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إف هدؼ المجتمعات االنسانية في العالـ اليوـ هو السعي لمكافحػة اججػراـ والحػد 
إلػ   ومحاولة العودة بػالمجـر الػذي ارتكػب الئطيئػة، مف اسبابه والعوامؿ المساعدة عميه

 ة .حظيرة المجتمع مواطنًا صالحًا ال يفكر بالجريم

وقػػػد اولػػػت النظريػػػات العقابيػػػة الحديكػػػة اهتمامػػػًا كبيػػػرًا لػػػدور العقوبػػػة فػػػي اصػػػ ح  
واعتبرتػػػه ال ػػػرض الرئيسػػػي مػػػف بػػػيف االاػػػراض التػػػي تسػػػع  العقوبػػػة ، الجػػػاني وتلهيمػػػه

عمػػػ  التعػػػريعات الجنائيػػػة الحديكػػػة والتػػػي اتاحػػػت  االهتمػػػاـوقػػػد انعكػػػس هػػػذا ، تحقيقهػػػا
تقويمػػػػػًا حقيقيػػػػػًا يمكنػػػػػه مػػػػػف كعػػػػػؼ ئطورتػػػػػه لمقاضػػػػػي فرصػػػػػة تقػػػػػويـ عئصػػػػػية المجػػػػػـر 

عم  ضوء فهػـ النصػوص ، لكي يتسن  له تحديد الجزاء الجنائي المناسب له، االجرامية
والظػػروؼ االجتماعيػػة والنفسػػية واالقتصػػادية المستحضػػرة فػػي ذهػػف المعػػرع عنػػد وضػػعه 

عػ ج لذلؾ فػلف الهػدؼ اجساسػي مػف العقوبػات السػالبة لمحريػة بعػكؿ عػاـ هػو ، القانوف
ووقايػػة المجتمػػع مػػف ، التػػي تنطػػوي عميهػػا عئصػػية المجػػـر مػػف جهػػة اإلجراميػػةالئطػػورة 

 ئطر عودته لمجريمة مف جهة ائرى .
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 باستئصاؿعف طريؽ تهذيب عئصية الجاني  اإلجراميةويتحقؽ ع ج الئطورة  
كػػـ محاولػػة زرع مجموعػػة جديػػدة مػػف القػػيـ االجتماعيػػة الصػػالحة فػػي ، نػػوازع العػػر منهػػا

السػػػػموؾ القػػػػويـ المطػػػػابؽ إلػػػػ   يته لتسػػػػيطر عمػػػػ  هػػػػذو العئصػػػػية وتوجػػػػه صػػػػاحبهانفسػػػػ
ويتضح مف ذلػؾ اف التلهيػؿ والتقػويـ فػي العقوبػات السػالبة لمحريػة يفتػرض منػه ، لمقانوف

 لإلصػػ حكامػػؿ ( برنػػام ) وائضػػاع المحكػػـو عميػػه لمػػنه ، حسػػف اسػػت  ؿ مػػدة العقوبػػة
والتػي تنطػوي ، السالبة لمحرية قصيرة المػدةومف هنا ظهرت مساوئ العقوبة ، االجتماعي

عمػػ  اضػػرار ككيػػرة ومعػػاكؿ عديػػدة لهػػا انعكاسػػاتها السػػمبية عمػػ  مسػػتوى الفػػرد واالسػػرة 
فضػػػػً  عمػػػػا تسػػػػببه مػػػػف تػػػػلكيرات سػػػػمبية نتيجػػػػة االئػػػػت ط واالتصػػػػاؿ ، والمجتمػػػػع ككػػػػؿ

 ومف ازدحاـ وارباؾ دائؿ المؤسسات العقابية.، بالمجرميف الئطريف

والتػػي نعتقػػد ، منػػا جهميػػة العقوبػػات البديمػػة فػػي السياسػػة الجنائيػػة الحديكػػة وادراكػػاً 
عمػػػ  االقػػػؿ فػػػي ، انهػػػا تعػػػد مػػػف اهػػػـ الموضػػػوعات الحيويػػػة فػػػي العمػػػـ الجنػػػائي الحػػػديث

فػي الوقػت ، مجتمعاتنا التي لـ تللؼ بعد هذا النظاـ القانوني الذي هو في ااية االهميػة
هػػػذا النظػػػاـ القػػػانوني ضػػػمف قػػػانوف العقوبػػػات ادراج إلػػػ   الػػػذي نحػػػف فػػػي امػػػس الحاجػػػة
إل   جديد يضمف وصوؿ قانوف العقوبات العراقي كاتجاوالعراقي في معروعه المستقبمي 

، مصػػػاؼ التعػػػػريعات الجنائيػػػػة الحديكػػػة لمواكبػػػػة اتجاهػػػػات السياسػػػة الجنائيػػػػة المعاصػػػػرة
فقػػػه الجنػػػائي والػػػذي سػػػمـ بػػػه ال، ويعبػػػر هػػػذا النظػػػاـ عػػػف تطبيػػػؽ فػػػذ لمبػػػدأ تفريػػػد العقوبػػػة

وقػػد عػػعرنا اف مػػف واجبنػػا االسػػهاـ فػػي دراسػػة هػػذا الموضػػوع دراسػػة ، الحػػديث ونػػادى بػػه
ودراسػة اهػـ ، عاممة مف أجؿ تعريفه وتعريؼ دورو ومكانته فػي السياسػة العقابيػة الحديكػة

اف االلمػاـ بجوانػػب هػذا الموضػػوع مػػف إلػػ   ولقػد ارتلينػػا، المعػك ت التػػي تعتػرض سػػبيمه
إلػػ   قمنػػا بتقسػػيـ هػػذا البحػػث :التػػالييقتضػػي منػػا تناولػػه حسػػب التقسػػيـ ، كافػػة النػػواحي

وذلػػػؾ مػػػف ئػػػ ؿ ، مفهػػػوـ العقوبػػػات البديمػػػة :حيػػػث نتنػػػاوؿ فػػػي المبحػػػث االوؿ :مبحكػػػيف
، معيػػار تطبيػػؽ العقوبػػات البديمػػة وصػػورها :وفػػي المبحػػث الكػػاني تناولنػػا، ك كػػة مطالػػب

تهػػػت الدراسػػػة بئاتمػػػة احتػػػوت عمػػػ  ومػػػف كػػػـ ان، وذلػػػؾ مػػػف ئػػػ ؿ ك كػػػة مطالػػػب ايضػػػاً 
  مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات .
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 املبحج االول
 مفهىم العقىبات البديلة 

تمكػػػػػؿ العقوبػػػػػات البديمػػػػػة القصػػػػػيرة المػػػػػدة حجػػػػػر الزاويػػػػػة فػػػػػي السياسػػػػػة الجنائيػػػػػة  
واجمػاع العقػابييف ، بعد أف كبت فعؿ العقوبات القصيرة المدة في اداء اهػدافها، الناهضة
  .(1)الضارة  آلكارهاكالبها وضرورة ال ائها او الحد منها تفاديا عم  م

وكػػاف البػػد أف يقابػػؿ ذلػػؾ مجموعػػة مػػف البػػدائؿ تػػنهض عمػػ  اسػػاس نبػػذ الفكػػرة  
القديمػػػػة لمعقػػػػاب وتطويرهػػػػا وفقػػػػا ل عتبػػػػارات االنسػػػػانية لتحقيػػػػؽ اكبػػػػر قػػػػدر مػػػػف الفائػػػػدة 

وتعػػػكؿ بػػػدائؿ العقوبػػػة ، (2)االجتماعيػػػة ولكػػػي تتجػػػاوب مػػػع ضػػػرورات السياسػػػة العقابيػػػة
السػالبة لمحريػػة اهميػة كبيػػرة فػي السياسػػة الجنائيػة الحديكػػة وتبػدو هػػذو االهميػة فػػي ضػػوء 
االنعداـ التاريئي لفعاليػة المؤسسػات العقابيػة او االصػ حية وكفايتهػا فػي تهيئػة وتلهيػؿ 

س فقػػد وعمػػ  هػػذا االسػػا، المجػػرميف لمعػػيش واالنػػدماج فػػي البيئػػة االجتماعيػػة مػػف جديػػد
  .(3) جرى في مئتمؼ بمداف العالـ استكعاؼ وتطوير وتقرير عقوبات بديمة

اذ هػػػو االكػػػر التػػػي ترتبػػػه القاعػػػدة ، وتحمػػػؿ ماهيػػػة العقوبػػػة عمػػػ  مفهػػػـو الجػػػزاء 
وقيػؿ أف العقوبػة ، (4) الجزائية كمرة لمقارفة فعؿ ضار يتناسب معه ويوقعػه قضػاء الحكػـ

وذلؾ لتقػويـ مػا ، عندما يئالؼ امر القانوف او نهيه االلـ الذي ينب ي أف يتحممه الجاني
واذا كػاف تعريػؼ العقوبػة عمػ  ، (5) في سموكه مف اعوجػاج ولػردع ايػرو عػف االقتػداء بػه

اذ ، بيػد انػه ايػر مجمػع عميػه، هذا النحو هو السائد في الفقه القانوني الجنائي الوضعي

                                                           

عبيؼخ ، سعبنخ يبعغزٛش، لظٛشح االيذثذائم انؼمٕثخ انغبنجخ نهؾشٚخ ، رًٛى طبْش اؽًذ انغبدس (1)

 . 68ص، 1811، كهٛخ انمبٌَٕ، ثغذاد

داس ، انطجؼخ انضبَٛخ، دساعخ فٙ انذفبع االعزًبػٙ، االخزجبس انمضبئٙ، د. اؽًذ فزؾٙ عشٔس (2)

 . 18ص، 1868، انمبْشح، انُٓضخ انؼشثٛخ

ٙ انؾذ يٍ انخطٕسح ثذائم انؼمٕثبد انغبنجخ نهؾشٚخ ٔاصشْب ف، د. ثششٖ سضب ساضٙ عؼذ (3)

 ٔيب ثؼذْب . 18ص، 2112، االسدٌ، ػًبٌ، داس ٔائم نهُشش، انطجؼخ األٔنٗ، االعشايٛخ

داس انُٓضخ ، انؼمٕثخ( انُظبو انغُبئٙ االعاليٙ )انمغى انؼبو، د. يظطفٗ يؾًذ ػجذانًؾغٍ (4)

 . 225ص، 2118، انمبْشح ، انؼشثٛخ

، داس انفكش انؼشثٙ، انطجؼخ انشاثؼخ، زششٚغ انؼمبثٙيجبدئ انمغى انؼبو فٙ ان، د. سٔؤف ػجٛذ (5)

 . 863ص، 1888، انمبْشح
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ها محػػؿ نظػػر اذ يػػذهب أف حمػػؿ ماهيػػة العقوبػػة عمػػ  بعػػض ااراضػػ، (1) يػػذهب الػػبعض
كمػا ، فػرض مقابػؿ عمػ  المحكػـو عميػهإلػ   أف تدابير المنع والجزاءات تهدؼإل   الرأي

أف الحكػػػـ الجنػػػائي تتحقػػػؽ بػػػه االدانػػػة االجتماعيػػػة مػػػف ئػػػ ؿ التنظػػػيـ االجرائػػػي لكيفيػػػة 
أف التعريػػؼ إلػػ   وينتهػػي الػػرأي، وال يتعمػػؽ ذلػػؾ بماهيػػة الجػػزاء، تطبيػػؽ الجػػزاء الجنػػائي

اذ يعػد ذلػؾ ، تبريرو او ال رض منهإل   أف يقتصر عم  ماهية الرأي دوف أف يمتديجب 
أف التعريػػػؼ االمكػػػؿ هػػػو أف إلػػػ   ويئمػػػص، كيانػػػه بذاتػػػه او ؽال يتعمػػػعنػػػه  امػػػرًا ئارجػػػاً 

، العقوبػػػة هػػػي االكػػػر الػػػذي يػػػنص عميػػػه القػػػانوف ليمحػػػؽ المجػػػـر بسػػػبب ارتكابػػػه جريمتػػػه
لمعػعور  وبػذلؾ يسػتحؽ العقوبػة ارضػاءً ، قانونػاً  واعتدائه عمػ  مصػالح المجتمػع المحميػة

 .  (2)وتلكيدًا لهيبة القانوف وسيادة الدولة ، االجتماعي

واذا كاف هذا هو العػلف بالنسػبة لتعريػؼ العقوبػة اال أف تعريػؼ العقوبػات البديمػة  
لهػػا عػػلف ائػػر لكػػوف التعػػريعات ائتمفػػت فػػي تعريفاتهػػا وتباينػػت عػػلنها عػػلف كػػؿ الػػنظـ 

، االسػتقرار الػذي تتحػدد معػه جميػع التعريفػػات إلػػ   يػة الحديكػة التػي لػـ تصػؿ بعػدالقانون
وال عؾ أف ائتيار تعريؼ دقيؽ البد أف يكير بعض الصػعوبات عنػدما نحػاوؿ أف يكػوف 
هػػذا التعريػػؼ عػػام  اهػػـ وابػػرز عناصػػرها االساسػػية ليكػػوف جامعػػا مانعػػا لمميػػزات بػػدائؿ 

  . العقوبة قصيرة المدة

دائؿ العقوبة قصيرة المدة مجموعة الوسائؿ القانونية اير التقميدية التي ويقصد بب 
عميهػا  بال يترتػتصدر بحكـ جزائي بالنسبة لمجناة الذيف تكبت ادانتهـ في جرائـ قانونيػة 

لمعاممػة عقابيػة يحػدد نوعهػا فػي  بإئضػاعهـوذلػؾ ، حرماف المحكػـو عمػيهـ مػف حػريتهـ
ي وفقا لهذا التحديد تصػدر بحكػـ جزائػي مػف محكمػة فه، الحكـ ب ية تلهيمهـ واص حهـ

وال تنػاؿ مػف ، وهي ال تمكؿ اي اعتداء عم  جسد االنساف او حريته، جزائية متئصصة

                                                           

، 1814، يطجؼخ عبيؼخ انمبْشح، انمغى انؼبو، انٕعٛظ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد، د. اؽًذ فزؾٙ عشٔس( 1)

  . 683ص

، ضبَٙانغضء ان، انغضاء انغُبئٙ، ( ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد انغضائش٘ )انمغى انؼبو، ( ػجذهللا عهًٛب2ٌ)

 .  422ص، 2112، انغضائش، دٕٚاٌ انًطجٕػبد انغبيؼٛخ



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

5 

كما انها تقـو عم  توفير معاممة عقابية ئػارج جػدراف  .(1) مكانته في الوسط االجتماعي
متئصصػػة التػػي تقػػـو عمػػ  المؤسسػػات العقابيػػة لهػػا قواعػػدها واصػػولها الفنيػػة واجهزتهػػا ال

التقويـ والتلهيؿ بداًل مف الوقوع تحت وطلة العقوبة إل   التهذيب او الع ج وبالتالي تقود
. ومف اجؿ تجسيد المفاهيـ اع و لمعقوبات البديمة قمنا بتقسيـ (2) التقميدية واكارها السيئة

االجػراء الجنػائي  تناولنػا فػي المطمػب االوؿ التحػوؿ عػف :ك كة مطالػبإل   هذا المبحث
وفي المطمب الكالػث ، العقوبات البديمةإل   وفي المطمب الكاني بحكنا في مبررات المجوء

، مدى امكانية استحداث العقوبات البديمة فػي قػانوف العقوبػات العراقػيواالئير بحكنا في 
  :يوكما يم

 املطلب االول
 التحىل عن االجراء اجلنائي

االجػػػراء الجنػػػائي  جنػػػائي كػػػؿ وسػػػيمة يسػػػتبعد بهػػػايقصػػػد بػػػالتحوؿ عػػػف االجػػػراء ال 
. ويئضػػع (3) باإلدانػػةوذلػػؾ لتجنػب صػػدور حكػـ ، العػادي وتتوقػػؼ بهػا المتابعػػة الجنائيػة

 المذنب وبموافقته لبرنام  اير جنائي يساعدو اما عم  االندماج مرة ائرى فػي المجتمػع
ئضػوع لجػزاء جنػائي اي بصػفة عامػة يجنبػه ال، او يحؿ النػزاع الػذي كػاف سػببا لجريمتػه
، او االستعانة بوسائؿ الع ج الطبي او التربوي، وذلؾ كعرض االمر لمصمح او التوفيؽ

فػػاذا لػػـ ، فػػالتحوؿ عػػف االجػػراء الجنػػائي ال يمػػس اصػػ  صػػفة الجريمػػة المتعمقػػة بالسػػموؾ
فانه ، نتيجة ايجابية لحؿ النزاعإل   يفمح نظاـ التحوؿ عف االجراء الجنائي في الوصوؿ

. وتعطػػػي هػػػذو (4) ود لمقػػػانوف الجنػػػائي واجػػػراءات االئتصػػػاص االصػػػيؿ بهػػػذا السػػػموؾيعػػػ
الػػنظـ القانونيػػة التػػي إلػػ   البػػدائؿ لممجتمػػع حػػؽ حػػؿ بعػػض معػػاكمه بنفسػػه دوف المجػػوء

                                                           

داس انُٓضخ ، انطجؼخ انضبَٛخ، ( انمغى انؼبو) ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد، د. يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ( 1)

  . 583ص، 1883، انمبْشح ، انؼشثٛخ

س انُٓضخ دا، انطجؼخ االٔنٗ، ػهى االعشاو ٔػهى انؼمبة، ٚغش إَس ػهٙ ٔايبل ػجذانشؽٛى ػضًبٌ( 2)

  . 331ص، 1881، انمبْشح، انؼشثٛخ

، كهٛخ انمبٌَٕئنٗ  يمذيخ، سعبنخ يبعغزٛش، ثذائم اعشاءاد انذػٕٖ انغضائٛخ، ػهٙ ػذَبٌ انفٛم (3)

 .  38ص، 2114، عبيؼخ انًٕطم

، 1886، االعكُذسٚخ، انذاس انغبيؼٛخ انغذٚذح، يجبدئ ػهى االعشاو، د. ايٍٛ يظطفٗ يؾًذ( 4)

