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اثر اخلطورة اإلجرامية يف السلطة التقديرية للقاضي يف اجلزاء 
 اجلنائي

 م. م. زينب أمحد حممد القدو                                                                      
 ساددمدرس القانون اجلنائي امل                                                                     

 جامعة املوصل / كلية الزرادة والغابات                                                                

 املقدمة
تدور فلسفة التجريم والعقاب في عصرنا الرران  نر  ثيرف نفهونهرا وتهيعتهرا 
ثول نثور رئيسي نو النجتنع. إذ نجرد ن  القرانو  الجنرائي ترد تثرول عر  تهيعتر  

صف  نجرد نصوص جاندة يهي  نا يعد ن  األفعال جرائم والعقوهات التي تفرض هو 
ن  نجلها إلى سياسة جنائية ندفها الدفاع ع  النجتنع ضد ظانرة الجرينة. ولرذل  
نصررها القررانو  الجنررائي وظيفررة اجتناعيررة يسررعى نرر  حةلهررا إلررى ن افثررة الظررانرة 

لتثقيررررر  نرررررذا الهرررررد . لرررررذل  الجرنيرررررةخ نررررر  حرررررةل الوسرررررائل التررررري ني نرررررا الن ررررررع 
اصررته ت نهنررة القاضرري الجنررائي هصرره ة اجتناعيررة هثيررف نصررها ي ررار  ن ررار ة 
إيجاهية في سياسرة الردفاع اتجتناعيرة عر  ترير  الت فيرر العلنري والرواتعي للعقوهرة. 
وذلررر  نررر  حرررةل السرررلتة التقديريرررة التررري ننثهرررا إيرررا  الن ررررع ننرررا وسرررع نررر  نترررا  

نسررانية توانهررا دراسررة  حصررية نرت ررب  وظيفترر  هثيررف نصررهثت نهنترر  اجتناعيررة واس
السلو  اإلجراني دراسة نوضوعية ونعرفرة نردخ حتورتر  اإلجرانيرة ننرا ين نر  نر  

 احتيار نا نو نةئم ن  عقوهة نو تدهير هال  ل الذي يؤدي إلى تثقي  العدالة .
 

والسررررؤال الررررذي يترررررس نفسرررر   يرررر  يسررررتتيع القاضرررري تقرررردير وجررررود الحتررررورة 
 نية ن  عدن  ونا ني ثدود سلتة القاضي في التقدير؟اإلجرا
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نرر  نجررل اإلثاتررة هنوضرروع الهثررف ونررا لرر  نرر  نننيررة فقررد تسررننا  إلررى  ة ررة 
 نثاور ني:

 النهثف األول : نانية الحتورة اإلجرانية.
 النهثف ال اني : سلتة القاضي لتقدير الحتورة في الجزاء الجنائي.

    التنييرز علرى السرلتة التقديريرة للقاضرري  النهثرف ال الرف : نردخ رتاهرة نث نرة
 الجنائي.
 

 املبحث األول
 ماهية اخلطورة اإلجرامية

 
إ  النفهوم الواتعي للسياسة العقاهية صار يستهد  نساسرا  ثنايرة النجتنرع  

ن  اتتجانات الحترة للنجرم وذل  ع  تري  ننع الحتورة اإلجرانية ال اننرة فير  
ينررة ثقيقيررة هالتررالي صررارت الحتررورة اإلجرانيررة نرري نرر  ن  تفضرري هالفعررل إلررى جر 

نسرراا الجررزاء الجنررائي ونعيررار  ونصررها اإلنسررا  النجرررم نثررور الدراسررات الجنائيررة 
لل  رر  عرر  حتورترر  هال ررواند النفسررية والعقليررة والعضرروية واتجتناعيررة. نرر  ذلرر  
سرررو  نقسرررم نوضررروع تعريررر  الحترررورة اإلجرانيرررة فررري نرررذا النهثرررف علرررى نتلهررري  

ول فرري األول التعريرر  الفقهرري للحتررورة اإلجرانيررةخ وفرري ال رراني تعريفهررا القررانو  نتنررا
 وعلى الوج  اآلتي:

 
 

 املطلب األول
 التعريف الفقهي للخطورة اإلجرامية
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إ  اتجا  الدراسات الجنائية إلى دراسة ال رحص الفاعرل إلرى جانرب انتنانر  

جرانيرررة وصررريرورتها  ررررتا  هدراسرررة نرررادة الفعرررل ترررد ندخ إلرررى هرررروز ف ررررة الحترررورة اإل
 لنسؤولية الفاعل إلى جانب الجرينة ذاتها.

 نررا تعررد الحتررورة اإلجرانيررة ف رررة نرنررة تثتنررل الت ويررل فرري النفهرروم ثسررب  
  .(1)الظرو  والنت يرات في  ل نجتنع ن  النجتنعات

الحتررررورة اإلجرانيرررررة ننهررررا ) األنليرررررة  (2) وتررررد عرررررر  ) روفائيررررل  اروفرررررالو (
ي تهي  نا يهدو على النجرم ن  فساد دائم فعال خ  نرا ننهرا تثردد نقردار الجنائية الت

ال ررر الترري يتوتررع ثدو رر  عنرر  ولتقرردير نررذ  الحتررورة يجررب نراعرراة نرردخ تاهليررة ذلرر  
ويتضررا نرر  تعريرر  ) اروفررالو( انرر  نرر  ننصررار  .(3) النجررم للتجرراوب نررع النجتنررع(

و في ذل  ينتل  نر  ثيرف ن  اتتجا  اتجتناعي في تعري  الحتورة اإلجرانية ون
ندخ تاهلية ذل  النجرم للتجاوب نع النجتنرع نرو اثرد العناصرر األساسرية للحترورة 
اإلجرانيررةخ إذ انرر  ول رري يعررد نجرررم نررا حترررا  علررى النجتنررع يتعرري  الهثررف فرري نرردخ 

                          

(
1
) Clara CHassel Cooper K Acomporitive study of Deliqunts and NoN 

Deliqunts , London , p    . 

يعتهر الفقي  اتيتالي )روفائيل  اروفالو( اول ن  تصدخ لتعري  الحتورة اإلجرانية خ وذل   ()
فررري النقرررال  الرررذي ن رررر  فررري نجلرررة الفلسرررفة واتداب التررري  انرررت تصررردر فررري نررراهولي سرررنة 

نثنررررد  ررررةل ثهيررررب خ  -( تثررررت عنرررروا  ) دراسررررة ثدي رررر   فرررري علررررم العقرررراب (  د1181)
خ ص  1181التهعررة األولررىخ دار الرسررالة خ ه ررداد  –دراسررة نقارنررة  –الحتررورة اإلجرانيررة 

 الهانش 11
 Garofalo , La Criminology , Paris      , p    .    

خ دار الرسالةخ ه دادخ 1اثند فتثي سرور خ نظرية الحتورة اإلجرانية خ دراسة نقارنةخ ت -د ()
 . 614خ  ص 1111
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ترروافر األثرروال اتجتناعيررة الترري ين رر  ن  يفترررض ننهررا سررتؤدي إلررى جعررل نجرررم نررا 
والتري تن رل نردخ اسرتعداد وتاهليرة ال رحص النفسرية النتر  رة  .(1)نرعحترا  علرى النجت

 .(2)هجنيرررع العوانرررل سررروخ ن انرررت اجتناعيرررة نم ورا يرررة نم ايرنرررا ت  يصرررها نجرنرررا  
تن ررل العنصررر اآلحررر لهررذا التعريرر  خ وهالتررالي فرر   ننررا  عنصرررا  نفسرريا  يرردحل فرري 

هرررري  العنصررررري  ني التعريرررر  هجانررررب العنصررررر اتجتنرررراعي إنررررا نرررر  ثيررررف الررررتةزم 
العنصر النفسي نع العنصر اتجتناعي. ف ن  ين   القول هعدم ا ترات الرتةزم هري  

إذ ن  ننررررررا  هعررررررض . (3)اتنليررررررة الجنائيررررررة ونرررررردخ التجرررررراوب اتجتنرررررراعي للنجرررررررم
األ ررحاص نرر  يترروفر لررديهم اتنليررة الجنائيررة دو  ن  ي ررو  لررديهم إن انيررة التجرراوب 

ترد ي ر لو  حتررا  علرى النجتنرع . هنعنرى فحرر خ فرا   اتجتناعي خ ونع ذل  ف نهم
الحتورة اإلجرانية ين   لها ن  تت و  هنجرد ن  ي رو  لردخ ال رحص انليرة جنائيرة 
ن  دو  ن  تقتر  نع التجاوب اتجتناعي خ ونذا ن  وجهة نظرنا انم انتقاد ين   

 ن  يوج  الى التعري  الذي وضع  )روفائيل  اروفالو ( . 
تعرير  الحترورة اإلجرانيرة خ وترد عرفهرا  (6)الفقير  ) جرسرهيني (وتد تصردخ 

ه نهرررا )ننليرررة ال رررحص الواضرررثة فررري ن  يصرررها علرررى جانرررب نررر  اتثتنرررال نرت هرررا  

                          

 . 21 ةل ثهيب خ الحتورة اإلجرانية خ النرجع  الساه  خ ص نثند  -د ()
(
2
) H.j Eysenck , Crime and Persenality , London      , p     . 

(
3
) Pinatel : Criminologe      pp     ,     . 

 . 618( ص 1اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ نانش رتم ) -ذ ر  د
قول ن  الفضل في صيااة نظريرة الحترورة اإلجرانيرة يعرود إلرى (   يذنب د)رنسيا ههنام( لل6)

رنسيا ههنام خ النظرية العانة للقانو  الجنائي خ نن ر ة النعرار   -األستاذ )جرسهيني(   د
 . 618( خ ص 1خ نانش رتم ) 1111خ التهعة ال ال ة خ ص  1181اإلس ندرية 

لنظر نذ  هالقول ) ن  األستاذ ههنام لرم في ثي  ينتقد الد تور )نثند  ةل ثهيب( وجهة ا      
يقصررد نرر  تولرر  ن  الفضررل فرري صرريااة النظريررة نررو الدراسررة والتثليررل ت  الصرريااة  رريء 
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لجرينة في النستقهل( والواتع إ  الحتورة ن  وجهة نظر )جرسهيني( ني عهارة ع  
  خ ويررررتهت اتسرررتعداد الجرنررري خ الرررذي ين رررل ثصررريلة الت ررروي  النفسررري فررري نجنوعررر

هندخ توة الرروادع الذاتيرة التري ترتث م فري الردوافع الداحليرة والحارجيرة فرهذا ا رتد نرذا 
اتستعداد وازدادت فاعليت  فقد يتثول ن  نجرد إن انية ارت اب جرينرة إلرى اثتنرال 

 .(1)وتوعها هالفعل ني حتورة إجرانيةخ ونذا نا يقصد  )جرسهيني( هاتنلية الجنائية
 

  وجهة نظر )جرسهيني( جاتها  خ جانب نفسي يتن ل في ثالة وللحتورة ن
ال حص النفسية وصفات  وظروف  اتعتيادية فري ن  يصرها نرت هرا للجرينرة وجانرب 
تانوني يتن ل في ثالة اير تانونية تت و  لردخ ال رحص فيترترب عليهرا توتيرع جرزاء 

 . (2)جنائي
 :(3)يف أمرانويالحظ الدكتور رمضان السيد األلفي على هذا التعر 

ن  )جرسررهيني( اعتررد فرري تعريرر  الحتررورة اإلجرانيررة هنررا يترروافر فرري  -1
 ال حص ن  ثالة النفسية تدفع  الى العود نثو ارت اب الجرينة .

                                                               

خ الهرانش نصردر  28نثنرد  رةل ثهيرب خ ص  -والدراسة والتثليل  يء فحر ( .     د
 ساه .

