماااا  ااا  ق اااايا الجااا    قااال 

كمااا اجاااز لمقا اا  اي ااا   (3)اجاااز لاال للااك وااماار متااروك لساامطة القا اا  التقليريااة
ات اال أي اجارا  ا ار ياراا  اروريا  ا  هالا أو  ان يامر ىاجرا   حا  طىا  و فسا 

الشان  وتكون هلا الفحو  واللراساات مجتمعاة  ا  مماف الش صاية لممات م وتكاون 
 . ( 4)تحت تصرف القا   مش ا ىارة الللوإ

أو  صاية المات ماما المشرا الجزا   العراق   مام يا   لما  وجاوب لراساة ش 
تكوين ممف الش صية لممت م  اا ا ل اورل حاات    قا ون أو   حصل طىيا و فسيا

                                                           

اٌّىخددب اٌتش ددٟ ب د. اوددشَ ٔ ددقث ا ددشا١ُ٘ب اٌعٛأددب ااعشائ١ددت ٌٍخفش٠ددذ اٌم ددقئٟ (اٌعقٔددب إٌفغددٟ(( 1

ِٚق تددذ٘قد د. لغددٓ عددٛدة صعددقيب  ددّقٔقث اٌّحقوّددت  3ب ص1191ٌعش٠ّددتب  اددذادب ٌّىقالحددت ا

اٌتقدٌت الٟ اٌخ ش٠  اٌتشالٟب  حذ ِٕ دٛس عٍدٝ شدبىت اأخشٔدجب عٍدٝ اٌّٛلد  ااٌىخشٚٔدٟ اٌخدقٌٟ  

  2/3/2114حقس٠خ اٌض٠قسة 

 www.fcdrs.com/articles/l13.html   

 .69ب صِصذس عق كٌعٕقئ١تب د. الخٛل اٌ قرٌٟب اٌّغقٚاة الٟ اإلعشاااث ا( 2

ب اٌّتذٌددت  قٌمددقْٔٛ سلددُ 1159( ِددٓ لددقْٔٛ ااعددشاااث اٌعٕقئ١ددت اٌفشٔغددٟ ٌغددٕت 91اٌّددقدة ( ( ٠ٕلددش 3

 .1193ٌغٕت  466

ب داس إٌٙ ت اٌتش ١دتب 2اٌّغقٚاة الٟ اٌمقْٔٛ اٌعٕقئٟب دساعت ِمقسٔتب  ( د. الّذ شٛلٟ ا ٛ خ ٛةب 4

 .114ب ص1111اٌمق٘شةب 
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 حا  المات م لقمياا  قاط وللاك ل الما يتىاين اصول المحاكمات الجزا ياة يجاوز  ي اا 
اقت   اامر أو   ان المت م دير قالر لم  الل اا لن  فسل وصاىتل ىعاهة لقمية

المحكمة الم تصة ا يمك  ا تقلير   و الجزا ية تليل مسيولي ح  حالتل العقمية لتحل
وا  مااا يااتم ل ااا للااك ىعاال ااسااتعا ة ىاالوي اا تصااا    حالااة الماات م ماان تمقااا   فساا ا

كمااا ان قوالاال واجاارا ات جمااش االلااة ال اصااة ىالمحكمااة الج ا يااة العميااا   (1)وال ىاارة
ىطماب أو  )لمحكماة الج ايااتالعراقية قل ت م ت اجرا  الفح  الطى  لممت م ىقول ا
اماا   (2)( السايكموج  لممات مأو  من ااطاراف ان تقارر أجارا  الفحا  الطىا  ال فسا 

قاااا ون رلاياااة ااحااالاث  قااال ت ااامن ا شاااا  مكتاااب للراساااة ش صاااية الحااالث  ااا  كااال 
ويتالف هالا المكتاب مان لوي اا تصاا  مان ااطىاا   ا محكمة احلاث ويرتىط ى 
ىااحثين ااجتمااليين ويتاول  لراساة ش صاية الحالث واجارا  وال فسا يين ولالل مان ال

أو  وللك ىطمب من محكمة التحقيق لل الفح  الطى  وال فس  والىحث ااجتمال  
ايااااة ج ااااة م تصااااة  كمااااا ان ل اااالا المكتااااب الحااااق ان يسااااتعين أو  محكمااااة ااحاااالاث

  (3)ىالميسسات العممية والصحية الم تصة لبر  اللال التقريرلن ش صية الحالث

مكتاااب لراساااة الش صاااية متااا  ماااا كاااان يلااا   كماااا اوجاااب هااالا القاااا ون احالاااة الحااالث
يلا   ا اا ة  (4)مت ما ىارتكاب ج اية  ىي ما جعل اامر جوازيا    الج حة والم الفاة

للاااك  قااال اوجاااب ح اااور ممثااال لااان مكتاااب لراساااة الش صاااية ل ااال محاكماااة الحااالث 
وان ترالاا  المحكمااة ل اال اصاالار   (5)ومتاىعااة ساايرها  اا  كاال للااوإ قاالم  ي ااا تقرياارا

 .( 6) و  تقرير مكتب لراسة الش صيةحكم ا    الللوإ اروف الحلث    

                                                           

 .1191ٌغٕت  23( ِٓ لقْٔٛ اصٛي اٌّحقوّقث اٌعضائ١ت اٌتشالٟ سلُ 231دة (( ٠ٕلش  اٌّق1

 ( ِٓ لٛاعذ ااعشاااث ٚعّ  اادٌت اٌخقصت  قٌّحىّت اٌعٕقئ١ت اٌت١ٍق اٌتشال١ت.69اٌمقعذة سلُ (( 2

 .1193ٌغٕت  96( ِٓ لقْٔٛ سعق٠ت االذاد اٌتشالٟ سلُ 15ب 14ب 12اٌّٛاد ( ( ٠ٕلش 3

عٍٝ لق دٟ اٌخحم١دك عٕدذ احٙدقَ  –(اٚا  ( ِٓ لقْٔٛ سعق٠ت االذاد اٌتشالٟ  ق51ٗٔٔصج اٌّقدة (( 4

لددذد  عٕق٠ددت ٚوقٔددج اادٌددت حىفددٟ القٌخددٗ عٍددٝ ِحىّددت االددذاد اْ ٠شعددٍٗ  ٌددٝ ِىخددب دساعددت 

 اٌ خص١ت.

ٌمق ددٟ اٌخحم١ددك عٕددذ احٙددقَ لددذد  عٕحددت اْ ٠شعددٍٗ  ٌددٝ ِىخددب دساعددت اٌ خصددت ارا وقٔددج  –رق١ٔددق 

  لقٌخٗ عٍٝ ِحىّت االذد ٚوقٔج لشٚف اٌم ١ت وٚ لقٌت اٌحذد حمخ ٟ رٌه( .اادٌت حىفٟ ا

 /اٚا( ِٓ لقْٔٛ سعق٠ت االذاد اٌتشالٟ.٠61ٕلش  اٌّقدة (( 5

 ( ِٓ لقْٔٛ سعق٠ت االذاد اٌتشالٟ.٠62ٕلش  اٌّقدة (( 6
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ومن هلا يت   ان السماح لعمل لراسة لش صية المت م من ال احياة الطىياة  
العاااا م  لااال لور كىيااار  ااا  تطىياااق أو  وال فساااية وااجتمالياااة ومعر اااة مركااازا الماااال 

 والمعامماة ااجرا ياة الم اساىة وىالتاال  امكا ياة ا تياار العقوىاةا امة التفريل العقاى  
تحقيااااق المساااااواة ىمع اهااااا الصااااحي   للااااك ان يلاااا   التاااالىير المال اااام ممااااا ياااايليأو 

ا  ااااا جمياااش اا ااارال لقوالااال واحااالة لمااا  الاااردم مااان ا اااتالف اااارو  م ومراكااازهم 
  ىاال تتطمااب المساااواة القا و يااة ايحقااق المساااواة الفعميااة ولاايس للااك مف ااوم المساااواة

لااالم توحيااال المعامماااة ماااش الم تمفاااين  ااا  اااارو  م ومراكااازهم ولااالم توحيااالها اا ماااش 
تقريار لراساة ش صاية المات م  ا  التشاريعات ااجرا ياة وتفريال  اجن  المتمااثمين  لاللك

المعامماة ااجرا يااة والجزا يااة تىعااا لااللك ىمااا يتفاق مااش طىيعااة ش صاايتل وارو اال يعاال 
  ر مىلا المساواة    القوالل العقاىية.من اهم من مااه

لااللك  االلو المشاارا العراقاا  ان يحاالوا حاالو التشااريعات الحليثااة ىااايرال  اا   
 اااا   ااا  قاااا ون اصاااول المحاكماااات الجزا ياااة يمااازم ىموجىااال القا ااا  الج اااا    ااا  

لممات م   ق ايا الج ايات و ا  كا اة مراحال الاللوإ الجزا ياة ىعمال دمماف الش صايةد
لاااان حالااااة الماااات م الطىيااااة وال فسااااية وااجتماليااااة  ير ااااق مااااش ممااااف  يت اااامن لراسااااة

الللوإ الجزا ية ويكاون  ا  مت ااول المحكماة  ا  أي لور مان الوار المحاكماة  كماا 
يىااين  اا  هاالا الااا   كيفيااة اجاارا  الفحاا  ااجتماااال  وماان هاا  الج ااة الم تصاااة 

 ىاجرا ل كما هو الحال ىال سىة لفح  حالة المت م العقمية. 

 انثاني هبطامل
 ضىابط انتفزيذ انقضائي

مماااا اشاااك  يااال ان التاااراف القاااا ون ىالسااامطة التقليرياااة لمقا ااا  الج اااا   هاااو 
ى الف تمكي اال مان تفرياال العقوىااة  وتحقياق المساااواة الفعميااة ىاين الم اااطىين ىالقالاالة 

اا ان هلا السمطة قال تكاون  ا  ىعا  اسحياان  طارا لما  حقاوق اا ارال الج ا ية  
م الا ماااا تااام االتاااراف ى اااا لمااا   طااااق واساااش  واسااايما  ااا  اااال السياساااة وحرياااات 

تفرياال العقاااب وتقرياار ىالا ل كثياارة ولماا  اس اا  يلا   الج ا ياة المعاصاارة التاا  تتجاال
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 اا  مجااال العقوىااات السااالىة لمحريااة قصاايرة اسماال  مااش ماا   القا اا  لور كىياار  اا  
يلااا    ااا  التفريااال الااالي يااايليالحااال الااالي ي شااا  م ااال المباااااة يلااا   التفريااال العقااااى 
ال يمكان ان ت تماف مصااا رهم   (1)لالم المسااواة ىاين المت ماينيلا   التعساف ومان ثام

ردم ارتكاى م لجرا م متماثمة تىعا لال تالف    تقلير الق اة اللين يمثماون أماام م  
 لااللك  ماان الصااعب رساام الحاالول الفاصاامة ىااين توساايش ساامطات القا اا  الاالي ياايلي

لمسااواة الفعمياة وىاين التوسااش الالي يترتاب لميال المسااس ىالمسااواة ىااين تحقياق ايلا  
 .( 2)اا رال

للا  ال م ا  من ااهتماام ىو اش ال اواىط التشاريعية التا  تكفال اساتعمال   
القا ااا  لسااامطتل التقليرياااة لمااا   حاااو ا ي ااال ىمسااااواة اا ااارال أماااام القاااا ون  وهااالا 

مكن تقليم ا لمقا ا  الج اا   ليسات ل الي اا مقاييس يأو  ال واىط ه  ىمثاىة معايير
وي تاالي ى ااا ل اال تفرياال الجاازا   وهاا  كثياارة ومت ولااة وت تمااف ماان ىماال ع اار  لااللك 

 1911كان من أول ألمال الميتمر اللول  لمقا ون المقارن الم عقل    ىااريس لاام 
كون واشاك ان أهام ال اواىط  ا  هالا الصالل ساي  (3)هو محاولة توحيل هالا المعاايير

متماااثال  ااا  طىيعاااة وايفاااة القا ااا  وماااا ي ىبااا  ان يتمتاااش ىااال مااان اساااتقالل و زاهاااة 
ىالسمطة التقليرية من  طار او االل  وحيال  و   للك  ير  مان لتفالي ما يحيط

  الا لن ااستعمال الساميم والصاحي  لموساا ل المتعاللة والمت ولاة التا    ىالمساواة
   الاالي يعاال  ااما اا أساسااياا لتحقيااق ي ااع ا المشاارا تحاات تصاارف القا اا  الج ااا

 المساواة ىمف وم ا الحليث.
 لمعقاب ىط الت  تعين    التقلير الق ا  ال وا( 4)ولم  العموم  قل قسم الفقل      

                                                           

 .23د. ِحّذ ا ٛ اٌتد عم١ذةب ِصذس عق كب ص( 1

 .92اإلعشاااث اٌعٕقئ١تب اٌّصذس اٌغق كب ص ( د. الخٛل اٌ قرٌٟب اٌّغقٚاة ال2ٟ

عٕقْ ع١ًّ عىشب  ٛا ط اٌخمذ٠ش اٌم قئٟ ٌٍتمٛ تب سعقٌت ِقعغخ١شب و١ٍدت اٌمدقْٔٛب عقِتدت  ادذادب ( 3

 .119ب ص1192

٠ٕلش الٟ  ٛا ط عٍ ت اٌمق ٟ اٌخمذ٠ش٠ت  د. ووشَ ٔ وث   شا١ُ٘ب اٌحذٚد اٌمق١ٔٛٔت ٌغٍ ت اٌمق دٟ ( 4

ِٚددق  تددذ٘قد د.  56ب ص1165دساعددت ِمقسٔددتب داس ِٚ ددق   اٌ ددتبب مٛ ددتب اٌعٕددقئٟ الددٟ حمددذ٠ش اٌت

 431ِٚدق  تدذ٘قد د. عدقدي عدقصسب ِصدذس عدق كب ص 119عٕقْ ع١ًّ عدىشب ِصدذس عدق كب ص

ِٚق  تذ٘قد د. ٔٛالً عٍٟ عبذ هللا اٌصفٛب عٍ ت اٌمق ٟ الٟ حخف١ف اٌتمٛ تب دساعت ِمقسٔتب سعدقٌت 
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 قوم ىىياااان كااال لمو اااولية وال اااواىط الش صاااية  وساااال اااواىط ا قسااامين هماااايلااا  
 م  ما     را مستقل.