  . 118ص
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وتضػػع بػػذلؾ عمػػ  عػػاتؽ المػػواطنيف فػػي اطػػار التضػػامف ، االبػػا مػػا تكػػوف ايػػر مناسػػبة
لممعػػاكؿ التػػي نتجػػت عنهػػا الجريمػػة وتمػػؾ  مسػػؤولية التفكيػػر والمسػػاهمة فػػي ايجػػاد حمػػوؿ

. ودور المجتمع في هذا االطار دور مزدوج فمف جهة ينب ػي اتئػاذ (1) التي تولدت عنها
اذ مػػف ، باجسػػاسوهػػذا دور وقػػائي ، جميػػع االحتياطػػات ال زمػػة لعػػدـ تكػػرار هػػذا الفعػػؿ

جتمػع لمػا لهػـ مػف الوسائؿ الوقائية الرسمية وسائؿ يوفرها افػراد المإل   المهـ أف تضاؼ
وتتميز اهميػة هػذا ، احتكاؾ بحقائؽ امورهـ ومف معرفة دقيقة بمعاكمهـ الئاصة والعامة

التوجػػه بكونػػه يفػػتح حقػػ  تجريبيػػا فػػاع  ومحتويػػا لكػػؿ الممارسػػات التػػي يمكػػف لمدولػػة أف 
ومف نماذج ، تستوحي منها حموال وقائية وتستكمر ما تراو ناجعا لتطوير سياستها الجنائية

هػػػذا البعػػػد الوقػػػائي العمػػػؿ الػػػذي اقػػػدمت عميػػػه نيويػػػورؾ لفائػػػدة هػػػواة السػػػمر الميمػػػي التػػػي 
ابتػػدعت لفائػػدتهـ انعػػطة رياضػػية سػػاهمت فػػي انئفػػاض جػػرائـ الميػػؿ وقمصػػت مػػف حالػػة 

  .( 2) الجرائـ دائؿ هذو المدينةإل   العود

ومػػػف جهػػػة ائػػػرى يجػػػب أف ينصػػػب اهتمػػػاـ المجتمػػػع عمػػػ  ايجػػػاد الحػػػؿ الم ئػػػـ  
المؤسسػات العقابيػة إل   ممعاكؿ التي ادى اليها الفعؿ االجرامي حت  ال نقع في المجوءل

وهػو الػدور الػذي يمعبػه المجتمػع بعػد ارتكػاب ، وهذا مػا يعػرؼ بالػدور الع جػي، الجنائية
ففػي ، اذ هناؾ عػدة بػدائؿ يمكػف العكػور عميهػا فػي تجػارب الػدوؿ ال ربيػة حاليػا، الجريمة

تػػوفير سػػبؿ التصػػالح بػػيف إلػػ   كنػػدا وفرنسػػا توجػػد عػػدة تجػػارب تهػػدؼالواليػػات المتحػػدة و 
، ومراكػػػز تسػػػوية لمنزاعػػػات البسػػػيطة، كمركػػػز القاضػػػي بػػػيف الجيػػػراف، الجػػػاني والضػػػحية

والتي تعمؿ في نطاقها عم  ، تجربة المؤسسات المستقمة ذات البعد التوفيقيإل   اضافةً 
ح مػا بػيف المجػـر والمجنػي عميػه وفقػا التفػاهـ والتصػالإلػ   ايجاد اجػواء مناسػبة لموصػوؿ

إلػػ   وفػػي حالػػة عػػدـ توصػػؿ الطػػرفيف، لمعػػروط والمواصػػفات المحػػددة مػػف قبػػؿ الطػػرفيف
  . (3) التفاهـ والصمح يترؾ االمر في ذلؾ الوقت لمقضاء

                                                           

  . 41ص، يظذس عبثك، يؾًذ يظطفٗ ايٍٛ. د( 1)

ثؾش يُشٕس ػهٗ انًٕلغ ، انجذائم انغُبئٛخ ٔغٛش انغُبئٛخ نهؼمٕثبد انؾجغٛخ لظٛشح انًذح (2)

  15/12/2111ربسٚخ آخش صٚبسح  http: //www.blog.saeeed.com :االنكزشَٔٙ

ئنٗ  يمذيخ، ٔسلخ ػًم، ظٛشح انًذحانؼمٕثبد انجذٚهخ نهؼمٕثبد انغبنجخ نهؾشٚخ انم، ( اعبيخ انكٛال3َٙ)

 . 14ص، 2113، نجُبٌ، ثٛشٔد، انًشكض انؼشثٙ نهجؾٕس انمبََٕٛخ ٔانمضبئٛخ
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 املطلب الثاني 
 العقىبات البديلةإىل  مربرات اللجىء

مػػػف العيػػػوب والسػػػمبيات  أصػػػبح الحػػػديث عػػػف العقوبػػػات البديمػػػة ممحػػػًا لمػػػا تبػػػيف 
المصػػػاحبة لمسػػػجف، وكانػػػت منػػػاه  البػػػاحكيف فػػػي تنػػػاوؿ اإلجػػػراءات البديمػػػة مئتمفػػػة مػػػف 
حيث تقسيـ وتنويع تمػؾ اإلجػراءات، فمػنهـ مػف تعامػؿ معهػا تعػامً  نظريػًا ب ػض النظػر 
عػػف البيئػػة التػػي يمكػػف أف تطبػػؽ فيهػػا، ومػػنهـ مػػف تعامػػؿ معهػػا تعػػامً  عمميػػًا مػػف حيػػث 

تطبيقها في الدوؿ العربية، دوف أف يضع لها معايير تجعؿ لكؿ زمرة منها إطارًا إمكانية 
يجمػع جزئياتهػا، ومػنهـ مػػف قسػمها باعتبػار الطػػابع الػذي يطبػع كػػؿ مجموعػة منهػا، كمػػا 

تنوعهػػا باعتبػػار سػػف المعػػاقبيف وقػػدرتهـ عمػػ  تحممهػػا أمػػر مػػف اجهميػػة إلػػ   أف النظػػر
ومػا ، بات البديمة التػي يمكػف تطبيقهػا عمػ  الكبػار بمكاف، لذا سيكوف الحديث عف العقو 

وال يػػتـ ذلػػؾ اال ، العمػػـ الحقيقػػي والكقافػػة القانونيػػة االكيػػدة نحتاجػػه فػػي حقيقػػة االمػػر هػػو
والعقوبػػات البديمػػة ، بنعػػر الػػوعي القػػانوني باسػػتمرار حػػوؿ القػػانوف الجنػػائي بصػػورة عامػػة

 . (1) بصورة ئاصة

حيػث أف بعػض المئتصػيف فقػط تتسػن  ، الجنػائيوذلؾ لمحدودية العمـ بالقانوف  
لهػػػـ العمػػػـ الحقيقػػػي بقػػػانوف العقوبػػػات مػػػف ئػػػ ؿ الجريػػػدة الرسػػػمية والكتػػػب الفقهيػػػة فػػػي 

وعميػه فمػف الضػروري تػوفير العمػـ ، اما عامة الناس ف  علف لهـ بذلؾ، القانوف الجنائي
لعمؿ عم  التوسع في الكافي والحقيقي لمقانوف الجنائي لجماهير الناس كما ينب ي معه ا

ويقتضي ذلؾ العناية بتػدريس مبػادئ القػانوف فػي ، نعر القانوف في جميع اجهزة االع ـ
ويػرى )بنكػاـ( ، برام  التعميـ العاـ بالقدر التػي تتناسػب مػع قػدرة الطػ ب عمػ  اسػتيعابها

 .( 2)عقاب ضائع ال فائدة فيه بلعينهـالناس  وال يراأف كؿ عقاب 

                                                           

  . 151ص، 1814، يظش، يكزجخ ْٔجخ، انطجؼخ انضبَٛخ، انذفبع االعزًبػٙ، د. يؾًذ َٛبص٘ ؽزبرخ( 1)

، 1881، ديشك، نغذٚذحانًطجؼخ ا، ششػ لبٌَٕ انؼمٕثبد )انمغى انؼبو(، د. ػجذانْٕبة ؽٕيذ( 2)

 . 155ص
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عمينػػا نعػػر الكقافػػة القانونيػػة الم ئمػػة بػػيف افػػراد المجتمػػع حػػوؿ  نػػه يتحػػتـوعميػػه فإ
العقوبات البديمة لكي يػدركوا بانهػا ليسػت مكافػلة لممجػرميف او تبرئػة لممتهمػيف وانمػا هػي 

تتطمػب االمػر ، عقوبات حقيقية مئتمفة اير تقميدية تفرض عميهـ جػزاء ارتكػابهـ الجػرائـ
لػدى الجػاني والمجتمػع بػاف  العامة لكي نئمؽ عػعوراً بها تحقيقًا لمعدالة والمصمحة  لألئذ

العقوبػات البديمػػة هػػي عقوبػات اكيػػدة وليسػػت تئفيفػا لمجػػزاءات الجنائيػػة وانمػا هػػي وسػػيمة 
كما أف هناؾ احتماؿ كبير بتطبيؽ العقوبات التقميدية فػي ، ائرى لتحقيؽ اهداؼ العقاب

وعنػد فػرض هػذو العقوبػات عػف ، ةحالػة عػدـ التػزاـ المحكػـو عميػه بتنفيػذ العقوبػات البديمػ
طريؽ االجهزة القضائية انما تحقؽ وظيفة العقوبة في الردع العاـ الذي يتمكؿ فػي ايقػاع 
الئػػوؼ والرهبػػة فػػي عػػعور الجمهػػور بانػػه مػػف يئػػالؼ القػػانوف سػػوؼ يكػػوف مسػػؤوال عػػف 

ة تتئػذ فعمه وتتئذ االجراءات القانونية بحقػه والعقوبػات البديمػة ليسػت اال جػزاءات قانونيػ
  .(1) بحؽ المئالؼ مف قبؿ الجهات المئتصة

حينمػػا يكػػوف إيقػػاع العقوبػػة مػػع ، أنػػه يوجػػد لعقوبػػة السػػجف بػػدائؿ ت نػػي عنهػػا كمػػا 
عية مع كػؿ اعم  أف تكوف تمؾ البدائؿ متم، وجود البديؿ المناسب حيفًا في حؽ الجاني

ؼ أنظمػػػة أي ف ائػػػت جوذلػػػؾ ، ونوعيػػػة المجػػػرميف فيػػػه مجتمػػػع حسػػػب طبيعػػػة الجريمػػػة
 . (2) أئرىإل   مة البدائؿ مف بيئةئتباينا وائت فا في م  ئمؽمجتمع وقوانينه وكقافته ي

تتمكػؿ االهتمػاـ بػه إلػ   العقوبات البديمة أسباب دفعت الدوؿ العربيةإل   ول تجاو
  :في

فقػد أجمعػت الػدوؿ العربيػة عمػ  هػذا السػبب  :تجنب اآلكػار السػمبية لػدئوؿ السػجف  -1
، نظاـ البدائؿ يعكس اقتناع سياساتها الجنائية بوجود آكار سمبيةإل   المجوءوأصبح 

 المذنبيف . و  كما يعكس ضرورة تطبيؽ عقوبات بديمة إلص ح المنحرفيف

                                                           

 . 158ص، يظذس عبثك، د. ػجذانْٕبة ؽٕيذ (1)

، سعبنخ يبعغزٛش، ثذائم انؼمٕثبد انغبنجخ نهؾشٚخ ثٍٛ انٕالغ ٔانًأيٕل، ( ػجذهللا ثٍ ػهٙ انخضؼ2ًٙ)

، عبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو االيُٛخ، كهٛخ انذساعبد انؼهٛب ، لغى انؼهٕو االعزًبػٛخئنٗ  يمذيخ

  . 81ص، 2111، ٚبعانش
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نظريػة إل   المساعدة عم  تمبية احتياجات المذنب واجسرة والمجتمع وفي هذا إعارة -2
عئصػػػية واجسػػػرية مػػػف جهػػػة تفريػػػد العقوبػػػة أي ضػػػرورة مراعػػػاة ظػػػروؼ الجػػػاني ال

 وحماية المجتمع مف جهة أئرى .
تجنػػب إبعػػاد المػػذنب عػػف المجتمػػع: يعكػػس االتفػػاؽ حػػوؿ هػػذا السػػبب اقتنػػاع الػػدوؿ  -3

العربيػػة بالنقػػد الموجػػه لمسػػجف والمتمكػػؿ فػػي التنػػاقض بػػيف ضػػرورة إصػػ ح المػػذنب 
جهػة  وما يؤدي إليه حبسه مػف فصػمه عػف هػذا المجتمػع مػف، إلدماجه في المجتمع

 أئرى .
الدراسػػات و  تؤكػػد معظػػـ البحػػوث :زيػػادة فػػي الجريمػػةإلػػ   اسػػتئداـ البػػدائؿ ال يػػؤدى -4

أوربا والتي قطعت أعواطًا ال بػلس بهػا فػي هػذا المجػاؿ أف و  التي أجريت في أمريكا
إال أف حداكػة اسػتئداـ ، استئداـ البػدائؿ لػـ يػؤدي إلػي أيػة زيػادة فػي معػدؿ الجريمػة

مكػػؿ هػػذو النتػػائ  اآلف، إلػػ   ربيػػة قػػد ال يسػػمح لهػػا بالوصػػوؿالبػػدائؿ فػػي الػػدوؿ الع
 أنه لـ تتـ دراسات معمقة في هذا الموضوع . السيما

التئفػػػيض مػػػف عػػػدد النػػػزالء بالسػػػجوف، يتضػػػمف هػػػذا السػػػبب فائػػػدتيف اجولػػػ  عػػػدـ  -5
والكانية أف ، السجف إال عند الضرورة القصوى واالستعاضة عنه بالبدائؿإل   المجوء

 عدد النزالء يمكف مف توفير برام  إص حية لفائدتهـ . التئفيض مف
اسػػػتئداـ العقوبػػػػات البديمػػػة سػػػوؼ يكػػػػوف لهػػػا الػػػدور البػػػػارز  :اجسػػػباب االقتصػػػادية -6

واالمكػػؿ فػػي حػػؿ العديػػد مػػف المعانػػاة االقتصػػادية التػػي تعػػكو منػػه العديػػد مػػف الػػدوؿ 
لة اجعبػػاء حيػػث سػيكوف دورهػػا فػػي المسػػاهمة مػف تئفيػػؼ وطػػ، فػي المنطقػػة العربيػػة

بنػػاء السػػجوف و  الماليػػة المترتبػػة عمػػ  ازديػػاد أعػػداد النػػزالء فػػي المؤسسػػات العقابيػػة
 .(1) وصيانتها

أف مػػف االكػػار السػػمبية لمسػػجف نظػػرة المجتمػػع لمػػف إلػػ   وممػػا تجػػدر االعػػارة اليػػه
اذ ، يسجف بانه يوصؼ بئري  سجوف مما يترؾ اكار سػمبية واجتماعيػة وحتػ  اقتصػادية

                                                           

، ٔسلخ ػًم، انؼمٕثبد انجذٚهخ انًمزشؽخ فٙ دٔل انخهٛظ انؼشثٙ، ( د. ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض انغؼٛذ1)

انًًهكخ ، انشٚبع، عبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو االيُٛخ، يمذيخ نُذٔح ثذائم انؼمٕثبد انغبنجخ نهؾشٚخ

 . 8ص، 2112، انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
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لػذلؾ التقتصػر البػدائؿ عمػ  اعطػاء ، لصعوبة أف يحصؿ السجيف عم  عمػؿاالبا مف ا
وانمػػا تمػػد اليػػد اليػػه لتهذيبػػه ، احضػػاف المجتمػػعإلػػ   المحكػػـو عميػػه فرصػػة كانيػػة لمعػػودة

وتسػمح باعطائػه فرصػة لتقػويـ ، واص حه حت  تجعمه قادرا عم  التجػاوب مػع المجتمػع
ريػؽ توليػد القػيـ االيجابيػة بدائمػه عػف نفسه في ظؿ ممارسة حياتػه االعتياديػة او عػف ط

 وبتجػػاوز الصػػعوبات التػػي واجهتػػه وقادتػػه، طريػػؽ التوجيػػه والمسػػاعدة والعػػوف واالعػػراؼ
ولهػػذا تعػػد ، فيعطػػي لػػه المجتمػػع بػػذلؾ فرصػػة لمتاهيػػؿ االجتمػػاعي، سػػبيؿ الجريمػػةإلػػ  

 . (1)البدائؿ بحؽ مف اهـ المحاور التي تنهض عميها السياسة العقابية الحديكة

 املطلب الثالج
 مدي امكانية استحداث العقىبات البديلة يف قانىن العقىبات العراقي

قبػػؿ كػػؿ عػػيء ولكػػي يسػػمؾ المجتمػػع مػػنه  اسػػموب االنتقػػاؿ والتحػػوؿ فػػي تحديػػد  
مستقبؿ الديمقراطية البػد مػف نعػر الػوعي القػانوني فػي المجتمػع حػوؿ كيفيػة تقبػؿ قواعػد 

، بقية افراد المجتمػعإل   توى النئبة ومف كـ نزوالواسس الديمقراطية وباالئص عم  مس
ومػػػا دمنػػػا فػػػي حػػػدود العقوبػػػات البديمػػػة ومفاهيمهػػػا ونوعيتهػػػا ومػػػدى عػػػموليتها واالليػػػات 
الواجػػب اتباعهػػا ال بػػد مػػف بػػذؿ الجهػػود الحكيكػػة مػػف اجػػؿ توضػػيحها الفػػراد النئبػػة مػػف 

تقبمػػه وكػػؿ ذلػػؾ فػػي المئتصػػيف ل ػػرض تبنيػػه فػػي التعػػريعات العقابيػػة ومػػف كػػـ لممجتمػػع 
اطػػػػار العقوبػػػػة المحتفظػػػػة بوظيفتهػػػػا الردعيػػػػة وتحقيػػػػؽ ال ايػػػػة المنعػػػػودة مػػػػف االصػػػػ ح 

واف االئػػػذ بهػػػذا النظػػػاـ ينسػػػجـ مػػػع السياسػػػة الجنائيػػػة الحديكػػػة كونهػػػا تجنػػػب ، والتاهيػػػؿ
وال ، الككيػػر مػػف مسػػاوئ العقوبػػات التقميديػػة وتئفػػؼ االعبػػاء الماليػػة عمػػ  المػػدى البعيػػد