يرة خ نجلرة العلروم القانونيرة يسر انور علري خ النظريرة العانرة للترداهير والحترورة اإلجران -(   د1)
 .  114خ ص  1181واتتتصادية خ العدد األول خ السن  ال ال ة ع ر نتهعة عي   نا 

رنضا  السيد األلفي خ نظرية الحتورة اإلجرانيةخ نتروثة د تورا خ جانعة القانرةخ  -( د1)
 .11خ ص 114

(
3
) Aly Badawi , Letat deingereux . du delinquent , Revve , AL – Qanoun 

eal dqtisad      , p   

 De Asua ,la systematization juridique , de letat dang – ereux , 

Deuxieme cours , international de criminology,  Paris      , p     .     
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انررر  رهرررت هررري  الحترررورة اإلجرانيرررة فررري نظرررر القرررانو  وهررري  الجرررزاء  -2
الجنرررائي خ فجعلهرررا صرررفة  حصرررية تلثررر  هصررراثهها وتعرضررر  نررر  الوجهرررة 

 لجزاء الجنائي .القانونية ل

ون  الفقهاء الذي  عرفها الحتورة اإلجرانية الفقيرة )جينري دي نسروا ( هقولر  
)اتثتنال األ  ر وضوثا  في ن  يصرها  رحص نرا نرت هرا  للجررائم نو فري ن  يعرود 
ترت اههرررا( وترررد نضرررا  األسرررتاذ )دي نسررروا( هررر   الحترررورة اإلجرانيرررة تنتررروي علرررى 

 ايررررر اجتناعيرررة خ إت انررر  عنرررد التثررردف عرررر  اثتنرررال ن  يرت رررب ال رررحص نعنرررات  
خ وتررد  (1)القررانو  الوضررعي يجررب تقييررد الف رررة هاثتنررال اإلترردام علررى ارت رراب الجرينررة

الررررذي  1113احررررذ النررررؤتنر الرررردولي ال رررراني لعلررررم األجرررررام الننعقررررد فرررري هرررراريا عررررام 
يتضن  ن  هري  نوضروعات  نوضروع ))تثديرد الحترورة اإلجرانيرة(( هرالتعري  الرذي 
صاا   ل ن  )جرسهيني( و )دي نسوا( ونضرنون  : )ن  ثالرة الحترورة تقروم لردخ 
ال حص نتى  ا  ن  النثتنل اتدان  نها ررة علرى عنرل ايرر ن رروع وسرواء  را  
ذلرر  هصررورة نؤتترر  نم هصررفة نسررتنرة علررى ثقررو  ال حصررية القانونيررة خ  ررالث  فرري 

ي النل يرة خ ولرو لرم ي ر  الثياة والث  في سةنة الجسم والثر  فري الثريرة والثر  فر
 . (2)نذا العنل نقصودا  في ذات 

  -ويالحظ الدكتور األلفي ما يلي : 
ان  حة ن  هيا  تهيعة اتثتنال خ ونا إذا  را  يرجرع إلرى ثالرة  -1

داحليررة  اننررة فرري  ررحص النجرررم خ ونررا تهيعررة نررذ  الثالررة نررل نرري ثالررة 
 نفسية نم هيولوجي  نم يرجع إلى ظرو  حارجية .

 
                          

 (       1انش رتم )ن 611اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص  -ذ ر  د  (3)
 . 11رنضا  السيد األلفي خ النصدر نعة  خ ص  -(  د6)
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عررر  )لوديرر ( الحتررورة اإلجرانيررة عرر  تريرر  وضررع تعريرر  لل ررحص  وتررد
سررواء هنرراء  علررى  –الحتررر ونررو فرري نظررر  ال ررحص الررذي تترروافر لديرر  ثالررة نفسررية 

ذاتيتر  ايرر اتجتناعيرة نم هسرهب نرا لدير  نر  عردم ترواز  دائرم نو نؤترت نو عرادات 
اب الهسريتة نو ن تسهة نو نفروضة هث م الثياة اتجتناعية نو اير ذل  ن  األسره

النجتنعررررررة ويترررررروافر فيهررررررا اتثتنررررررال النؤتررررررت نو الرررررردائم نثررررررو القيررررررام هعنررررررل ايررررررر 
ويةثررررظ نررررذا التعريرررر  ه نرررر  يرجررررع الحتررررورة اإلجرانيررررة إلررررى نسررررهاب  .(1)اجتنرررراعي

وعوانل نحتلفة تترن على الفرد تؤدي إلى ندم التواز  النفروض هي  دوافرع اإلجررام 
الة نفسية تجعل نر  ارت راب الجرينرة انررا  نثرتنة  ونوانع  ه  ل يؤدي إلى توافر ث

خ فهرررري ثالررررة نفسررررية ثتررررى وا   ررررا  الرررردافع النها ررررر ترت رررراب الجرينررررة نررررو دافررررع 
اجتنرراعي . ونررذا الرردافع تهررد ن  يررؤ ر علررى الثالررة النفسررية لل ررحص ه رر ل يجعررل 

 .(2)اثتنال اإلتدام على ارت اب الجرينة  هيرا  
ض فقهرررراء فحرررررو  إلررررى تعريرررر  الحتررررورة هاإلضررررافة لنررررا سرررره  خ فقررررد تعررررر 

اإلجرانيرررة ن رررل العرررالم األلنررراني )فرررو  ليسرررت( الرررذي عرررر  الحترررورة اإلجرانيرررة انهرررا 
)تهيعة حاصة في الفرد هنقتضانا تين   ننع  ن  ارت اب وتائع إجرانيرة هالتهديرد 

ويعرررر   رررل نررر  )نورفرررال نررروريا ونرررار  نيلرررر( الحترررورة . (3)هالعقررراب نو هتنفيرررذ (

                          

 . 611اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص  -د ()
(
2
) Walter Bromberg , Grime And The Maind , New York      , p    . 

جررع السرراه  خ ص يسررر ننررور علرري خ النظريررة العانررة للتررداهير والحتررورة اإلجرانيررة خ النر  -د ()
 , Slilvio Ranien , Manualedi diritto penale padova. ونو ي ير إلى :  114

Cedam      , p    . 
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نيررة ننهررا )الث رررم علررى وفرر  نسرررا علنيررة  اهترررة علررى  ررحص نعررري  انرر  نررر  اإلجرا
  .(1) النثتنل ن  يقدم على ارت اب جرينة نعين  في النستقهل(

ويةثررظ علررى نررذا التعريرر  انرر  تررد حررة نرر  هيررا  تهيعررة الحتررورة فينررا إذا 
  انت ثالة نفسية نم هيولوجية . 

لتري وضررعها الفقهراء للحتررورة وفري الفقر  العرهرري خ تعرددت نيضررا  التعريفرات ا
اإلجرانية ونحذت اتجاني  : ر ز اتتجا  األول على اتستعداد اإلجراني هيننا ر رز 

وعلررى الرررام نرر  احررتة  التعرراري  الترري  .(2)اتتجررا  ال رراني علررى عنصررر اتثتنررال
وضعت للحتورة اإلجرانية إت ننها فري ثقيقرة األنرر تردور ثرول نضرنو  واثرد نرو 

اإلجرانيررة ثالررة نفسررية تلثرر   ررحص النجرررم نررع اثتنررال ارت رراب نررذا ن  الحتررورة 
ولرذل  نفردنرا هالرذ ر هعرض  .(3)النجرم لجرينرة فري النسرتقهل نو العرودة إلرى ارت اههرا

التعاري  خ فقد عرفها الد تور )نثنود نجيب ثسني( ه نها )اثتنال ارت اب النجرم 
انرر  تررد وصرر  ال ررحص  األول ويةثررظ علررى نررذا التعرير  ننررري  .(6) جرينرة تاليرر (

الحتر هالنجرم فقال ننها )اثتنال إتدام النجرم( ونو تعهير نر  نوجر  التعراري  فري 
نذ  الناثية ذل  ت  ن   روت الحتورة اإلجرانية واإلنارات التي ت    عنها نو 

 الثااييارت اب الجرينة وهالتالي ف   الحترورة اإلجرانيرة ت ت رو  إت لردخ النجررم. و
يةثظ على نذا التعري  نو ان  تد حرة نر  هيرا  تهيعرة اتثتنرال خ ونرا إذا  الذي

                          

(
1
) Norval Mouris And Mark Miller , Predicting Criminal Dengerousness 

, Chicago Vnivercity  , Crims Departmcnt      p   ., 

 . 18النرجع  الساه  خ ص  رنضا  السيد األلفي خ -د ()
 . 11خ  18النرجع  نفس  خ ص  ()
نثنرررود نجيرررب ثسرررني خ  رررذل  هث ررر  النن رررور فررري نجلرررة إدارة تضرررايا الث ونرررة خ تثرررت  -د ()

خ  1148عنرروا  خ النظريررة العانررة للتررداهير اتثترازيررة خ العرردد األول خ السررنة الثاديررة ع ررر 
 . 14ص 
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 ا  يعود إلى ثالة داحلية  اننة فري  رحص النجررم ونرا نري تهيعرة نرذ  الثالرة ؟ 
 نل ني نفسية نم هيولوجية نم ترجع إلى ظرو  حارجية ؟ .

وترررد عرررر  الرررد تور )اثنرررد فتثررري سررررور( الحترررورة اإلجرانيرررة ه نهرررا )ثالرررة 
تترروفر لرردخ ال ررحص تفيررد ن  لديرر  اثتنررات  واضررثا  نثررو ارت رراب الجرينررة نو العررودة 

  .(1) إلى ارت اهها(
ويةثررظ علررى نررذا التعريرر  انرر  تررد جنررع فرري نفهرروم الحتررورة هرري  الحتررورة 
اإلجرانيرة والحترورة اتجتناعيرة وننرا  رهاترا  هري  الجرينرة والحترورة اإلجرانيررة أل  

ارة نساسية للقول هتوافر الحتورة اإلجرانيرة هوصرف  دات  علرى وتوع الجرينة يعتهر نن
وجررود اتسررتعداد لمجرررام نررذا اترتهررات هرري  الجرينررة والحتررورة اإلجرانيررة نررو الررذي 
ينيز الحتورة اإلجرانية. وذل  يتضا لنا ن  تعهير )ارت اب الجرينة نو العودة إلرى 

 –د سيقدم على ارت اب الجرينرة ارت اهها( وا  الثالة ال حصية التي توضا ن  الفر 
ني تلررر  السررراهقة علرررى الجرينررررة تعرررد نررر  تهيرررل الحتررررورة اتجتناعيرررةخ إنرررا ارت رررراب 
الجرينة فعة  وصدور نفعال تنم عر  اثتنرال العرودة إلرى ارت اههرا فر   ذلر  يعرد نر  

  .(2)تهيل الحتورة اإلجرانية ني ننها تثقة على ارت اب الجرينة

                          

يرة العانرة للترداهير اتثترازيرة والحترورة اإلجرانيرة خ النرجرع  يسر ننور علري خ النظر  -انظر د ()
 . 211 – 211الساه  خ ص 

عررادل عررازر خ تهيعررة ثالررة الحتررورة وا ارنررا الجزائيررة فرري ن ررروع تررانو  العقوهررات لسررنة  -د ()
خ النجلرد الثرادي ع رر خ  1141خ النجلة الجنائيرة القونيرة خ العردد األول خ نرارا  1144
 . 116 – 113ص 
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نام( فيعرفهرا ه نهرا )ثالرة نفسرية تجعرل نر  صراثهها إنا األستاذ )رنسيا هه
وعلررى نررذا الننرروال نفسرر  يسررير الررد تور  .(1) ن  ي ررو  نصرردرا  لجرينررة نررا نسررتقهة (

)جةل  رروت( فري تعريفرة للحترورة اإلجرانيرة خ نرع الت  يرد نر  جانهر  علرى ضررورة 
ن  ي رررو  ال رررحص الرررذي توصررر   حصررريت  هرررذات الحترررورة اإلجرانيرررة ترررد ارت رررب 
جرينة ساهقة ويتحو  ن  ن  يرت ب جرينة تثق  خ ونرو األنرر الرذي لرم نجرد  فري 
التعريرررر  الررررذي وضررررع  األسررررتاذ )رنسرررريا ههنررررام( ويضررررع الررررد تور )جررررةل  ررررروت( 
التعري  التالي لها )ثالة في نفا ال حص تنذر هاثتنال ارت اه  جرينرة نحررخ فري 

 .(2) النستقهل(
الحترررورة اإلجرانيرررة الرررد تور )نررر نو  ونررر  الفقهررراء الرررذي  تعرضررروا لتعريررر  

نثنرررد سرررةنة( الرررذي عرفهرررا ه نهرررا )تررردرة ال رررحص علرررى ارت ررراب الجررررائم هنررراء  علرررى 
اسرتعداد نتواجررد لديرر  خ ونررذا اتسررتعداد تررد ي رو  نصررليا  إذا الفرررد تررد ولررد لديرر  خ وتررد 

ي  ي و  ن تسها  إذا  ا  نتيجة لعوانل ناتجة ع  الهيئة اتجتناعية ساننت في ت و 
ونررا ين رر  نةثظترر  علررى نررذا التعريرر  انرر  تررد اسررتعاض عرر  لفررظ  .(3) ال حصررية(

)اتثتنال( الذي االها  نا يورد  الفقهاء عند تعري  الحتورة اإلجرانية هلفظ )القدرة( 
وفي ثقيقة األنر ف   ذل  تي و  ل  نننية  هيرة فنا دام اتثتنال يعني  ل نتيجرة 

انرت نسرههاتها  اهترة وواضرثة ونعلونرة وليسرت نوضرعا  نعينة ين   التنهرؤ ههرا نرا د

                          

رنسرررريا ههنررررام خ علررررم الوتايررررة والتقررررويم خ اتسررررلوب اتن ررررل لن افثررررة الجرينررررة خ نن رررر ة  -د ()
.   رررررذل  نؤلفررررر  فررررري النظريرررررة العانرررررة للقرررررانو   43خ ص  1114النعرررررار  اتسررررر ندرية  

 . 1131الجنائي خ النرجع  الساه  خ ص 
 . 261خ ص  1114يةخ جةل  روت خ الظانرة اإلجرانية خ نن  ة النعار خ اإلس ندر  -د ()
القسرررم العرررام خ التهعرررة الراهعرررة خ دار الف رررر  –نررر نو  نثنرررد سرررةنة خ ترررانو  العقوهرررات  -د ()

 . 824خ ص  1116العرهي 
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خ وهالترررالي فنررا دانرررت النسررههات نوجرررودة فالقرردرة علرررى تثقيرر  النتيجرررة لررردخ (1)لل رر 
 الفرد الذي تتوفر إنان  نسههاتها ت و  نوجودة نيضا  . 