 الضوابط الموضوعية: األولالفرع  
ويقصل ى ا ماليات الجريمة وما تعكسل من لرجاة  طاورة للاك االتالا  لما  

ال طار الالي ي ات  أو  حقوق البير  ومن أمثمة هالا ال اواىط مقالار ال اررأو  حق
لاان الفعاال الجرماا     ااالا لاان ماالإ جسااامة االتاالا  لماا  حقااوق البياار  ومكااان 

وساااا ل المسااات لمة  ي اااا  وقاااوا الفعااال اوجرامااا  وزما ااال  وأساااموب ت فيااال الجريماااة وال
  الا لن موقف المج   لميل ولالقتل ىالجا   كماا لاو ارتكىات الجريماة ى اا ا لما  

قااايم والتااا  يمكااان ان تكاااون أو  ارتكىااات مااان وصااا أو  اساااتفزاز مااان المج ااا  لميااال 
 ت فيف ا.أو  تشليل العقوىةيل   معياراا لمتقلير لم  اساس ا  ا قل تيلي
تم ىالجاااا    قااال ا صااارف الفق اااا   حاااو لراساااة ولماااا كاااان هااالا ال ااااىط ا ي ااا

 المجارميلا   الجريمة ىكا ة  واحي ا المالياة وىاا ارار ال اجماة ل  اا لون ان يمتفتاوا
كااال مالااال صااامل ىاااال واح  أو  لوامااال واساااىاب ااجااارام وااااروف كااال جريماااةأو يلااا  

الش صية لمجريمة  ال ا تر ات ان المجارم  ا  جمياش ااحاوال هاو  ماولج ا يتبيار 
مقااالار  اااجن  اا تياااار وىمجااارل قياااام مسااايولية الفالااالأو  اا الا كاااان  اقااالا لااااللراك

 ول ااا ا يتبياار اا ىتبياار  ااوا الجريمااة ومقاالار جسااامت ا ماليااا ومع ويااا أو  العقوىااة
ويترتااب لماا  للااك لااالم ااكتااراث ىاا تال ااات الموجااولة ىاااين المجاارمين ماان حياااث 

 ااااجن  لاااالا  (1)ااجااااراميلاااا   التاااا  ساااااقت مالىوالااااث أو   طااااورت م وااااارو  م وحااااالت م
ااقتصاااار لمااا  المعياااار المو ااااول   ااا  تقااالير العقوىاااة كااااان قاصااارا لااان تحقيااااق 
المساااواة الفعميااة التاا  ارالهااا للاااة الماالهب التقمياالي وا مااا كا اات المساااواة ااهريااة  
امااااا الحقيقااااة  كا اااات ت تمااااف تمامااااا وا اااال مااااا كااااان يمكاااان ان تتحقااااق تمااااك المساااااواة 

صااار لماا  المعيااار المو ااول  وحاالا وكااان اىاال ماان ااسااتعا ة ىمعيااار ا اار ىااقت
                                                                                                                                                      

ِٚق  تدذ٘قد د. ِحّدذ لغد١ٓ اٌحّدذأٟ  132ب ص1116صًب ِقعغخ١شب و١ٍت اٌمقْٔٛب عقِتت اٌّٛ

 ِٚق  تذ٘ق. 254ٚد. ٔٛالً عٍٟ اٌصفٛب اٌغٍ ت اٌخمذ٠ش٠ت ٌٍمق ٟ اٌعٕقئٟب ِصذس عق كب ص

 .11ب ص1194د. عٍٟ ساشذب اٌمقْٔٛ اٌعٕقئٟب اٌّذخً ٚاصٛي إٌلش٠تب اٌمق٘شةب ( 1
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الجريماااة ىالتىارهاااا المحاااور ااساسااا  يلااا   لجاااز التقمياااليون ىاااارا  م التااا  ا ساااحىت
 .( 1)لمقا ون الج ا   لن التك ن ىل

 الضوابط الشخصيةالفرع الثاني:  
ل ااش  ق ااا    ااارا لعجااز ال اااىط المو ااول   اا  تحقيااق المساااواة الفعميااة  قاال

الىحاااث ى ااااىط ا ااار ي اااتم ىش صاااية المجااارم ولراساااة لوا عااال يلااا   القاااا ون الج اااا  
وارو ااال ساااوا  اللا مياااة ام ال ارجياااة  ى ااالف تفريااال العقااااب و قاااا لحالاااة كااال مجااارم  
وهااالا ال اااواىط مت ولاااة م  اااا ماااا يتعماااق ىاااالركن المع اااوي لمجريماااة  يحااالل مقااالار ماااا 

ت م من  طي ة وأثم  وم  ا ما يحلل مقلار  صايىل ا طوت لميل اورالة اوجرامية لمم
ماان اسهميااة لممساايولية وم  ااا مااا تتىااين ىاال لرجااة  طورتاال لماا  المجتمااش وم  ااا  اا  
ال  اياااة ماااا يحااالل مقااالار تااالثر المااات م ىاااجيالم العقوىاااة واساااتجاىتل سسااااليب الت اااليب 

 ااار وهااو مااا يفاار  لماا  القا اا  ان يفحاا  هاالا ال ااواح  كا اال ويل اال ى والتلهياال
ارتكااااااب الجريماااااة  وحالاااااة المجااااارم اسسااااارية يلااااا   االتىاااااار الىوالاااااث التااااا  ل عااااات

 .وااجتمالية ولرجة أهميتل  وسيرتل الساىقة  ومن ثم لرجة مسيوليتل
وقاااال  اماااات ىعاااا  التشااااريعات الج ا يااااة هاااالا ال ااااواىط لكاااا  تكااااون معي ااااا  

والجريمااة  وماان لمقا ا  ل اال تقااليرا العقوىااة الم اسااىة والمال ماة مااش اااروف الجااا   
هاالا التشااريعات قااا ون العقوىااات اويطااال  الاالي ا اال ىمااا يمكاان تسااميتل ىااا)المعيار 

لمتفريااال الق اااا   لمعقااااب  ال جاااا  جامعااااا لع اصااار المعياااار المو اااول  ( المااازلوج
متمااثالا  ااا  ااااروف الجريماااة وجساااامت ا  ول اصاار المعياااار الش صااا  المساااتمل مااان 

والمشاارا الميىاا   اا  ( 1)ىاال أي ااا المشاارا الفر ساا وهاالا مااا أ اال   (2)ش صااية الجااا  
                                                           

 .111عٕقْ ع١ًّ عىشب ِصذس عق كب ص( 1

( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اا٠ قٌٟ عٍٝ أٗ (عٕذ ِّقسعت اٌمق ٟ عدٍ خٗ اٌخمذ٠ش٠دت 133ٔصج اٌّقدة (( 2

اْ ٠وخدز الدٟ اٌحغدبقْ دسعدت  -اٌخٟ ٠شا٘ق ِٕقعبت الٟ لذٚد ِق ٔص ع١ٍٗ اٌمدقْٔٛ -الٟ ححذ٠ذ اٌتمٛ ت

 خ ٛسة اٌعش٠ّت ال١ّق ٠ختٍك 

   ب١تت اٌٛالتت ٚٔٛعٙق ٚٚعقئٍٙق ِٚىقٔٙق ٚوٞ  ق   آخش ٌٙق. -1

 وٚ اٌخ ش اٌزٞ ٚل  عٍٝ اٌ خص اٌّخورش  قٌعش٠ّت. عغقِت األ شاس -2
 شذة األٌُ ٚدسعت اٌعش٠ّت. -3

 ٠ٚخت١ٓ عٍٝ اٌمق ٟ اْ ٠وخز الٟ اٌحغبقْ لذسة اٌعقٟٔ عٍٝ اسحىقة اٌعش٠ّت ال١ّق ٠ختٍك 
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  (2)الاالي ت اامن  صااا مشاااى ا تقريىااا لمااا جااا  ىاال التشااريش اويطااال  قااا ون العقوىااات

صايادة  ارياة لاماة لم اواىط التا  يل   و ييل ىلور ا للوة المشرا الج ا   العراق 
ال السااااميم يمكاااان لمقا اااا  الج ااااا   ان يل اااال ى ااااا ل اااال تقااااليرا لمعقوىااااة  اااا  ااسااااتعم

 .( 3)لسمطتل التقليرية
يلاازام القا اا  ىتسااىيب حكماال و اار  الرقاىااة الق ااا ية  ااجن    ااالا لاان للااك

ىاااالطعن ىاسحكاااام هااا  طرياااق و ااار يسااام  ىجصاااالح ماااا قااال يترتاااب لمااا  اساااتعمال 
القا اا  لساامطتل التقليريااة ماان أ ااالل ىمساااواة اا اارال أمااام القااا ون  وهاالا مااا أكاالا 

 1956ن العقوىات    لورتل الساىعة الالي ا عقالت ىلثي اا لاام الميتمر اللول  لقا و 
جممة من التوصيات مان ىي  اا: دان مىالأ قا و ياة التجاريم والعقااب ا يل   وقل ا ت  

يتعار  مش م   الق ا  سمطة تقليرية واسعة لتحقيق السياسة العقاىية الحليثة  ا  
ان تاعااال سااامطة تحكمياااة  ىااال  ان هااالا السااامطة التقليرياااة ا يجاااباا تفريااال العقااااب  

يجااب ان تىاشاار  اا   طاااق ت ااايم قااا و   يتفااق مااش المىااالن اسساسااية التاا  يعت ق ااا 
التشاااريشد  كمااااا جااااا   ااا  المااااالة ال امسااااة ا اااالد يستحسااان ان يسااااتعين القا اااا   اااا  
استعمال سمطتل التقليرياة ىمىاالن قا و ياة محاللة يطىق اا لما  الحااات المو اولية 

  .( 4)الت  تعر  لميلد

 املبحث انثاني
 اسانيب انتفزيذ انقضائي يف حتقيق املساواة

 ىوصفل  ما اا لتحقيق -يل الق ا  يلا أرل ا ان  ستعر  اساليب التفر  

                                                                                                                                                      
 اٌبٛاعذ اٌخٟ دالتج  ٌٝ اسحىقة اٌعش٠ّت ٚ ب  اٌّعشَ. -1

 لبً اٌعش٠ّت. اٌغٛا ك اٌعٕقئ١ت ٚاٌم قئ١ت ٚٔٛع١خٙق ٚعٍٛن ٚل١قة اٌّعشَ -2

 اٌغٍٛن اٌّتقصش ٚاٌدلك اسحىقة اٌعش٠ّت. -3

 اٌحقٌت اٌّت١ ١ت اٌفشد٠ت ٚاٌتقئ١ٍت ٚااعخّقع١ت ٌٍّعشَ( . -4 
 .1112( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌفشٔغٟ ٌتقَ ٠132/24ٕلش اٌّقدة (( 1

( 133دة (( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ دقث ا١ٌٍبدٟب ار ح دّٕج ٔصدقا ِ دق ٗ حمش٠بدق ٌدٕص اٌّدق29( ٠ٕلش اٌّقدة (2

 .ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اا٠ قٌٟ اٌّزوٛسة وعدٖ
 .263د. ِحّذ لغ١ٓ اٌحّذأٟ ٚد. ٔٛالً عٍٟ اٌصفٛب اٌغٍ ت اٌخمذ٠ش٠ت ٌٍمق ٟ اٌعٕقئٟب ِصذس عق كب ص( 3

 .445د. عقدي عقصسب ِصذس عق كب ص( 4
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لوجل ا ان التشريعات ت تمف    للك ا تال ااا ىي ااا   مالإ السامطة  -المساواة الفعمية
ك اااال ماااان اسااااتعمال هاااالا التقليريااااة لمقا اااا  الج ااااا   وتعاااالل وسااااا ل التفرياااال التاااا  تم

مان أهام ااسااليب  جن  يا ا ل لم  الردم من للك السمطة ي تمف من تشريش ع ر 
المم وحاااة لمقا ااا  التااا  تتاااي  لااال يلماااال سااامطتل التقليرياااة  ااا  تفريااال العقوىاااة لمااا  

الفعمية لأل رال أمام القاا ون يمكان أو  تحقيق المساواة الحقيقيةيل   ال حو اللي ييلي
ام التالرج الكما  وال اول  لمعقوىاة  والااروف الق اا ية الم ففاة  ووقاف ى اااجمال ا 

ت فيل العقوىة وتاجيل ال طق ى ا  واا تىار والتاوىي  الق اا    لاللك  قال قسام ا هالا 
 ت :مطالب ارىش وكما يليل   المىحث

 األولاملطهب 
 نهعقىبتواننىعي نظاو انتذرج انكمي 

حاااث اول ماااا  ااا   ااااام التااالرج الكمااا   ااارلين يىيلااا   وقااال قسااام ا هااالا المطماااب
 لمعقوىة  ويىحث ثا ي ما ىالتلرج ال ول  لمعقوىة.