وقػػػػد اكبتػػػػت ، عقوبػػػػات البديمػػػػة هػػػػي جػػػػزاءات ائػػػػذت بهػػػػا العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿننسػػػػ  اف ال
الدراسػػات والتجػػػارب جػػػدوى هػػػذو الجػػػزاءات كونهػػػا مناسػػػبة لطائفػػػة معينػػػة مػػػف المجػػػرميف 

وهػػذا هػػو السػػبب فػػي انعقػػاد ، (2)والجػػرائـ وتحقػػؽ العقوبػػة فػػي الػػردع واالصػػ ح والتاهيػػؿ 
                                                           

، انزًًٛٙ نهُشش ٔانزٕصٚغ، انطجؼخ انضبَٛخ، يجبدئ ػهًٙ االعشاو ٔانؼمبة، ُٛٙد. ػًبس ػجبط انؾغ (1)

 .356ص، 2111، انُغف االششف، انكهٛخ االعاليٛخ انغبيؼخ

انؼمٕثخ انغبنجخ نهؾشٚخ ثٍٛ انُظشٚخ ٔانزطجٛك )دساعخ َظشٚخ ٔػًهٛخ ، ( ػظبو انغٛذ يؾًذ انشبي2ٙ)

، ة ط، عبيؼخ االعكُذسٚخ، كهٛخ انؾمٕقئنٗ  ذيخيم، اطشٔؽخ دكزٕساِ، ( نهًؼبيهخ انؼمبثٛخ

 ٔيب ثؼذْب ، 138ص
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ف ناحية والدوؿ العربية مف ناحية ائػرى العديد مف المؤتمرات عم  مستوى دوؿ العالـ م
لتكريس مفهوـ العقوبات البديمة لكي تتبمػور الفكػرة ابتػداًء لػدى المئتصػيف والمعنيػيف فػي 

التػػزاؿ ايػػر واضػػحة المعػػالـ لػػدى ( العقوبػػات البديمػػة) واف هػػذو الفكػػرة اي، هػػذا المجػػاؿ 
التعامػؿ يجػري مػع المجتمع العراقي بعكؿ عػاـ والمجتمػع الكردسػتاني بعػكؿ ئػاص واف 

ولكػي نزيػؿ ال مػوض عػف هػذا الموضػوع وامكانيػة االئػذ بػه ، هذا الموضوع بحػذر عػديد
نتنػاوؿ فػي  :ك كػة فػروعإلػ   في قانوف العقوبات العراقي النافذ قمنػا بتقسػيـ هػذا المطمػب

الفػػػػرع االوؿ المجػػػػـر الجػػػػائز تطبيػػػػؽ العقوبػػػػات البديمػػػػة عميػػػػه ونبحػػػػث فػػػػي الفػػػػرع الكػػػػاني 
لجػػائز مػػف اجمهػػا تطبيػػؽ العقوبػػات البديمػػة وفػػي الفػػرع الكالػػث واالئيػػر نتنػػاوؿ الجريمػػة ا

  :تئصص القاضي الجنائي وكما يمي
 المجرم الجائز تطبيق العقوبات البديمة عميه :الفرع االول

فػػػػػاف ، لمػػػػػا كػػػػػاف ال ػػػػػرض االساسػػػػػي لمعقوبػػػػػات البديمػػػػػة هػػػػػو التاهيػػػػػؿ واالصػػػػػ ح 
بؿ ، ضاء عم  مجرد النطؽ بالعقوبات البديمةالمصمحة تقتضي باف التقتصر وظيفة الق

. وهنا يكور التسػاؤؿ عػف (1) ائتيار المجـر الجائز تطبيقها عميهإل   تمتد سمطة القضاء
ذهػػب ، المعيػػار الػػذي يهتػػدي بػػه القاضػػي فػػي تقريػػر ايقػػاع العقوبػػة البديمػػة عمػػ  المػػتهـ

د بمرتكبػػػػي معيػػػار ذي اتجػػػاهيف: االوؿ موضػػػػوعي يتحػػػدإلػػػػ   الػػػبعض فػػػي تحديػػػػد ذلػػػؾ
والكػػػػاني عئصػػػي يتحػػػػدد بمػػػدى اسػػػػتعداد المػػػتهـ ل سػػػػتفادة مػػػػف ، الجػػػرائـ ايػػػػر العمديػػػة

مػػػػػدة تنفيػػػػذ العقوبػػػػػة  ومػػػػػدى الئطػػػػورة التػػػػػي تمحػػػػؽ بػػػػػالمجتمع ئػػػػ ؿ، العقوبػػػػات البديمػػػػة
 . (2)البديمة

باف عم  القاضي قبؿ الحكـ بالبدائؿ ، ونحف بدورنا نقترح في تحديد هذا المعيار 
هػؿ  ؟هؿ تكعؼ حالة المتهـ عف ئطورة اجراميػة، يجيب عف االسئمة االتيةالعقابية اف 

االيػػػػداع فػػػػي المؤسسػػػػة العقابيػػػػة سػػػػوؼ يسػػػػاعدو عمػػػػ  االصػػػػ ح والتقػػػػويـ اـ يسػػػػبب لػػػػه 
                                                           

، داس انضمبفخ انمبََٕٛخ، انؼمٕثخ انغبنجخ نهؾشٚخ لظٛشح انًذح ٔثذائهٓب، َشأد اؽًذ َظٛف انؾذٚضٙ (1)

 . 38ص، 1811، ثغذاد

داس ، انضبَٛخ انطجؼخ، انؼمٕثبد انغبنجخ نهؾشٚخ انمظٛشح انًذح ٔثذائهٓب، د. اًٍٚ سيضبٌ انضُٚٙ (2)

  ٔيب ثؼذْب . 414ص، 2115، انمبْشح، انُٓضخ انؼشثٛخ
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هؿ بمػ  ؟الضرر؟ هؿ تعد البدائؿ العقابية ئير وسيمة لتفادي مساوئ المؤسسات العقابية
عميػػػه ناضػػػجا عقميػػػا وعاطفيػػػا يجعمػػػه اهػػػ  المػػتهـ الػػػذي سػػػيتقرر تطبيػػػؽ العقوبػػػة البديمػػػة 

 ؟هػػؿ يسػػوغ موقػػؼ المػػتهـ تجػػاو المجتمػػع تطبيػػؽ البػػديؿ عميػػه، ؟ل نتفػػاع بالعقوبػػة البديمػػة
هػػػؿ هنػػػاؾ نتػػػائ  ايجابيػػػة سػػػتتحقؽ لممجتمػػػع عمػػػ  المػػػدى البعيػػػد اذا مػػػا طبقػػػت العقوبػػػة 

و الظػروؼ يعػد هػؿ سػيفهـ المػتهـ اف تطبيػؽ العقوبػة البديمػة فػي هػذ ؟البديمة عم  المػتهـ
هؿ تتوفر لممتهـ ظروؼ اجتماعية كبيػت م ئػـ ومكانػة ماليػة كافيػة  ؟تسامحا ورحمة به

وما هي ، المجتمعإل   عند تطبيؽ العقوبة البديمة عميه لتوفر له فرصة التقدـ في العودة
 . ؟الئطوة التي وضعها المتهـ لنفسه في المستقبؿ

ي قػدرا كبيػرا مػف المػروءة عنػد تحديػد يتضح مف هػذو التسػاؤالت انهػا تتػيح لمقاضػ 
الحقػائؽ إلػ   العقوبة البديمة الم ئمة لعئصية المتهـ في حدود سمطته التقديريػة اسػتنادا

التػػي تكعػػػؼ عنهػػا دراسػػػة عئصػػية المػػػتهـ ومػػا يسػػػتنتجه مػػف التجػػػارب العمميػػة السػػػابقة 
 .(1) لبديمة عميهومدى االيجابية والنجاح الذي يمكف اف يتحقؽ في حالة الحكـ بالعقوبة ا

، فاالصؿ اف يمنح القاضي سمطة تامة عند اصدار الحكـ بالبدائؿ عمػ  المػتهـ  
واف ال يعتمػػػد عمػػػ  معػػػايير محػػػدود او جامػػػدة عنػػػد ائتيػػػار االعػػػئاص المناسػػػبيف لهػػػذو 

ويتعيف عمػ  القاضػي اف يقػدر مػدى ئطػورة المػتهـ واحتمػاالت التاهيػؿ ، البدائؿ العقابية
اال اف بعػػض ، تحقيقهػػا ومػػدى اسػػتعدادو ل سػػتفادة مػػف العقوبػػة البديمػػة إلػػ  لديػػه والسػػبيؿ

التعريعات الجنائية وضعت ضوابط تعريعية مسبقة عمػ  سػمطة القاضػي افترضػت عنػد 
وهنػػػاؾ بعػػػض التعػػػريعات ، اليقػػػاع العقوبػػػة البديمػػػة عميػػػه توافرهػػػا عػػػدـ صػػػ حية المػػػتهـ

اال عمػػ  االحػػداث مكػػؿ قػػانوف االحػػداث الجنائيػػة التػػي ال تسػػمح بتطبيػػؽ البػػدائؿ العقابيػػة 
وذلؾ عم  اسػاس اف البػدائؿ التػت ئـ اال ، الفرنسية والقانوف اليوناني والقانوف الهولندي 

العنايػػة والمزيػػد مػػف الجهػػد التربػػوي والمعاممػػة إلػػ   مػػع الجػػانحيف االحػػداث النهػػـ بحاجػػة
ؿ العقابيػة عمػ  االحػداث بينما نجد تعريعات جنائية ائرى تجيز تطبيؽ البدائ، التقويمية

                                                           

، 1883، انمبْشح، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، انطجؼخ انضبَٛخ، ػهى انؼمبة، د. يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ( 1)

  . 518ص
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وهػذا ينسػجـ مػع توجهػات السياسػة العقابيػة ، (1)والبال يف معا مكؿ قانوف الجزاء الكويتي 
كما اعترطت بعض التعػريعات ، (2)الحديكة في عدـ قصر البدائؿ عم  االحداث وحدهـ

 الجنائيػػة فػػي المجػػـر الجػػائز تطبيػػؽ البػػدائؿ عميػػه اف ال يكػػوف قػػد سػػبؽ الحكػػـ عميػػه بػػاي
اف البػدائؿ هػي فػي االصػؿ امتيػاز مقػرر الصػ ح إلػ   وسبب هػذا العػرط يعػود، عقوبة

بعػػض طوائػػؼ المجػػرميف الوؿ مػػرة وذلػػؾ البعػػادهـ عػػف مسػػاوئ العقوبػػة السػػالبة لمحريػػة 
وممػػا تقػػدـ فػػاف ، (3) قصػػيرة المػػدة وتعػػجيعهـ عمػػ  تقػػويـ انفسػػهـ وعػػدـ عػػودتهـ ل جػػراـ

معاونػػػػة القاضػػػػي فػػػػي اسػػػػتعماؿ سػػػػمطته التقديريػػػػة ال ايػػػػة مػػػػف الضػػػػوابط التعػػػػريعية هػػػػي 
  .( 4) لكي ال يسيء استعمالها فيمنح هذو الفرصة لمف اليكوف جديرا بها واالحتياط

ويتضػػح ممػػا سػػبؽ اف تفػػادي اسػػاءة اسػػتعماؿ القاضػػي لسػػمطته فػػي تقػػدير البػػديؿ  
ي كافػػة المناسػػب يتحقػػؽ بالزامػػه بدراسػػة حالػػة المػػتهـ العئصػػية دراسػػة دقيقػػة مػػف النػػواح
وقابميتػػػػه ، فضػػػػ  عػػػػف تقػػػػدير درجػػػػة الئطػػػػورة االجراميػػػػة وعمقهػػػػا عنػػػػد المحكػػػػوـ عميػػػػه

كمػػػا اف التػػػزاـ القاضػػػي ، ل صػػػ ح والتاهيػػػؿ واالسػػػتفادة مػػػف هػػػذو الفرصػػػة الممنوحػػػة لػػػه
بتسبيب حكمه يعد ضمانا كافيا لمراعاة مدى استحقاؽ المحكوـ عميه مف عدمه لتطبيػؽ 

  البديؿ بحقه .
 الجريمة الجائز من اجمها تطبيق العقوبات البديمة  :يالفرع الثان

أف اي تحديػػد لتطبيػػؽ البػػدائؿ بربطهػػا نوعيػػا بجػػرائـ معينػػة يتنػػاف  فػػي الواقػػع مػػع  
اذ هػػي ليسػػت نظامػػا لمتئفيػػؼ يتصػػؿ بجسػػامة ، طبيعتهػػا وال ايػػة التػػي وجػػدت مػػف اجمهػػا

ويجػوز ، نػة مػف الجسػامةويمتنع تطبيقهػا اذا بم ػت الجريمػة درجػة معي، الجريمة المرتكبة
بػػؿ هػػي فػػي حقيقػػة االمػػر ، تطبيقهػػا اذا نزلػػت الجريمػػة تحػػت درجػػة معينػػة مػػف االهميػػة

                                                           

 . 1861نغُخ  16( يٍ لبٌَٕ انغضاء انكٕٚزٙ سلى 18( ُٚظش انًبدح )1)

، دساعخ يمبسَخ، نمبََٕٛخ نغهطخ انمبضٙ انغُبئٙ فٙ رمذٚش انؼمٕثخانؾذٔد ا، د. اكشو َشبد اثشاْٛى (2)

 . 28ص، 1865، انمبْشح، داس يطبثغ انشؼت

، داس انًؼبسف، انطجؼخ انشاثؼخ، االؽكبو انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد، انغؼٛذ يظطفٗ انغؼٛذ (3)

  . 868ص، 1862، يظش

  . 156ص، كيظذس عبث، االخزجبس انمضبئٙ، د. اؽًذ فزؾٙ عشٔس( 4)
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 فرصػػة ال تمػػنح اال لمػػف يكبػػت جدارتػػه واسػػتعدادو ل سػػتفادة منهػػا باصػػ ح نفسػػه والعػػودة
 . (1)المجتمع مواطنا صالحاإل  

عػػؾ فيهػػا ئطػػورة عمػػ  واذا كانػػت جسػػامة الجريمػػة المرتكبػػة تعػػد امػػارة قانونيػػة ال 
واف هػذا االسػتنتاج لػيس حاسػما مػا لػـ تػدعـ وتؤكػد ، المتهـ وعدـ جدارتػه لتطبيقهػا عميػه

التػػػي يمػػػـز أف يضػػػعها ، هػػػذو الئطػػػورة عػػػف طريػػػؽ بعػػػض االعتبػػػارات والقػػػرائف االئػػػرى
مكػػػؿ فحػػػص ائػػػ ؽ المجػػػـر وطبائعػػػه ومعرفػػػة البواعػػػث ، القاضػػػي محػػػؿ اعتبػػػارو ايضػػػا

وفحػػػص ماضػػػي المجػػػـر ومعرفػػػة سػػػوابقه وظػػػروؼ ، وراء الجريمػػػةالحقيقيػػػة التػػػي تكمػػػف 
كػػػذلؾ تقػػػدير سػػػموؾ المجػػػـر مػػػف لحظػػػة ارتكابػػػه ، حياتػػػه الفرديػػػة والعائميػػػة واالجتماعيػػػة

وبقػػدر اتفػػاؽ هػػذو االعتبػػارات التػػي يسػػت مها القاضػػي ، الجريمػػة حتػػ  سػػاعة الحكػػـ عميػػه
مف جسامة الجريمة يقدر القاضػي والتي تدئؿ في اعتبارو مع القرينة القانونية المستفادة 

 .(2) بديمة لها الجزاء الجنائي في صورة عقوبة او عقوبة

وعم  هذا االساس يتعيف أف يكوف تطبيػؽ البػدائؿ بعيػدا عػف ايػة معػايير قانونيػة  
ولكػػف بعػػض القػػوانيف وضػػعت معيػػػارا قانونيػػا الئتيػػار الجريمػػة الجػػائز تطبيػػػؽ ، ئاصػػة

االوؿ يمػػػنح القاضػػػي الجنػػػائي سػػػمطة تطبيػػػؽ  :جػػػاهيفالبػػػدائؿ عميهػػػا وهػػػي قػػػد سػػػمكت ات
والكاني يئوؿ القاضي تطبيػؽ ، البدائؿ عم  الجرائـ التي ال تزيد عقوبتها عم  حد معيف

وهناؾ بعض القػوانيف التػي ائػذت ، البدائؿ عم  معظـ الجرائـ باستكناء الجرائـ الجسيمة
قاضي مكؿ قوانيف بعض الواليات توسيع السمطة التقديرية لمإل   باالتجاو االوؿ اي تميؿ

 فتسػمح لمقاضػي بوقػؼ النطػؽ بالعقوبػة فػي الجػرائـ التػي تػؤدي عػادة، المتحدة االمريكيػة
وحػػػدد قػػػانوف االجػػػراءات ، توقيػػػع عقوبػػػة الحػػػبس لمػػػدة ال تزيػػػد عمػػػ  ععػػػر سػػػنواتإلػػػ  

الفرنسػػي الجػػرائـ التػػي يجػػوز مػػف اجمهػػا الوضػػع تحػػت االئتبػػار بػػالجرائـ المعاقػػب عميهػػا 
، وهي الجرائـ التي تكوف عقوبتها الحبس لمدة ال تزيد عم  ئمس سنوات، عقوبة معينةب

حيػػث ال يجػػوز أف يطبػػؽ عميهػػػا ، ومعنػػ  هػػذا انػػه اسػػتكن  الجػػرائـ السياسػػية والعسػػكرية
                                                           

  . 581ص، يظذس عبثك، ػهى انؼمبة، د. يؾًٕد َغٛت ؽغُٙ( 1)

انطجؼخ ، دساعخ ربْٛهٛخ يمبسَخ َظشٚب ٔػًهٛب، انُظشٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ انغُبئٙ، د. سيغٛظ ثُٓبو (2)