ون ذا هقيت التعاري  األحرخ التري نوردنرا الفقهراء ثرول الحترورة اإلجرانيرة 
نهررا ترردور فرري فلرر  ال تعرراري  السرراهقة خ فهرري تر ررز علررى  ونهررا ثالررة فرري ال ررحص واس

فقد عرفها الرد تور )تردري عهرد الفتراس ال رهاوي( ننها)ثالرة  .اثتنال ارت اب الجرينة
نفسية ت    عنا لدخ ال حص ن  نزعرات تويرة هرل واضرثة اتثتنرال فري اتتررا  

  .(2) الجرائم نو استنرار العود إلى التردي فيها وارت اهها(
ويضع الد تور )علي عهد القرادر القهروجي( تعريفرا  دتيقرا  للحترورة اإلجرانيرة 
هقول  ننها )ثالة نو صفة نفسية لصيقة ه رحص الجراني تنرذر هاثتنرال نتدانر  علرى 

خ ووجرر  الدتررة فرري نررذا التعريرر  نررو انرر  هرري  (3) ارت رراب جرينررة نحرررخ فرري النسررتقهل(
ة  م هري  ننهرا ت تصردر إت عر  النجررم تهيعة نذ  الحتورة ونوضا ننها ثالة نفسي

ني ال ررررحص الررررذي ارت ررررب جرينررررة فرررري السرررراه  ونرررر  النثتنررررل ن  يرت ررررب جرينررررة 
 نستقهة  . 

                          

يسر ننور علي خ النظرية العانة للتداهير اتثترازية والحتورة اإلجرانية خ النرجع   -انظر د ()
 .  111الساه  خ ص 

 1188هاوي خ النوسوعة ال رتية القانونية خ عالم ال تب خ القانر   تدري عهد الفتاس ال  -د
 . 81خ ص 

نثند ز ي اهو عانر خ علم األجرام والعقاب خ النرجع  الساه  خ ص  -جةل  روت و د -د
311 . 

 . 86تدري عهد الفتاس ال هاوي خ النرجع  الساه  خ ص  -د ()
القسررم العررام خ الرردار الجانعيررة خ هيررروت   –وهررات علرري عهررد القررادر القهرروجي خ تررانو  العق -د ()

 . 431خ ص  2111



 اثر الخطورة اإلجرامية في السلطة التقديرية للقاضي في الجزاء الجنائي

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

511 

ونحيرا  يعر  الرد تور )نثنرد  رةل ثهيرب( الحترورة اإلجرانيرة ه نهرا )ثالرة 
نفسية تت و  لدخ ال حص نتيجة عوانل داحلية وحارجية تجعل  ن  ر نية  ترت اب 

  .(1) نة في النستقهل(جري
ونثر  هرردورنا نتفرر  نررع الررد تور نثنرد  ررةل فرري تعريفررة للحتررورة اإلجرانيررة 
ه نها ثالة نفسية تت و  لدخ  حص النجرم نتيجة لعوانرل وظررو  نعينر  ونحتلفرة 

 تتفاعل فينا هينها لتجعل ن  اثتنال إتدام النجرم لجرينة نحرخ ننرا  واردا  . 
 

 املطلب الثاني
 القانوني للخطورة اإلجرامية التعريف

 
هدنت ف رة الحتورة اإلجرانية في القرانو  الوضرعي وحاصرة  فري القرواني  نرا 
هعد الثرب العالنية األولى. وهالنظر لألننيرة التري  ر لتها ف ررة الحترورة اإلجرانيرة 
على نجنل النظام الجنائي هاعتهارنا ن  النوضوعات التي تقر  علرى الثردود هري  

م وعلررم العقرراب وتررانو  العقوهررات نظرررا  لنررا ت يررر  نرر  ن رر ةت إجرانيررة علررم األجرررا
فنجررررد ن  نررررذ  الف رررررة تررررد  ررررقت سررررهيلها لت ررررو  ثاضرررررة فرررري  .(2)وعقاهيررررة وتانونيررررة

 نصوص القواني  العقاهية النحتلفة . 
إنرررا فررري عالننرررا العرهررري فقرررد ت رجثرررت نواتررر  القرررواني  التررري نحرررذت هف رررررة 

ذ ه ررل نر  اتتجررا  ال حصرري واتتجررا  النوضرروعي فرري الحترورة اإلجرانيررة فرري األحرر

                          

 . 32نثند  ةل ثهيب خ الحتورة اإلجرانية خ النرجع  الساه  خ ص  -د ()
 . 111اثند فتثي سرور خ النرجع  الساه  خ ص  -د ()
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 1161فقررد عررر  تررانو  العقوهررات اللهنرراني لسررنة  .(1)التعريرر  هررالحتورة اإلجرانيررة
ف رة الحتورة اإلجرانية هاسم )الحتورة على السرةنة العانرة( وترد عرفهرا فري النرادة 

نيئررررة ( ننرررر  هررررالقول )يعررررد حترررررا  علررررى النجتنررررع  ررررل  ررررحص نو 3( الفقررررة )211)
نعنويرررة اتترررر  جرينرررة إذا  رررا  يح رررى ن  يقررردم علرررى نفعرررال نحررررخ يعاترررب عليهرررا 
القررانو ( . ولنررا  انررت الحتررورة اإلجرانيررة ثالررة  اننررة فرري الررنفا لررذل  ف نرر  يجررب 
اتنتداء إليها ع  تري  إنارات تدلل عليها خ لذل  وضرع ترانو  العقوهرات اللهنراني 

تين رررر  الث ررررم علررررى  ررررحص هترررردهير  ( تاعرررردة عانررررة هينررررت انرررر 211فرررري النررررادة )
اثترازي إت إذا  هت ان  حتٌر على السةم العام نو ن  القرانو  ترد افتررض فير  نرذا 

ونصررت النررادة علررى    ) تينررزل ه ثررد ترردهير اثترررازي نررا لررم ي رر   .(2)الحتررر ث نررا  
حترا  على السةم العام . ويقضي هالتداهير اتثترازية هعد الت هت ن  ثالرة الحترر 
إت فري الثراتت التري يفتررض القرانو  وجررود الحترر فيهرا(. والقرانو  اللهنراني يعتهررر 
ال حص حترا  على السةم العام هث م القانو  إذا تضي علي  هعقوهة ايرر ال رانرة 
الجنائية نو جنث  نقصرودة وث رم علير  هعقوهرة نانعرة للثريرة لنردة سرنة علرى األترل 

د نررذ  الثالررة يعنرري ن  ال ررحص حتررٌر فرري جنايررة نو جنثرر  نقصررودة نحرررخ فوجررو 
 عقوهات لهناني( .  243على النجتنع )م

وتررد يفترررض تررانو  العقوهررات اللهنرراني ال ررحص حترررا  علررى السررةنة العانررة 
اعتهررت ال رحص حتررا  علرى السرةنة العانرة إذا  األولاى .(3)وذل  في ثاتت نرهرع

يث ررم عليررة هعقوهررة نانعررة   ررا  نجرنررا  نعتررادا  نث ونررا  عليرر  ه يررر ال رانررة ونرر   ررم
                          

 . 12رنضا  السيد األلفي خ النرجع  الساه  خ ص  -د ()
القسرررم العرررام خ النرجرررع  السررراه  خ ص  –جي خ ترررانو  العقوهرررات علررري عهرررد القرررادر القهرررو  -د ()

131 . 
 .1161لسنة  61تانو  العقوهات اللهناني النرتم  ()
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للثرية ن  اجل ت رار تانوني فحر. فهذ  الثالة يستلزم فيها ن  يتروافر ت ررارا  ل رل 
فهرري تحررص نعترراد  الحالااا الثاييااا(. إنررا 246/1جرينررة ارت ههررا النجرررم العائررد )م

األجرررام الررذي صرردر عليرر  فرري حررةل حنررا ع رررة سررنة ت تثتسررب فيهررا النرردة الترري 
العقوهات والتداهير اتثترازية إنا نرهعة نث ام هالثها ع  جنايات تضانا في تنفيذ 

اتترفت هعذر نو عر  جرنا نقصرودة  ررت ن  ت رو   رل نر  الجررائم ال ة رة األحيررة 
الحالااا (. ننرا 3خ 246/2ترد اتترفررت هعررد ن  نصررها الث رم هالجرينررة السرراهقة هاتررا  )م

وجود الحتورة فهي تل  التي هينتها التي اعتهرنا الن رع اللهناني ترينة على  الثالثا
( هررر   يصررردر علرررى ال رررحص  ة رررة نث رررام خ ث نرررا  ننهرررا تنا رررل 246/6النرررادة )

األث ام التري هينهرا القرانو  فري الفقررة السراهقة خ وذلر  هرالثها عر  جنايرات اتترنرت 
هعذر نو ع  جنا نقصود  خ وث رم  الرف صرادر عر  عقوهرة جنايرة علرى ن  ت رو  

ترررد صررردرت حرررةل حنرررا ع ررررة سرررنة تتثتسرررب فيهرررا النررردة التررري األث رررام ال ة رررة 
 تضيت في تنفيذ العقوهات والتداهير اتثترازية . 

الدالرة علرى الحترورة اإلجرانيرة الث نيرة تتروفر إذا  الحالا الرابعااونحيرا  ف   
ارت ب ال حص حرةل إتانتر  فري السرج  نو فري الحنرا سرنوات التري تلرت اإلفررا  

 ( .241نقصود  تضي علي  ن  اجلها هالثها سنة واثدة )م عن  جناية نو جنثة
فهرررذ  الثررراتت األرهعرررة التررري وضرررعها الن ررررع اللهنررراني نررري الثررراتت التررري 
يفترررض الن رررع نعهررا وجررود حتررورة إجرانيررة فرري  ررحص النجرررم نرر  دو  الثاجررة 

هاعتهارنا ثالة نفسرية  –إلى التثق  ن  ندخ وجود نذ  الحتورة في نفسية النجرم 
نم لررررم توجررررد ونررررذا يعنرررري ن  الن رررررع اللهنرررراني تررررد سررررل  فرررري التعريرررر  هررررالحتورة  –

اإلجرانيررة نسررل ا  ناديررا  نهنيررا  علررى نسرراا تثقيرر   ررروت نعينرر  نت تيررة عرر  تريرر  
األفعررال الجرنيررة الترري ارت ههررا الجرراني وثقيقررة ت نرررخ ني نعنررى للتفرتررة هرري  ثالررة 

و  الت هررت نرر  وجودنررا وهرري  ثالررة الحتررر علررى السررةنة العانررة الترري يتتلررب القرران
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الحترر النفتررض الننتروي علررى الثراتت األرهرع الترري نوردنرا الن ررع اللهنرراني خ إذ 
إ  الن رررع فرري جنيررع نررذ  الثرراتت تررد وضررع  ررروتا  ناديررا  يفترررض نررع وجودنررا 

 وجود الحتورة اإلجرانية لدخ نذا ال حص . 
( النجررم الحترر 242ة )نذا وترد عرر  ترانو  العقوهرات اللهنراني فري النراد 