 لمعقوبة الكمي التدرج نظام: األولالفرع  
ويتمثاال هاالا ال اااام  اا  تحلياال المشاارا حاالاا ال اا  وحاالاا ألماا  لمعقوىااات التاا  

   اا والبراماةكالعقوىات السالىة لمحرية والمقيالة ل  (تقىل ىطىيعت ا التىعي  )التجز ة
ل الا  اجن  لالا  (1)ويترك لمقا   سمطة المال مة    تقلير العقوىة ىاين هالين الحالين

 :هماالتلرج الكم  طريقتان 
 .التدرج الكمي الثابتاوال: 

كاااون ل ااالما يحااالل المشااارا حااالين ألمااا  وأل ااا  ثااااىتين  ساااوا  كا اااا حااالين تو  
حاال أل اا   ااا  وحاال لااامين أم  اصااين  أم حاال أل اا  لااام وحاال ألماا   ااا   أم 

                                                           

ب ِٕ دوة 1ص٠دتب  د. لقحُ لغٓ  ىدقسب عدٍ ت اٌمق دٟ اٌعٕدقئٟ الدٟ حمدذ٠ش اٌتمٛ دت ٚاٌخدذا ١ش االخشا( 1

 . 355ب ص2112اٌّتقسفب اإلعىٕذس٠تب 
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وت حصاااار سااامطة القا ااا  الج ااااا    ااا  هااالا الحالااااة ىا تياااار مقاااالار   (1)ألمااا  لاااام
العقوىااة الم اسااىة ىااين الحاال اال اا  واالماا  التاا  رساام ا المشاارا  قااط  وا يسااتطيش 

 التشليل. أو  اللار تستلل  الت فيفأو  تجاوز للك ما لم تكن ه اك اروف
 .التدرج الكمي النسبيثانيا: 

العقوىاااة الوحيااالة التااا  يحااالل ل اااا المشااارا أحيا اااا  طاقاااا كميااااا ( 2)وتعااال البراماااة 
 قيمة ال رر المترتب لم  الجريماة يل    سىياا يمزم القا   ىتلري  مقلارها ىال سىة

ىال ساىة أو  قيمة الفا لة الت  حصل لمي ا المجارم م  اا وهاو التالرج المو اول  أو 
  ااا  مااان الوساااا ل التااا  ي اااع ا   (3)الش صااا لمااال ل الياااوم  لممجااارم وهاااو التااالرج 

المشاارا الج ااا   تحاات تصاارف القا اا   اا  تفرياال المعاممااة الج ا يااة  يا ا اال لماا  
 ا ال يعااب لمي اا ىل  اا لقوىاة ( 4)الردم من مزايا لليالة التا  تمتااز ى اا هالا العقوىاة

ا ىتفااوت ا يتحقق  ي ا مىلأ المساواة ىين المحكوم لمي م حيث يتفاوت لرجاة تلثيرها

                                                           

ب 2111ب داس ٚائدً ٌٍٕ دشب 1د. خقٌذ عتٛد   ١ش اٌعبٛسب اٌخفش٠دذ اٌتمدق ٟ الدٟ اٌمدقْٔٛ األسدٔدٟب  ( 1

 .114ص

عٍّقا اْ ٕ٘قٌه احعقٖ ٠حبز لزف اٌحذ األدٔٝ اٌخقص ٌٍتمٛ قث ٌخّى١ٓ اٌمق ٟ ِدٓ حفش٠دذ اٌتمٛ دت حبتدقا  

 خص١تب ِٓ دْٚ  غفقي اٌبتذ عدٓ اٌخ دشف الدٟ حٛعد١  وٚ ح د١١ك عدٍ ت اٌمق دٟ ٌحقٌت اٌّعشَ اٌ

ب 1112الٟ اٌخذس٠ج اٌىّٟ ٌٍتمٛ تب ٚ٘زا ِق حبٕقٖ اٌّ شب اٌفشٔغٟ الٟ لقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌعذ٠دذ ٌتدقَ

ار اْ اٌمقعذة اٌتقِت اٌّخبتت الٟ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌفشٔغٟ اٌعذ٠ذ ٘ٛ  ٌاقا اٌحذ األدٔٝ ٌٍتمٛ قث ألٔٗ 

 .99ح ٌٍمق ٟ ِعقاا اوبش الٟ حفش٠ذ اٌتمٛ ت. ٠ٕلش  د. ِحّذ و ٛ اٌتد عم١ذةب ِصذس عق كب ص٠خ١

( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌاشاِدت  ؤٙدق  (٘دٟ  ٌدضاَ اٌّحىدَٛ 11عّشف اٌّ شب اٌتشالدٟ الدٟ اٌّدقدة (( 2

اٌّ دشب ع١ٍٗ  وْ ٠ذال   ٌٝ اٌخض٠ٕت اٌتقِت اٌّبٍغ اٌّت١ٓ الدٟ اٌحىدُ( ٚ دٕفظ اٌختش٠دف اخدز ودً ِدٓ 

( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌىد٠ٛخٟب ٚاٌّدقدة 64( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قثب ٚاٌّقدة (22اٌّصشٞ الٟ اٌّقدة (

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث األسدٟٔ. 22(

 .139ب ص2116ب  اذادب 3د. ووشَ ٔ وث   شا١ُ٘ب اٌغ١قعت اٌعٕقئ١تب دساعت ِمقسٔتب  ( 3

ٟ ٠ذال  ا١ٌٙق عقًِ اٌ ّ  وٚ اٌشغبت الٟ ححم١ك اٌىغدب ِٓ ٘زٖ اٌّضا٠ق أٙق عمٛ ت ِدئّت ٌٍعشائُ اٌخ( 4

غ١ش اٌّ دشٚبب ار أٙدق حعٕدب اٌّحىدَٛ ع١ٍدٗ  ٙدق ا٢ردقس اٌغدٍب١ت اٌخدٟ حخشحدب عٍدٝ اٌتمٛ دت اٌغدقٌبت 

ٌٍحش٠ت لص١شة اٌّذة ٚوّ٘ٙق خ دش ااخدخد  اٌّفغدذب وّدق أٙدق ححدخفه  مٛحٙدق اٌشادعدت ِّٙدق حىدشس 

ف اٌذٌٚت و٠ت وعبقا وٚ حىق١ٌف  ً عٍٝ اٌتىظ ِٓ رٌه حتذ ِصدذساا اٌحىُ  ٙقب ال دا عٓ أٙق ا حىٍ

ٌٍددذخً ٠ّىددٓ اإلٔفددقق ِٕددٗ عٍددٝ ِحقٌٚددت عبددش اٌ ددشس اٌّخشحددب عٍددٝ اٌعش٠ّددتب ٚ ٔٙددق عمٛ ددت لق ٍددت 

ٌٍشعٛب ال١ٙق الٟ لقٌت ِق ارا ٚل  خ و ل قئٟ  دشد ِبٍدغ اٌاشاِدت اٌدزٞ دالتدٗ اٌّحىدَٛ ع١ٍدٗب ٚأٙدق 

ر ٠ّىٓ ٌٍمق ٟ ححذ٠ذ ِمذاس٘ق  ح١دذ ٠عتٍدٗ ِٕقعدبقال لٌعغدقِت اٌخ دو ا٠ قعمٛ ت حخغُ  قٌّشٚٔت ا

ب ِٕ ددٛساث اٌحٍبددٟ 1اٌددزٞ اسحىبددٗ اٌعددقٟٔ. د. عددقِٟ عبددذ اٌىددش٠ُ ِحّددٛدب اٌعددضاا اٌعٕددقئٟب  

 .194ب ص2111اٌحمٛل١تب 
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كاان ثريااا  قال ا يحاس ى اا  وان كاان  قياراا   او ي او   اجن  لرجة ثرا  المحكوم لميل 
 وقل كان ل لا السىب ان توج ت ىع  التشريعات الحليثة ل ل تحليل البرامة  (1)ى ا

وهاالا مااا سااار لمياال   (2)مرالاااة الاااروف المو ااولية والش صااية لمفالااليلاا   البرامااة
ون العقوىااااات لماااا  ان )... ترالاااا  المحكمااااة تقاااالير التشااااريش العراقاااا   ال  اااا  قااااا 

كان يتوقش أو  البرامة حالة المحكوم لميل المالية وااجتمالية وما أ الا من الجريمة
 . ( 3)( ي التل م  ا واروف الجريمة وحالة المج   لميل

وحرصاا لم  تحقيق المساواة ىمف وم ا الحليث  قل م حت ىع  التشاريعات  
 يسام أو  ة لمقا      توقيع اا  وان يما   لممات م أجاالا لال ش البراماةالج ا ية الحري

أجاازا  الا قاماات لاالإ الماات م أسااىاب جليااة لااللك  طىيااة أو  لاال ىساالالها لماا  أقساااط
واىتكاارت ىعاا  التشااريعات ىاالا ل يمكاان ان ت فااف   (4)اجتماليااةأو  م  يااةأو  كا اات

( فر ساا   اااام )أيااام البرامااةماان وطااا ا لاالم للالااة هاالا العقوىااة   اااىتكر المشاارا ال
الاااالي ىمقت اااااا يكاااااون تحلياااال مقااااالار البرامااااة مت اساااااىاا مااااش مقااااالار الاااال ل الياااااوم  

يلاا   و اللو ىاالور ا المشارا العراقا   (5)م صاوماا م ال اسلىاا  اليوميااة لممحكاوم لميال
م   القا   الج ا   سمطة تقليرية    تقسيط البرامة التا  يحكام ى اا لما  الجاا   

مان ( 299للاك  ىج اا ة  قارة  ا  الماالة )يلا   ن ه اك أسىاب جلية تاللويلا رأإ ا
                                                           

 داس إٌمشٞ ٌٍ بقعدتب  ١دشٚثب د. ِحّٛد ٔع١ب لغٕٟب ششل لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌٍبٕقٟٔب اٌمغُ اٌتقَب( 1

د د. عددت١ذ عٍددٟ اٌم  ددٟب عٍددُ صددٕقعت اٌخ ددش٠تقث اٌعٕقئ١ددتب اٌّت١ددقس اٌعٕددقئٟ 923صب 1195

 . 563ب ص2111اٌخّٕٛٞب داس اٌىخب اٌمق١ٔٛٔتب ِصشب 

( ِددٓ لددقْٔٛ 41/2( ِددٓ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقث اٌفشٔغددٟب ٚاٌّددقدة (24-132ٚ 21-132( ٠ٕلددش اٌّددٛاد (2

  قث اٌبحش٠ٕٟ. ( ِٓ لقْٔٛ اٌتم56ٛاٌتمٛ قث ااٌّقٟٔب ٚاٌّقدة (

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌتشالٟ.11( اٌّقدة (3

ٌغددٕت  151( ِددٓ لددقْٔٛ اإلعددشاااث اٌعٕقئ١ددت سلددُ 511( ِٕٚٙددق اٌخ ددش٠  اٌّصددشٞ ار ٔصددج اٌّددقدة(4

عٍٝ أٗ (ٌمق ٟ اٌّحىّت اٌعضئ١دت الدٟ اٌعٙدت اٌخدٟ ٠عدشٞ اٌخٕف١دز ال١ٙدق اْ ٠ّدٕح اٌّدخُٙ الدٟ  1151

 ٍبددٗ ٚ تددذ اخددز سوٞ ا١ٌٕق ددت اٌتقِددت اعدددا ٌددذال  اٌّبددقٌغ اٌّغددخحمت األلددٛاي ااعددخزٕقئ١ت  ٕددقا عٍددٝ 

ٌٍحىِٛت وٚ اْ ٠ورْ ٌٗ  ذالتٙق عٍٝ ولغق    ش  وا حض٠ذ اٌّذة عٍٝ حغتت وشٙشب ٚا ٠عٛص اٌ تدٓ 

( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌٍبٕدقٟٔ اٌدزٞ 53ٚاٌّدقدة (ب الٟ األِش اٌزٞ ٠صذس  مبٛي اٌ ٍدب وٚ سال دٗ(

( ِدٓ لدقْٔٛ وصدٛي اٌّحقوّدقث اٌعضائ١دت 416اٌاشاِت اٌّحىَٛ  ٙقب ٚاٌّدقدة (وعقص  ِىق١ٔت حمغ١ط 

( 29-132( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث األٌّدقٟٔب ٚاٌّدقدة (42ب ٚاٌّقدة (2111ٌغٕت  329اٌٍبٕقٟٔ سلُ 

 . 1112ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌفشٔغٟ ٌغٕت 

 ِٚق  تذ٘ق. 91د. ِحّذ ا ٛ اٌتد عم١ذةب ِصذس عق كب ص( 5
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قاااا ون أصاااول المحاكماااات الجزا ياااة العراقااا  تااا   لمااا  ا ااال )يجاااوز لممحكماااة التااا  
أصاالرت لقوىااة البرامااة  ان تماا   المحكااوم لمياال ل اال ااقت ااا  وى ااا  لماا  طمىاال  

 ا لما  أقسااط لما  ان ا ان تللن لل ىال عأو  أجال لل ش المىالغ المستحقة لمحكومة
وهااالا ىاااال شاااك   (تزيااال المااالة لمااا  سااا تين و اااق التىاااارات يقااالرها قا ااا  المو اااوا

تحقيااق المساااواة الفعميااة وماان ثاام تحقيااق العلالااة ىااين اا اارال التاا  يلاا   ساايكون اقاارب
 ه  هل اا من اهلاف القا ون الج ا  .