 .  315ص، 1881، االعكُذسٚخ، يُشبح انًؼبسف، انضبنضخ
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، وتائذ باالتجاو الكاني االبية القوانيف الجنائية، (1)االئتبار القضائي بدي  لسمب الحرية
اط ؽ سمطة القاضي في تحديد الجػرائـ التػي يجػوز الحكػـ إل   انيفحيث تميؿ هذو القو 

مكػػػػؿ جػػػػرائـ الئيانػػػػة العظمػػػػ  والقتػػػػؿ  بهػػػػا بالبػػػػدائؿ باسػػػػتكناء بعػػػػض الجػػػػرائـ الجسػػػػيمة
كمػػػا يائػػػذ بهػػػذا االتجػػػاو قػػػانوف العدالػػػة ، واالاتصػػػاب وحػػػرؽ الممتمكػػػات وسػػػرقة المنػػػازؿ

الجػػرائـ مػػا عػػدا المعاقػػب عميهػػا  االنكميػػزي الػػذي يجيػػز وقػػؼ النطػػؽ بالعقوبػػة فػػي جميػػع
 وهي االعداـ والحبس المؤبد سواء كاف مرتكب الجريمػة حػدكا أـ بال ػا، بالعقوبات الكابتة

وبنػػاًء عمػػ  ذلػػؾ ينب ػػي القػػوؿ أف اطػػ ؽ سػػمطة القاضػػي فػػي تطبيػػؽ البػػدائؿ عمػػ  ، (2)
اقػػػػع حيػػػػث أف و ، واف اسػػػػتكنيت منهػػػػا الجػػػػرائـ الجسػػػػيمة، جميػػػػع الجػػػػرائـ ال يمكػػػػف قبولػػػػه

وظروؼ مجتمعنا يتطمب مراعاة الردع العػاـ وعػدـ اهمػاؿ هػذو االعتبػارات عمػ  حسػاب 
الػػردع الئػػاص الػػذي يتمكػػؿ بمعاممػػة المحكػػـو عميػػه المعاممػػة التػػي تسػػتوجبها حالتػػه ب يػػة 

بػالراـ مػف تصػورنا أف جسػامة الجريمػػة ، اصػ حه والحيمولػة دوف ارتكػاب الجريمػة كانيػة
صػػمح دائمػػا لمكعػػؼ عػػف مػػدى وعمػػؽ الئطػػورة االجراميػػة فػػي ال يمكػػف أف تعػػد معيػػارا ي

واالفضػػػؿ أف يائػػػذ المعػػػروع الجديػػػد لقػػػانوف العقوبػػػات بػػػالمزج بػػػيف االتجػػػاهيف ، الجػػػاني
وذلػػؾ بقصػػر تطبيػػؽ البػػدائؿ ، السػػابقيف فػػي تحديػػد الجريمػػة الجػػائز تطبيػػؽ البػػدائؿ عميهػػا

وف الحػػػبس هػػػو العقوبػػػة ويسػػػتوي أف يكػػػ، عمػػػ  الجػػػرائـ التػػػي يجػػػوز فيهػػػا الحكػػػـ بػػػالحبس
مػع ، او الظػروؼ القضػائية المئففػة، او بعد تطبيؽ االعذار القانونيػة المئففػة، االصمية

وهػػذا ينسػػجـ مػػع ، اسػػتكناء بعػػض الجػػرائـ الجسػػيمة التػػي ال يجػػوز تطبيػػؽ البػػدائؿ عميهػػا
 اسس ومنطمقات السياسة العقابية الحديكة . 

 تخصص القاضي الجنائي :الفرع الثالث

موضػػوع تئصػػص القاضػػي الجنػػائي احػػد االمػػور المهمػػة التػػي تعػػ ؿ كػػؿ  يمكػػؿ 
وذلػػؾ باتئػػاذ ، الػػنظـ القانونيػػة الحريصػػة عمػػ  تطبيػػؽ مبػػادئ السياسػػة الجنائيػػة الحديكػػة

واف يبتعػػد عػػف رد الفعػػؿ العقػػابي ، موقػػؼ جديػػد تجػػاو الجػػاني يتسػػـ بالواقعيػػة االجتماعيػػة

                                                           

 . 211ص، عبثكيظذس ، االخزجبس انمضبئٙ، ( د. اؽًذ فزؾٙ عشٔس1)

  . 151ص، يظذس عبثك، رًٛى طبْش اؽًذ انغبدس (2)
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وال عػػؾ أف اوؿ ئطػػوة فػػي رسػػالة القضػػاء  ،الػػذي اتسػػمت بػػه السياسػػة الجنائيػػة التقميديػػة
ويتمكػؿ فػي هػذو الئطػوة ، الجنائي بوجه عاـ هي التكبيػت مػف بػراءة البػرئ وادانػة المجػـر

مهمػػة القضػػاء الجنػػائي التقميػػدي الػػذي تنتهػػي مهمتػػه فػػي القضػػية نهائيػػا بمجػػرد اصػػدار 
مجػرد كػػائف الجػاني عمػ  انػه إلػ   وفػي حالػة كبػوت االدانػة حيػػث ينظػر، الحكػـ بالعقوبػة

لكػػف التفكيػػر العممػػي فػػي ظػػاهرة االجػػراـ واسػػاليب ، (1) حػػي يئضػػع لتطبيػػؽ صػػي  جػػاهزة
وظيفػػػة إلػػػ   مكافحتهػػػا قػػػد ايػػػرت مهمػػػة القضػػػاء الجنػػػائي وحولتهػػػا مػػػف وظيفػػػة ائ قيػػػة

اجتماعيػػػة يعػػػارؾ بهػػػا القاضػػػي الجنػػػائي فػػػي سياسػػػة االصػػػ ح االجتمػػػاعي عػػػف طريػػػؽ 
رت عميه السياسة الجنائية الحديكة مف توجيه الجزاء نحو ونظرا لما استق، التفريد العقابي

اص ح الجاني برزت اهمية تئصص القاضي الجنائي وكاف اوؿ مػف بػدأ بالتنبيػه عمػ  
إلػػ   اجسػػتاذ )انريكػػوفري( الػػذي دعػػا السػػيماذلػػؾ انصػػار المدرسػػة الوضػػعية االيطاليػػة و 

نوف الجنػػائي والعمػػـو ضػػرورة تئصػػص قضػػاة ل مػػور الجنائيػػة يتعمقػػوف فػػي دراسػػة القػػا
، المتصػػمة بهػػا كالطػػب العػػرعي وعمػػـ الػػنفس القضػػائي وعمػػـ االجتمػػاع واالجػػراـ والعقػػاب

الف القاضي يكػوف ، وبذلؾ يكوف التئصص مؤكرا تاكيرا كبيرا عم  س مة تقدير العقوبة
وتئصػػػص ، (2) حكمػػػه عمػػػ  االمػػػور وتحديػػػدو لممسػػػوؤلية اعمػػػؽ واككػػػر جػػػدوى لممجتمػػػع

ي يعنػػػي اسػػػتق له بنظػػػر كافػػػة المسػػػائؿ الجنائيػػػة دوف المسػػػائؿ المدنيػػػة القاضػػػي الجنػػػائ
قانونيػػػػا جنائيػػػػا مػػػػع تزويػػػػدو بقػػػػدر كػػػػافي مػػػػف المعرفػػػػة بػػػػالعمـو الجنائيػػػػة  وتاهيمػػػػه تػػػػاهي 

االجتماعية التي تمكنه مف فهـ بواعث السموؾ االجرامي والمعاركة االيجابية في عممية 
وتعطيػه القػدرة ، جزاء المناسب لعئصية المذنبالتلهيؿ االجتماعي عف طريؽ ائتيار ال

ولـ يعد موضوع تئصص القاضي الجنائي في ، (3) عم  تفهـ تقارير الئبراء ومناقعتهـ
 بػػؿ وجػػد طريقػػه، وجػػداف رجػػاؿ عمػػـ العقػػاب وفػػي مناقعػػات المػػؤتمرات والحمقػػات الدوليػػة

جنػائي الفرنسػي نجػد ففػي النظػاـ ال، التنفيذ العممي في ككير مػف التعػريعات الجنائيػةإل  

                                                           

، رخطٛظ انغٛبعخ انغُبئٛخ فٙ َطبق انٕظٛفخ االعزًبػٛخ فٙ انذٔل انؼشثٛخ، د. ػهٙ اؽًذ ساشذ (1)

 . 28ص، 1886، ثغذاد، يُشٕساد انًكزت انؼشثٙ نًكبفؾخ انغشًٚخ

، 1888، انمبْشح، داس انفكش انؼشثٙ، ٛخانطجؼخ انضبَ، يجبدئ ػهى االعشاو، ( د. سٔؤف ػجٛذ2)

 . 421ص

 . 428ص، ( انًظذس َفغ3ّ)
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أف المعرع الفرنسي قد ائػذ بتئصػص القاضػي الجنػائي ويقصػر بعػض التعػريعات مكػؿ 
االردف والبحػػريف التئصػػص عمػػ  قضػػاة اجحػػداث فقػػط وذلػػؾ بوصػػفه نوعػػا ئاصػػا مػػف 

أسػاليب تئتمػؼ عػف إلػ   القضاء ويعال  فئة معينة مف الجانحيف الذيف تحتاج معػاممتهـ
امػػا بالنسػػبة لمعػػراؽ فػ  يوجػػد نػػص كمبػػدأ عػػاـ يقضػػي بوجػػوب  ،أسػاليب معاممػػة البػػال يف

تئصص القاضي الجنائي ولكػف مػع ذلػؾ قبػؿ فكػرة التئصػص جزئيػا عنػد وضػع قػانوف 
حيث اوجب محاكمة الحدث اماـ حاكـ لػه ئبػرة عمميػة ودراسػة نظريػة ، اجحداث المم ي

جحداث الحػالي رقػـ اما في قانوف رعاية ا، (1)في جنوح اجحداث وبحضور هيئة التحكيـ
( 54فقػػػد قبػػػؿ تئصػػػص القاضػػػي الجنػػػائي حيػػػث نػػػص فػػػي المػػػادة ) 1983( لسػػػنة 76)

عمػػػػ  محاكمػػػػة الحػػػػدث امػػػػاـ قاضػػػػي الصػػػػنؼ الكالػػػػث فػػػػي االقػػػػؿ وعضػػػػويف مػػػػف بػػػػيف 
المئتصيف بالعموـ الجنائية او العمـو االئرى ذات الصمة بعوؤف اجحداث ولهـ ئبرة ال 

اد قاضي متئصص وذي كفاءة تمكنه مف القياـ وفي سبيؿ اعد، تقؿ عف ئمس سنوات
بهػذو المهمػة البػػد مػف اعطائػه سػػمطة تقديريػة واسػعة الصػػدار االحكػاـ وتحديػد العقوبػػات 
وائتيػػار البػػدائؿ لمت مػػب عمػػ  جمػػود النصػػوص الجنائيػػة مػػف جهػػة وتطبيقػػا لمبػػدأ تفريػػد 

 . (2)العقاب مف جهة ائرى 

المػػػدة وفعػػػمها فػػػي تحقيػػػؽ اهػػػداؼ وعمػػػ  ضػػػوء النظػػػرة الجديػػػدة لمعقوبػػػة قصػػػيرة  
نػػػرى أف زيػػػادة النعػػػاط االجرامػػػي فػػػي الوقػػػت الحاضػػػر ومػػػا طػػػرأ عمػػػ  العمػػػـو ، العقوبػػػة

النػه يعطػي لمقاضػي المعرفػة ، ترجيح االئذ بهذا المبدأإل   الجنائية مف تطورات يدعوف
، ـالضرورية بالمجرميف وتقاليدهـ ووسائمهـ والم بسات والظروؼ المحيطػة بهػو  الواسعة

ال سيما أف القضاء الجنائي ينصب عمػ  الفصػؿ  مما يمكنه مف ائتيار الجزاء المناسب
فضػ  عػف ، في صميـ ما يؤكر عم  الع قات االنسانية ومػا يعػوبها مػف نعػاط اجرامػي

                                                           

نغُخ  64ٌ ْٛئخ انزؾكٛى ثًٕعت انًبدح االٔنٗ انفمشح انزبعؼخ يٍ لبٌَٕ االؽذاس انؼشالٙ سلى ئ (1)

ْٛئخ يٍ انًٕظفٍٛ انًخزظٍٛ فٙ ػهى انزشثٛخ أ ػهى انُفظ انغُبئٙ ) انًهغٙ ٚمظذ ثٓب 1882

انؼذل يٍ انشعبل ٔانُغبء أ كهًٛٓب ٚشزشكٌٕ فٙ عهغخ يؾكًخ األؽذاس ٔال رُؼمذ ٚؼُٛٓى ٔصٚش 

  .( انًؾكًخ اال ثؾضٕسْى ٔٚغت أٌ ال ٚمم ػذدْى ػٍ اصٍُٛ

ثذائم انؼمٕثخ لظٛشح االيذ ٔانفشص انًزبؽخ نهمبضٙ انغُبئٙ نهزفشٚذ انمضبئٙ ، د. ٔاصجخ انغؼذ٘( 2)

انغُخ ، انؼذد االٔل، يغهخ انجؾٕس االعزًبػٛخ ٔانغُبئٛخ، ثؾش يُشٕس، فٙ ضٕء انجذائم انًمذيخ

  . 111ص، 1816، ثغذاد، انضبنضخ ػششح
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ممػػػا ، أف معظػػػـ مػػػا يقضػػػي بػػػه القاضػػػي الجنػػػائي مػػػف احكػػػاـ يػػػؤكر عمػػػ  حريػػػة االنسػػػاف
التػػػػروي والمعرفػػػػة المتئصصػػػػة عنػػػػد اصػػػػدار تمػػػػؾ يتطمػػػػب المزيػػػػد مػػػػف العنايػػػػة والئبػػػػرة و 

 .االحكاـ وهذا ال يتحقؽ اال بتحقؽ االهتماـ بالعمـو والدراسات الجنائية 

 املبحج الثاني
 معيار تطبيق العقىبات البديلة وصىرها

ومف اجؿ اتاحة الفرصػة لمقاضػي ، بما أف قانوف العقوبات محكوـ بمبدأ العرعية 
جػػػب الػػػنص عمػػػ  جممػػػة مػػػف العقوبػػػات البديمػػػة لكػػػي يتسػػػن  بتطبيػػػؽ العقوبػػػات البديمػػػة ي

لمقاضي فرض العقوبة التي تتناسب مع الجريمة المرتكبة وكذلؾ مػع الئطػورة االجراميػة 
وال يئفػػ  عمينػػا جميعػػا بػػاف قػػانوف العقوبػػات النافػػذ حاليػػا هػػو قػػانوف العقوبػػات ، لمجػػاني

 عمػػػػ  عقوبػػػػة االعػػػػداـ ( وتعدي تػػػػه لػػػػـ يػػػػنص اال1969( لسػػػػنة )111العراقػػػػي المػػػػرقـ )
التػػػدابير االحترازيػػػة والعقوبػػػات التبعيػػػة إلػػػ   والعقوبػػػات السػػػالبة لمحريػػػة وال رامػػػة اضػػػافة

وجػػػدير بالػػػذكر أف قػػػانوف العقوبػػػات العراقػػػي قػػػد اجػػػاز ابػػػداؿ ال رامػػػة بعقوبػػػة ، والتكميميػػػة
قػؼ ويجب أف ال يكيػر هػذا المو ، الحبس عند عدـ تمكف المحكوـ عميه دفع مبم  ال رامة

ككيػػػر مػػػف ال رابػػػة الف قػػػانوف العقوبػػػات العراقػػػي يعػػػد مػػػف القػػػوانيف التقميديػػػة الػػػذي يقػػػدر 
وبعػد تطػور مفهػـو ، جسامة الجريمة ب ض النظر عف عئص الجػانيإل   العقوبة نسبةً 

السياسػػة الجنائيػػة فػػي الوقػػت الحاضػػر قػػد حػػاف الوقػػت لمراجعػػة قػػانوف العقوبػػات مراجعػػة 
نوف جديػػد يتضػػمف العقوبػػات البديمػػة ونقتػػرح جممػػة منهػػا جذريػػة والعمػػؿ عمػػ  اصػػدار قػػا

نعتقد امكانية تطبيقها وجدواها في تحقيؽ اهػداؼ العقوبػة ومصػمحة المجتمػع فػي الػدفاع 
نتنػاوؿ فػي المطمػب ، ك كػة مطالػبإلػ   تقسيـ هذا المبحػثإل   ولذلؾ ارتاينا، عف نفسه

ي بحكنػػا فػػي صػػور وتطبيقػػات االوؿ معيػػار تطبيػػؽ العقوبػػات البديمػػة وفػػي المطمػػب الكػػان
العقوبػػات البديمػػة وفػػي المطمػػب الكالػػث واالئيػػر تناولنػػا االتجاهػػات الحديكػػة فػػي العقوبػػات 

  :وكما يمي، البديمة
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 املطلب االول
 معيار تطبيق العقىبات البديلة 

مػػف المسػػتمزمات الضػػرورية لتطبيػػؽ العقوبػػات البديمػػة هػػي ضػػرورة تحديػػد معيػػار  
ومػػف البػػديهي أف ، ات ويجػػب أف يكػػوف معيػػارا عمميػػا قػػاب  لمتطبيػػؽ الئتيػػار هػػذو العقوبػػ

ئػػػرؽ القاعػػػدة القانونيػػػة الجنائيػػػة الموضػػػوعية يعػػػكؿ واقعػػػة لهػػػا قطبػػػيف اولهػػػا موضػػػوع 
اي الفعػػؿ او االفعػػاؿ الماديػػة كمػػا رسػػمها النمػػوذج القػػانوني ( الجريمػػة) القاعػػدة القانونيػػة

ئص القػػائـ بئػػرؽ هػػذو القاعػػدة القانونيػػة واالئػػر هػػو مرتكػػب الجريمػػة او العػػ، لمجريمػػة
ولكي نحدد المعيار االفضؿ لتطبيؽ العقوبات البديمػة يجػب أف نائػذ بنظػر ، (1)الجنائية 

الف العقوبػػات البديمػػة ال ، االعتبػػار االفعػػاؿ الماديػػة الموضػػوعية لمجريمػػة وكػػذلؾ المجػػـر
يكػػة أف لمئطػػورة ومػػف مسػػممات السياسػػة الجنائيػػة الحد، تصػػمح لكػػؿ مجػػـر ولكػػؿ جريمػػة

وعميه فاف الئطورة ، االجرامية دور كبير في تحديد الجزاء الجنائي مف حيث النوع والكـ
  االجرامية يجب أف تمعب دورا في تطبيؽ العقوبات البديمة ايضا .