عرر  تريرر  تعريفرر  للنجرررم النعترراد فعرفرر  ه نرر  ) نررو الررذي يررنم عنلرر  اإلجرانرري عرر  
استعداد نفسي دائم فتريا   را  نم ن تسرها  ترت راب الجنايرات والجرنا ( ويتضرا نر  
نرررذا التعريررر  ن  النجررررم النعتررراد خ نرررو نجررررم ينتررروي علرررى  حصرررية ذات حترررورة 

 ستعداد النفسي الذي لدي  ترت اب الجرائم . إجرانية  هيرة هسهب ات
وترررد حصرررص الن ررررع الليهررري الهررراب السرررادا نررر  ال تررراب األول ننررر  لهيرررا  
األث رررام الحاصرررة هرررالنجرني  الحترررري  خ والترررداهير الوتائيرررة وذلررر  فررري النرررواد نررر  

. وايضررررا  افرررررد الهرررراب  1113( نرررر  تررررانو  العقوهررررات الليهرررري النرررررتم 146 -131)
 ترراب الراهررع ع ررر نرر  تررانو  اإلجررراءات الجنائيررة للتررداهير اتثترازيررة العا ررر نرر  ال

  .(1) (123 – 111وذل  في النواد ن  )
لقررد عررر  الن رررع الليهرري الحتررورة اإلجرانيررة عرر  تريرر  تعريرر  ال ررحص 

( على ن  ) ال حص الحتر نو نر  131الحتر فنصت الفقرة األولى ن  النادة )
                          

يعررد تررانو  العقوهررات الليهرري نرر  نفضررل القررواني  العرهيررة فرري تهنيرر  لررهعض اتتجانررات الثدي ررة  ()
انو  اتيتررالي لعررام ( نسررتقى  ليررة نرر  القرر1113وتررد  ررا  القررانو  فرري هدايررة صرردور  عررام )

ننرا جعلر  فري صرورت   1114( لعرام 61 م عدل هال  ير ن  نث انر  هالقرانو  رترم ) 1131
الثالية نوفقا  في اآلحذ هي  اتتجا  الوضعي الذي ين ل  القانو  اتيتالي وهي  فق  الندرسة 

 التقليدية الثدي ة الذي ين ل  القانو  النصري . 
العزيررز األلفرري خ الحتررورة اإلجرانيررة والتررداهير الوتائيررة فرري اثنررد عهررد  -انظررر فرري ذلرر  : د

الت ررريع الليهرري خ النجلررة الجنائيررة القونيررة خ النجلررد ال الررف ع ررر خ العرردد ال الررف خ نرروفنهر 
 . 381خ ص  1181
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نرررة خ ويثتنرررل خ نظررررا  للظررررو  النهينرررة فررري النرررادة يرت رررب فعرررة  يعرررد  القرررانو  جري
( ن  يرت ررب نفعررات  نحرررخ يعرردنا القررانو  جرررائم وا  لررم ي رر  نسررؤوت  نو نعاتهررا  21)

 جنائيا ( .
ويتضا هصورة جلية ن  التعري  الذي نورد  الن رع الليهري  رانة  ل رل نر  

وص  الحتورة ثتى الحتورة اإلجرانية والحتورة اتجتناعية خ وذل  عندنا  نل ه
األ ررررحاص ايررررر النسررررؤولي  والنعرررراتهي  جنائيررررا  عنررررد ترررروفر ني نررررانع نرررر  نوانررررع 
النسرررؤولية الجنائيرررة  نرررا نرررو الثرررال هالنسرررهة للنجنرررو  نو الصررر ير نو فاترررد اإلدرا  

 واإلرادة . 
 .(1) نررا ويةثرررظ نيضرررا  ه نررر  ي رررترت ن  يتررروافر  ررررتا  للحترررورة اإلجرانيرررة

 -وننا : 
 و  ال حص تد ارت ب فعة  يعد جرينة في القانو  سواء  ا  نرت ه  : ن  ي األول

نسؤوت  جنائيا  نو اير نسؤول . ويعني نذا ن  الت ريع الليهي لم يذنب الرى النردخ 
الررررذي تالررررب هرررر  انصررررار الندرسررررة الوضررررعية ويتالررررب هرررر  ننصررررار ثر ررررة الرررردفاع 

لرم يرت رب ال رحص  اتجتناعي الثديف في ان ا  القول هوجرود ثالرة الحترورة ولرو
جرينة . ونو نا يعني ن  الن رع الليهي تد استند الرى نعيرار نوضروعي يتن رل فري 
الجرينة النرت هة خ وهذل  تي و  ننا  نثل للتث م نو لةحتة  فري التقردير ننرا 

 تد يؤدي إلى اتعتداء على الثرية الفردية .
علرررى اثتنرررال ا  يقررردم : ن  تتررروافر دتئرررل نحررررخ الرررى جانرررب الجرينرررة تررردل  الثاااايي

الجرراني علررى ارت رراب جرررائم فرري النسررتقهل ونررذ  الرردتئل نرري نانصررت عليرر  النررادة 
 -( ن  تانو  العقوهات الليهي وني : 21)

                          

اثنرررد عهرررد العزيرررز األلفررري خ الحترررورة اإلجرانيرررة والترررداهير الوتائيرررة فررري الت رررريع الليهررري خ  -د ()
 .  11اه  خ ص النرجع  الس
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 جسانة الضرر نو الحت  الناتج ع  الفعل .  -
 ندخ القصد الجنائي . -

 دوافع ارت اب الجرينة وحل  النجرم . -

 تجتناعية . سلو  النجرم وظرو  ثيات  ال حصية وا -

نرررررذا ويجررررردر هالنةثظرررررة ن  الن ررررررع الليهررررري ترررررد تصرررررر ثررررراتت الحترررررورة 
اإلجرانية علرى حنسرة ثراتت ونري : اتعتيراد علرى األجررام خ اثترافر  خ اتنثررا  

 في األجرام ضد األ حاصخ ال ذوذ اتجراني خ إجرام األثداف .
صررراثة إلررى إنررا هالنسررهة إلررى تررانو  العقوهررات النصررري فهررو ون  لررم يتتررر  

تعري  الحتورة اإلجرانية هي  تيات  إت ن  األث ام التي جاء هها ت ير جنيعا  إلى 
ن  الن ررررع النصرررري ترررد نحرررذ هنظرررر اتعتهرررار ف ررررة الحترررورة اإلجرانيرررة فررري جنيرررع 
النواضرريع الترري يتتلررب وجررود نررذ  الف رررة حاصررة فينررا يتعلرر  هتنفيررذ العقوهررة ول رر  

( الررى تعريرر  الحتررورة 12تررد تتررر  فرري النررادة ) ين رر  القررول ن  الن رررع النصررري
اإلجرانية ع  تري  تعري  النعتاد على األجرام هرالقول : )يجروز للنث نرة اعتهرار 
النتهم نجرنا  اعتاد األجرام نتى تهري  ن  ننرا  اثتنرات  جرديا  إلتدانر  علرى اتتررا  

 جرينة جديدة ( . 
 -: (1)وذل  يتضا لنا ن  حةل النصوص التالية

                          

فررري ثرررري  عررررر  الن ررررع النصررررري الحتررررورة اإلجرانيرررة فرررري ن ررررروع ترررانو  العقوهررررات لسررررنة  ()
( ننر  هقولهرا ن  الحترورة اإلجرانيرة نري 114( الذي لم ير النرور وذلر  فري النرادة )1144)

 )اتثتنال الجدي تتدام النجرم على اتترا  جرينة جديد ( .
 . 11خ  11لسيد األلفي خ النرجع  الساه  خ ص رنضا  ا -انظر في تفصيل ذل  : د

ن  ن روع تانو  العقوهات النصري  18عهد الفتاس نصتفى الصيفي خ ثول م  -و ذل  د
 . 111خ النرجع  الساه  خ ص 
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( التي نجرازت للقاضري الث رم هوتر  تنفيرذ العقوهرة لنر  11ا جاءت ه  النادة )ن -1
توثي ظروف  هعدم حتورت  خ  نرا لرو ن  النث نرة ترد رنت نر  نحرة  النث روم 
عليرررر  وناضرررري  وسررررواهق  نو سررررن  نو ظرررررو  ارت رررراب الجرينررررة نررررا يهعررررف علررررى 

 اتعتقاد ان  ل  يعود إلى نحالفة القانو  . 
( ن  تانو  العقوهات النصري ه    تفريد العقاب في 61و )( 18نص النادة ) -2

( تهرديل 18النوع والنقدار ثسب درجة الحترورة اإلجرانيرة خ فقرد نجرازت النرادة )
العقوهة النقررة للجنايات ال ديدة هعقوهة حفيفة وذل  فري اتثروال التري تسرتدعي 

 رنفة القضاة فيها . 

ا ين لررر  نررر  نصررردر نررر  نصرررادر ( الرررى العرررود ونررر61فررري ثررري  ا رررارت النرررادة )
 ت ديد العقوهة وذل   ون  ين ل ترينة على حتورة النجرم العائد . 

( نرر  تررانو  العقوهررات النصررري 11 ررذل  فينررا يتعلرر  هررالفقرة ال انيررة نرر  النررادة ) -3
ه رر   اسررلوب تنفيررذ الجررزاء اعتنررادا  علررى تقرردير نرردخ الحتررورة اإلجرانيررة هنصررها 

سريت لنردة تتتجراوز ال ة رة  رهور ن  يتلرب هردت  )ل ل نث وم علي  هالثها اله
نرر  تنفيررذ عقوهررة الثررها عليرر  ت رر يل  حررار  السررج  تهقررا  لنررا تقرررر نرر  تيررود 

 هقانو  تثقي  الجنايات إت اذا نص الث م على ثرنان  ن  نذا الحيار( .

( لسرررنة 163 رررذل  فررر   ترررانو  اإلجرررراءات الجزائيرررة النصرررري يهررري  فررري النرررادة ) -6
لى جواز إزالة ف ار الث م ضد الجراني الرذي ت تفصرا ثالتر  عر  نن  ع 1111

 حتورة إجرانية تسهية  إلعادة اندناج  نع الهيئة اتجتناعية . 

( فقررد تهنررى فرري العديررد نرر  1114( لسررنة )314إنررا تررانو  تنظرريم السررجو  رتررم ) -1
( 12النواد التي جاء هها ف رة الحتورة اإلجرانية نذ ر ننها نا جاء فري النرادة )

ننرر  ه رر   اإلفرررا  النؤتررت عرر  النث رروم عليرر  تهررل انتهرراء تنفيررذ نرردة العقوهررة إذا 
  ا  سلو  النث وم علي  يدعو ا ناء وجود  في السج  الى ال قة وتقويم نفس  .
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( نررررر  القرررررانو  النرررررذ ور ثرررررول تقسررررريم 13و رررررذل  نرررررا جررررراءت هررررر  النرررررادة )
( التري تترترت الرى 11)النث وني  الى درجرات هثسرب حترورة  رل نرنهم خ والنرادة 

ننا النسجو  فترة انتقال تحف  فيها القيود تهل ثلول نوا  اإلفرا  عن  وتهيريء لر  
وستا  نص  ثر ونذا رن  هسلو  النجرم ونا تنم عن   حصيت  ن  حتورة  اننة 

 فيها . 
وتررد ثرردد الن رررع العراترري النعررايير ال فيلررة هاسررتحةص الحتررورة اإلجرانيررة 

فري ال ر   1141لسرنة  111ن  تانو  العقوهرات العراتري النررتم  (113في النادة )
ال اني ن  فقرتها األولى )... وتعتهر ثالة النجررم حترورة علرى سرةنة النجتنرع إذا 
تهي  ن  نثوال  وناضري  وسرلو   ونر  ظررو  الجرينرة وهواع هرا ن  ننرا  اثتنرات  

لرنص نردر  ن  الن ررع جديا  إلتدانر  علرى اتتررا  جرينرة نحررخ(. ونر  حرةل نرذا ا
العراتي وضع هي  يدي القاضي عناصر نساسية عدة يستحلص نر  حةلهرا حترورة 

 النجرم واحتيار الجزاء النةئم للجاني.
 