 االختيار النوعي لمعقوبةنظام الفرع الثاني:   
لمساواة الفعمياة  ا  المعامماة لعقاىياة يما   هالا ال ااام لمقا ا  حرياة لتحقيق ا

كاممة    الحكم ىالعقوىة الت  يجلها م اسىة من ىين العقوىات الت  رصلها المشرا 
لمجريمااااة  مرالياااااا  اااا  للااااك ش صااااية المجاااارم وارو اااال ومالىسااااات جريمتاااال  اااامن 

قا ا   ا  اا تياار ال اول  وتست ل سمطة ال  (1)موج ات السياسة الج ا ية المعاصرة
  :هما  (2) اامينيل   لمعقوىة

 .نظام العقوبات التخييريةاوال: 
أكثاار ويتاارك ىعاال للااك لمقا اا  أو  ال يقاار المشاارا لمجريمااة الواحاالة لقااوىتين 

تطىيق ا مجتمعاة  وهاو ماا يسام  ىاالت يير ال اول  أو  حرية ا تيار العقوىة المال مة
قا اا  يتىاااا أيااة قالاالة معي ااة  اا  اا تيااار  وان كااان لمعقوىااة  والقااا ون ا يماازم ال

لميااال ل ااال ا تياااارا العقوىاااة المال ماااة مرالااااة الوقاااا ش المو اااولية والمالياااة لمجريماااة 
وهاااو  ااااام أ ااالت ىااال معاااام   (3)المرتكىاااة واالتىاااارات الش صاااية لمرتكاااب الجريماااة

  لاان هاالا ال اااام ال ولاام يشاال قااا ون العقوىااات العراقاا  (4)القااوا ين الج ا يااة المعاصاارة
                                                           

ب ِٕ دوة 1لغٓ  ىدقسب عدٍ ت اٌمق دٟ اٌعٕدقئٟ الدٟ حمدذ٠ش اٌتمٛ دت ٚاٌخدذا ١ش االخشاص٠دتب   د. لقحُ( 1

 .163ب ص2112اٌّتقسفب اإلعىٕذس٠تب 

ووشَ ٔ وث   شا١ُ٘ب اٌحذٚد اٌمق١ٔٛٔت ٌغٍ ت اٌمق ٟ اٌعٕقئٟ الدٟ حمدذ٠ش اٌتمٛ دتب ِصدذس عدق كب  د.( 2

 .112ص

ئٟ ٌٍتمقةب ِعٍت اٌمقْٔٛ اٌّمدقسْب عّت١دت اٌمدقْٔٛ د. عٍٟ عّتت ِحقسة اٌّ ٙذأٟب اٌخفش٠ذ اٌم ق( 3

 .94ب ص2112ب 31اٌّمقسْ اٌتشال١تب  اذادب ب

( ِٓ لقْٔٛ اٌتذي اٌعٕقئٟ اأى١ٍضٞ اٌصقدس 13( ِزقي عٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌخٟ وخزث  ٙزا إٌلقَب اٌّقدة (4

ب 395ب 191ب 163ب 121( ِددٓ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقث األٌّددقٟٔب ٚاٌّددٛاد(21ب ٚاٌّددقدة (1149عددقَ 
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ا اال ى االا ال اااام لماا   طاااق واسااش  سااىياا  اا  تحلياال لقوىااات الجاا   المعاقااب لماا  
احاااالهما  وى طاااااق أ اااايق  اااا  أو  ىااااالحىس والبرامااااةأو  البرامااااةأو  ادمى اااا ىااااالحىس

أو  السااااجن الميىاااالأو  تحلياااال لقوىااااات الج ايااااات المعاقااااب لماااا  ىع اااا ا ىاولاااالام
ومماا اشاك ان هالا   (1)الحاىسأو  ىالساجنأو  الميقاتأو  السجن الميىالأو  ىاوللام

ال ااااام يعااال مااان أ  ااال وساااا ل التفريااال الق اااا   لمعقااااب ومااان ثااام تحقيقاااا لممسااااواة 
الفعمية  لما يم حال لمقا ا  مان مجاال  ا  ا تياار العقوىاة المال ماة  وهالا ماا يفسار 

 اس ل ىل لم   طاق واسش    دالىية التشريعات الجزا ية. 
 .ظام العقوبات البديمةنثانيا: 

يجيااز هاالا ال اااام لمقا اا  يحااالل لقوىااة ماان  ااوا معااين محاال لقوىااة أ اارإ  
مقررة أصالا لجريمة ما  سوا  كاان قىال الحكام ىالعقوىاة المقاررة أصاالا أم ىعال الحكام 

أو  ى ااا  تىعاااا لمااا هااو م صااو  لمياال  اا  القااا ون ل اال تعاالر ت فياال العقوىااة اسصاامية
لمال ماااة ت فيااال العقوىاااة الىليماااة أكثااار مااان ت فيااال العقوىاااة أو   احتماااال تعااالر ت فيااالها

اسصااامية لحالاااة المجااارم الش صاااية  ىحساااب ماااا ياااراا القا ااا  ا ااال اس ساااب لتحقياااق 
ومن   (2)الباية الم شولة    كل حالة  م تلياا    للك ى تا   الفح  الشامل لممت م

حااالل لقوىااة صااور هاالا ال اااام يحااالل لقوىااة سااالىة لمحريااة محاال لقوىااة ال برامااة  وا 
حالل العمال محال لقوىاة ساالىة لمحرياة  (3)البرامة محل لقوىة سالىة لمحرية أو   (1)وا 

                                                                                                                                                      

( ِٓ لدقْٔٛ 219ب 251ب 233ب 221ب 215ب 214( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث األسدٟٔب ٚاٌّٛاد (311

( ِدددددٓ لدددددقْٔٛ 223ب 193ب 191ب 161ب 151ب 159ب 154اٌتمٛ دددددقث ااِدددددقساحٟب ٚاٌّدددددٛاد (

( ِدددددٓ لددددقْٔٛ اٌتمٛ دددددقث 216ب 121ب 126ب 121ب 111ب 11اٌتمٛ ددددقث اٌىددددد٠ٛخٟب ٚاٌّددددٛاد (

 اٌّصشٞ. 

ب 163ب 159ب 159ٌتمٛ ددقث اٌخخ١١ش٠ددت الددٟ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقث اٌتشالددٟب ٠ٕلددش اٌّددٛاد(( ِزددقي عٍددٝ ا1

 ( . 195ب 191ب 193ب 191ب 169ب 166

د. عٍٟ ساشذب حخ ١ط اٌغ١قعدت اٌعٕقئ١دت الدٟ ٔ دقق اٌٛل١فدت ااعخّقع١دت ٌٍدذٚي اٌتش ١دتب ِٕ دٛساث ( 2

وقلُ اٌحغ١ٕٟب ٚلدقئف د د. عّقس عبقط 31اٌّىخب اٌتش ٟ ٌّىقالحت اٌعش٠ّتب  اذادب ة. ثب ص

اٌتمٛ ددتب دساعددت ِمقسٔددت  دد١ٓ اٌ ددش٠تت اإلعددد١ِت ٚاٌمددقْٔٛ اٌٛ ددتٟب و شٚلددت دوخددٛساٖب و١ٍددت 

 .599ب ص2115اٌحمٛقب عقِتت إٌٙش٠ٓب 

( ِدٓ 99ب 96( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌتشالدٟب ٚاٌّدقدة (446ب 13(( ٠ٕلش رٌده ِدق عدقا الدٟ اٌّدٛاد 3

( 54ب ٚالدٟ اٌمدٛا١ٔٓ اٌّمقسٔدت ٠ٕلدش  اٌّدقدة (1193ٌغدٕت  96لقْٔٛ سعق٠ت اإللذاد اٌتشالدٟ سلدُ 

( ِدٓ 311( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث األسدٔدٟب ٚاٌّدقدة (22/1ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌٍبٕدقٟٔب ٚاٌّدقدة (



   (مستل)الجنائي القانون في المساواة تحقيق في ودوره للعقوبة القضائي التفريد 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

999 

ومماااا اشااااك ان هااالف المشاااارا مااان تمكااااين   (2)يحاااالل العمااال محاااال لقوىاااة البرامااااة
القا ا   ا  ا تياار العقوىاة الم اساىة لكال حالاة هاو لتحقياق المسااواة الفعمياة  لي ااال 

 الجزا  ما يت اسب مش اروف الجريمة وش صية المت م.كل مت م من 

 املطهب انثاني
 انظزوف انقضائيت املخففت

ش صاية ديار محاللة أو   صاا   مو اولية ها و   (3)وتسم  أسىاب الرأ ة 
مااا لون الحاال اسل اا  يلاا   يمكاان ان تساام  ىت فيااف العقوىااة المقااررة قا و ااا لمجريمااة

 وا ا ف محم ا  ل لما تتو ر    الجريمة يحالل لقوىة أ رإ من أو  ال ا  ى ا 
الاروف الم ففة لم  و ق المعيار اللي    لميل القا ون  تركات لتقالير القا ا  
و ط تااال  ااا  ساااىيل تحقياااق العلالاااة والمسااااواة الفعمياااة لااان طرياااق تفريااال الجااازا  الااالي 
                                                                                                                                                      

( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث 34/3ب ٚاٌّدقدة (1112ٌغدٕت  35لقْٔٛ اإلعشاااث اٌعٕقئ١ت ااِدقساحٟ سلدُ 

ٌغدٕت  151( ِدٓ لدقْٔٛ اإلعدشاااث اٌعٕقئ١دت اٌّصدشٞ سلدُ 511ب ٚاٌّدقدة (1111اٌغٛدأٟ ٌغٕت 

ب ٚاٌّددددٛاد 1141ٌغدددٕت  149( ِدددٓ لدددقْٔٛ اٌتمٛ ددددقث اٌغدددٛسٞ سلدددُ 154/1ب ٚاٌّدددقدة (1151

 .1112( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌفشٔغٟ ٌتق131/25َب 131/1ب 131/5(

ظ لصد١ش اٌّدذة  قألخدز ح ّٕج ِتلُ اٌخ ش٠تقث اٌتق١ٌّت اٌخٟ اعخٙذث الٟ ا٠عقد  ذائً ٌتمٛ ت اٌحب( 1

 ٕلقَ اٌتًّ ٌٍّصٍحت اٌتقِت  ذي عمٛ ت اٌحبظ لص١ش اٌّذةب  ٛصدفٗ الدذ اٌخدذا ١ش اٌخدٟ حٍعدو ا١ٌٙدق 

اٌذٌٚددت الددٟ ِٛاعٙددت  قئفددت ِت١ٕددت ِددٓ اٌّحىددَٛ عٍدد١ُٙ  ددذاا ِددٓ عددٍب لددش٠خُٙب ٚالددٟ ِمذِددت ٘ددزٖ 

ب ٚاٌخ دش٠  اٌفشٔغدٟ 1192اٌخ ش٠تقثب اٌخ ش٠  اإلٔى١ٍضٞ  ّمخ دٝ لدقْٔٛ اٌتذاٌدت اٌعٕقئ١دت ٌغدٕت 

( ِدٓ لدقْٔٛ اإلعدشاااث 1-61/22( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قثب ٚاٌّدقدة (3-43/5ب 1-43/3الٟ اٌّٛاد (

( ِددٓ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقثب ٚاٌّ ددشب 121ب ٚاٌّ ددشب ااِددقساحٟ الددٟ اٌّددقدة(1159اٌعٕقئ١ددت ٌغددٕت 

( ِدٓ 19دة (ِىشس( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقثب ٚاٌّ دشب اٌّصدشٞ الدٟ اٌّدق 5/1اٌعضائشٞ الٟ اٌّقدة (

 .  1151ٌغٕت  151( ِٓ لقْٔٛ اإلعشاااث اٌعٕقئ١ت سلُ 491لقْٔٛ اٌتمٛ قثب ٚاٌّقدة (

( ِٓ 521( ِٓ اٌخ ش٠تقث اٌخٟ وخزث  ٕلقَ اٌتًّ  ذي اٌاشاِتب اٌخ ش٠  اٌّصشٞ  ّمخ ٝ اٌّقدة (2

األٌّقٟٔ الدٟ ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قثب ٚاٌّ شب 121لقْٔٛ اٌتمٛ قثب ٚاٌّ شب اإلِقساحٟ الٟ اٌّقدة (

 . ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث213اٌّقدة (

( ِددٓ لددقْٔٛ 133ب 132( ٔلددُ اٌّ ددشب اٌتشالددٟ ولىددقَ اٌلددشٚف اٌم ددقئ١ت اٌّخففددت الددٟ اٌّددقدح١ٓ (3

( ِٕٗ عٍٝ أدٗ ( را سوث اٌّحىّدت الدٟ عٕق٠دت اْ لدشٚف اٌعش٠ّدت 132اٌتمٛ قث المذ ٔصج اٌّقدة (

 تمٛ ت اٌّمشسة ٌٍعش٠ّت عٍٝ اٌٛعٗ ا٢حٟ  وٚ اٌّعشَ حغخذعٟ اٌشوالتب عقص ٌٙق اْ حبذي اٌ

 عمٛ ت اإلعذاَ  تمٛ ت اٌغعٓ اٌّؤ ذ وٚ اٌّؤلج ِذة ا حمً عٓ خّغت ع ش عٕت. -1

 عمٛ ت اٌغعٓ اٌّؤ ذ  تمٛ ت اٌغعٓ اٌّؤلج. -2

( عٍدٝ أدٗ 133ٚٔصدج اٌّدقدة (عمٛ ت اٌغعٓ اٌّؤلج  تمٛ ت اٌحبظ ِذة ا حمً عٓ عخت وشدٙش( .  -3