والئطورة االجرامية هػي حالػة نفسػية تتكػوف لػدى العػئص نتيجػة عوامػؿ دائميػة  
ومف هذا التعريؼ يتبيف لنا ، (2)ب جريمة في المستقبؿ وئارجية تجعمه أككر مي  الرتكا

بػػاف الئطػػورة االجراميػػة هػػي حالػػة نفسػػية يعيعػػها العػػئص تجعػػؿ ارتكػػاب الجريمػػة امػػرا 
ولكػػػػػف القاضػػػػػي ال يسػػػػػتطيع الػػػػػتكهف بنػػػػػوع الجريمػػػػػة او وقػػػػػت وقوعهػػػػػا وعػػػػػدـ ، محػػػػػتم 

عمػػ  درجػػات فػػي والئطػػورة االجراميػػة قابمػػة لموجػػود ، االسػػتطاعة هػػذو ال ينكػػر وجودهػػا
لحظات السموؾ ولػو ت يػرت درجتهػا صػعودا وهبوطػا ويعتمػد درجػات الئطػورة االجراميػة 

ويجب أف يتػاح لمقاضػي سػمطة واسػعة ، (3)عم  درجات التيسير مقارنة بعوامؿ الحيمولة 
وقػد يقػـو القاضػي بنفسػه بهػذو ، لتقييـ ووزف الئطورة االجراميػة عنػد التكبػت مػف الجريمػة

                                                           

، 1811، ثغذاد، داس انشعبنخ نهطجبػخ، انطجؼخ االٔنٗ، انخطٕسح االعشايٛخ، د. يؾًذ شالل ؽجٛت( 1)

  . 31ص

  . 65ص64ص، يظذس عبثك، د. ثششٖ سضب ساضٙ عؼذ (2)

، 1886، االعكُذسٚخ، يُشبح انًؼبسف، ٚخ انزغشٚى فٙ انمبٌَٕ انغُبئَٙظش، د. سيغٛظ ثُٓبو( 3)

  . 243ص
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فمنها ، ستعانة بالئبراء وذلؾ لتعئيص العوامؿ المكونة لمئطورة االجراميةالمهمة او اال
فقػػػػد يكػػػػوف ، تكػػػػويف العػػػػئص البػػػػايولوجي او النفسػػػػي او تكوينػػػػه العقمػػػػيإلػػػػ   مػػػػا يعػػػػود

، ارتكػاب الجريمػةإلػ   العئص مصابا بعاهة ئمقيػة او نفسػية او عقميػة تػدفع بالعػئص
لئارجية او المحيط الذي يعيش فيه العػئص العوامؿ اإل   وقد ترجع الئطورة االجرامية

وعنػػػػد دراسػػػػة ، (1)كػػػػالظروؼ االسػػػػرية او االقتصػػػػادية او العوامػػػػؿ االجتماعيػػػػة االئػػػػرى 
إل   وتقييـ هذو العوامؿ المكونة لمئطورة االجرامية يتعرؼ القاضي عم  العوامؿ الدافعة

جراميػػػة كمػػػا يكػػػػوف العوامػػػؿ االئػػػػرى المكونػػػة لمئطػػػورة االإلػػػ   اضػػػافة، االجػػػراـ ابتػػػداءً 
بمقػػدورو االسػػتنتاج فيمػػا اذا كانػػت هػػذو الئطػػورة مػػا زالػػت معػػه وائتفػػت او طػػرأت عميهػػا 

وحينها عميه ائتيار الجزاء المناسب لمجاني لمواجهة الئطورة االجراميػة ، ت ييرات معينة
امػػا بئصػػوص العقوبػػات البديمػػة فنػػرى انهػػا مناسػػبة ل عػػئاص الػػذيف ، لمعػػئص المجػػـر

طػػػورة االجراميػػػة البسػػػيطة او المجػػػرميف الػػػذيف زالػػػت عػػػنهـ الئطػػػورة االجراميػػػة لػػػديهـ الئ
كمػػا أف ، بفعػؿ االجػراءات القانونيػػة التػي اتئػػذت بحقػه فػي مراحػػؿ الػدعوى رهبػػة او نػدما

مسػػالة تقيػػيـ الئطػػورة االجراميػػة يعػػزز مطمبنػػا بضػػرورة تئصػػص القاضػػي الجنػػائي اي 
اب وعمػػػ  درايػػػة بػػػالبحوث النفسػػػية والعقميػػػة يجػػػب أف يكػػػوف متعمقػػػا بعمػػػـ االجػػػراـ والعقػػػ

واالجتماعيػػػة لكػػػي يتسػػػن  لػػػه وزف الئطػػػورة االجراميػػػة وتحديػػػد درجتهػػػا ليفػػػرض الجػػػزاء 
  . (2)الجنائي المناسب 

امػا الجريمػة ووقائعهػا وكيفيػة ارتكابهػا يجػب أف تؤئػذ بنظػر االعتبػار ايضػا عنػد  
ة وظػػروؼ وكيفيػػة ارتكابهػػا تكعػػؼ وال عػػؾ فػػي أف نػػوع الجريمػػ، تطبيػػؽ العقوبػػات البديمػػة

كمػػا يجػػب ، فمرتكػػب الجنايػػة هػػو اعػػد ئطػػورة مػػف مرتكػػب المئالفػػة، عػػف ئطػػورة المجػػـر
أف ال يعامػػػؿ مرتكػػػب الجريمػػػة العمديػػػة معاممػػػة مرتكػػػب الجريمػػػة ايػػػر العمديػػػة ولػػػو أف 
قانوف العقوبات العراقي قد ميز بيف الجرائـ مف حيث جسامتها وحددت عقوبات متدرجة 

ولكػػػف هػػػؿ أف الجػػػرائـ كمهػػػا تصػػػمح الف تكػػػوف موضػػػوعا ، ايػػػات والجػػػنح والمئالفػػػاتلمجن
  ؟لمعقوبات البديمة

                                                           

 . 244ص، يظذس عبثك، د. سيغٛظ ثُٓبو (1)

 . 134ص، يظذس عبثك، ( د. يؾًذ شالل ؽجٛت2)
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واالجابػة هػي قطعػا بػالنفي الف هنػاؾ انػواع مػف الجػرائـ بال ػة الئطػورة عمينػػا أف  
نعاقػػػب مرتكبهػػػا بعقوبػػػة سػػػالبة لمحريػػػة وائضػػػاعه لبػػػرام  اصػػػ حية دائػػػؿ المؤسسػػػات 

إلػػ   نػػاؾ جػػرائـ ايػػر جسػػيمة وئطورتهػػا قميمػػة او آنيػػة ال تحتػػاجوفػػي المقابػػؿ ه، العقابيػػة
العقوبات البديمة فػي إل   فرض عقوبة سالبة لمحرية عم  مرتكبها وانما نستطيع أف نمجل

والمعيػػار الػػذي نقترحػػه هنػػا لتطبيػػؽ العقوبػػات البديمػػة هػػو أف تطبػػؽ هػػذو ، حالػػة ارتكابهػػا
ـ االجتماعيػػة او التقميديػػة وهػػي االفعػػاؿ فػػالجرائ، العقوبػػات عمػػ  نػػوع معػػيف مػػف الجػػرائـ

والتصرفات التي تنطوي بذاتها عم  العدواف وانتهاؾ القيـ االئ قية واالجتماعيػة الكابتػة 
وامكمػة هػذو الجػرائـ ، (1)والمحرمات التي يحرص المجتمع عمػ  صػيانتها والحفػاظ عميهػا 
عػػئاص وجػػرائـ االعتػػداء ككيػػرة كجػػرائـ العنػػؼ كالقتػػؿ العمػػد واالعتػػداء المتعمػػد عمػػ  اال

عمػػ  اجمػػواؿ وجػػرائـ االعتػػداء عمػػ  االعػػراض وايرهػػا مػػف الجػػرائـ العمديػػة المنصػػوص 
هذو الجرائـ طائفػة الجنايػات المنصػوص عميهػا إل   ونضيؼ، عميها في قانوف العقوبات

مكؿ هذو الجرائـ يجب أف ال ، في قانوف العقوبات لحماية نظاـ الدولة السياسي واالداري
وفي المقابؿ يجوز تطبيؽ العقوبات البديمة عم  الجرائـ ، ف ئاضعة لمعقوبات البديمةتكو 

القانونيػػػة او المسػػػتحدكة وهػػػي الجػػػرائـ التػػػي يئمقهػػػا المعػػػرع بقػػػوانيف جزائيػػػة ئاصػػػة او 
بنصػػػػوص فػػػػي قػػػػوانيف ائػػػػرى فػػػػي المجػػػػاالت التنظيميػػػػة لمعػػػػؤوف االقتصػػػػادية والماليػػػػة 

ائـ الصػػػحافة والنعػػػر والجػػػرائـ الكمركيػػػة والجػػػرائـ كجػػػر ، واالداريػػػة والصػػػحية وايػػػر ذلػػػؾ
 . (2)االقتصادية وجرائـ المرور واير ذلؾ 

 املطلب الثاني
 صىر وتطبيقات العقىبات البديلة 

ظهر في الفقه الجنائي اتجاو توفيقي بصدد العقوبات السالبة لمحرية ذات قصػيرة  
حػػػد المنػػػػاداة إلػػػ   يتجػػػػاوزوال ، متوسػػػطة الئطػػػورة االمػػػد التػػػي تتصػػػؿ بحػػػػاالت االجػػػراـ

وهػػو اتجػػاو يعمػؿ بقػػدر االمكػػاف ، وال يبقػػ  اسػػيرا لهػا فيقبمهػػا بحالهػػا دوف تعػديؿ، بال ائهػا
                                                           

يٍ يُشٕساد انًُظًخ انؼهًٛخ انذٔنٛخ نهذفبع ، رخطٛظ انغٛبعخ انغُئٛخ، د. يؾًذ ساشذ( 1)

  . 1ص، 1881، ثغذاد، االعزًبػٙ

  . 245ص، يظذس عبثك، َظبو انزغشٚى فٙ انمبٌَٕ انغُبئٙ، د. سيغٛظ ثُٓبو (2)
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لػػذلؾ ، عمػػ  التقميػػؿ مػػف مسػػاوئ العقوبػػات السػػالبة لمحريػػة والتئفيػػؼ مػػف اكارهػػا الضػػارة
قوبػػات اسػػتعماؿ العديػػد مػػف البػػدائؿ العقابيػػة التػػي تحػػؿ محػػؿ العإلػػ   ينػػادي هػػذا االتجػػاو

متػػ  ماكانػػت ظػػروؼ الجريمػػة وعئصػػية المجػػـر توجػػب ، السػػالبة لمحريػػة قصػػيرة االمػػد
واف رأت المحكمة أف هذا البديؿ اير مجدي في مواجهة حالة اجرامية معينة كاف ، ذلؾ

وهذو البػدائؿ تعػد ، (1)لها أف تقضي بالعقوبة السالبة لمحرية عم  الراـ مف قصر مدتها 
أف ، العقابية التفريدية المقػررة تعػريعيا لتكػوف فػي متنػاوؿ القضػاءمف قبيؿ نظـ المعاممة 

واف عػػاء قضػػ  بالعقوبػػة السػػالبة ايػػا ، عػػاء عمػػؿ بهػػا اذا اسػػتدعت ظػػروؼ الجريمػػة ذلػػؾ
إلػػ   سػػوؼ نعػػير، وهػػذو البػػدائؿ تظهػػر باعػػكاؿ واسػػاليب متنوعػػة ومئتمفػػة، كانػػت مػػدتها

  :البعض منها وكاالتي
  :نظام وقف التفيذأواًل:  

يعد هذا النظاـ مف اقدـ البدائؿ التي لجلت اليها التعػريعات لمتئفيػؼ مػف االكػار  
ويقصد بهذا النظاـ السماح لمقاضي باف يصػدر حكمػا ، (2)لمعقوبة السالبة لمحرية السمبية

وذلػػػؾ حػػػاؿ تػػػوافر ، بالعقوبػػػة مػػػع تضػػػميف هػػػذا الحكػػػـ امػػػرا بتعميػػػؽ تنفيػػػذها لمػػػدة معينػػػة
، (3)لجريمػػة وعئصػػية المجػػـر ومػػدة العقوبػػة المحكػػـو بهػػاظػػروؼ معينػػة مػػف حيػػث نػػوع ا

والحكمة مف هذا النظاـ تظهر بوضوح في حاالت االجراـ بالصدفة الناعئة عف ض وط 
وهػذا النػوع مػف ، ارتكػاب الجريمػةإلػ   بعض الظروؼ االجتماعية عم  العئص فتدفعػه
العػادة عػف ارادة  ظروؼ ئارجة فيإل   االجراـ ال ير متلصؿ في نفس مف يرتكبه يعود

ومف كػـ فػاف السياسػة العقابيػة الحديكػة توجػب منػع المحكػـو عميػه بعقوبػة سػالبة ، الجاني
لمحرية قصيرة المدة عػف جريمػة حػدكت لظػروؼ اجتماعيػة ئارجػة عػف ارادة الجػاني مػف 

ظهػػر هػػذا النظػػاـ الوؿ مػػرة فػػي  وقػػد، مئالطػػة ايػػرو مػػف المحكػػوميف عمػػيهـ فػػي السػػجف
                                                           

، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، انؾجظ لظٛش انًذح فٙ انزششٚغ انغُبئٙ انؾذٚش، ( د. ششٚف عٛذ كبيم1)

 . 18ص16ص، 1888، انمبْشح

انًشكض انمٕيٙ ، خ االٔنٗانطجؼ، انؼمٕثبد انغُبئٛخ فٙ ضٕء انفمّ ٔانمضبء، اٚٓبة ػجذانًطهت( 2)

 .  216ص، 2118، انمبْشح، نالطذاساد انمبََٕٛخ

انًكزجخ ، انًجبدئ انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد، عهطبٌ ػجبنمبدس انشبٔ٘ٔ د. ػهٙ ؽغٍٛ انخهف( 3)

  . 468ص، 1881، ثغذاد، انمبََٕٛخ
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 1891كـ تبناو المعرع الفرنسي بالقانوف الصادر في عاـ  1888ي عاـ القانوف البمجيك
التعػػريع المصػػري ابتػػداء مػػف قػػانوف العقوبػػات المصػػري الصػػادر فػػي عػػاـ إلػػ   كػػـ انتقػػؿ
وكػػذلؾ ظهػػر هػػذا النظػػاـ فػػي العػػراؽ فػػي قػػانوف العقوبػػات الب ػػدادي المم ػػي ، (1) 1994

لسػنة  111العقوبػات العراقػي النافػذ رقػـ وكذلؾ ائذ به قػانوف ، (69وتحديدًا في المادة )
ويكػػاد ال يوجػػد اليػػـو تعػػريع ، ( ومػػا بعػػدها144وتعدي تػػه وتحديػػدًا فػػي المػػادة ) 1969

  . عقابي معاصر ال يسمح بتمؾ الرئصة لمقاضي

 :االختبار القضائيثانيا: 

يقصػػد بالوضػػع تحػػت االئتبػػار وعػػدـ الحكػػـ عمػػ  المػػتهـ بعقوبػػة مػػا مػػع تقريػػر  
فػػػاذا مػػػرت تمػػػؾ المػػػدة واوفػػػ  ، معينػػػة تحػػػت اعػػػراؼ ورقابػػػة جهػػػات معينػػػة وضػػػعه مػػػدة

، كلف لـ يكف يعدالمحكوـ عميه بااللتزامات المفروضة عميه فاف الحكـ الصادر باالدانة 
امػػػا إذا ائػػػؿ المحكػػػـو عميػػػه بهػػػذا االلتػػػزاـ ئػػػ ؿ المػػػدة فانػػػه يتعػػػيف اسػػػتئناؼ اجػػػراءات 

فكاف نظاـ االئتبار القضائي يتضمف ايقاؼ ، (2)المحاكمة والحكـ عم  المتهـ بالعقوبة 
فتػػرة الحقػػة مػػع إلػػ   وارجػػاء النطػػؽ بػػالحكـ عنػػد حػػد معػػيف مؤقػػت ججػػراءات المحاكمػػة

عػػدد مػػف االلتزامػػات التػػي يمكػػف أف يترتػػب عمػػ  إلػػ   ائضػػاع المػػتهـ ئػػ ؿ تمػػؾ الفتػػرة
حمايػة  وهػو نظػاـ يحقػؽ الػدفاع عػف المجتمػع عػف طريػؽ، االئ ؿ بها أف تسػمب حريتػه

نوع مف المجرميف المنتقيف بتجنيبهـ دئوؿ السجف وتقديـ المساعدة االيجابيػة لهػـ تحػت 
ولقػػد نعػػل هػػذا النظػػاـ اوال فػػي الػػدوؿ ذات النظػػاـ االنكمػػو  ،(3)التوجيػػه واالعػػراؼ والرقابػػة 

بهػػػدؼ انقػػػاذ اجحػػػداث الجػػػانحيف مػػػف دئػػػوؿ  1829فطبػػػؽ فػػػي انكمتػػػرا عػػػاـ ، امريكػػػي
جريمة مئمة باالمف  وكاف يجوز لقاضي الصمح أف يمـز مف ارتكب، المؤسسات العقابية

تعهػػػدًا يمتػػػـز فيػػػه بػػػلحتراـ االمػػػف واف يسػػػمؾ سػػػموكًا حسػػػنًا مقابػػػؿ اطػػػ ؽ  العػػػاـ أف يكتػػػب
                                                           

، ػًبٌ، خ نهُشش ٔانزٕصٚغداس انضمبف، ششػ االؽكبو انؼبيخ فٙ لبٌَٕ انؼمٕثبد، د. كبيم انغؼٛذ( 1)