 املبحث الثاني
 سلطة القاضي يف تقدير اخلطورة اإلجرامية للجزاء اجلنائي

 
هررا إ  فلسررفة التجررريم والعقرراب فرري عصرررنا الررران  نرر  ثيررف نفهونهررا وتهيعت

تدور ثول نثور رئيسي نو النجتنع  نا تلنا ساهقا . إذ نجد ن  القانو  الجنائي ترد 
تثرررول نررر  تهيعتررر  هوصرررف  نجررررد نصررروص جانررردة هيننرررا يعرررد نررر  األفعرررال جررررائم 
والعقوهات التي تفرض ن  نجلها إلى سياسة جنائية ندفها الدفاع ع  النجتنع ضرد 

هنة اجتناعيرة هثيرف نصرها ي رار  ظانرة الجرينةخ لذل  نصهثت نهنة القاضي ن
ن ررار ة إيجاهيررة فرري سياسررة الرردفاع اتجتنرراعي عرر  تريرر  التقرردير العلنرري والررواتعي 
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للعقوهررة وذلرر  نرر  حررةل السررلتة التقديريررة الترري ننثهررا إيررا  الن رررع ننررا وسررع نرر  
  .(1)نتا  وظيفت 

ة وهذل  سنقسم نذا النهثف إلى نتلهي  يتنراول األول نوضروع تقردير الحترور 
اإلجرانيررة وسررلتة القاضرري فيهررا فرري ثرري  سررنتناول فرري ال رراني سررلتة القاضرري فررري 

 تقدير الجزاء الجنائي . 
 
 

 املطلب األول
 تقدير اخلطورة اإلجرامية

ي حررذ القاضرري هنظررر اتعتهررار عنررد تقرردير العقوهررة نقرردار نررا تثتويرر   حصررية 
ة ن  ثيف  ونر  الجاني ن  حتورة إجرانية والوست الذي عاش في  وسيرت  الناضي

نعتادا  على اإلجرام نم ت ف ل ذل  ل  ن ر  هير ن  تثديد  حصية الجاني وعوانرل 
إجران  وت    ع  ندخ حتورت  ويصرها عردنا نر   رم نعيرارا  لقيراا الجرزاء الرذي 

ننررا اتعتهررارات الترري تثرردد الحتررورة اإلجرانيررة فهرري  .(2)ي تفرري اتحرراذ  هثرر  الجرراني
نهرررا التصرررنيفات التررري ثرررددنا الهررراث و  فررري علرررم اإلجررررام نتنوعرررةخ وتسررراعد علرررى هيا

والعقاب والذي يهنى عليها إدرا   ل نجرم وحاصة  في نا ينيز نفرادنا هقدر حراص 
 ن  الحتورة اإلجرانية وننم نذ  اتعتهارات:

 سوابق الجايي. -1
 مدى إصرار المتهم على سلوكه اإلجرامي. -2

                          

د. نوفل علري الصرفوخ هثروف فري القرانو  الجنرائي النقرار خ جانعرة النوصرلخ  ليرة الثقرو خ  ()
 .118خ ص 2111الن تهة العصريةخ 

 .211النصدر نعة خ ص  ()
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 الظروف المتهم االجتماعيا. -3

 ايي ما تحدثه العقوبا من إيالم.مقدار تحمل الج -6

ويهررد  القاضرري نرر  وراء ذلرر  إلررى تثقيرر  العدالررة ونررو فرري نررذا ت يثررل 
ننا يته  نث ام القانو  األ  ر نةئنة فري الردعوة النعروضرة علير   نثل الن رع واس

 . 
ول ررر  السرررؤال الرررذي يتررررس فررري ثالرررة الحترررورة اإلجرانيرررة نرررو :  يررر  ين ررر  

جرانيرررة التررري نررري  اننرررة فررري داحرررل الرررنفا اله ررررية للقاضررري الوصرررول الحترررورة اإل
 للنجرم ؟ 

لقد انتنت النرؤتنرات الدوليرة والثلقرات العلنيرة ههرذا النوضروع خ ثيرف نيردت 
التقررررارير واألهثرررراف ونورا  العنررررل النقدنررررة إلررررى نررررذ  النررررؤتنرات نوضرررروع نسرررراعدة 

النةئنرررة القاضررري فررري التعرررر  علرررى اتتجانرررات النحتلفرررة للنجررررم واحتيرررار الترررداهير 
  .(1)ل حصية النجرم النعروضة علي 

وترررد نجنعرررت نرررذ  النرررؤتنرات علرررى ن  ننرررا  ثاجرررة إلرررى الحهررررة فررري القضررراء 
الجنررائي ن لنررا ترردعو إليهررا فرري القضرراء النرردني وضرررورة إعررداد حهررراء فرري النسررائل 

وعلرررى نرررذا األسررراا وألجرررل ن  تتضرررا  .(2)الجنائيرررة خ ننرررر يفرضررر  التترررور وين رررد 
قضررائية للحتررورة يتعرري  علررى القاضرري ن  يلررم هدراسررة الوسررائل الةزنررة التصررورات ال

لتقيرريم الثرراتت الترري ت رروهها الحتررورة اإلجرانيررة وينه رري ن  تعتنررد سررهل التقيرريم نررذ  

                          

سرررنير الجنرررزوري خ تقريرررر ثرررول نظرررام القضررراء الجنرررائي فررري الررردول العرهيرررة خ نقررردم إلرررى  -د ()
خ النجلرررررة العرهيرررررة للررررردفاع  1188النرررررؤتنر العرهررررري ال ررررران  للررررردفاع اتجتنررررراعي خ الرهرررررات 

 . 124خ ص  1181اتجتناعي خ العدد الساهع خ نارا 
ي خ نظريررررة الحتررررورة اإلجرانيررررةخ رسررررالة د تررررورا خ جانعررررة القررررانرةخ رنضررررا  السرررريد األلفرررر -د ()

 .114خ ص1144
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علررى عرردد نرر  الوسررائل ننهررا التحصررص النرروعي وتتهررع القاضرري النسررتنر واتةعرر  
تحصصر  ورجوعر  للقررارات على  ل نا يستجد ن  اآلراء الفقهية الثدي ة في نجال 

القضائية خ و ذل  يجب الوتو  على فراء األحصائيي  األ فاء النساعدي  للقاضري 
نرر  األتهرراء والنفسرراني  والهرراث ي  اتجتنرراعيي  وايرررنم نرر  الفنيرري  الررذي  يقرردنو  

  .(1)النساعدة ل  في نهنت  والذي  يعتهرو  حهراء في نذا النجال
لقاضي عند ننارست  لسلتت  التقديرية فري إترار ونذا  ل  ن    ن  نساعدة ا

الهثرررف عررر  وجرررود الحترررورة اإلجرانيرررة خ إت ن  ذلررر   لررر  ترررد ندخ إلرررى إ رررارة هعرررض 
التسرراؤتت النتعلقررة هضرررورة إن رراء نظررام تضررائي حرراص هفثررص ال حصررية حاصررة 
وفي ظل ذل  ال رم نر  النسراعدة التري تثتاجهرا ألجرل الوترو  علرى وجرود الحترورة 

ة ن  عدن  في  حصية الجاني خ إت ن  اآلراء لرم تتفر  ثرول ال يفيرة التري اإلجراني
ين ر  ههررا للقاضري ونرر  حرةل نررذا النظررام الجنرائي الحرراص ن  يصرل إلررى الحتررورة 

 -اإلجرانية خ ونل ن  ذل  يتم ن  حةل :
 إدحال النتحصصي  في ت  يل النث نة . -1
 نو نفراد نثا م حاصة للدفاع اتجتناعي . -2

 الدعوخ الجنائية إلى نرثلتي  . نو تقسيم -3
إنا هالنسهة للنقترس الحاص ههدحال النتحصصي  في ت  يل النث نة خ فهرو 
ينتلرر  نرر  ثيررف ن  دراسررة  حصررية النجرررم تثتررا  إلررى جهررود فنيررة نحتلفررة والررى 
وتررت تررد يتررول ننررا ف ررار الجرردل ثررول ترردرة النظررام القضررائي الجنررائي التقليرردي علررى 

  .(2)الدراسةالوفاء هنتتلهات نذ  

                          

 .114نثند  ةل ثهيب خ الحتورة اإلجرانية خالنرجع الساه  خ ص  -د ()
 . 321نثند  ةل ثهيب خ الحتورة اإلجرانية خالنرجع الساه  خ  ص  -د ()
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ون  جانب فحر فا  ننا   ه  إجناع هي  فقهاء القانو  ونتالهة عدد  هيرر 
ن  النؤتنرات الدولية هضررورة تزويرد القاضري الجنرائي هالنعلونرات النتعلقرة هرالعلوم 
اإلنسرررانية ثترررى يسرررتتيع احتيرررار التررردهير األ  رررر نةئنرررة ل حصرررية النرررتهم خ وثترررى 

  .(1) يي  اتجتناعيين ن  إعتاء ثق  في إعادة الت
وفي نذ  الثالة ف   للقاضي ن  يوتع الجزاء الذي يرا  نناسها  خ ونرو فري  رل 
األثوال اير نلزم ها  ي حذ هرني خ فل  ن  ي حذ هرني نعي  وا  يترس رنيا  فحر ول  
ن  يعيررد التقريررر للحهيررر تسررت نال نررا ظهررر لرر  فيرر  نرر  نقررص وارتهررا  خ  نررا لرر  ن  

فللقاضي ن ة   .(2)لننات ت  هصدد هعض النقات التي تضننها تقرير يستدعي الحهير 
 -فينرررا عررردا النرررواثي النتعلقرررة هتوجيررر  اتتهرررام  –ن  يتلرررب نررر  الحهيرررر النفسررراني 

ت حيصا  لدرجة الحتورة خ ونذا الت حيص هالنسهة للث رم هنردخ الحترورة نرو اتجرا  
ة نت صرلة ن رتة تنهرن عر  نثو النستقهل لنعرفة نا إذا  انت توجرد عناصرر إجرانير

ت رار الجرينة في النستقهل وتد يرفض إثالة النتهم على نولي الحهرة ت نعقها  علي  
  .(3)فينا اتر 

                          

ام القضرررائي الجنرررائي فررري الررردول سرررنير الجنرررزوري خ تقريرررر ثرررول النظررر -انظرررر فررري ذلررر  : د ()
 . 128العرهية خ النرجع الساه  خ ص 

( ه نر  1/1/1183( فري )82/جنايرات/3116تضت نث نة التنييز فري العررا  هقرارنرا رترم ) ()
ليا للنث نة ن  تهنل التقرير التهي هثجة وجود انوض في  هرل عليهرا ن  تردعو التهيرب 

يررر  خ الن رررة القضررائية خ العرردد ال رراني خ السررنة وتتلررب ننرر  إيضرراس نررا ترررا  اانضررا  فرري تقر 
 .311الراهعة خ ص 

 .  111نثند  ةل ثهيب خ الحتورة اإلجرانية خ النرجع الساه  خ ص  -د ()
نذا وتد تضن  تانو  نصول النثا نات الجزائية العراتي النص علرى نرذا النهردن فري النرواد 

ا  ذل  ن  تلقراء نفسر  نو هنراء علرى ( ثيف تر  الن رع للقاضي سواء ن 81خ  81خ  41)
( نر  القرانو  نفسر  خ 41تلب الحصوم ثرية اتسرتعانة هحهيرر نر  عدنر  خ و رذل  النرادة )
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إنررا هالنسررهة للنقترررس ال رراني والنتعلرر  هررهفراد نثررا م حاصررة للرردفاع اتجتنرراعي 
ي فهررو يقتضررري تعرررديل النظررام القضرررائي تعررردية  جرررذريا  خ هثيررف تصرررها النثرررا م التررر

تقررر تهيعرة الترردهير النتحرذ ثيررال النرتهم وندتر  ن رر لة هتريقرة تحتلرر  عر  ت رر يل 
النثررا م العاديررة خ وهثيررف يرردحل فرري ت رر يل نررذ  النث نررة نتحصصررو  فرري العلرروم 

هر   يردحل فري ت ر يل  .(2)وننرا ي تفري الرهعض .(1)النفسية واتجتناعية وعلم األجرام
العلوم النفسية واتجتناعيرة وعلرم  النث نة النحتصة هنظر الدعوخ نتحصصو  في

خ وا   ا  نذا  (3)األجرام خ ثتى تستتيع النث نة تقدير الظرو  ال حصية للنتهم
الررني ي روه  التحرو  نرر  ت يرا  رني األحصرائيي  علررى رني القرانونيي  خ فري ثرري  
يررررخ الررررهعض اآلحرررر انرررر  ين ررر  ات تفرررراء هررر   ي ررررو  رني النتحصصررري  نرررر  ايررررر 

 ررراريا  فقرررتخ أل  القاضررري نرررو سررريد الجرررزاء خ ونرررو نايسرررتلزم اسرررتنرار القرررانونيي  است
القاضررري فررري ننارسرررة عنلررر  نرررع ضررررورة إلنانررر  هنعتيرررات العلررروم اإلنسرررانية خ فقرررد 
نصررهثت نهنترر  حتيرررة خ هاعتهررار  النرجررع األحيررر فرري إ هررات الواتعررة ونسررهتها إلررى 