ٟ اٌعٕحت لشف سوث اٌّحىّت أٗ ٠ذعٛ  ٌٝ اٌشوالت  قٌّخُٙ عقص ٌٙق ح ب١ك ولىقَ اٌّدقدة ( را حٛالش ال

131. ) 
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ت اسىل مش جساامة الواقعاة المرتكىاة وش صاية مرتكى اا وكا اة المالىساات يل   ي لف
لاالم أو  ويكاون القا ا  ىعال للاك حاراا  ا  يلماال تماك الااروف  (1)التا  تحايط ى ماا

ولكااان ي ىبااا  مالحااااة ان القا ااا  لااايس محااارراا مااان كااال قيااال  ال ا ااال ا   (2)يلمال اااا
يستطيش ان يتجاوز حلول الت فيف أكثر من الحلول الت  رسم ا المشرا  لالا توجاب 

مااا لون يلاا   الم ففااة وا اازل ىالعقوىااةلماا  القا اا  الج ااا   ان هااو ا اال ىااالاروف 
 .( 3)الحل اسل   ل ا ان يىين    أسىاب الحكم الارف اللي اقت   هلا الت فيف

ولقل  ام المشرا الج ا   هلا الاروف  وم   القا ا  الج اا   السامطة  ا   
ش  لال ىاللك مجاال  تقليرها  و ولل مك ة استا ارها من أي ل صار  ا  الاللوإ   وس ا

  يواجااال ى اااا القا ااا  ماااا لااام يكااان المشااارا يتوقعااال ل ااال و اااش الااا   الت فياااف لكااا
القااا و    ومااان ثااام يسااتطيش ان يحقاااق المال ماااة ى ااالا الت فيااف الق اااا   لمااا  و اااق 
الاروف واسحوال الت  يقلرها القا    و    و  تمك الاروف يساتطيش ان يكسار 

  (4)الفعميااة ةتحقيااق المسااوايلا   جماول ال صاو  ىمرو ااة مقىولاة مان المشاارا وصاواا 

وياست م  من استقرا  التطىيقات الق ا ية  ان الق ا  ىوجل لام يجري لم  قىول 
ثالثاااة ا اااواا مااان الااااروف الم ففاااة هااا : الااااروف ال اصاااة ىالفعااال الجرمااا  لاتااال 

أو  و تيجتل  ك آلة ال رر الالي أصااب المج ا  لميال  والااروف المتعمقاة ىموقاف
لاال الجساايم  والاااروف الش صااية لممجاارم مثااال يهماأو  ىفعاال المج اا  لمياال كر ااا ل

                                                           

د. اوشَ ٔ وث   شا١ُ٘ب اٌحدذٚد اٌمق١ٔٛٔدت ٌغدٍ ت اٌمق دٟ د 495( د. عقدي عقصسب ِصذس عق كب ص1

د د. ِحّددذ عددت١ذ ّٔددٛسب اٌلددشٚف اٌّخففددت 156اٌعٕددقئٟ الددٟ حمددذ٠ش اٌتمٛ ددتب ِصددذس عددق كب ص

ت الٟ اٌخ ش٠  اٌعضائٟ األسدٟٔب  حذ ِٕ ٛس عٍٝ األٔخشٔجب عٍٝ ِٛل  اٌدذ١ًٌ ااٌىخشٚٔدٟب ٌٍتمٛ 

 .www.arablawinfo.com .6/2113/ 11ٌٍمقْٔٛ اٌتش ٟب حقس٠خ اٌض٠قسة  

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌتشالٟ.٠132ٕلش اٌّقدة (( 2

( عٍٝ أٗ (٠عب عٍدٝ 134اٌّقدة ( ٚ٘زا ِق اخز  ٗ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌتشالٟ إٌقالزب ارا عقا الٟ ٔص( 3

( اْ حبدد١ٓ الددٟ وعددبقة 133ب 132ب 131ب 131اٌّحىّددت  را خففددج اٌتمٛ ددت ٚالمددق أللىددقَ اٌّددٛاد (

ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌّمقسٔت ٠ٕلش عٍٝ عب١ً اٌّزدقي  ب لىّٙق اٌتزس وٚ اٌلشف اٌزٞ الخ ٝ ٘زا اٌخخف١ف(

ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌٍبٕدقٟٔب ٚاٌّدقدة  (256( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث األسدٟٔب ٚاٌّدقدة (111اٌّقدة (

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث األٌّقٟٔ.41/2(

ب اٌّشودض اٌمدِٟٛ 1د. و٠ّٓ ٔصش عبذ اٌتقيب ِلق٘ش ااخدي  قٌّغقٚاة الٟ ااعدشاااث اٌعٕقئ١دتب  ( 4

 .345ب ص2112ٌدصذاساث اٌمق١ٔٛٔتب اٌمق٘شةب 
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للاااك كىااار السااان وحسااان السااايرة الما اااية والىالاااث الشاااريف والتوىاااة اويجاىياااة التااا  
 .( 1)تال   او رار ال اش ة لن الجريمةيل   تتمثل    ال لم مش المىالرة

 ان المشرا الفر س   واجل الوصوليل   وا ىل من اوشارة    هلا المو ش 
ق المساواة الفعمياة  قال ألبا  الااروف الم ففاة لمعقااب ما حااا القا ا  لوراا تحقييل  

ال جاا   ا    (2)كىيراا  ا  تفريال العقااب لما  و اق ااروف الجريماة وش صاية الجاا  
لمااا  ا ااال ) ااا  الحااالول المقاااررة  ااا   1992قاااا ون العقوىاااات الفر سااا  الجليااال لعاااام 

ا مااااش مرالاااااة اااااروف ارتكاااااب القااااا ون  ت طااااق المحكمااااة ىالعقوىااااات وتحاااالل  اام اااا
لا ق ااات المحكماااة ىعقوىاااة البراماااة لمي اااا ان تحااالل  الجريماااة وش صاااية مرتكى اااا  وا 

  .( 3)( مقلارها مش مرالاة ل ل الجا   وألىا ل

 املطهب انثانث
 وتاجيم اننطق بها وقف تنفيذ انعقىبت

 ااارلين  ىحاااث  ااا  اول ماااا وقاااف ت فيااال العقوىاااة يلااا   وقااال قسااام ا هااالا المطماااب
 ث    ثا ي ما تاجيل ال طق ىالعقوىة.و ىح

 وقف تنفيذ العقوبة: األولالفرع  
حرصااااا مااان المشااارا لمااا  تلكيااال السااامطة التقليرياااة لمقا ااا  الج اااا   لتحقياااق 
المساواة ىمف وم ا الحليث   قل أجاازت ىعا  التشاريعات الج ا ياة لمقا ا  الج اا   

 مااان  ااااللل العقوىاااة  ىاااال   لمااا  وساااا ل معي اااة  ااا  التفريااال تتمثااال  ااا  وقاااف ت فيااا
ساامطة الحكاام ىجلا ااة الماات م وتحلياال العقوىااة الم اسااىة لاال مااش اسماار ت وياال القا اا  

ىوقااااف ت فياااالها لفتاااارة معي ااااة يحااااللها القااااا ون تكااااون ىمثاىااااة  تاااارة لمتجرىااااة  يطالااااب 

                                                           

ق ٟ اٌعٕقئٟ الدٟ حمدذ٠ش اٌتمٛ دتب ِصدذس عدق كب د. ووشَ ٔ وث   شا١ُ٘ب اٌحذٚد اٌمق١ٔٛٔت ٌغٍ ت اٌم( 1

 .162ص

 .91د. ِحّذ ا ٛ اٌتد عم١ذةب ِصذس عق كب ص( 2

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌفشٔغٟب ٠ٕلش  132/24اٌّقدة (( 3

CHASSAING (Jean Francois) : Les trios' codes francais et l evolution des 

principes fondateurs du driot penal contemporain, R.S.C. 1993. p.452.  
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م اات هاالا الفتاارة ماان  ااجن  ارتكاااب جريمااة جلياالة يلاا   ا يعااولىاالن  المحكااوم لمياال
يمااة ياعاال الحكاام كاالن لاام يكاان وتاازول كاال وثااارا الج ا يااة  أمااا لون ان يرتكااب  ي ااا جر 

يلا ارتكااب جريمااة جلياالة  اا  الماالة المم وحااة  يجااوز ت فياال العقوىااة الموقو ااة   ااالا 
هاالا ال اااام يامكاان القا اا  ماان تحقيااق و   (1)لمااا حكاام لمياال ىال سااىة لمجريمااة الجلياالة

لعقوىااة ماان ج ااة أ  اال مال مااة ىااين اااروف الجااا   واااروف جريمتاال ماان ج ااة  وا
أ ااارإ   متااا  ماااا رأإ القا ااا  ان المجااارم الااالي أمامااال ديااار لي  طاااورة وان مااان 
اس  اال تج يىاال مساااون اا ااتالط ىااالمجرمين وان ماان العاالل ان يفساا  لاال المجاااال 

 اجن  لالا  (2)سلالا تلهيمل  اارج الميسساة العقاىياة  جااز لمقا ا  يلماال هالا ال ااام
وم  ا التشاريش العراقا   ا  قاا ون   (3)حليثة قل أ لت ىلدالىية التشريعات العقاىية ال

 .( 5)   قا ون رلاية اسحلاث كللكو   (4)العقوىات
وقل ا تمفت التشريعات    الملة الت  يو ش  ي ا الشا   الالي أاوقاف ت فيال 

اا تىار لمتلكل مان اساتفالتل مان وقاف الت فيال أو  الحكم الصالر ىحقل تحت التجرىة
                                                           

د. ولّذ الخحٟ عشٚسب ااخخبقس اٌم قئٟب دساعت ِمقسٔتب اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍبحٛد ااعخّقع١ت ( ٠ٕلش 1

د. ِحّدددٛد ٔع١دددب لغدددٕٟب شدددشل لدددقْٔٛ د 92ٚاٌعٕقئ١دددتب ِ بتدددت اٌتق١ٌّدددتب اٌمدددق٘شةب ة. ثب ص

اٌمددقدس اٌمٙددٛعٟب شددشل لددقْٔٛ  اٌتمٛ ددقث اٌٍبٕددقٟٔب اٌمغددُ اٌتددقَب ِصددذس عددق كب صد د. عٍددٟ عبددذ

 .511ب ص2119ب ِٕ ٛساث اٌحٍبٟ اٌحمٛل١تب 1اٌتمٛ قث اٌمغُ اٌتقَب ٔلش٠ت اٌعش٠ّتب  

ب داس إٌٙ ت اٌتش ١تب اٌمدق٘شةب 1د. ِحّٛد ِحّٛد ِص فٝب ششل لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌمغُ اٌتقَب  ( 2

 .561ب ص1194

( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث 53اٌّصشٞب ٚاٌّدقدة ( ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث٠55ٕلش الٟ رٌه ا٠ ق اٌّقدة (( 3

( ِٓ لقْٔٛ 191-169( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌى٠ٛخٟب ٚاٌّٛاد (92ب ٚاٌّقدة (1196اٌخٛٔغٟ ٌغٕت 

( ِددٓ لددقْٔٛ 49( ِددٓ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقث ا١ٌٍبددٟب ٚاٌّددقدة (115-112اٌتمٛ ددقث اٌغددٛسٞب ٚاٌّددٛاد (

( ِددٓ لددقْٔٛ 96-93اٌبحش٠ٕددٟب ٚاٌّددٛاد (( ِددٓ لددقْٔٛ اٌتمٛ ددقث 56اٌتمٛ ددقث اٌم ددشٞب ٚاٌّددقدة(

اٌتمٛ قث ااِقساحٟب عٍّق اْ اٌّ شب اٌفشٔغٟ لذ اخز  ٗ الٟ ٔ قق وٚع  ال ًّ اٌ دخص اٌّتٕدٛٞ 

 ( .132/54-132/41( ٚاٌ خص اٌ ب١تٟ اٌّٛاد (132/33ٚ 1-132/31اٌّٛاد (

ىُ الٟ عٕق٠دت وٚ عٕحدت ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌتشالٟ عٍٝ أٗ (ٌٍّحىّت عٕذ اٌح144ٔصج اٌّقدة (( 4

 قٌحبظ ِذة ا حض٠ذ عٍٝ عٕت اْ حوِش الٟ اٌحىُ ٔفغٗ  و٠مقف حٕف١ز اٌتمٛ ت ارا ٌُ ٠ىٓ لذ عبك اٌحىُ 

عٍٝ اٌّحىَٛ ع١ٍٗ عٓ عش٠ّت عّذ٠ت ٚسوث ِٓ اخدلٗ ِٚق ١ٗ ٚعٕٗ ٚلشٚف عش٠ّخٗ ِدق ٠بتدذ 

مصددش ا٠مددقف اٌخٕف١ددز عٍددٝ عٍددٝ ااعخمددقد  ؤددٗ ٌددٓ ٠تددٛد  ٌددٝ اسحىددقة عش٠ّددت عذ٠ددذة ٌٍّٚحىّددت اْ ح

اٌتمٛ ت ااص١ٍت وٚ حعتٍٗ شقِد ٌٍتمٛ قث اٌخبت١ت ٚاٌخى١ٍ١ّت ٚاٌخذا ١ش االخشاص٠ت ٚارا لىُ  قٌحبظ 

ٚاٌاشاِت ِتق عدقص ٌٍّحىّدت اْ حمصدش ا٠مدقف اٌخٕف١دز عٍدٝ عمٛ دت اٌحدبظ المدط. ٚعٍدٝ اٌّحىّدت اْ 