 .  838ص، 2112

داس انكزت ، االخزجبس انمضبئٙ فٙ انغٛبعخ انؼمبثٛخ انًؼبطشح، د. َضبل ٚبعٍٛ انؾبط ؽًٕ انؼجبد٘ (2)

 .  68ص، 2112، انمبْشح، انمبََٕٛخ

، انذاس انؼهًٛخ نهُشش ٔانزٕصٚغ، انطجؼخ االٔنٗ، دساعخ فٙ ػهًٙ االعشاو ٔانؼمبة، ( َجّٛ طبنؼ3)

 . 218ص، 2113، االسدٌ
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كػـ اسػتبدؿ ، سراحه فاف ئالؼ ذلؾ امكػف توقيػع عقوبػة عميػه او ابػدالها بمبمػ  مػف المػاؿ
، افية مف قبؿ العرطة لمتحقؽ مف سموؾ المتهـاجراءات رقابية واعر  بهذا التعهد فيما بعد

ويتعمػػػػؽ هػػػػذا النظػػػػاـ بفئػػػػة المجػػػػرميف الػػػػذيف يقتضػػػػي اصػػػػ حهـ وابعػػػػادهـ عػػػػف محػػػػيط 
أي فئة مف المجرميف يعتقد مف ئ ؿ ظػروفهـ وفحػص عئصػيتهـ ، المؤسسات العقابية

 تتنػوعو ، انهـ قابميف ل ص ح وعػدـ العػودة لمجريمػة دوف الئضػوع لعقوبػة سػالبة لمحريػة
االلتزامػػات التػػي تفػػرض عمػػ  الئاضػػع ل ئتبػػار بػػيف تػػدابير مسػػاعدة تسػػتهدؼ مسػػاندة 

وقػػد تلئػػذ تػػدابير ، (1)الجهػػود التػػي يبػػذلها الئاضػػع ل ئتبػػار فػػي سػػبيؿ تلهيمػػه اجتماعيػػا 
المسػػاعدة صػػورة معنويػػة كالزامػػه بحضػػور جمسػػات دينيػػة وعمميػػة وقػػد تلئػػذ صػػورة ماديػػة 

تكػوف التػدابير ذات طػابع رقػابي  دة يعمػؿ فػي مهنػة معينػة وقػدأو مػ كلعانته بمبم  نقدي
تسػػتهدؼ كفالػػة احتػػراـ الئاضػػع ل ئتبػػار ل لتزامػػات المقػػررة وتمكينػػه مػػف االنػػدماج فػػي 

كمػػػا قػػد تلئػػذ االلتزامػػػات صػػور سػػمبية ائػػػرى كاالمتنػػاع عػػف ارتيػػػاد ، البيئػػة االجتماعيػػة
لمسػػػابقات واالنعػػػطة الفنيػػػػة واالمتنػػػػاع عػػػف االعػػػتراؾ فػػػي بعػػػػض ا بعػػػض امػػػاكف المهػػػو

وتجػري الرقابػة مػف ، (2)والرياضية أو االمتناع عف قيادة وسائؿ معينة مػف وسػائؿ النقػؿ 
فقػد كبػت أف الئاضػع ل ئتبػار ال يمكنػه ، قبؿ اعئاص يمكموف فئة مف معاوني القضاء

معاونػػة مػػف قبػػؿ ائصػػائييف إلػػ   مػػف تحقيػػؽ التلهيػػؿ لنفسػػه وانمػػا هػػو دائمػػا فػػي حاجػػة
ميف ومػػدربيف عمميػػا ومهنيػػا عمػػ  تقػػديـ النصػػح واالرعػػاد لمئاضػػع ل ئتبػػار وقػػادريف مػػؤه

ويجػػري عمػػؿ معػػاوني القضػػاء ، هػػذا النظػػاـ فػػي االصػػ ح والتلهيػػؿ عمػػ  اقناعػػه باهميػػة
او التعسػؼ فػي  تحت رقابػة القضػاء حتػ  تضػمف عػدـ المسػاس بحريػات وحقػوؽ اإلفػراد

 .(3)تقييدها بدوف مبرر
 :صالح العامالعمل لمثالثا: 

 ة لمحرية قصيرة المدة أئذ المعرع الفرنسيمف اجؿ تدارؾ عيوب العقوبات السالب

                                                           

 .  565ص، يظذس عبثك، االخزجبس انمضبئٙ، د. اؽًذ فزؾٙ عشٔس( 1)

  . 566ص، انًظذس َفغّ( 2)

يُشأح ، االرغبْبد انًؼبطشح فٙ اعزمظبء ػٕايم االعشاو ٔرمٕٚى انًغشيٍٛ، ( د. ؽبرى ثكبس3)

 . 331ص، 1881، االعكُذسٚخ، انًؼبسف
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ويتقػرر هػذا النظػاـ ، (1)في قانوف العقوبػات الفرنسػي الجديػد بنظػاـ العمػؿ لمصػالح العػاـ 
بعلف المتهميف الذيف صدرت ضدهـ احكامًا باالدانة ئ ؿ الئمس سنوات السابقة عم  

ممػػا يعطػػي ، الجريمػػة بمعنػػ  أف المعػػرع ال يلئػػذ فػػي اعتبػػارو الماضػػي االجرامػػي لممػػتهـ
مسػػاحة تقديريػػة اكبػػر لمقاضػػي الػػذي يمكػػف لػػه أف يقػػرر نظػػاـ العمػػؿ لمصػػالح العػػاـ فػػي 

ويطبػؽ هػذا النظػاـ عمػ  البػال يف واالحػداث ، ف االئذ بنظاـ ايقاؼ التنفيذحاالت ال يمك
 البػػال  عمػػرهـ سػػت ععػػرة سػػنة فػػاككر وكػػذلؾ جعػػؿ المعػػرع الفرنسػػي مػػدة العمػػؿ واحػػدة

سػػػاعة عمػػػؿ كحػػػد اقصػػػ  وال  249إلػػػ   لمبػػػال يف واالحػػػداث بحيػػػث تصػػػؿ فػػػي الحػػػالتيف
ـ حاضػرًا بالجمسػة وقبمػه حػيف عػرض يتقرر نظاـ العمؿ لمصػالح العػاـ إال إذا كػاف المػته

عميػػه مػػف جانػػب رئػػيس المحكمػػة وفػػي حالػػة قبػػوؿ المػػتهـ لهػػذا البػػديؿ عػػف الحػػبس تحػػدد 
المحكمة المدة التي يتعيف اداء العمؿ ئ لها بما ال يتجاوز كمانية ععر عهرا كما تحدد 

سػبة سػاعة سػواء بالن 249ساعة و 24مدة ساعات العمؿ المحكوـ بها وهي تتراوح بيف 
ديؿ عنه كما انه يتقرر دوف لمبال يف او اجحداث وهذا العمؿ ال يتقرر مع الحبس النه ب

القانوف الجزائري مف التعريعات العربية السباقة التػي ائػذت بفكػرة العمػؿ  يعدو ، (2)مقابؿ
ويجػػري تنفيػػذ العمػػؿ ، (3)انػػه نظػػاـ قػػائـ بذاتػػه ومػػنظـ دقيػػؽ عمػػ  اعتبػػار، لممنفعػػة العامػػة

لعػػػاـ تحػػػت اعػػػراؼ قاضػػػي تنفيػػػذ العقوبػػػات الػػػذي تقػػػع فػػػي دائرتػػػه محػػػؿ اقامػػػة لمصػػػالح ا
المحكوـ عميه ويتقيد العمؿ لمصالح العاـ بكافة القيود التعريعية المنصوص عميها بعلف 
العمػػؿ عمومػػػا وكػػذلؾ المتعمقػػػة بلوقػػات العمػػػؿ وجوانػػب االمػػػف الصػػناعي وعمػػػؿ النسػػػاء 

نػاء القيػاـ بالعمػؿ لمصػالح العػاـ مػف كافػة احكػاـ ويستفيد المحكـو عميه أك، والعمؿ الميمي
ذا مػا سػبب ، قانوف الضماف االجتماعي فيما يتعمػؽ بحػوادث العمػؿ واالمػراض المهنيػة وا 

العمؿ لمصالح العاـ ضررا لم يػر فػاف الدولػة تحػؿ بقػوة القػانوف فػي حقػوؽ المجنػي عميػه 
                                                           

فٙ اؽذاْب انؼًم نهًُفؼخ انؼبيخ ثذٚم نؼمٕثخ  ، رؼذفٙ طٕسرٍٛ 1813( اخزد ثّ فشَغب يُز عُخ 1)

ايب انؾبنخ انضبَٛخ ْٙ رهك انًُظٕص ، ( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد1/ 131) انؾجظ ٔفك اؽكبو انًبدح

 ( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد .132/54) ػهٛٓب فٙ انًبدح

نغًؼٛخ انٕطُٛخ نؾمٕق ا، انطجؼخ االٔنٗ، ثذائم ػمٕثخ انغغٍ، ( ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض انٕٛعف2)

 . 88ص، 2118، انشٚبع، االَغبٌ

انًٕافك  1431طفش ػبو  28( انظبدس فٙ 18/11( نمذ رجُٗ انًششع انغضائش٘ ثًٕعت انمبٌَٕ )3)

 انؼًم نهُفغ انؼبو كؼمٕثخ ثذٚهخ نهؾجظ انًُطٕق ثّ .، 2118فجشاٚش  25
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كلعػػػادة اػػػرس ، عيػػػةاو المتضػػػرر وعػػػادة مػػػا تتصػػػؿ هػػػذو اجعمػػػاؿ بتحسػػػيف البيئػػػة الطبي
ال ابػػػات واصػػػػ ح وتػػػػرميـ االكػػػار التاريئيػػػػة وانػػػػارة الطػػػرؽ ونظافػػػػة العػػػػواط  ومسػػػػاعدة 

ذا مػػا تػػـ تنفيػػذ العمػػؿ المحػػدد لممحكػػوـ عميػػه فػػلف جهػػة العمػػؿ أي ، المرضػػ  والمعػػاقيف وا 
الجهة التي تـ العمؿ لصالحها تئطػر قاضػي تنفيػذ العقوبػات بهػذا وتسػمـ المحكػـو عميػه 

امػػا إذا أئػػؿ المحكػػـو عميػػه بالعمػػؿ او أئػػؿ بلحػػد االلتزامػػات ، تنفيػػذ العمػػؿ عػػهادة تفيػػد
المصػػاحبة لمعمػػؿ امكػػف عقابػػه عػػف جنحػػة عػػدـ مراعػػاة االلتزامػػات الناعػػئة عػػف العمػػػؿ 
لمصػػالح العػػاـ المنصػػوص عميهػػا فػػي قػػانوف العقوبػػات الفرنسػػي والتػػي يتقػػرر لهػػا عقوبػػة 

  .(1)الحبس سنتاف وال رامة ك كوف الؼ يورو 

 :الوضع تحت المراقبة االلكترونية :رابعا

استحدث المعرع الفرنسي مجموعة مف النصوص في قػانوف االجػراءات الجنائيػة  
الفرنسي ب ية ابتداع بديؿ ائر مف بدائؿ العقوبات السالبة لمحريػة قصػيرة االمػد اال وهػو 

دة والسػػػػويد دوؿ عديػػػػدة كالواليػػػػات المتحػػػػ النظػػػػاـ اعػػػػ و وذلػػػػؾ بعػػػػد نجػػػػاح التجربػػػػة فػػػػي
ويقوـ هذا النظاـ عم  ترؾ المحكوـ عميه بعقوبة سالبة قصػيرة ، وبريطانيا وكندا وهولندا

المػػدة طميقػػا فػػي الوسػػط الحػػر مػػع ائضػػاعه لعػػدد مػػف االلتزامػػات ومراقبتػػه فػػي تنفيػػذها 
تنفيػػذ العقوبػػة بعػػكؿ العمػػؿ إلػػ   وكػػذلؾ اعػػار المعػػرع المصػػري، (2)الكترونيػػا عػػف بعػػد 

ويعػػترط ل سػػتفادة مػػف هػػذا النظػػاـ اال تكػػوف مػػدة العقوبػػة المطمػػوب ، (3)ئػػارج السػػجف 
تنفيذها او المتبقية أككر مف عاـ ويجري تطبيقه بعد موافقة المحكوـ عميه بناء عم  امر 
، مػػف قاضػػي التنفيػػذ او بنػػاء عمػػ  طمػػب النائػػب العػػاـ او طمػػب مػػف المحكػػـو عميػػه ذاتػػه

عف محؿ اقامته او اي مكػاف ائػر يحػددو القػرار  والئاضع لهذا النظاـ يمـز بعدـ الت يب

                                                           

  . 1882( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انفشَغٙ نغُخ 42-434انًبدح ) (1)

، انًشالجخ االنكزشَٔٛخ طشٚمخ ؽذٚضخ نزُفٛز انؼمٕثبد انغبنجخ نهؾشٚخ خبسط انغغٍ، ( د. ػًش عبنى2)

 .  35-34، صة ط، انمبْشح، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، انطجؼخ انضبَٛخ

فٙ فمشرّ االخٛشح  1838نغُخ  51( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انًظش٘ سلى 11( ؽٛش رُض انًبدح )3)

كم يؾكٕو ػهّٛ ثبنؾجظ انجغٛظ نًذح ال رزغبٔص انضالصخ شٕٓس أٌ ٚطهت ثذالً يٍ ن" ...  :ػهٗ اَّ

رُفٛز ػمٕثخ انؾجظ ػهّٛ رشغٛهّ خبسط انغغٍ طجمبً نًب رمشس يٍ لٕٛد ثمبٌَٕ رؾمٛك انغُبٚبد ئال 

  .ئرا َض انؾكى ػهٗ ؽشيبَّ يٍ ْزا انخٛبس" 
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بمػا يتفػؽ مػع الوضػع االسػري  الصادر مف قاضي التنفيذ ئ ؿ ساعات معينة مػف اليػوـ
ويراقػػػب تنفيػػػذ تمػػػؾ االلتزامػػػات الكترونيػػػا عػػػف طريػػػؽ ارتػػػداء ، (1)والمهنػػػي لممحكػػػـو عميػػػه 

( متػػػرًا لكػػػؿ 59ا )المحكػػػـو عميػػػه اسػػػورة الكترونيػػػة فػػػي كاحمػػػه تقػػػـو بارسػػػاؿ اعػػػارة مػػػداه
( مكبت فػي RECEPTEUREك كيف كانية وتستقبؿ تمؾ االعارات عف طريؽ الجهاز )

ويتصػػؿ الجهػاز بمركػز المتابعػة الموجػود فػػي ، (2)مكػاف يحػددو قاضػي تطبيػؽ العقوبػات 
كمػػا قػػد يجػػري التحقػػؽ مػػف احتػػراـ االلتزامػػات ، المؤسسػة العقابيػػة عػػف طريػػؽ ئػػط تميفػػوف

ـو عميػػػه عػػػف زيػػػارات تجريهػػػا ادارة المؤسسػػػة العقابيػػػة لممحكػػػـو المفروضػػػة عمػػػ  المحكػػػ
فانػػػه يعػػػد مرتكبػػػا ، واذا حػػػدث وعطػػػؿ المحكػػػـو عميػػػه اجهػػػزة المراقبػػػة االلكترونيػػػة، عميػػػه

  . (3)جريمة ويكوف ذلؾ سببا الل اء قرار الوضع تحت المراقبة االلكترونية 

قػي أف يسػػارع فػي االئػػذ وفػي نهايػة استعراضػػنا لهػذو البػدائؿ نهيػػب بالمعػرع العرا 
قصػػػيرة المػػػدة منهػػػا  السػػػيمابهػػػذو البػػػدائؿ كػػػي يتجنػػػب مسػػػاوئ العقوبػػػات السػػػالبة لمحريػػػة و 

انػػػه ولمواكبػػػة التطػػػور  ونػػػرى، القضػػػائية المتطػػػورة والتػػػي انتعػػػرت فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػنظـ
يقتضي االئذ ببديؿ او أككر مف هذو البدائؿ مع انط ؽ سياسة تعريعية نحو الحػد مػف 

ب الجنائي وبحيث يستعاض عف الطريؽ الجنائي بنمط عقابي ذو طبيعة مدنيػة او العقا
اداريػػػة اسػػػوة بػػػبعض الػػػدوؿ مكػػػؿ المانيػػػا وايطاليػػػا والػػػذيف تبنيػػػا مػػػا يعػػػرؼ بفكػػػرة قػػػانوف 

ويمكف اعتماد تمؾ السياسة في العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المػدة ، العقوبات االداري
جراميػػة المتلصػػمة فػػي نفػػس الجػػاني كمػػا هػػو العػػلف بصػػدد التػػي ال تكبػػت فيهػػا النزعػػة اال

ذلػػؾ جػػرائـ البيئػػة وجػػرائـ المػػرور إلػػ   الجػػرائـ االقتصػػادية والتجاريػػة ويمكػػف أف يضػػاؼ
  وجرائـ المباني.