العقوهررررة نو الترررردهير صرررراثهها خ وفرررري تقرررردير الحتررررورة اإلجرانيررررة خ وهالتررررالي احتيررررار 

                                                               

والتي تنص على نن  "ي هت الس  هو يقة رسنية ولقاضي التثقي  والنث نة ن  يهنة الو يقة 
عنررر  هالوسررائل إذا تعارضررت نررع ظررانر ثررال الثرردف خ ويثررية  إلررى الفثررص التهرري لتقريررر 

 ال عاعية النحتهرية نو ه ية وسيلة فنية نحرخ".
خ  114نثنرد عهررد ال ال رلتاوي خ نوترر  ال ررائع الثدي ررة نر  الحتررورة اإلجرانيررة خ ص  -د ()

 . 118رنضا  السيد األلفي خ النرجع الساه  خ ص  -ن ار الي  د
 . 118رنضا  السيد األلفي خ النرجع الساه  خ ص  -د ()
 -نثند نيازي ثتات خ السياسة الجنائية النعاصررة هري  ال رريعة اإلسرةنية والقرانو  الوضرعي  ()

 . 121ص  خ1116التهعة ال انيةخ ن تهة ونهةخ 
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النةئررم خ سررواء  ررا  ذلرر  هنرراء علررى فثرروص ترردنت لرر  نو هنرراء علررى جهررد  وعلنرر  
  .(1)ال حصي

ننرررا اتتجرررا  ال الرررف هالنسرررهة إلرررى ال يفيرررة التررري يرررتم ههرررا   ررر  القاضررري عررر  
الحترررورة اإلجرانيرررة لل رررحص خ فهررري تقسررريم الررردعوخ الجنائيرررة إلرررى نررررثلتي  خ ونرررو 

لجنعيررة الدوليررة للرردفاع اتجتنرراعي خ وتؤيررد  النررؤتنرات الدوليررة اتتجررا  الررذي تتهنررا  ا
  : (2)وذل  ن  حةل تقسيم إجراءات دعوخ الدفاع اتجتناعي إلى نرثلتي  ننا

سرناد   -1 وني نرثلرة تتعلر  هالجرينرة نر  ثيرف وتروع الفعرل ووضرع  القرانوني واس
 إلى  حص نعي  خ ني تتعل  هه هات الفعل . 

فتتعلررر  هدراسرررة  حصرررية النرررتهم واحتيرررار نرررا يناسررره  نررر  إنررا النرثلرررة ال انيرررة  -2
جزاء نو تدهير خ ني تتعل  هالتعر  هعن  على  حصية الفاعل خ وعلى نرذا 
النثو خ ت ي و  ننا  نا يدعو إلى الحوض في  حصرية النرتهم إت هعرد ن  
ي رو  تررد اتضررا نوتفرر  نر  الجرينررة الننسرروهة إليرر  وا  يعهرد هررالث م فرري  لتررا 

  .(3)إلى السلتة القضائية الثالتي 

وترررد نعتررررض علرررى نرررذا النظرررام هاعتراضرررات عررردة تررردور إنرررا ثرررول : التنظررريم 
القضرررائي الثرررالي وننرررا القواعرررد اإلجرائيرررة النتعلقرررة هترررر  التعررر  فررري األث رررام وننرررا 

 هتداحل النرثلتي  نعا  .
وتد تر زت نذ  اتعتراضات في ن  نذا النظام يؤدي إذا نا ته  إلى ت حير 

فصررل فرري الرردعاوخخ وا  نررذا الترر حير سرريزداد إذا نجيررز التعرر  فرري الث ررم الصررادر ال
فررري  رررل نرثلرررة نررر  النررررثلتي خ عرررةوة علرررى ن  نررراتي  النررررثلتي  نترررداحلتي  ونررر  

                          

 . 121سنير الجنزوري خ النرجع الساه  خ ص  -د ()
 . 111رنضا  السيد األلفي خ النرجع الساه  خ ص  -د ()
 . 328جع الساه  خ ص نثند نيازي ثتات  خ النر  -د ()
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النتعذر الفصل هينهنا فصة   انة خ فقد يثتا  القاضي إلى فثص  حصية النتهم 
ذلررر  ن  فثرررص ال حصرررية فرررور  لتقررردير نرررا إذا  انرررت ذات حترررورة إجرانيرررةخ ويقاهرررل

  .(1)ارت اب الجرينة وفي ضوئها يتيا نعرفتها نعرفة نعن 
وهصدد ننارسة القاضي لسلتت  التقديرية في تثديد الحتورة اإلجرانية ين   

 -القول:
هرر   : الحتررورة اإلجرانيررة نرري نرر  الوتررائع القانونيررة خ وتررد ي تنفهررا هعررض ال نرروض 

خ تسررينا إذا  انررت تلرر  الثالررة لررم ترتررد هعررد  رروب والصررعوهات عنررد الترردليل عليهررا 
الجرينررة خ وذلرر  عنرردنا ت ررو   اننررة هررنفا الجرراني خ ولررم تلرروس ننررارات تلرر  الثالررة 
هقرررب وترروع الجرينررة خ والن رر لة الترري تواجررر  القضرراء ننررا نرري نرردخ نقدرترر  علرررى 

ي علي  فالقاضي ثيننا يواج  الواتعة القانونية  فعل ناد .(2)    الثاتت الحترة
ن  يتثرخ نفضرل الوسرائل لروز  وتقيريم الحترورة النتن لرة ههرذا الفعرل خ  ينرا يرتن   

 ن  تثديد الجزاء النناسب في ضوء التوجيهات التي ثددنرا الن رع . فالقاضري 
يسرررتتيع نعنرررال سرررلتت  التقديريرررة نررر  اجرررل الوصرررول إلرررى نرررا إذا  انرررت الحترررورة 

األتررر الترري ثررددنا الن رررع والترري نرر  اإلجرانيررة نوجررودة نرر  عدنرر  خ عرر  تريرر  
حةلها تدور  سلتت  التقديريرة . ونر  النةثرظ ن  الن ررع ت يترر  القاضري يتنترع 

                          

 . 141رنضا  السيد األلفي خ النرجع الساه  خ ص  -انظر : د ()
نثند إهررانيم زيرد خ دعروخ الترداهير اتثترازيرة خ النجلرة الجنائيرة القونيرة خ العردد  -و ذل  د

 ونا هعدنا . 42ص   1141األول خ النجلد الثادي ع ر خ نارا 
سرر لة نراعرراة الحتررورة اإلجرانيررة فرري النجررال القضررائي وذلرر  يعتهررر )تهريتيرر ( نول نرر  ن ررار ن ()

في هث   النوسوم )  رعية الرجوع إلى نتائج تثليل النواد النحدرة ( والذي تدن  إلى نؤتنر 
 ( . 1161لوزا  الننعقد في سنة )

 . 111نثند  ةل ثهيب خ النرجع الساه  خ ص  -د
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هثرية نتلقة في استعنال سلتت  التقديرية خ هل ينرارا نوعرا  نر  الرتاهرة القضرائية 
عر  تريرر  نث نررة التنييررز ت فرل الثفرراظ علررى الننارسررة السرلينة لهررذ  السررلتة عرر  

  الررزام القاضرري هتسررهيب نث انرر  خ وات تعرررض ث نرر  للررنقض . ونرر   ررم فرر   تريرر
ترردور داحررل تلرر  الثرردود الترري هينهررا  – نررا تلنررا  –السررلتة التقديريررة للقاضرري تهقررى 

 الن رع ل  خ ن  دو  ن  ي و  ههن ان  تحتيها.
( نر  213واألن لة على ذل  في القرواني    يررة ننهرا نرا نصرت علير  النرادة )

العقوهرررات اإليتررراليخ الترري عرفرررت ال رررحص ذا الحتررورة اإلجرانيرررة ه نررر  )نررر  تررانو  
ارت ب فعة  يعد جرينة إذا  ا  نثتنة  ن  يرت رب نفعرات  تاليرة يرنص عليهرا القرانو  

( ن  القانو  نفسر  علرى عاتقهرا هيرا   يفيرة تن ر  133 جرائم(خ وتد نحذت النادة )
نهنة  والجرينةخ على ان  تد ت تهد القاضي ن  الث م هاثتنال ن  يرت ب ال حص

القاضرري ههررذ  السررهولة فرري هعررض الثرراتت حاصررة فينررا يتعلرر  هتقيرريم وتيرراا درجررة 
الحتورة النستقهليةخ ون  اجل ن  ينارا تاضي النوضروع نرذ  النهنرة علرى الوجر  
النتلرروب خ فرر   نررذا يسررتدعي ) نررا سرره  وهينررا( اعررداد ترراض  نتحصررص ذي  فرراءة 

ههذ  النهنة هثيف يستتيع ن  يلجر  إلرى الحهرراء فري الثراتت التري  تن ن  ن  القيام
تستدعي ذل  خ  م يتفهم نتيجرة نعنرالهم وينثرص التقرارير القدينرة نر  ترهلهم ويزنهرا 
هنيزا  سليم خ إت ن  نذ  الصعوهات يجرب ن  ت تهلرد درجرة اتسرتثالة خ ثيرف انر  

ترررورة النرررتهم فلررر  ن  يلجررر  إلرررى إذا  انرررت الحهررررة العانرررة للقاضررري ت ت فررري لتقيررريم ح
الحهررررراء الفنيرررري  خ ونرررر  ثقرررر  نيضررررا  ن  يرجررررع إلررررى الهثرررروف اتجتناعيررررة والنفسررررية 
ل حصية إجرانية تريهة التنا ل ن  تل  ال حصية وههرذا ين ر  تثديرد نرذ  الحترورة 
ه  ل علني دتي  ي فل إيضاس دتائ  نذ  ال حصية ونعالنها . فالقاضي يسرتتيع 

 تل جسانة الجرينة النستحلصة ن :ن  حةل اتستد
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التهيعة والنوع والوسرائل والنوضروع والوترت والن را  ونر   رل تريقرة هالنسرهة  -1
 للفعل.

 ن  جسانة الضرر والحتر النسهب على  حص النتضرر ن  الجرينة . -2

 ون   دة القصد ودرجة الحت  .  -3

 روم علير  و ذل  ي حرذ القاضري هنظرر اتعتهرار نيضرا  خ األنليرة الجنائيرة للنث
 -والنستحلصة نرر :

 األسهاب الدافعة للجرينة ونحة  النجرم . -1
السواه  الجنائيرة والقضرائية خ وه ر ل عرام سرلو  وثيراة النجررم السراهقة علرى  -2

 ارت اب الجرينة .

 السلو  ن ناء ارت اب الجرينة والسلو  الةث  عليها . -3

 ظرو  الثياة ال حصية والعائلية واتجتناعية . -6
تلرر  اإلنرررارات خ ين رر  للقاضررري اسررتعنال سرررلتت  التقديريررة خ ونررر  فنرر  هررري  

 حةل نا سه  في تثديد الحتورة اإلجرانية ال اننة في نفا النجرم .
( ننررر  هنهررردن ننا رررل 113نررذا وترررد نحرررذ ترررانو  العقوهرررات العراتررري فررري النرررادة )

 نررص علررى هيررا  الثرردود الترري ترسررم للقاضرري صررةثيت  وسررلتت  التقديريررة فرري تقرردير
وجرررود الحتررررورة اإلجرانيررررة خ فررررنص ال ررررتر ال ررراني فرررري النررررادة النررررذ ورة علررررى )... 
وتعتهرررر ثالرررة النجررررم حتررررة علرررى سرررةنة النجتنرررع إذا تهررري  نررر  نثوالررر  وناضررري  
وسررلو   وظرررو  الجرينررة وهواع هررا خ ن  ننررا  اثتنررات  جررديا  إلتدانرر  علررى اتترررا  

 جرينة نحرخ( . 
ضي ننا سلتة تقديرية واسرعة فري التثقر  نر  فالن رع العراتي تد نعتى القا

نررردخ وجرررود الحترررورة اإلجرانيرررة خ وذلررر  عررر  تريررر  الوترررو  علرررى نثررروال النجررررم 
وناضي  وسلو   وظرو  الجرينة التي ارت هها خ والهواعف التي دفعتر  إلرى ارت راب 
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الجرينررة خ ويسررتتيع القاضرري نرر  حررةل  ررل ذلرر  الوتررو  علررى نرردخ تثقرر  وجررود 
 رانية ن  عدن  في  حصية النجرم . الحتورة اإلج

 
 املطلب الثاني

 سلطة القاضي يف تقدير اجلزاء اجلنائي
 

نوضررثنا فرري النتلررب السرراه  ن  الحتررورة اإلجرانيررة تنررتج ن رنررا فرري احتيررار 
الجرررزاء الجنرررائي النةئرررم خ وترررد هينرررا نررردخ دترررة الررردور الرررذي تؤديررر  الحترررورة فررري نرررذا 

القاضرري األلنرراني )هررروتش( إلررى القررول هررر    الصرردد خ وتررد دفرررع ذلرر  الررهعض خ ن رررل
تثديد العقوهة ف  ت ين   تدريس  نو نراتهت  خ وتساءل  ي  ن  القر  التاسع ع ر 

. ولهرذا  (1)على الرام ن  تعصه  نثو ال ررعية ترد نننلهرا فري نترا  تثديرد العقوهرة
فقررررد ثاولررررت هعررررض القررررواني  تسررررهيل نهنررررة القاضرررري فرررري تثديررررد الجررررزاء الجنررررائي . 