 ز( .حب١ٓ الٟ اٌحىُ ااعبقة اٌخٟ حغخٕذ ا١ٌٙق الٟ ا٠مقف اٌخٕف١

 اٌّتذي. 1193ٌغٕت  96( ِٓ لقْٔٛ سعق٠ت األلذاد اٌتشالٟ سلُ 91ٚ 91( ٠ٕلش اٌّقدحقْ (5
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وتكي فاال ماااش الحياااة ااجتمالياااة  ولاام تتااارك تحلياال هااالا الماالة لتقااالير  ىجصااالح  فسااال
المحكمااة     اااك ماان التشااريعات ت ااش حاالاا أل اا  وحاالاا أقصاا  لفتاارة التجرىااة يجااوز 
ىموجى ااااا يلمااااال ساااامطتل التقليريااااة  اااا  تحلياااال الماااالة الم اسااااىة لكاااال حالااااة   قااااا ون 

وحاااالل قااااا ون   (1)ت مااااس ساااا وايلاااا   العقوىااااات السويسااااري حاااالل الماااالة ىااااين ساااا تين
اوجرا ات الفر س  الفترة ىمالة ا تقال لان ثاالث سا وات وا تتجااوز  ماس سا وات  
ولممحكمااة ان تقماا   تاارة التجرىااة الا ا اار ل ااا ان سااموك المجاارم أصااى  سااميماا ا 

وه اااك   (2)شااا ىة  ياال  ويجااب ان ا تقاال هاالا الماالة لاان ساا تين  اا  اسحااوال جميع ااا
ان ي ااازل ل  اااا أو  ا يجاااوز لمقا ااا  ان يتجاوزهاااامعي اااة  تشاااريعات قااال حاااللت مااالة

وم  اااا قاااا ون العقوىاااات العراقااا  الااالي حااالل مااالة   (3)م مااا كا ااات الااااروف واسساااىاب
و ف اال ىاالور ا ااتجاااا الاالي   (4)ييقاااف الت فياال ىااثالث ساا وات تىاالأ ماان تاالري  الحكاام

ة ىحساب ااروف ي ش حل أل   وأقصا  لفتارة التجرىاة ويتارك لمقا ا  سامطة تقليريا
المحكاااوم لماااي م ومااالإ  طاااورت م  سن القا ااا  هاااو اسقااالر لمااا  تجسااايل المسااااواة 

وساا ل تحقاق المسااواة المرجاوة  وتماشاياا ماش يلا   الفعمية وترجمة ال صو  الجاملة
 مىلأ التفريل اللي تسع  اليل السياسة الج ا ية الحليثة.

 تأجيل النطق بالعقوبةالفرع الثاني:  
تلجيااال ال طاااق  اااجن  عقااااب وسااايمة لحماياااة المجتماااش مااان الجريماااة يلا كاااان ال 

ىالعقاااااب هااااو وساااايمة وصااااالح ىعاااا  أ اااارال المجتمااااش الاااالين ل اااام اااااروف  اصااااة  
وتااالهيم م لال ااالماج  ااا  المجتماااش ولااالم وقاااول م  ااا  الجريماااة مااارة أ ااارإ  وتلجيااال 

لفتارة  ال طق ىالعقوىة هو  اام ىمقت اا يتم اامت اا لن ال طق ىعقوىة لما  المات م
زم يااة محااللة يلا ساامك  ي ااا سااموكاا حساا اا  مااش جااواز و ااعل  ااالل تمااك الفتاارة تحاات 

                                                           

 . 1139( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌغ٠ٛغشٞ ٌغٕت 1-41( ٠ٕلش اٌّقدة (1

اٌّتدددذيب ٚاٌّدددقدة  1159( ِدددٓ لدددقْٔٛ اإلعدددشاااث اٌعٕقئ١دددت اٌفشٔغدددٟ ٌغدددٕت ٠943ٕلدددش اٌّدددقدة (( 2

 ث اٌفشٔغٟ.( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ ق132/42(

( ِٓ لدقْٔٛ 54/2( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌّصشٞب ٚاٌّقدة (56/1ِٓ ٘زٖ اٌخ ش٠تقث ٠ٕلش اٌّقدة (( 3

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌى٠ٛخٟ.92اٌتمٛ قث األسدٟٔب ٚاٌّقدة (

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌتشالٟ.٠146ٕلش اٌّقدة (( 4
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 قال يجاال   (1)ش صاايةأو  تكمفاال ىتقاليم كفالااة لي ياةأو  رقاىاة شا   تعي اال المحكماة 
المشرا ان المسااواة ىمف وم اا الصاحي  ا تتطماب  ار  حال واحال وتحكما   ولكان 

تلجياال ال طااق ىالعقوىااة  لاالا يلاا   ن ان تصاالمرو ااة كىياارة يمكاايلاا   تحتاااج ىاااسحرإ
ماا   الق اااة تقاالير ل اصاار الواقعااة التاا  تحكاام هاالا التلجياال  وهاالا  اامان لتحقيااق 

سااامطة تقليرياااة  - ااا  هااالا ال ااااام -ال يمماااك القا ااا    (2)المسااااواة الحقيقياااة الفعمياااة
جريماة كاممة    وقاف ال طاق ىالعقوىاة ل ال تاو ر الشاروط القا و ياة المالياة  ك اوا ال

المرتكىاااة  ولااالم ارتكااااب المجااارم لجريماااة سااااىقة محكاااوم لمي اااا ىساااىى ا  والمع وياااة 
يلاا   لولتاالىاالن  كحالااة المجاارم ال فسااية وااجتماليااة  وتااو ر الق الااة لاالإ المحكمااة

وتعال طريقاة )يرجاا  ال طاق ىالعقوىاة  يلا   اوجرام أمر دير محتمل مان لون المجاو 
الق ا  او جميازي قاليماا المصالر اسسااس ل ااام  الت  كان يطىق ا( الحكم الق ا  

اامت اااا لاان ال طااق ىالعقاااب وكا اات تتمثاال هاالا الطريقااة  اا  يصاالار المحكمااة قااراراا 
أو  وقاااف ت فيااالها ميقتااااا  ىساااىب الشاااك  ااا  أللاااة اوثىااااتأو  يوقاااف ال طاااق ىالعقوىاااة

 طماقلتفاهة الجريمة  و ساح المجال لطماب لفاو مأو  وجول اروف ش صية معي ة
ومان التشاريعات التا  أ الت ى ااام وقاف ال طاق ىالعقوىااة    (3)مشاروط مان المماكأو 

 .( 6)والفر س   (5)والسولا    (4)قا ون العقوىات الكويت 

                                                           

اِخٕددقب عددٓ إٌ ددك  قٌتمددقةب ِتٙددذ اٌى٠ٛددج ( ِحّددذ  عددقد اٌتخ١بددٟب اٌغددٍ ت اٌخمذ٠ش٠ددت ٌٍمق ددٟ الددٟ ا1

 .35ب ص2115ٌٍذساعقث اٌم قئ١ت ٚاٌمق١ٔٛٔتب اٌى٠ٛجب 

د. ولّددذ شددٛلٟ و ددٛ خ ددٛةب اٌّغددقٚاة الددٟ اٌمددقْٔٛ اٌعٕددقئٟب دساعددت ِمقسٔددتب داس إٌٙ ددت اٌتش ١ددتب ( 2

 .113ب ص1111اٌمق٘شةب 

قئٟ الدٟ حمدذ٠ش اٌتمٛ دتب ِصدذس عدق كب ( د. ووشَ ٔ وث   شا١ُ٘ب اٌحذٚد اٌمق١ٔٛٔت ٌغٍ ت اٌمق ٟ اٌع3ٕ

د د. و١ِٓ ِص فٝ ِحّذب ٔلقَ ااِخٕدقب عدٓ إٌ دك  قٌتمدقة الدٟ اٌمدقْٔٛ اٌىد٠ٛخٟب ِعٍدت 299ص

د. ولّذ ٌ فٟ اٌغد١ذب د 96ب ص2116اٌحمٛق ٌٍبحٛد اٌمق١ٔٛٔت ٚاالخصقد٠تب عقِتت اإلعىٕذس٠تب 

األِدذب  حدذ ِٕ دٛس عٍدٝ األٔخشٔدج  اٌخ ب١مقث اٌّتقصشة ٌبذائً اٌتمٛ دقث اٌغدقٌبت ٌٍحش٠دت لصد١شة

  1/3/2114عٍٝ اٌّٛل  اإلٌىخشٟٚٔ  حقس٠خ اٌض٠قسة 

 www.faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarie 

 ( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌى٠ٛخٟ.91( ٠ٕلش اٌّقدة (4

ٌغدٕت  23اٌعٕقئ١ت اٌغٛدأٟ اٌّتذي  دقألِش اٌخ دش٠تٟ سلدُ ( ِٓ لقْٔٛ اإلعشاااث 24ٕلش اٌّقدة (( 5٠

1141. 

 ( ِٓ لقْٔٛ اإلعشاااث اٌعٕقئ١ت اٌفشٔغٟ. 3-461( ٠ٕلش اٌّقدة (6

http://www.faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarie
http://www.faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarie
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 املطهب انزابع
 انقضائيوانتىبيخ االختبار 

 رلين  ىحث    اول ما  اام اا تىار الق اا    يل   وقل قسم ا هلا المطمب
  ما  اام اا تىار الق ا  .و ىحث    ثا ي

 نظام االختبار القضائي: األولالفرع  
من الوسا ل اا رإ التا  و اع ا المشارا الج اا   اماام القا ا  لتمكي ال مان 
تفريل المعاممة الجزا ية الم اسىة لكل مت م لبر  تحقياق المسااواة الفعمياة ماا يعارف 

عاممااة العقاىيااة التاا  تتمثاال  اا  ىاا تىااار الق ااا    الاالي يمكاان تعريفاال ىل اال تمااك الم
ا تىار المت م الملان     ترة يعمق ى ا الحكم  مش م حل  ي ا حرية مشروطة ىحسن 
سااموكل  وي  ااش أث ااا  للااك وشااراف وتوجياال المساايولين  وتقااليم المساااللة الالزمااة 
ن  شل  ا  تحقيقال  لل   جلا استقام سموكل  الل ا التىر حكم اولا ة كلن لم يكن  وا 

 .( 1)ىلل الحرية ىسمى ااست
واا تىار الق ا   هو  اام لو طىيعاة ايجاىياة  يل أ ال يما   المجارم  رصاة  

وصااااالح  فساااال ىالمساااااللة اايجاىيااااة التاااا  يقاااالم ا لاااال   يتع اااال ىعاااا  الم تصااااين 
ىعالا لن جو الجريمة  ليعول المجتمش يل   ىاوشراف ااجتمال  الكفيل ىجصالحل وا 

شاااعور ىااااسثر أو  طيش أن يشاااق طريقااال ىثقاااة مااان لون  اااوفمواط اااااا صالحاااااا  يسااات
 .( 2)الت ليلي لمجزا  الج ا  

أماااا أساااموب تطىياااق اا تىاااار الق اااا     قااال يكاااون يماااا قىااال صااالور الحكااام  
مااا ان يكااون احقاااا لمحكاام ويتحقااق اا تىااار قىاال صاالور الحكاام حي مااا   (3)ىاولا ااة  وا 

                                                           

د. ولّددذ الخحددٟ عددشٚسب ااخخبددقس اٌم ددقئٟب دساعددت ِمقسٔددتب اٌّشوددض اٌمددِٟٛ ٌٍبحددٛد ااعخّقع١ددت ( 1

 .112ٚاٌعٕقئ١تب ِ بتت اٌتق١ٌّتب اٌمق٘شةب ة. ثب ص

د. ِحّذ عت١ذ ّٔٛسب ٚلف حٕف١ز اٌتمٛ ت ٔلقَ ٔفخمذٖ الٟ ح ش٠تقحٕق اٌعضائ١ت الٟ األسدْب ِعٍدت ِؤحدت  (2

 .34ب ص1199ب اٌّعٍذ اٌزقٌذب 2ٌٍبحٛد ٚاٌذساعقثب ب

ٕ٘ددقن ِددٓ اٌخ ددش٠تقث وخددزث  ٕلددقَ ااخخ١ددقس اٌم ددقئٟ الددٟ ِشلٍددت ااحٙددقَب وددقٌٕش٠ٚج ٚاٌددذأّقسن ( 3

ااخخبقس لبً سال  اٌذعٜٛ اٌعٕقئ١دت ع١ٍدٗ ِدٓ ا١ٌٕق دت اٌتقِدت ٌٍخحمدك ٌٕٚ٘ٛذاب ار ٠ٛ   اٌّخُٙ ححج 

ِٓ ِذٜ لغٓ عٍٛوٗ لبً اْ حشال  ع١ٍٗ اٌذعٜٛ اٌعٕقئ١تب ٚلذ احعدٗ اعدختّقٌٙق الدٟ غقٌدب األلدٛاي 



 (  0202لعام )ا/( 33/العدد )( 9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

999 

ويجال ا ال يسااتحق اولا اة  ولك اال ا  يالرس القا ا  وقااا ش الاللوإ وااروف الماات م 
ي طق ىحكم اولا ة وا  ما يوقف السير    الللوإ  ويحلل القا    ترة ي  ش  ي ا 
الماات م لال تىاااار   تعاار  لميااال التزاماتااال وي  ااش ل شاااراف والرقاىااة   اااجلا أم ااا  