 
                                                           

، طشاثهظ، انًإعغخ انؾذٚضخ نهكزبة، الٔنٗانطجؼخ ا، انؼمٕثبد انجذٚهخ ، ( د. ػجذانشؽًبٌ خهف1ٙ)

 .  112ص، 2115، نجُبٌ

داس انُٓضخ ، انطجؼخ االٔنٗ، ( دساعخ يمبسَخ) انًشالجخ انغُبئٛخ االنكزشَٔٛخ، ( اعبيخ ؽغٍُٛ ػجٛذ2)

 . 6ص، 2118، انمبْشح، انؼشثٛخ

، ثؾش يُشٕس، دٔس انُظى انؼمبثٛخ انؾذٚضخ فٙ االطالػ ٔانزأْٛم، ( د. فٓذ ٕٚعف انكغبعجخ3)

  .21ص، 2112، االسدٌ، ػًبٌ، انًُظًخ انذٔنٛخ نألطالػ انغُبئٙ
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 املطلب الثالج
 االجتاهات احلديثة يف العقىبات البديلة 

إيقػػاع إلػػ   ي تهػػدؼالعقوبػػات البديمػػة نقطػػة التقػػاء بػػيف القواعػػد الجنائيػػة التػػ تعػػد 
العقوبػػة عمػػ  مػػف كبػػت فػػي حقػػه ارتكػػاب جريمػػة لردعػػه وبػػيف االعتبػػارات اإلنسػػانية التػػي 

وقػػد دار حولهػػا حػػراؾ ، السػػمو باإلنسػػاف وحمايتػػه مػػف ئػػ ؿ النظػػرة الفرديػػةإلػػ   تهػػدؼ
عػادة إلػ   مما أدى عممي تمحور حوؿ تكييؼ العقوبة وأهدافها رجحػاف كفػة اإلصػ ح وا 

عادة المحكوـ عميهالتلهيؿ والحم مجتمعػه عضػوًا صػالحًا وتكميفػه بػلداء بعػض إل   اية وا 
اجعماؿ أو منعه مف ممارسة بعض اجعماؿ عم  كفة اإلي ـ واإلحساس بالذنب ساعد 

ولما كػاف الحكػـ بتقييػد حريػة مػف ارتكػب ، (1)عم  ذلؾ التطور النوعي في أنماط الحياة 
وسيمة العائعة وهي السجف يؤكر تػلكيرات سػمبية جريمة يعاقب عميها القانوف مف ئ ؿ ال

أسرته ويترتب عميهػا اكتظػاظ السػجوف وزيػادة اقتصػاديات العدالػة ممػا إل   تتعدى المتهـ
أدى االتجػػاو نحػػو إيجػػاد بػػدائؿ لهػػذو العقوبػػة تضػػمف تحقيػػؽ الهػػدؼ مػػف العقوبػػة وتمنػػع 

جرباب السوابؽ ومف جعؿ بيئة السجف مناسبة إل   اجكر المتعدي لعقوبة السجف وتؤدي
معرفػة حقيقػة إلػ   يئع  منهـ عم  أمف الب د والعباد . وكػؿ االتجاهػات تريػد الوصػوؿ

العقوبات البديمة مف ئ ؿ تحديد نطاقها وأنواعها ومعروعيتها وعروطها وضوابطها في 
ومػػف كػػـ تحديػػد أهػػـ الوسػػائؿ العمميػػة ، ضػػوء الحكمػػة مػػف العقوبػػات فػػي التعػػريع الجنػػائي

ضوابطها والرقابة القضائية عميهػا والحمػوؿ العمميػة إل   العقوبات البديمة والوصوؿ لتنفيذ
ذات الع قػة بتنفيػذ العقوبػات البديمػة واجدوار  في حالة تعذر تنفيذها مػع حصػر الجهػات

ومنذ مؤتمر اجمـ المتحػدة السػادس والػذي ئصصػته لموقايػة مػف ، التي يمكنها القياـ بها
كػاف مػف ابػرز موضػوعاته  1989جرميف في كراكاس بفنزوي  عاـ الجريمة ومعاممة الم

أف البػدائؿ يمكػف أف تكػوف فػي حػاالت عديػدة أككػر فعاليػة إلػ   بدائؿ السػجف وقػد انتهػ 
وقػد ، مف السجف ودوف تعريض الس مة العامة لإلئطار بؿ ويمكػف تطػوير هػذو البػدائؿ

                                                           

، داس انُٓضخ انؼشثٛخ، انطجؼخ االٔل، يجبدئ ػهى االعشاو ٔػهى انؼمبة، د. فٕصٚخ ػجذانغزبس (1)

 . 165ص، 1885، انمبْشح
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لتػػػي صػػػدرت عػػػف هػػػذا مضػػػ  مػػػا يزيػػػد عػػػف ك كػػػة عقػػػود مػػػف الػػػزمف عمػػػ  التوصػػػيات ا
وكافة الػدوؿ عمػ  ائػت ؼ مػذاهبها تصػدر مػف الدراسػات الحديكػة واجنظمػة ، (1)المؤتمر

مػػف ، التػي توصػي بإدئػاؿ مجموعػة مػف الجػزاءات واإلجػراءات لتحػؿ محػؿ سػمب الحريػة
ذلػػػؾ إيقػػػاؼ التنفيػػػذ واالئتبػػػار القضػػػائي والعمػػػؿ ب يػػػر مقابػػػؿ لممصػػػمحة العامػػػة وال رامػػػة 

بعػػػض المؤسسػػػات الئيريػػػة والحرمػػػاف مػػػف بعػػػض الحقػػػوؽ إلػػػ   المػػػاؿودفػػػع مبمػػػ  مػػػف 
الئاصػػة أو العامػػػة والجػػزاءات المعنويػػػة وايرهػػا ممػػػا يػػدئؿ فػػػي صػػميـ سػػػمطة القاضػػػي 
التقديريػػة عنػػد تنفيػػذ العقوبػػة. عممػػًا بػػاف السياسػػة الجنائيػػة الصػػائبة ينب ػػي أف ال تسػػتبعد 

بػيف اجدوات اجئػرى  أف تظؿ موجػودةينب ي  إذ، العقوبة السالبة لمحرية مف حيث المبدأ
 في حاالت محددة .  يتـ المجوء إليها إذا لـز اجمر، لتفريد العقاب

وال بد مف اإلعارة أف العقوبات البديمة تركز دائمًا عم  عقوبػات الحػبس القصػيرة  
لػػذلؾ ، المػػدة والتػػي باتػػت تعػػكؿ نسػػبة كبيػػرة مػػف مجمػػوع أحكػػاـ عقوبػػات الحػػبس اجئػػرى

د بدائؿ اير سالبة لمحرية يئفؼ العبء عف السجوف ويمنػع انقطػاع المحكػـو فاف اعتما
عػػف ممارسػػة حياتػػه االعتياديػػة فػػي مجتمعػػه الطبيعػػي كمػػا يتػػيح لػػه القيػػاـ بإعالػػة أسػػرته 

ومػػػف البػػدائؿ المقترحػػػة المجػػوء لعقوبػػػة ، إبعػػػادو عػػف التػػػلكر بسػػمبيات السػػجفإلػػ   إضػػافة
ومػف ، العقوبات المستئدمة في القضػاء الجنػائي ال رامة التي يعدها الباحكوف مف أفضؿ

الممكف تفادي ما يعاب عم  هذو العقوبة بلنها ذات اكر رادع ضػعيؼ بالنسػبة لمعػئص 
لسػنة  111مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  91المقتدر ماليا بمراعاة ما جاء في المادة 

ـ الماليػة واالجتماعيػة باف تراعي المحكمة في تقدير مبمػ  ال رامػة حالػة المحكػو ، 1969
وما أستفادو مف الجريمة التي ارتكبها أو كاف يتوقع اإلفادة منها وظروؼ الجريمة وحالة 
المجني عميه ويجػب م حظػة أف توقيػع عقوبػة الحػبس عمػ  المحكػوـ حػيف يتئمػؼ عػف 
، دفػػع ال رامػػة المحكػػـو بهػػا يم ػػي الفوائػػد المرجػػوة مػػف وراء فرضػػها ويمحػػو أكرهػػا الػػرادع

لسػػنة  76رقػػـ ، (2)ؾ يمكػػف المجػػوء لألئػػذ بالمبػػدأ الػػذي ائػذ بػػه قػػانوف رعايػػة اجحػػداثلػذل
                                                           

، ًُؼمذ فٙ كشاكبطان، انٕلبٚخ يٍ انغشًٚخ ٔيؼبيهخ انًغشيٍٛ ، يإرًش االيى انًزؾذح انغبدط ( 1)

  . 1811فُضٔٚال 

  ( .1813( نغُخ )86لبٌَٕ سػبٚخ األؽذاس انًشلى )( 2)
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منػػػػه باسػػػػتيفاء ال رامػػػػة وفػػػػؽ أحكػػػػاـ قػػػػانوف التنفيػػػػذ عنػػػػد امتنػػػػاع  83فػػػػي المػػػػادة  1983
المحكوـ بها عف دفعها ويمكف أف يتـ ذلؾ عف طريؽ التنفيذ الجبري عم  ماؿ المحكػـو 

وقػػد أجػػاز قػػانوف اإلجػػراءات الجنائيػػة المصػػري فػػي ، (1)بال رامػػة الػػذي امتنػػع عػػف دفعهػػا 
منه إبداؿ عقوبة الحبس بعمؿ يدوي أو صناعي يقػوـ بػه المحكػـو بال رامػة  529المادة 

كمػػا يمكػػف اسػػتئداـ المصػػادرة كعقوبػػة أصػػمية بديمػػة لعقوبػػة الحػػبس أو ، عنػػد عػػدـ دفعهػػا
فػػي ( الديػػة) مػػا يقابػػؿتعػػويض اجضػػرار التػػي لحقػػت بػػالمجني عميػػه جػػراء الجريمػػة وهػػو 

أي جػػرائـ ، فػػي جػػرائـ القصػػاص  العػػريعة اإلسػػ مية التػػي هػػي عبػػارة عػػف عقوبػػة بديمػػة
االعتػػػداء عمػػػ  الػػػنفس ومػػػا دوف الػػػنفس أو جػػػرائـ الئطػػػل . ومػػػف أهػػػـ البػػػدائؿ المعاصػػػرة 

نظػػاـ مراقبػػة ) لعقوبػػة الحػػبس نظػػاـ االئتبػػار القضػػائي وقػػد اسػػتئدمه القػػانوف المصػػري
وهنػاؾ الككيػر ، (2)بة أصمية عم  نطاؽ واسع فػي جػرائـ التعػرد واالعػتباو العرطة( كعقو 

مػػػػف العقوبػػػػات التبعيػػػػة والعقوبػػػػات التكميميػػػػة والتػػػػدابير االحترازيػػػػة مػػػػف الممكػػػػف تحويمهػػػػا 
لعقوبػػػات بديمػػػة لعقوبػػػة الحػػػبس ومػػػف أهػػػـ العقوبػػػات التكميميػػػة التػػػي يمكػػػف المجػػػوء إليهػػػا 

لهػػذو العقوبػػة ضػػد بعػػض اجعػػئاص الػػذيف  مجػػوءويمكػػف ال( نعػػر الحكػػـ) كعقوبػػة بديمػػة
يهمهػػـ وضػػعهـ االجتمػػاعي كالطمبػػة والمػػوظفيف والمكقفػػيف وبعػػض رجػػاؿ اجعمػػاؿ .وقػػد 
ظهر اتجاو في الواليات المتحدة اجمريكية لتئيير المتهـ بيف عقوبػة الحػبس أو التعػهير 

ة التعػهير أو القضػاة اجمريكيػوف يحكمػوف عمػ  بعػض المتهمػيف بعقوبػ وائػذ أماـ الناس
االعتراؼ بما قػاـ بػه عمنػًا أمػاـ المػارة أو التجػواؿ فػي العػوارع حػام  الفتػه تعػدد أعمالػه 

أف مبػدأ عقوبػة ، السيئة أو بنعر اسمه في الصحؼ بما قاـ به مف فعػؿ مئػالؼ لمقػانوف
، التعهير المطبؽ مف قبؿ بعض القضاة فػي الواليػات المتحػدة اجمريكيػة هػو مبػدأ بسػيط

ض القاضػػي عمػػ  عػػئص يحػػاكـ عػػف جػػـر بسػػيط نسػػبيًا بتعريضػػه طوعػػًا إلدانػػة إذ يعػػر 
والمتهـ يجب أف ، المجتمع فيعترؼ عمنا بما ارتكبه مقابؿ ئفض العقوبة أو إعفائه منها

مػػف ( صػػموئيؿ داش) وقػػد قػػاؿ القاضػػي، يقبػؿ ذلػػؾ طوعػػا لعػػدـ وجػػود نػػص قػػانوني ممػػـز
يػدئؿ فػي إطػار السػمطة ، مػف اجحكػاـأف هػذا النػوع  (:جامعة) جورج تاوف في واعػنطف

                                                           

  ( .1811( نغُخ )45( يٍ لبٌَٕ انزُفٛز انؼشالٙ انًشلى )22انًبدح )( 1)

 . 434ص، يظذس عبثك، ( د. ػًبس ػجبط انؾغ2ُٙٛ)
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وعػػػادة مػػػا يسػػػعد المتهمػػػوف بهػػػذا النػػػوع مػػػف اجحكػػػاـ لكػػػي يفمتػػػوا مػػػف ، التقديريػػػة لمقاضػػػي
وقػد ، (1)بئيػاؿ ئصػب فػي هػذا المجػاؿ  وأنواع التعهير ككيرة والقضاة يتمتعػوف، السجف

ردوا إال أف آئػريف ، عارض الػبعض عقوبػة التعػهير جنهػا تتضػمف اإلذالؿ ال اإلصػ ح
أف اإلذالؿ يمكف أف يؤتي بنتائ  طيبة في حالة اإلفراد الػذيف يريػدوف  :عم  المعارضيف

 أف ينئرطوا في المجتمع السوي كانية وال يرابوف أف يبعدوا عنه . 

 السػػػيماويتضػػػح أف هػػػذو العقوبػػػات البديمػػػة ال تتضػػػمف كمهػػػا اإلذالؿ أو التعػػػهير  
صػػ ح الضػػرر الػػذي تسػػبب بػػه تمػػؾ التػػي تتضػػمف االعتػػذار العمنػػي مػػف المج نػػي عميػػه وا 

واف مكػػؿ هػػذو العقوبػػات يمكػػف المجػػوء ، المػػتهـ أو العمػػؿ فػػي بعػػض المؤسسػػات لفتػػرة مػػا
إليهػػا فػػي بعػػض الجػػرائـ التػػي ال تنطػػوي عمػػ  مضػػموف إجرامػػي ئطيػػر وال تعػػكؿ نهجػػًا 

عقوبػة أككر إدراكا لمئػاطر ( إجراميا .ولقد كاف معرع قانوف العقوبات الب دادي )المم ي
( منػػػه عمػػػ  أف 1الفقػػػرة ) 17الحػػػبس قصػػػيرة المػػػدة وعػػػدـ جػػػدواها فقػػػد نػػػص فػػػي المػػػادة 

لممحكػػـو عميػػه بػػالحبس البسػػيط مػػدة ك كػػة أعػػهر فاقػػؿ أف يئتػػار بػػدؿ حبسػػه أف يعػػت ؿ 
ئػػارج السػػجف طبقػػا لمعػػروط المنصػػوص عميهػػا فػػي هػػذو المػػادة ولممحكمػػة سػػمطة تقػػدير 

عممػػػًا أف المحكػػػوـ يكمػػػؼ بالعمػػػؿ دوف اجػػػػر ، نػػػهجػػػدوى هػػػذا الحكػػػـ والفوائػػػد المرجػػػوة م
ووضعت المادة المػذكورة ضػوابط لتنفيػذ هػذا الحكػـ وكيفيػة معالجػة امتنػاع المحكػوـ عػف 

  .(2)محؿ العمؿ الذي نسب له أو ت يب عف عممه أو لـ ينجزوإل   الحضور

                                                           

 :ٕلغ االنكزشَٔٙيزبػ ػهٗ انً، انمضبء ٔانًشؽهخ / انؾهمخ انشاثؼخ، ؽغٙ كشٛش( 1)

https://www.kitabat.com/ar/print/69820.php   1/12/2111ربسٚخ اخش صٚبسح 

خٛبس انشغم خبسط انغغٍ ) رؾذ ػُٕاٌ، ( يٍ لبٌَٕ انؼمٕثبد انجغذاد٘ انًهغ1ٙ( ف)18انًبدح )( 2)

  .( ُخثذل انؾجظ فٙ اؽٕال يؼٛ

https://www.kitabat.com/ar/print/69820.php
https://www.kitabat.com/ar/print/69820.php
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 الخاتمة
ئ  جممػػػػػة مػػػػػف النتػػػػػاإلػػػػػ   بعػػػػػد االنتهػػػػػاء مػػػػػف هػػػػػذو الدراسػػػػػة المتواضػػػػػعة توصػػػػػمنا 

  :والمقترحات نوردها باالتي

 :االستنتاجات :اوالً 

( النافػػػذ حاليػػػا لػػػـ يعػػػد 1969( لسػػػنة )111ف قػػػانوف العقوبػػػات العراقػػػي المػػػرقـ )إ  -1
فهػػػو لػػػـ يعطػػػي لمقاضػػػي ، يسػػػاير التطػػػورات العقابيػػػة المعاصػػػرة فػػػي مجػػػاؿ البػػػدائؿ

العقابية  فهو ال يمكؿ طموحنا في رسـ السياسة، الجنائي سوى ائتيارات محددة جدا
لػػذا نلمػػػؿ أف يكػػوف قػػػانوف العقوبػػات الجديػػد يمكػػػؿ افقػػا أوسػػػع تطمعػػا نحػػػو ، الحديكػػة

 المستقبؿ ليكوف دافعا لمسيرة العدالة في تقدير العقاب وتحقيؽ العدالة .
، ف العقوبات البديمة هي ليست مئتصة بالقضاء وانما هػي ظػاهرة حضػارية ورائػدةإ -2

مصػػمحة العامػػة ومصػػمحة المجتمػػع ومصػػمحة وينب ػػي أف يكػػوف هنػػاؾ تػػوازف بػػيف ال
ولهػػذا نػػرى انهػػا فكػػرة ايجابيػػة ولكػػف يجػػب اعػػادة النظػػر فػػي القػػوانيف ، المحكػـو عميػػه

  الجزائية لتحتؿ العقوبات البديمة مكانا لها بيف هذو القوانيف في المستقبؿ القريب .
قصػػيرة المػػػدة  االسػػػيمف اقػػرار العقوبػػات البديمػػػة لمعقوبػػات البدنيػػػة والسػػالبة لمحريػػة و إ -3

أككر انسانية مف العقوبات المعموؿ بها حاليا لدعمها فكػرة ادمػاج السػجيف  تعدمنها 
في المجتمع عف طريػؽ السػماح لػه باعػراكه فػي ائتيػار العقوبػة المناسػبة لػه كتقػديـ 
ئػػػدمات اجتماعيػػػة او حضػػػور السػػػجيف دورات تدريبيػػػة اصػػػ حية او المعػػػاركة فػػػي 