وضررعت لرر  هعررض القواعررد الترري يستر ررد ههررا فرري اسررتجةء حتررورة النجرررم وتقرردير ف
وتد ندخ ذل  إلى  (2)الجزاء الجنائي النةئم لها  نا نوضثنا ذل  في النهثف األول

                          

 .   142خخ ص 1111انو  اإلجراءات الجنائيةخ القانرةخ اثند فتثي سرور خ نظرية الهتة  في ت -(  د1)
(  وافقرررت لجنرررة التعرررديل فررري القرررانو  األلنررراني علرررى ن  تثررردد الثررراتت الهال رررة الحترررورة عنرررد 2)

ارت رراب الجرينررة ثتررى ت ررو  تثررت نظررر القاضرري فرري الثرراتت األحرررخ الننا لررة خ واحتيررار 
 يضع  الن رع . = القاضي للثها نو للسج  يجب ن  يتم وفقا  لنعيار 

=  نا نوصى النؤتنر الدولي السراهع لقرانو  العقوهرات خ انر  عنردنا ينرارا القاضري سرلتت  
التقديريررة فنرر  النناسررب ن  يستر ررد فرري ذلرر     هتوجيهررات تانونيررة دتيقررة لةسررتعانة ههررا فرري 

 ثاتت نعينة .
 . 142اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص  -انظر : د
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ن  ينتل  القاضي إلى جانب السلتة العادية في تقدير العقوهة ضن  النتا  ال ني 
خ ف نررر  يتنترررع هسرررلتة اسرررت نائية فررري نرررذا والنررروعي للعقوهرررة النقرررررة نصرررة  للجرينرررة 

النجال تسنا ل  هتجراوز نرذا النترا  النثردد نساسرا  نثرو التحفير  نو الت رديد هقردر 
 نتهاي  تهعا  لنا تقرر  القواني   النحتلفة .

وتررد نترررت القررواني  النحتلفررة ههررذ  السررلتة انتةتررا  نرر  ف رررة ن  القاضرري نررو 
 لظرو  والنةهسات النثيتة ه ل تضية تتررساألتدر في نذا النجال على نعرفة ا

ننانرررر  خ علررررى نننررررا يجررررب ن  نةثررررظ ن  نررررذ  السررررلتة نرررري ليسررررت هسررررلتة نتلقررررة 
فالقاضرري الررذي يتنتررع هسررلتة هجانررب السررلتة النقررررة لرر  نصررة  فرري فرررض العقوهررة 
تسرنا لر  هتجراوز الثردود النقرررة تانونرا  لجرينررة نعينرة إلرى نعلرى نر  ثردنا األعلررى 

الت ديد نو اتل نر  ثردنا األدنرى فري ثالرة التحفير  فر   نرذ  السرلتة رارم في ثالة 
ننها اتتضتها تهيعرة عنرل القاضري  ونر  األ  رر نساسرا  هالواتعرة النعروضرة ننانر خ 

و  هالترررالي األ  رررر تقرررديرا  لهرررا خ إت انررر  وهرررالرام نررر   رررو  ن  نرررذ  السرررلتة نررري في ررر
ننا ني نقترنة هثدود وضواهت  )است نائية( فانها ني األحرخ ليست هسلتة نتلقة واس
يستعي  هها القاضي عندنا يتجاوز الثد األدنى نو األتصى للعقوهة خ إت ن  السؤال 

التررري ين ررر  ن  يسرررير عليهرررا القاضررري فررري الرررذي يهقرررى نتروثرررا : نرررا نررري الضرررواهت 
 تثديد  للجزاء الجنائي ؟ 

 :(1)يتثق  نذا اتتجا   نا يرخ الهعض في صورتي 
ن  تثدد العوانل والظرو  التي تسانم فري ت روي  ال حصرية اإلجرانيرة خ  األولى :

وتهررري  األنرررارات ال ا رررفة لنررردخ حتورتهرررا خ وترررد ي رررو  نرررذا التثديرررد سرررلهيا  خ وذلررر  
ن  الحترورة ت تتروافر لردخ هعرض األ رحاص خ  ر   يرنص علرى ن  الحترورة  ههيا 

 ت تتوافر عند ن  نصيهوا ه نراض عقلية نعينة .
                          

 . 142فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص اثند  -د ()
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ن  يراعرري الن ررع جانرب الررردع العرام فيوصرري هالت رديد عنررد العقراب علررى  الثاايي :
 نرت هي هعض الجرائم التي يرانا هال ة النساا هال عور العام . 

قاضرري سررلتت  التقديريررة فرري ثرردود تاعرردة ال رررعية خ وتقضرري نررذ  يها ررر ال األول :
القاعرردة ن  يتوتررر  الثررردا  األدنرررى واألعلرررى للعقوهررة علرررى جسرررانة الجرينرررة خ فهرررذ  

 الجسانة ني اإلتار العام الذي يها ر القاضي هداحل  سلتت  التقديرية . 
ورة إجرانيرررة ن  وتررروع الجرينرررة يفيرررد  قرينرررة هسررريتة ن  نرت ههرررا لديررر  حتررر الثاااايي :

 تثر ت ن اننها في صورة نذ  الجرينة . 
 نو تثقي  اعتهارات الردع العام. الثالث :

ذا  ا  نذنب الردفاع اتجتنراعي الجديرد يهرتم هرالردع الحراص  رل اتنتنرام  واس
ويضع  في النقدنة خ ف نر  ت يجروز إافرال دور الرردع العرام خ وحاصرة هالنسرهة إلرى 

العانة هصورة حتيرة نها ررة خ ففري نرذ  الثالرة ترد يررخ الجرائم التي تنا النصالا 
الن ررررع ضرررررورة الترررردحل علرررى نثررررو فعررررال نررر   رررر ن  ن  يننررررع ال يرررر نرررر  ارت رررراب 

  .(1)الجرينة خ ويهدو ذل  في جرائم اتعتداء على ان  الدولة ن  الداحل والحار 
زيرة علرى والواتع ن  األنر نن  يجب ن  يعتنرد توتيرع العقوهرة والترداهير اتثترا

الضواهت التي وضعها القانو  خ ثتى ت يها رر سرلتت  التقديريرة علرى نثرو تث نري 
خ ويةثرررظ ن  الهثرررررف السررراه  علرررى الث رررم نرررو اإلجرررراء الرررذي يجرررب علرررى القاضررري 
إتهاع  للوصول إلى تقدير سليم لندخ الحتورة اإلجرانية لل حص ثتى يسرتند إليهرا 

السررلتة التقديريررة للقاضرري عنررد فرررض الجررزاء وت نرر  . (2)فرري تقرردير الجررزاء الجنررائي
الجنائي هالتناسب نع الحتورة اإلجرانية خ هت رديد نرذ  العقوهرة إذا وجرد القاضري ن  

                          

 . 146اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص  -د ()
خ النتهعة العالنية خ القانرة خ  -دراسة نقارنة  –اثند فتثي سرور خ اتحتهار القضائي  -د ()

 .181ص 
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درجرررة الحترررورة اإلجرانيرررة علرررى نثرررو نررر  ال ررردة يسرررتوجب نعهرررا ت رررديد العقوهرررة نو 
 تحفيضها ن  انعدنت نو تلرت درجرة الحترورة اإلجرانيرة التري يتوصرل إليهرا القاضري

 ن  حةل هعض الضواهت وال واهت .
وفررري سرررهيل ن  يرررتن   القاضررري نررر  ننارسرررة سرررلتت  التقديريرررة فقرررد نوجرررد لررر  
الن رررع نظررام الظرررو  النحففررة والن ررددة خ وذلرر  ل رري ي ررو  العقرراب نةئنررا  لثالررة 
النجرم وفي ضوء ظروف  خ فالظرو  النحففة ني عهارة ع  نسهاب تستدعي الرنفة 

خ ويسررتند (1)هتحفيرر  العقوهررة وفقررا  للثرردود النرسررونة فرري القررانو هررالنجرم وتسررنا لرر  
إليهررا القاضرري عنررد تحفيرر  العقوهررة ووجودنررا ننرروت هظرررو  النجرررم والجرينررة الترري 

  .(2)ارت هها
نرررص عليهرررا ترررانو   .(3)إنرررا الظررررو  الن رررددةخ فهررري نسرررهاب لت رررديد العقوهرررة

ظرو  الن ددة على نروعي خ نروع العقوهات في نقاهلة األعذار القانونية النحففةخ فال

                          

السرراه  خ  خ النرجرع -القسرم العررام  –فحرري عهرد الرررزا  الثردي ي خ  ررس تررانو  العقوهرات . د ()
 . 642ص 

هع خ السرنة ال انيرة خ خ الن رة القضائية خ العدد الرا 31/11/1181في  2116ترار رتم  ()
 . 43خ ص 1183نيلول 

و ررذل  فانرر  يعتهررر )) تلررب ذوي النجنررى عليرر  الرنفررة هالجرراني وتنررازلهم عرر  ثقرروتهم ضررد  
 ظرفا  يستدعي تحفي  العقاب (( . 

خ نجنوعررررة األث ررررام العدليررررة خ العرررردد ال الررررف خ السررررنة  11/1/1184فرررري  114ترررررار رتررررم 
 . 114خ ص  1184الساهعة خ 

يعتهررر نرر  تهيررل الظرررو  الواضررثة الترري ترردعو إلررى ت ررديد العقوهررة علررى الجرراني نررو ارت رراب  ()
الجرينة تنهيدا  ترت اب جرينة نحرخ خ  قيام النرتهم فري الردعوخ هقترل النجنرى علير  تنهيردا  

خ نجلررررة  11/1/1112فرررري  321ن ررررروعة نررررع زوجترررر  خ ترررررار رتررررم   إلتانررررة عةتررررة ايررررر
 .   181خ ص  1112األث ام العدلية خ العدد ال اني خ 
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يلزم النث نة ه   تث م هعقوهة ن  نوع ن د ن  تل  التي يقررنا القانو  للجرينة نو 
ن  تث ررم هرر   ر نرر  الثررد األتصررى النقرررر للجرينررةخ والنرروع اآلحررر يجيررز للنث نررة 
الت ررديد النررذ ورخ والت ررديد فرري الثررالتي  يتعرري  ن  ي ررو  ضررن  النرردخ الررذي يثرردد  

 خ إنا إذا ث نرت النث نرة هعقوهرة ضرن  الثردي  األتصرى واألدنرى هرل وثترى القانو 
لو ث نت هالثد األتصى للعقوهةخ فهننا ي و  اسرتعنات  لسرلتتها التقديريرةخ ونر   رم 
فهرري ت تلتررزم هرر   تهرري  فرري نسررهاب الث ررم النسررهب الررذي دعانررا إلررى الث ررم هالثررد 

  .(1)األتصى

                                                               

 نررا ذنهررت فرري ترررار فحررر لهررا إلررى )) ن  العقوهررة الصررادرة هثرر  النررتهم تتناسررب نررع حتررورة 
و   ررل الجرررائم الترري ارت ههررا والترري نودت هثيرراة إنسررا  واتترانهررا ههصرراهة نرهعررة ن ررحاص ت رر

 ننها جرينة  روع هالقتل لذا ي و  ترار النث نة هت ديد العقوهة صثيثا  ((. 
خ نجلة القضاء خ العدد ال اني خ السرنة الحانسرة واألرهعري   11/3/1111( في 3ترار رتم )

 .   141خ ص  1111خ 
خ ص  السررعيد نصررتفى السررعيد خ األث ررام العانررة فرري تررانو  العقوهررات خ القررانرة -انظررر : د ()