الحكام ا يصالر  الا  أماا يلا أ ال  اجن   ترة اا تىار من لون او االل ىالتزاماتال 
ىالتزاماتل  ا ل يصلر  لا حكم يف   ىالعقوىة المال مة  أي تعمياق يصالار الحكام 

 .( 1)ىعل ثىوت اولا ة لم  شرط حسن السموك     ترة اا تىار
وأماااا اا تىاااار ىعااال صااالور حكااام اولا اااة  ويطماااق لميااال أي اااا الو اااش تحااات  

لا ة لم  المت م  اا تىار المقترن ىجيقاف الت فيل   ف  هلا اسسموب يصلر حكم او
ثم يلمر القا   ىجيقاف ت فيال العقوىاة  وتطىياق  ااام اا تىاار لما  المحكاوم لميال 

 .( 2)ىما يت م ل من  ر  التزامات لميل  وا   الل ل شراف والرقاىة
لا ما تم ي  اا المحكوم لميل لال تىار   يجاب أن يكاون للك ىال شاك جن  وا 

أجل محالل لماا  ا  للاك مان مسااس ىالحرياة الش صاية  لالا اتج ات التشاريعات يل  
تحليل ملة اا تىار ىفترة زم ياة لات حالأ أل ا  وأقصا   ويتارك المشارا يل   العقاىية

 ي ا لمقا   سامطة تقالير المالة المال ماة  يماا ىاين هالين الحالين لحالاة كال محكاوم 
ت ااا  للاااك  وتت ااا  الحكماااة مااان لميااال لمااا  حااالا وسااامطة تعاااليم ا يلا حااالث ماااا يق

تحلياال الحاال اسل اا  سن التلهياال يتطمااب ماالة معي ااة ا يتصااور تحقيقاال قىاال م ااي ا  
 يفاار  ال  ااوا  ويقصاال ىالحاال اسقصاا  حمايااة الحريااات حتاا  ا يتعسااف الق اااة

 .( 3)لال تىار ملة أطول مما يمزم لمتلهيل

                                                                                                                                                      

 قٌٕغددبت ٌٍّعددش١ِٓ  قٌصددذالت اٌددز٠ٓ ٠شحىبددْٛ عددشائُّٙ  ٕددقا عٍددٝ اعددبقة عقس ددت وٚ اٌّعددش١ِٓ 

ٌزٞ اعخّذ ع١ٍدٗ الدٟ ِضاٌٚدت ٘دزا اإلعدشااب ٘دٛ حخ٠ٛدً ا١ٌٕق دت اٌتقِدت األلذادب ٚاألعقط اٌمقٟٔٛٔ ا

عٍ ت حمذ٠ش ِدئّت سالد  اٌدذعٜٛ اٌعٕقئ١دت عٍدٝ اٌدشغُ ِدٓ الخٕقعٙدق  زبدٛث اٌخّٙدت لبٍدٗ. ٠ٕلدش  د. 

 . 51ولّذ الخحٟ عشٚسب ااخخبقس اٌم قئٟب ِصذس عق كب ص

ب داس إٌٙ دت اٌتش ١دتب اٌمدق٘شةب 1 ب د. وششف سالتجب ِبقدم عٍدُ اٌتمدقة (عٍدُ اٌعدضاا اٌعٕدقئٟ(( 1

 .152ب ص2115

ب 1195ب داس إٌٙ ددت اٌتش ١ددتب 5د. الٛص٠ددت عبددذ اٌغددخقسب ِبددقدم عٍددُ ااعددشاَ ٚعٍددُ اٌتمددقةب  ( 2

 .416ص

 .111ص ( د. ولّذ الخحٟ عشٚسب ااخخبقس اٌم قئٟب اٌّصذس اٌغق كب3
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 التوبيخ القضائينظام الفرع الثاني:  
مااان  اااالل التااا  تتاااي  لمقا ااا  الج اااا   تحقياااق المسااااواة  وهاااو مااان الوساااا ل  

ا تيار اوجرا  الم اسب والمال م لحالة الجا      حالول سامطتل التقليرياة  ا  تفريال 
 المجارمين ىالصال ةأو  العقاب  ساوا  ىال ساىة لمىاالبين مان مرتكىا  الجارا م الىسايطة

لقا اا  ىىيااان ال طاال الاالي ويع اا  التااوىي  الق ااا   ان يقااوم ا  (1)أول ااك اسحاالاثأو 
ارتكىل الجا   وا  لارا ولومال لفعمال هالا ماش يرشاالا و صاحل وا  الارا ىعالم تكارار  عمال 

وقال أ االت التشاريعات الم تمفاة ى الا ال اااام لما   حاو متىاااين    (2)الم االف لمقاا ون
 يمااا أقرتاال   (3) م  ااا مااا قصاارت ألمالاال لماا    ااة اسحاالاث  قااط  كالتشااريش العراقاا 

                                                           

ِددذ ٚ ددذائٍٙقب ٚصاسة اٌتددذيب ِشوددض ( د. ٔ ددوث ٔصدد١ف اٌحددذ٠زٟب اٌتمٛ ددت اٌغددقٌبت ٌٍحش٠ددت لصدد١شة األ1

 . 13ب ص1199اٌبحٛد اٌمق١ٔٛٔتب  اذادب 

ٔٛب ِدٓ ؤدٛاب اٌتمٛ دقث اٌّت٠ٕٛدت الخصدقسٖ عٍدٝ اٌتٕصدش  ٚ ٙزا اٌّتٕٝ الإْ اٌخٛ ١خ اٌم قئٟ ٘ٛ( 2

اٌّتٕدٛٞ ٌٍتمٛ دت ِدٓ دْٚ عٕصدش٘ق اٌّدقدٞ وٛٔدٗ ٠غدبب ٌٍّحىدَٛ ع١ٍدٗ  تدع األٌدُ اٌّتٕدٛٞ ٚا 

ُ اٌّدقدٞ وقٌدزٞ ٠ٕ دو عدقدة عدٓ اٌتمٛ دقث اٌبذ١ٔدت وٚ اٌغدقٌبت ٌٍحش٠دت وٚ اٌّق١ٌدتب ٠تش ٗ ٌخحًّ األٌ

ٌٍٚخٛ ١خ اٌم قئٟ ردد صٛس ِخذسعت الٟ اٌ ذةب ار لذ ٠ىدْٛ ِدق ٠ٛعٙدٗ اٌمق دٟ  ٌدٝ اٌّعدشَ الدٟ 

اٌعٍغت حٛ ١خقا  قٌّتٕٝ اٌذل١ك ٠خ ّٓ اٌضعشب ٚلدذ ٠ىدْٛ حو١ٔبدقا ٠ دُ اٌٍدَٛ ٚاٌخحدز٠شب ٚلدذ ٠مخصدش 

اٌحددذٚد اٌمق١ٔٛٔددت ٔددزاس اٌددزٞ ٠ٕ ددٛٞ عٍددٝ اٌخحددز٠ش ٚلددذٖ. ٠ٕلددش  د. ووددشَ ٔ ددوث   ددشا١ُ٘ب عٍددٝ اا

د د. ِٕددزس وّددقي اٌخىش٠خددٟب 319ٌغددٍ ت اٌمق ددٟ اٌعٕددقئٟ الددٟ حمددذ٠ش اٌتمٛ ددتب ِصددذس عددق كب ص

ِعّٛعددت لددٛا١ٔٓ األلددذاد اٌتش ١ددتب األلىددقَ اٌتقِددتب اٌّىخددب اٌتش ددٟ ٌّىقالحددت اٌعش٠ّددتب  اددذادب 

. عّقس عبدقط ودقلُ اٌحغد١ٕٟب ٚلدقئف اٌتمٛ دت (دساعدت ِمقسٔدت  د١ٓ اٌ دش٠تت د د 91ب ص1192

 .511ب ص2115ااعد١ِت ٚاٌمقْٔٛ اٌٛ تٟ( ا شٚلت دوخٛساٖب و١ٍت اٌحمٛقب عقِتت إٌٙش٠ٓب 

( ِٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌتشالدٟ إٌقالدز عٍدٝ أدٗ (ارا اسحىدب اٌحدذد ِخقٌفدت ٠حىدُ 69(( ٔصج اٌّقدة 3

ٛ ت اٌّمشسة ٌٙق الٟ اٌمقْٔٛ  إٔزاسٖ الٟ اٌعٍغت وٚ  خغ١ٍّٗ  ٌدٝ الدذ ٚاٌذ٠دٗ وٚ ٌّدٓ ع١ٍٗ  ذاا ِٓ اٌتم

ٌٗ لك اٌٛا٠ت عٍٝ ٔفغٗ وٚ  ٌٝ ِشةب ِ  حٕب١ٙٗ  قٌّحقاللت عٍٝ لغٓ عدٍٛن اٌحدذد ٚعد١شحٗب وٚ 

( ِدٓ 92ٚح ّٕج اٌّقدة (ب اْ ٠حىُ ع١ٍٗ  قٌاشاِت ِّٙق حىٓ اٌتمٛ ت اٌّمشسة ٌٍّخقٌفت الٟ اٌمقْٔٛ(

عٍدٝ ٔدص ِ دق ٗ حمش٠بدق ٌّدق ح دّٕخٗ اٌّدقدة  1193ٌغدٕت  96قْٔٛ سعق٠ت األلذاد اٌتشالدٟ سلدُ ل

( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌغقٌفت اٌزوشب ِٚٓ اٌخ دش٠تقث اٌّمقسٔدت اٌخدٟ وخدزث  ٙدزا ااحعدقٖ و٠ دقا 69(

ٚاٌّدقدة  1162ٌغدٕت  413( ِدٓ لدقْٔٛ اٌتمٛ دقث اٌّاش دٟ سلدُ ٠139/2ٚ131/3ٕلش  اٌّقدحدقْ (

( 11ب ٚاٌّدقدة (1151( ِٓ لقْٔٛ اإلعشاااث اٌعٕقئ١دت اٌّاش ٟ(اٌّغد شة اٌعٕقئ١دت( ٌغدٕت519/3(

( ِٓ لدقْٔٛ 51( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌّصشٞب ٚاٌّقدة (65ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌى٠ٛخٟب ٚاٌّقدة (

 اٌتمٛ قث اٌعضائشٞ.
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يعات أ اااارإ ىال سااااىة لمىااااالبين واسحاااالاث لماااا  حاااال سااااوا   اااا   طاااااق الجاااارا م تشاااار 
 وه اك تشريعات كثيرة أدفمتل تماما.  (1)الىسيطة

يت   مما سىق ان التشريعات الج ا ية الحليثة تقالم لمقا ا  الج اا   مجمولاة 
يااة  اا  مان الوسااا ل المتعااللة والمت ولااة لمتفرياال الق ااا   تتوا ااق مااش مىاالأ المساااواة الفعم

مف وم اااا الحاااليث  تماااك المسااااواة التااا  تتطماااب اا اااتالف  ااا  المعامماااة العقاىياااة تىعااااا 
أو  ا اااااتالف المراكاااااز القا و ياااااة لممت ماااااين  و ااااا   اااااو  ا اااااتالف الااااااروف ال اصاااااة

الجز يات الواقعية الت  تميز كل مركز مان المراكاز لان ديارا  وتعتارف لمقا ا  اي ااا 
سااااتطيش المال مااااة ىااااين الاااااروف الواقعيااااة لمحالااااة  اااا  الوقاااات  فساااال ىساااامطة تقليريااااة لي

المعرو ة امامل والجزا  اللي يقررا  ي اا  ماش اا ال ى اار االتىاار ش صاية مرتكاب 
الجريمااااة   اسصاااال  اااا  العقوىااااة هااااو تفرياااالها ا يلاااا   الجريمااااة والعواماااال التاااا  ل عتاااال

جوز أن تكون جميع م ا تتوا ق ارو  م  ومن ثم لقوىت م ا يتعميم ا  وان المل ىين 
واحلة ا تباير  ي ا  حت  ا يقش الجزا     دير  رورة ىما يفقال العقوىاة ت اساى ا ماش 

والقا ااا  وزن الجريماااة ومالىساااات ا  وىماااا يقيااال الحرياااة الش صاااية مااان لون مقت ااا   
ىوصفل الحارس الطىيع  لمحريات  الا ما احسن استعمال سمطتل التقليرياة  لما  و اق 

لاال ااسااتعمال الرشاايل ل االا الساامطة ولماا   حااو ا ي اال ىمساااواة   ااواىط تشااريعية تكفاال
لقرىاال ماان مرتكااب الجريمااة  اا اارال امااام القااا ون  هااو أ  اال ماان يتااول  للااك التفرياال  

وقلرتل لم  المقار ة ىاين المراكاز الم تمفاة  وىالتاال  تحقياق العلالاة الج ا ياة والمسااواة 
التفرياال  ااجن  وىال تيجااةتحقيق ااا  يلاا   ويااروم الفعميااة التاا  ي االف الي ااا القااا ون الج ااا  

الق ا   ا ي الف مىلأ المساواة ىل هو تلكيالاا لال  وي طاوي ي كاار سامطة القا ا   ا  
 التفريل لم  ي كار ل لا المىلأ.