ومػػػف ناحيػػػة ائػػػرى فانهػػػا سػػػتبرز الػػػنه  االنسػػػاني ، لػػػؾاجعمػػػاؿ الئيريػػػة او ايػػػر ذ
المتمكػػؿ فػػي حفػػظ كرامػػة االنسػػاف وهػػو مػػا يصػػيب فػػي نهايػػة المطػػاؼ فػػي منظومػػة 
العدالػػة وليكػػوف ئيػػارا مهمػػا فػػي التئفيػػؼ مػػف ازدحػػاـ السػػجوف والتقميػػؿ مػػف النفقػػات 

  .التي تتحممها الدولة والمساهمة في القضاء عم  عقوبات الحبس قصيرة المدة 
مسػػاحة إلػػ   ف عمميػػة اعػػادة تلهيػػؿ الجػػاني مػػف اجػػؿ ادماجػػه فػػي المجتمػػع تحتػػاجإ  -4

لهػػػذا ، زمنيػػػة واسػػػعة وهػػػذا مطمػػػب ال تكفمػػػه العقوبػػػات السػػػالبة لمحريػػػة قصػػػيرة المػػػدة
، جاءت فكرة تعويضػها ببػدائؿ تػدئؿ فػي اطػار النظػاـ الجنػائي ماليػة او ايػر ماليػة
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دائؿ اكػػػػد فاعميتػػػػه فػػػػي تحصػػػػيف ويػػػػرى بعػػػػض البػػػػاحكيف أف هػػػػذا الصػػػػنؼ مػػػػف البػػػػ
لػػذا تبناهػػا العديػػد مػػف االنظمػػة ، االعػػئاص مػػف االكػػار المترتبػػة عمػػ  دئػػوؿ السػػجف

جانػب العقوبػة السػالبة لمحريػة او كبػديؿ لهػا إذا إلػ   الجنائية الحديكة كعقوبة اصمية
كانػػت الئطػػورة االجراميػػة لمجػػاني ايػػر بال ػػة مػػف الحػػدة درجػػة تقتضػػي ايداعػػه فػػي 

  السجف .
تطبيػػػؽ إلػػػ   وفػػػي عالمنػػػا اليػػػـو تتجػػػه االنظمػػػة العدليػػػة فػػػي الككيػػػر مػػػف دوؿ العػػػالـ -5

العقوبػػػػات البديمػػػػة او مػػػػا يعػػػػرؼ بعقوبػػػػة النفػػػػع العػػػػاـ السػػػػباب انسػػػػانية واجتماعيػػػػة 
في الجرائـ والمئالفات التي تقع الوؿ مرة او مف الفئات  والسيماواقتصادية ووطنية 

ؿ نتيجػػػة ضػػػعؼ التنعػػػئة وسػػػوء التكييػػػؼ العمريػػػة الصػػػ يرة التػػػي تعػػػاني مػػػف معػػػاك
نحو المستقبؿ امامهـ لمئروج مف دائرة  االجتماعي وقمة الوعي مف ئ ؿ فتح نافذة

الضػػياع وذلػػؾ بالتوسػػع فػػي االئػػذ ببػػدائؿ العقوبػػات البدنيػػة والسػػالبة لمحريػػة واعطػػاء 
القضػػػػاء سػػػػمطات أوسػػػػع فػػػػي مجػػػػاؿ تطبيػػػػؽ العقوبػػػػات البديمػػػػة لتحقيػػػػؽ النفػػػػع العػػػػاـ 

  ح الفرد والمجتمع .واص 
  :التوصيات :ثانياً 

ذات المدة  السيمانقترح عم  المعرع العراقي االئذ ببدائؿ العقوبات السالبة لمحرية و  -1
القصػػػيرة وعمػػػ  المسػػػتويف لمبػػػال يف واالحػػػداث اسػػػوة بالتعػػػريعات الدوليػػػة واالقميميػػػة 

مؤسسػػػات اصػػػ ح المجػػػـر ئػػػارج اسػػػوار الإلػػػ   المتطػػػورة والػػػذي تهػػػدؼ فػػػي النهايػػػة
العقابية وكذلؾ حري بالمعرع العراقي اتئاذ ئطوات جريئة فػي هػذا المسػار ووضػع 
اليات وضوابط تنفيذ العقوبات البديمة وكذلؾ تحديد جهات رسمية مئتصػة بتنفيػذها 
وجهات ائرى ممزمة بالرقابة واالعراؼ والتوجيه لحسػف سػير تنفيػذ العقوبػات البديمػة 

العئاص الذيف يتئمفوف في التزامػاتهـ وهػذا يعنػي واف تكوف هناؾ ضوابط تعاقب ا
  عدـ االست ناء .

بػػؿ االفضػػؿ لػػو تػػـ جعػػؿ ال رامػػة ، االككػػار مػػف عقوبػػة ال رامػػة فػػي جػػرائـ المئالفػػات -2
وانهػا ال تسػتوجب ، العقوبة االساسية والوحيدة لهذو الجػرائـ نظػرا لتفاهػة هػذو الجػرائـ
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االقتصػػػػػادية القامػػػػػة الػػػػػدعوى فضػػػػػ  عػػػػػف التكػػػػػاليؼ ، اعػػػػػ اؿ المحػػػػػاكـ اصػػػػػ  بهػػػػػا
بػػؿ ، كمػا أف عقوبػػة الحػبس قػػد ال تجػدي نفعػا فػػي اصػ ح وتلهيػػؿ المػتهـ، وحسػمها

يكػػػػوف لػػػػه تػػػػلكير سػػػػمبي تمامػػػػا مػػػػف ئػػػػ ؿ ائػػػػت ط مرتكػػػػب المئالفػػػػات ب يػػػػرو مػػػػف 
االمػػػر الػػػذي يجعػػػؿ المؤسسػػػة االصػػػ حية بيئػػػة م ئمػػػة لػػػتعمـ ، المجػػػرميف الئطػػػريف

  االجراـ .
المعرع العراقي باجراء ئطوة جريئة مف ئػ ؿ مػنح القضػاء الجزائػي لو قاـ  يا حبذا -3

سػمطة تقديريػة فػي اسػػتبداؿ العقوبػة السػالبة لمحريػة ب يرهػػا مػف العقوبػات االئػػرى او 
تلجيؿ تنفيذها او حت  اعفاء المتهـ منها اذا كبت مف ئ ؿ ظروؼ ووقائع القضية 

د حتػػ  ائػػذ تعهػػد مػػف المػػتهـ وال بػػاس فػػي هػػذا الصػػد، أف المػػتهـ جػػدير بهػػذا االمػػر
بحسػف السػػموؾ والسػػيرة عمػ  اػػرار مػػا هػو مطبػػؽ بالنسػػبة لوقػؼ التنفيػػذ المنصػػوص 

  وتعدي ته . 1969لسنة  111عميه في قانوف العقوبات العراقي رقـ 
فقػػد كعػػؼ البحػػث لنػػا أف اجتهػػاد ، االئػػذ بمبػػدأ تئصػػص القاضػػي الجنػػائي وتلهيمػػه -4

هـ الرتكابػػػه الجريمػػػة ال يقػػػؼ عنػػػد حػػػد تفهػػػـ القاضػػػي الجنػػػائي عنػػػد محاكمتػػػه المػػػت
وانما يقع عم  عاتقه دراسة كؿ العوامؿ ، الواقعة وانزاؿ الحكـ القانوني عم  ضوئها

قفػػػص االتهػػػاـ سػػػواء كانػػػت نفسػػػية تتصػػػؿ بعئصػػػه أـ إلػػػ   التػػػي اوصػػػمت الجػػػاني
اجتماعيػػة تتصػػؿ بالبيئػػة التػػي عػػاش فيهػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ الظػػروؼ والم بسػػات التػػي 

ومػػػػف ئػػػػ ؿ مػػػػا يسػػػػتنتجه القاضػػػػي لمتجػػػػارب العمميػػػػة السػػػػابقة ، بالجريمػػػػة احاطػػػػت
يستطيع أف يحػدد مػدى م ئمػة البػديؿ لعئصػية المػتهـ ومػدى النجػاح المنتظػر فػي 

 حالة الحكـ عميه بالبديؿ .
إلػػ   البػػدائؿ عػػانها عػػاف كػػؿ نظػػاـ قػػانوني او اجتمػػاعي جديػػد يحتػػاج نجاحػػه وقبولػػه -5

ومزايػػاو حتػػ  يتقبػػؿ الجمهػػور ويفهػػـ وظيفتػػه فػػي تحقيػػؽ توعيػػة الػػراي العػػاـ بطبيعتػػه 
الػػدفاع االجتمػػاعي عػػف المجتمػػع ضػػد ظػػاهرة االجػػراـ لػػذا ينب ػػي تبصػػير الجمهػػور 

 :العاـ بما يلتي
ف البػػػدائؿ عقوبػػػات فعالػػػة وانسػػػانية لػػػيس لهػػػا اكػػػار سػػػمبية عمػػػ  سػػػ مة وامػػػف إ - أ

 المجتمع . 
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وذلػػػؾ حتػػػ  ، نػػػاجح لمبػػػدائؿمهػػػور فػػػي التطبيػػػؽ الضػػػرورة المعػػػاركة الفعالػػػة لمج  - ب
 الحكـ بالبدائؿ عم  انه يساوي القضاء بالبراءة .إل   الينظر الرأي العاـ

نمط جديد يتفػؽ واالتجاهػات الحديكػة فػي إل   العقوبة يمكف المجوء وائيرا مف بدائؿ -6
اص ح الجاني كما هو الحاؿ بالنسػبة لتكميفػه بالعمػؿ االجبػاري سػاعات او ايػاـ او 

ويتمكػػؿ ، حػػواؿ لمصػػمحة المجتمػػع وذلػػؾ بػػدال مػػف حبسػػه او سػػجنهاعػػهر حسػػب اال
ذلػػػؾ بالعمػػػؿ االجبػػػاري ذي النفػػػع العػػػاـ مػػػف ئػػػ ؿ الػػػزاـ المحكػػػـو عميػػػه بػػػاف يعمػػػؿ 

مػػك  اذا كػػػاف مػػف الػػػذيف ، مجانػػا فػػي المصػػػالح الحكوميػػة ئػػػ ؿ العطػػؿ االسػػػبوعية
جة مدة تتراوح يمارسوف عم  اما بالنسبة لمف ال يعمموف فيمكنهـ العمؿ حسب الحا

بيف اربعيف ساعة كحد ادن  ومائتيف واربعيف ساعة كحد اعم  وذلؾ ئػ ؿ فتػرة ال 
وال بػػد مػػف تػػوافر عػػروط فػػيمف يحكػػـ عميػػه بعقوبػػة ، تتعػػدى السػػنة عمػػ  ابعػػد تقػػدير

العمؿ ذي النفع العاـ منها أف اليقؿ عمرو عف ستة ععر عاما واف اليكوف معرضا 
كمػػػا ، س السػػػنوات واف اليكػػػوف مػػػف ذوي السػػػوابؽلعقوبػػػة قصػػػوى تزيػػػد عمػػػ  الئمػػػ

يعػػترط ايضػػا لمحكػػـ عميػػه بعقوبػػة العمػػؿ البػػديؿ موافقػػة المػػتهـ قبػػؿ الحكػػـ عميػػه مػػف 
قبؿ المحكمة وينب ي أف يكوف مفهوما أف العمؿ ذي النفع العاـ ليس له مقابؿ اجر 

 ػي أف يكػوف كمػا ينب، لكي يحتفظ العمؿ بقيمتػه العقابيػة وال يتػرؾ اكػرا عمػ  البطالػة
مفهومػػػػا أف مػػػػف حكػػػػـ عميػػػػه بهػػػػذو العقوبػػػػة يتمتػػػػع بالضػػػػماف االجتمػػػػاعي وبالتػػػػاميف 

 لمواجهة ما يمكف أف يتعرض له مف حوادث . 
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 :ـمخــــصــالمـ
إف النهػػػػوض لػػػػدى اي مجتمػػػػع والسػػػػعي فػػػػي التوجػػػػه نحػػػػو الديمقراطيػػػػة البػػػػد أف يرافقػػػػه 
ممارسػػػػات ديمقراطيػػػػة ومػػػػف ابرزهػػػػا ايجػػػػاد التعػػػػريعات المناسػػػػبة والم ئمػػػػة والبديمػػػػة او تطػػػػوير 

، بػػات السػػير نحػػو ئطػػ  الديمقراطيػػةالتعػػريعات القائمػػة بمػػا يحقػػؽ تطػػور المجتمػػع تمبيػػة لمتطم
وفػػي المنطقػػػة عمومػػا سػػػواء فػػػي العػػراؽ أـ فػػػي اقمػػػيـ كردسػػتاف العػػػراؽ يسػػػع  عػػعبنا فػػػي ايجػػػاد 
الحموؿ لمعػاكمها وقضػاياها سػواء السياسػية او االقتصػادية والتػي البػد أف يرافقػه حمػوؿ لممعػاكؿ 

بمػػػا ينسػػػجـ مػػػع التجػػػارب  االجتماعيػػػة ومػػػا يتطمبػػػه هػػػذا المجتمػػػع مػػػف تطػػػوير جوانبػػػه المتعػػػددة
والبحػػػث فػػػي مسػػػالة العقوبػػػات البديمػػػة مػػػاهو اال تكػػػريس لهػػػذا ، الديمقراطيػػػة الناجحػػػة فػػػي العػػػالـ

السعي مف اجؿ تطوير القوانيف عم  عرط أف يحقؽ هذا التطوير التوازف بيف حػؽ المجتمػع فػي 
االنسػػاف والحفػػاظ حمايػة مصػػالحه فػػي تػوفير السػػكينة والطملنينػػة واالسػتقرار وبػػيف مبػػادئ حقػوؽ 

 عم  كياف المجتمع المتمكؿ في كياف االسرة التي التزاؿ اساس مجتمعنا .
التفكير بلستئداـ وسػائؿ جديػدة تكفػؿ تجنػب المسػاوئ إل   ولذلؾ بدأ الفقه الجنائي يتجه 

والػػػذي يكفػػػؿ ، حيػػػث ابتكػػػرت السياسػػػة الجنائيػػػة الحديكػػػة نظػػػاـ العقوبػػػات البديمػػػة، السػػػابقة ذكرهػػػا
ويمنح فرصػة لألصػ ح والتلهيػؿ ئػارج جػدراف المؤسسػة ، اليداع في المؤسسات العقابيةتفادي ا

وعمػػػ  هػػػذا اجسػػػاس فػػػلف نظػػػاـ العقوبػػػات البديمػػػة يعبػػػر عػػػف ، العقابيػػػة لتحقيػػػؽ ااػػػراض العقوبػػػة
وقػد بػدأ وليػد التجريػة والواقػع فهػو ، احدث اجتجاهػات العقابيػة فػي معاممػة المجػرميف واصػ حهـ

، في التعريعات الجنائية المئتمفة ااّل بعد اف دلػت التجػارب عمػ  نجاحػه وفائدتػه لـ يقنف ويدئؿ
 وبعد اف كبت عدـ جدوى العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة .

ننػػا سػػنتعرض لهػػذو الدراسػػة بعػػكؿ مسػػتفيض مػػف ئػػ ؿ معرفػػة مػػدى امكانيػػة لؾ فإولػػذ 
والػذي بػػدورو يكػوف نافػػذًا ، العراقػػي ادراج نظػاـ العقوبػات البديمػػة ضػمف نصػػوص قػانوف العقوبػات

وذلؾ مف اجؿ التئمص مف السػمبيات القانونيػة التػي تعتػري العقوبػات ، في اقميـ كردستاف العراؽ
، ولكي يواكب قػانوف العقوبػات العراقػي التعػريعات الجنائيػة الحديكػة، السالبة لمحرية قصيرة المدة

ويرتقػي بػالمحكـو عميػه فػي العقوبػات ، صػرةمستوى السياسػة الجنائيػة المعاإل   ويصؿ به الحاؿ
، االصػػػ ح والتلهيػػػؿ بعيػػػدًا عػػػف قضػػػباف المؤسسػػػات العقابيػػػةإلػػػ   السػػػالبة لمحريػػػة قصػػػيرة المػػػدة

  عممػػه انسػػانًا صػػالحًا ال مجتمعػػه والػػإلػػ   ولكػػي ال يبتعػػد ككيػػرًا عػػف المجتمػػع بػػؿ يمكػػف عودتػػه
  و .رتكاب الجريمة مستقبً  وتفادي كؿ المساوئ اعيفكر با
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ABSTRACT: 

To advance in any community and striving towards democracy must 

be accompanied by democratic practices, notably finding suitable and 

appropriate legislation and existing legislation or develop alternative to 

meet the requirements of the community evolved towards democratic 

pace, and in the region generally, whether in Iraq or in Kurdish Iraq seeks 

our people in finding solutions to their problems and issues, whether 

political or economic, which must be accompanied by social problems and 

solutions required by this community of multiple aspects of development 

in line with successful democratic experiments. In the world, and the issue 

of alternative sanctions is devoting to this quest for developing rules on 

the requirement to achieve this balance between the development right of 

the community to protect its interests in providing peace and tranquility 

and stability and between human rights principles and preserve family 

entity of society, which is still the basis of our society. 

 Thus began the criminal jurisprudence tends to think about using 

new media to avoid previous disadvantages mentioned, invented the 

modern criminal policy alternative penal system, which guarantees to 

avoid internment in penal institutions, and given a chance to reform and 

rehabilitation outside the walls of the penal institution for the purposes of 

punishment, and on this basis, alternative penal system reflects the latest 

trends in the treatment of offenders and penal reform, Walid began 

experience indeed it did not codify and enters into various criminal 

legislation only after the test showed Its success and usefulness, having 

proved the futility of sanctions involving deprivation of liberty of short 

duration. 

 Therefore we will run this study extensively by knowing the extent 

to which alternative sanctions regime incorporated in the texts of the Iraqi 

Penal Code, which in turn is effective in the Kurdistan region of Iraq, in 

order to get rid of the negatives the legal penalties of deprivation of liberty 

of short duration, in order to keep pace with modern criminal legislation 

the Iraqi Penal Code, up to the level of contemporary criminal policy, and 

raising the defendant in penalties involving deprivation of liberty of short 

duration repair and rehabilitation away from bars Penal institutions, and 

not to get too far from society but can return to society and to do a good 

person doesn't think of committing a crime in the future and avoid all the 

above inconveniences. 