                                                           

( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ دقث 121ب ٚاٌّقدة (1126( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث اٌخشوٟ ٌغٕت 26( ِٓ رٌه اٌّقدة (1

( ِدٓ 91( ِٓ لقْٔٛ اٌتمٛ قث األٌّقٟٔ الٟ عشائُ اٌعدٕح اٌبغد١ تب ٚاٌّدقدة (39األر١ٛ ٟب ٚاٌّقدة (

اٌمقْٔٛ راحٗ  قٌٕغبت ٌأللذاد الٟ ع١ّ  اٌعشائُ. ٔمدا عٓ د. وودشَ ٔ دوث   دشا١ُ٘ب اٌحدذٚد اٌمق١ٔٛٔدت 

 ِٚق  تذ٘ق.  319ص ٌغٍ ت اٌمق ٟ اٌعٕقئٟ الٟ حمذ٠ش اٌتمٛ تب ِصذس عق كب
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 الخاتمــة
ىعل ان اا ت ا  مان الىحاث  ا  مو اوا التفريال الق اا   لمعقوىاة ولورا  ا   

ىعااا  ااسااات تاجات يلااا   لج اااا    شاااير  ااا  ال اتماااةتحقياااق المسااااواة  ااا  القاااا ون ا
 والتوصيات الت  جا ت    مو وا الىحث والت  توصم ا الي ا.

 اوال: االستنتاجات.
تىااين ان الطااا  القا اا  الج ااا   الساامطة التقليريااة  اا  تفرياال العقوىااة المال مااة  -1

 ون  ىال وم حة الحرية    ااقت اا ا يتعار  مش مىلأ مساواة اا ارال اماام القاا
ىااااين تحقيااااق العلالااااة الج ا يااااة  ماااان  ااااالل المال مااااة يلاااا   لماااا  العكااااس يسااااع 

  ماااش مرالااااة الااااروف الواقعياااة لمحالاااة المعرو اااة لميااال والعقوىاااة التااا  يقررهاااا
الجريمااة حتاا  تتحقااق دايااة يلاا   ش صااية مرتكااب الجريمااة والعواماال التاا  ل عتاال

 الجزا  الج ا      التاهيل وااصالح.
الج ااااا   العلياااال ماااان الوسااااا ل امااااام تصاااارف القا اااا  الج ااااا   و ااااش المشاااارا   -2

 ليساااتطيش تجسااايل وتحقياااق اهااالاف السياساااة الج ا ياااة الحليثاااة  ااا  تفريااال العقااااب
والقيام ىلورا    ا تيار العقوىاة المال ماة لمحالاة المطروحاة امامال وللاك لتحقياق 

اا الا كاااان  المسااااواة الفعمياااة ىاااين اا ااارال اماااام القاااا ون  وا شاااك ان للاااك اياااتم
ه اك  اام لقاى  مارن  ا   طااق التالرج الكما  وال اول  ل اا وىال اال لقوىاات 

العقوىااات ااصاامية المعرو ااة وان يلاا   اصاامية جلياالة دياار سااالىة لمحريااة ت اااف
يعاين لكال جريماة لالة ا اواا مان العقوىاات المحاللة لكا  ي تاار القا ا  اكثرهااا 

االماا  واال اا  لكاال لقوىااة والاالي  مال مااة لمحالااة التاا  اماماال  ا ااا ة لمحاالين
يقررهااا المشاارا ويتاارك ال يااار لمقا اا  ان يااوازن ىااين جسااامة الجريمااة واااروف 

 وقول ا و طورة مرتكى ا.
 اا  العقوىااات ااصاامية والتاالاىير تىااين ان  طاااق التفرياال الق ااا   لمعقوىااة يتحاالل  -3

  الجااارا م ااحترازيااة لون العقوىاااات التىعياااة التاا  تتىاااش الحكااام الجزا اا   ااا  ىعااا
ان هااالا العقوىاااات تطىاااق ىصاااورة اوتوماتيكياااة ىمجااارل ال طاااق  للاااك ىقااوة القاااا ون 
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   ولتحاشاا  ر اا ا اا  ساامطة تقليريااة ىالعقوىااة ااصاامية لون ان تكااون لمقا اا  
الطا  سمطة اكىار لمقا ا   ا  تفريال العقااب الالي و اا الل مش مىلا المساواة 

ت ىعاا  التشااريعات العقاىيااة الباا    قاالااليااة العقوىااات هاالا يتعااار  مااش وجااول
 هلا العقوىة كالتشريش الفر س .

تعااال لراساااة ش صاااية المااات م مااان اهااام متطمىاااات التفريااال الق اااا   لمعقااااب  مااان  -4
من ال احية ال فسية والعقمياة وااجتمالياة  مان اجال  الل ىحث ش صية المت م 

الحصااول لماا  المعمومااات التاا  تو ااش  اا  ممااف  ااا  ىااالمت م يساام  د ممااف 
 مساااللةممااف هاالا الشاالن  ال ماانجا ااب ممااف الااللوإ  يلاا   لش صااية د يو ااشا

القا      التعرف لم  ملإ مسيولية المت م  وماا ها  ااساىاب المايثرة لما  
تفريال العقوىاة والمعامماة  ويسااهم  ا كماا ااجارام  يلا   ش صيتل والت  قل تل عل

 .ت مالجزا  الم اسب لش صية كل مأو  تحليل التلىيرو  العقاىية
 قال يايلي  ان المبااة    التفريل الق ا   وما   القا ا  سامطة تقليرياة واساعل -5

مان ااهتماام  اىاللالم المسااواة ىاين المت ماين  لاللك يلا   التعسف وىالتال يل  
ىو ش ال اواىط التشاريعية التا  تكفال اساتعمال القا ا  لسامطتل التقليرياة لما  

أو    وهالا ال اواىط ها  ىمثاىاة معااايير حاو اي ال ىمسااواة اا ارال اماام القااا ون
مقااااييس يمكااان تقاااليم ا لمقا ااا  الج اااا   ليسااات ل الي اااا وي تااالي ى اااا ل ااال تفريااال 

لكا  تكاون معي اا لمقا ا   وهلا ما ا لت ىال ىعا  التشاريعات الج ا ياة   لجزاا
 .ل ل تقليرا العقوىة الم اسىة والمال مة مش اروف الجا   والجريمة

   .التوصياتثانيا:
و المشااارا الج اااا   العراقااا  ان يحااالو حااالو المشااارا اايطاااال  والميىااا   ااا   ااالل -1

و ااش  اااواىط لاماااة لمتفريااال الق اااا   تمكااان لمقا ااا  الج اااا   اا ااال ى اااا ل ااال 
 تقليرا لمعقوىة من  الل ااستعمال السميم لسمطتل التقليرية. 

 الجزا ياااة المحاكماااات اصاااول قاااا ون ي ااامن ان العراقااا  الج اااا   المشااارا  اااللو -2
 مراحاااال كا ااااة و اااا  الج ايااااات ق ااااايا  اااا  ىموجىاااال الج ااااا   القا اااا  يماااازم ا صااا
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 المت م حالة لن لراسة يت من  لممت م دالش صية ممفد ىعمل الجزا ية الللوإ
  ااا  ويكاااون الجزا ياااة الاااللوإ ا اااىارة ماااش ير اااق  وااجتمالياااة وال فساااية الطىياااة
 الااا   هااالا  ااا  يىاااين كماااا  المحاكماااة الوار مااان لور أي  ااا  المحكماااة مت ااااول
 هاااو كماااا ىاجرا ااال الم تصاااة الج اااة هااا  ومااان ااجتماااال  الفحااا  اجااارا  كيفياااة
 .العقمية المت م حالة لفح  ىال سىة الحال

 تقسااايط  ااا  تقليرياااة سااامطة الج اااا   القا ااا  مااا  يلااا   العراقااا  المشااارا  اااللو -3
يلااا   تاااللو جلياااة اساااىاب ه ااااك ان راإ الا الجاااا   لمااا  ى اااا المحكاااوم البراماااة
 المحاكمااااات اصااااول قااااا ون ماااان( 299) المااااالة  اااا   قاااارة ىا ااااا ة وللااااك  للااااك

 البرامااة لقوىااة اصاالرت التاا  لممحكمااة يجااوز) ا اال لماا  تاا   العراقاا  الجزا يااة
 المىاااالغ لااال ش اجاااال طمىااال لمااا  وى اااا  ااقت اااا  ل ااال لميااال المحكاااوم تمااا   ان

 م ل الملة اتزيل ان لم  اقساط لم  ىل ع ا لل تللن انأو  لمحكومة المستحقة
 .( المو وا قا   يقلرها التىارات و ق س تين
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 .1983 لس ة 76 رقم العراق  ااحلاث رلاية قا ون .3
 . 1961 لس ة 16 رقم اسرل   العقوىات قا ون .4
 . 1976 لس ة التو س  العقوىات قا ون .5
 .1937 لس ة 58 رقم المصري العقوىات قا ون .6
 .1951 لس ة 151 رقم المصري الج ا ية اوجرا ات قا ون .7
 .1961 لس ة 16 رقم الكويت  العقوىات قا ون .8
 .1953 لس ة الميى  العقوىات قا ون .9

 .1976 لس ة 15 رقم الىحري   العقوىات قا ون .11

http://www.arablawinfo.com/
http://www.fcdrs.com/articles/l13.html
http://www.fcdrs.com/articles/l13.html
http://www.faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarie
http://www.faculty.ksu.edu.sa/ahmedmarie
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 .1987 لس ة 3 رقم المتحلة العرىية اامارات للولة ااتحالي ىاتالعقو  قا ون .11
 .1992 لس ة 35 رقم اامارات  الج ا ية اوجرا ات قا ون .12
 .2111 لس ة 328 رقم المى ا   الجزا ية المحاكمات أصول قا ون .13
 .1991 لس ة السولا   العقوىات قا ون .14
 .1949 لس ة 23 رقم لتشريع ا ىاسمر المعلل السولا   الج ا ية اوجرا ات قا ون .15
 .1949 لس ة 148 رقم السوري العقوىات قا ون .16
 .1966 لس ة 156-66 رقم الجزا ري العقوىات قا ون .17
 .2114 لس ة 11 رقم القطري العقوىات قا ون .18
 . 1962 لس ة 413 رقم المبرى  العقوىات قا ون .19
 .1959لس ة( الج ا ية المسطرة)المبرى  الج ا ية اوجرا ات قا ون .21
 .1992 لعام الفر س  العقوىات قا ون .21
 .1983 لس ة 466 رقم ىالقا ون المعلل  1958 لس ة الفر س  الج ا ية ااجرا ات قا ون .22
 .1937 لس ة اايطال  العقوىات قا ون .23
 . 1998 لس ة االما   العقوىات قا ون .24
 .1948 لام الصالر اا كميزي الج ا   العلل قا ون .25
 .1937 لس ة السويسري العقوىات قا ون .26
 .العراقية العميا الج ا ية ىالمحكمة ال اصة االلة وجمش ااجرا ات قوالل .27

 خامسا:المصادر االجنبية.
- CHASSAING (Jean Francois) : Les trios' codes francais et l 

evolution des principes fondateurs du driot penal contemporain, 
R.S.C. 1993.  
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 :الممخص
 لان ال اجماة العياوب لم  لمق ا  العقاىية اسساليب أهم من الق ا   التفريل يعل
 الساماح وللم العقوىات تحليل    تتمثل الت ( الحساىية) المطمقة المساواة مىلأ استعمال
 التا  العلالة تحقق أ  ايل   ا ا ة  المل ىين ىين الج ا ية المعاممة    تفرقة أي ىالمال

 متال ماة العقوىاة تكان ماالم تكتمال ا المسااواة تحقياق ان للاك. ج ا  ال القا ون يست ل  ا
 واهااالاف وايفاااة تطاااور اااال  ااا  ال  جريمتااال وااااروف الجاااا   شااا   ماااش مت اساااىةأو 

 المسااواة هلا ىتحقيق يكتف  ا اصى  المساواة مف وم لم  ا عكس اللي الج ا   القا ون
يلا   اقارب ثام ومان واقعياة واكثار اتجريال اقال مسااواة تحقياق اقت ا  ىال المجرلة الشكمية
  ال اصااااة الااااروف ا اااتالف تىعاااا الواحااال الحكاااام تفريااال يتطماااب وهااالا  العلالاااة تحقياااق
 القااا ون  صااو  لماا  ىاالتمااال تتحقااق ان يمكاان ا الواقعيااة المساااواة تمااك ان وىاالي  
 يمعاب الالي الجزا   التفريليل   اسلتجا  من الي ا الوصول سىيل    ىل ا وا ما  وحلها

 محكااوم كاال ي ااال ان تع اا  الحقيقيااة  المساااواة  تحقيقاال محاولااة  اا  ر يسااا لورا القا اا 
 لمجوا ااب ويسااتجيب  ىجريمتاال أحاطاات التاا  الاااروف مااش يت اسااب قاالرا الجاازا  ماان لمياال

  .تقويمل  ر  من ويزيل يصالحل سىل يم ل ان شل ل من وهلا  ش صيتل    الم تمفة
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ABSTRACT: 

Judicial exclusivity is one of the most important punitive 

methods to eliminate the defects resulting from the use of the 

principle of absolute equality (arithmetic), which is represented in 

determining penalties and not allowing any differentiation in 

criminal treatment between offenders, in addition to that it 

achieves the justice that the criminal law targets. This is because 

achieving equality is not complete unless the punishment is 

compatible or commensurate with the person of the perpetrator 

and the circumstances of his crime, as in light of the development 

of the function and objectives of the criminal law, which was 

reflected in the concept of equality, it has become not satisfied 

with achieving this abstract formal equality, but rather requires 

achieving equality less abstract and more realistic and then closer 

To achieve justice, and this requires singling out a single 

judgment according to the different special circumstances, and it 

is evident that this realistic equality cannot be achieved by relying 

on the texts of the law alone. True equality means that each 

convict receives a measure commensurate with the circumstances 

surrounding his crime, and responds to the various aspects of his 

personality, and this would pave the way for his reform and 

increase the chances of his evaluation.  