488 . 
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 املبحث الثالث  
ة التمييز على أثر تقدير اخلطورة اإلجرامية واجلزاء مدى رقابة حمكم

 اجلنائي
 

ي حررذ القاضرري هنظررر اتعتهررار عنررد تقرردير العقرراب نقرردار نررا تثتويرر   حصررية 
الجرراني نرر  حتررورة إجرانيررة والوسررت الررذي عرراش فيرر  وسرريرت  الناضررية وظروفرر  نرر  

 حصررية  ثيررف  ونرر  نعتررادا  علررى اإلجرررام نم ت ف ررل ذلرر  لرر  ن ررر  هيررر فرري تثديررد
الجررراني وعوانرررل إجرانررر  وت  ررر  عررر  نررردخ حتورتررر  ويصرررا عرررد نا نررر   رررم نعيرررارا  
لقياا الجزاء الذي ينه ي اتحاذ  هث  الجاني ولنا   انت السرلتة التقديريرة تفتررض 
نوت  الت هرت نر  نرردخ تروافر نررذ  الحترورة اإلجرانيررةخ فهنر  تهررد هدايرة نرر  نعرفرة ن ررر 

القاضي في واتعة نعينة هتوافر تل  الحترورة نر   سلتة التنييز ن  رتاهة على ث م
عدنرر و ونت  ررد نرر  نرردخ نةئنررة الجررزاء الجنررائي نو النعانلررة العقاهيررة النةئنررة الررذي 
احترررار  القاضررري للنجررررمخ وعلرررى نرررذا األسررراا سرررنتناول نرررذا النوضررروع فررري نتلهررري  

اضرري فرري نتنرراول فرري األول ننهنررا رتاهررة نث نررة التنييررز علررى السررلتة التقديريررة للق
تقرردير الحتررورة اإلجرانيررة ونهرري  فرري ال رراني نرردخ رتاهررة نررذ و النث نررة علررى سررلتة 

 القاضي في تقدير الجزاء الجنائي.
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 املطلب األول 
 رقابة حمكمة التمييز دلى أثر تقدير اخلطورة اإلجرامية

 
الجرينرررة فرررري جونرنررررا اعتررررداء علررررى ثرررر  نو نصررررلثة تررررد ر الن رررررع جرررردارتها 

نائيررة ون  الضرررر النترتررب عليهررا تحتلرر  جسررانت  نرر  ثالررة إلررى نحرررخ هالثنايررة الج
ننررا يقتضرري نرر  القاضرري ن  يجعررل نرر  درجررة جسررانة اتعتررداء تياسررا  يثرردد نقرردار 
العقاب على إثساس  في و  التدر  في العقاب تائنا  على نسراا التفراوت فري درجرة 

القاضرري فرري تثديررد . وعلررى نررذا األسرراا تت ررو  القناعررة لرردخ  (1)جسررانة اتعتررداء
 الحتورة اإلجرانية.

ن  نس لة توافر الحتورة اإلجرانية خ نو عدم توافرنرا و هروت الوترائع الن ونرة  
لها نو عدم  هوتها تعتهر نسر لة نوضروعية هرة جردال تسرتقل فيهرا نث نرة النوضروع 

 . إنا عنلية إضفاء صفة الحتورة على نذ  الوتائع نو عدم إحفائها فهي (2)هالتقدير
عنليررة ت ييرر  تانونيررة للوتررائع الترري ت هررت القاضرري نرر  توافرنررا خ وتررد نتجرر  القضرراء 
العراتي في هعض األث ام التي استقر عليها اتجانا  ننا ة  لنا سه  خ ثيف تررت 
نث نة التنييز في نثد تراراتها ان  )إذا  انت نديرية تثقي  األدلة الجنائية لرم تهري  

فلررريا للنث نرررة ن  تقضررري ههيقرررا  تنفيرررذ العقوهرررة وفقرررا  رنيهرررا ثرررول سرررواه  النررردا  خ 

                          

( نثند ن ام نهو الفتوسخ تقييد السلتة التقديرية للقاضري الجنرائي فري نجرال الجرنا والجنايرات 1)
 .68خ ص 1181خ 22خ نجلد 3الن ددةخ النجلة الجنائية القونيةخ ع

اثنرد فتثري سررور خ نظريررة الرهتة  فري ترانو  اإلجررراءات الجنائيرة خالنرجرع السرراه  خ  -(  د1)
 .  141ص 
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( عقوهرررات هرررل ينه ررري الت  رررد نررر  عررردم سررره  الث رررم علرررى النررردا  عررر  166للنرررادة )
 . (1)جرينة عندية وفقا  للنادة النذ ورة(

ولنرررا  انرررت صرررثيفة سرررواه  الجررراني تن رررل   رررفا  نفصرررة  عررر   حصرررية نرررذا 
تترروافر نرر  حتررورة إجرانيررة لرردخ نررذا الجرراني ف نهررا هالتررالي دالررة علررى نررا ين رر  ن  

ال رررحص خ وهالترررالي ف نررر  نررر  النن ررر  للنث نرررة ن  تسرررتعي  ههرررذ  السرررواه  تهرررل ن  
تث م ههيقا  تنفيذ العقوهرة خ فلرو  انرت النث نرة ترد اتلعرت علرى نرذ  السرواه  تهرل 
الث م هوت  التنفيذ خ ل انت نتدر على تقدير وجود الحتورة اإلجرانية خ ونرذا يعنري 

نسررر لة تقررردير وجرررود نرررذ  الحترررورة نررر  عررردنها نررري نسررر لة تانونيرررة نررر  حرررةل ن  
النةهسات والظرو  التي تثيت ه ل تضية خ ثيف ت تتنتع فيها نث نة النوضوع 
هسررلتة تقديريررة نتلقررة خ وننررا فرر   نث نررة التنييررز تسررتتيع نزاولررة رتاهتهررا وفقررا  لنررا 

لضررواهت القانونيررة الترري يثررددنا نسررتقر علررى األحررذ هرر  نرر  نعررايير علنيررة نو تهقررا  ل
الن ررررع ل ررري ينرررارا القاضررري وفقرررا  لهرررا سرررلتت  التقديريرررة فررري الت هرررت نررر  الحترررورة 
اإلجرانيررة خ وفرري نررذا النعنررى تضررت نث نررة الررنقض اإليتاليررة هرر   سررلتة القاضرري 

( نررر  133التقديريرررة يجرررب ن  تهنررري علرررى النعرررايير الننصررروص عليهرررا فررري النرررادة )
. وتررررد ثرررردد الن رررررع العراترررري نررررذ  النعررررايير ال فيلررررة  (2)ترررراليتررررانو  العقوهررررات اتي

( ننرر  الترري جرراء فرري ال رر  ال رراني 113هاسررتحةص الحتررورة اإلجرانيررة فرري النررادة )
نرر  فقرتهررا األولررى ) ... وتعتهررر ثالررة النجرررم حترررة علررى سررةنة النجتنررع إذا تهرري  

اثتنرات  جرديا   ن  نثوال  وناضي  وسلو   ونر  ظررو  الجرينرة وهواع هرا ن  ننرا 

                          

خ ترررررراريا القرررررررار  1111جنايررررررات خ  –( 181نجنوعررررررة األث ررررررام العدليررررررة خ ترررررررار رتررررررم )(  2)
 . 11خ  ص  1111خ العدد اتول  28/2/1111

 .  144اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص  -(  انظر : د3)
 .  211نثند  ةل ثهيب خ النرجع الساه  خ ص  -=و ذل   د
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إلتدانررر  علرررى اتتررررا  جرينرررة نحررررخ ( خ ونررر  حرررةل نرررذا الرررنص نررردر  ن  الن ررررع 
العراتي وضع هي  يدي القاضي عناصر نساسية عدة يستحلص نر  حةلهرا حترورة 
النجرررم خ ونرر  اجررل ن  يثقرر  نررذا الررنص نندافرر  فرري اسررتحةص الحتررورة واحتيررار 

ضرررورة نعررداد القاضرري إعرردادا  نتضررننا  الجرزاء النةئررم ل حصررية الجرراني نؤ ررد علررى 
درايررة هالجوانررب النفسررية واتجتناعيررة  افررة الترري تثرريت هررالنجرم ألجررل الوصررول إلررى 
الحترورة اإلجرانيرة ال اننررة فري داحلر  . وفرري نرذا النترا  تضررت نث نرة التنييررز )) 
هرر   تقرردير اسررتثقا  النث رروم عليرر  لمفرررا  ال رررتي تهررد لرر  نرر  فثررص  حصررية 

وعلرررى نرررذا األسررراا نقرررول ن   .(1) عليررر  لتقريرررر حتورتررر  علرررى النجتنرررع(( النث ررروم
الن ررررع ثيننرررا نوضرررا للقاضررري السرررهل ال فيلرررة هوصرررول  إلرررى الحترررورة ال اننرررة فررري 
 حصررية النجررررمخ وهالتررالي ت يستتيرررع القاضرري الحرررو  عرر  نررذ  النعررايير والسررهل 

ت ف   ن ل نرذ  األث رام ستحضرع إلرى رتا هرة نث نرة التنييرز التري للوصول إليهاخ واس
لهررا ن  تررنقض القررررار الصررادر نررر  القاضرري هرررالث م هوجررود الحترررورة اإلجرانيررة نررر  

(. وذلر  ألنر  و نرا هينرا 113عدنها إذا نا حر  ع  السيا  الذي رسنت  ل  النادة )
ف   تقدير وجود الحتورة اإلجرانية نو ن  تهيل األنور القانونية التي يلتزم هنوجهها 

ضوع هنا نو نقرر في القرانو  خ ني الثردود النرسرونة لر  عهرر الت رريع تاضي النو 
( ن  القاضررري ت يسرررتتيع إتررررار 113خ علرررى ننررر  ت نجرررد نررر  حرررةل نرررص النرررادة )

وجررود الحتررورة وفقررا  لنعررايير حررار  نررا جرراءت هرر  النررادة النررذ ورة نعررة  خ ثيررف ن  
نررا وجررد القاضرري هرر    الررنص هاعتقادنررا نررص نررر  يثتنررل الت ويررل خ وهررذل  ف نرر  إذا

النتهم النا ل ننان  ذو حتورة إجرانية ن ت فها ليا ن  حةل التثديد النذ ور فري 
ننرررا ا ت رررفها نررر  حرررةل سرررلتت  التقديريرررة وهالترررالي فرررة نجرررد ننررررا 113النرررادة ) ( واس

                          

د األول خ السررنة الن رررة القضررائية خ العررد 8/2/1182( فرري 111ترررار نث نررة التنييررز رتررم ) ()
 .228الراهعة خ ص 
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ضرورة لتتر  نث نة التنييز إلى نذا التقدير خ  و  ان  تد نصرها فري نرذ  الثالرة 
 عود تقديرنا إلى تاضي النوضوع .نس لة نوضوعية ي

وعند التتر  إلى القرارات الصادرة ن  نث نة التنييز خ نجد ن  اإل ارة فيهرا 
واضررثة إلررى ن  الحتررورة اإلجرانيررة نرري ف رررة تهررد وا  ت حررذنا النث نررة النحتصررة 
هنظر اتعتهار خ وننها نس لة ننا يعود تقديرنا إلى نث نة النوضروعخ واس  ن رر نرذ  

ة يتن ررل فرري الجررزاء الجنررائي نو النعانلررة العقاهيررة النةئنررة للجرررم واس  ننظنررة الحتررور 
يقررا  (1)النعانلررة العقاهيررة تائنررة علررى ف رررة الحتررورة اإلجرانيررة ن ررل نظررام العررود خ واس

تنفيررذ العقوهررة ونظررام اإلفرررا  ال رررتي و ررل نررا يتعلرر  التفريررت العقرراهيخ نرر  ذلرر  نررا 
ارت ب الندا  القترل هردافع األلرم النفسري الرذي  تضت ه  نث نة التنييز ن  ن  " إذا

نصاه  جراء اتعتداء علي  خ و را  نر  السرذ  الرذي  تتر  ر نفسريتهم هتقاليرد وعرادات 
و عور الوست الذي يعي و  في  هثيف يف رو  هالقتل ل رانتهم خ فرذل  يعتهرر ظرفرا  

ذت هنظرررر األنرررر الواضررا نرر  ذلررر  نررو ن  النث نررة إننرررا نحرر .(2)لتحفيرر  العقرراب "
اتعتهرررار ن  النجررررم لررريا ذا حترررورة إجرانيرررة عاليرررة . ونررر  ث رررم فحرررر لهرررا تضرررت 
نث نرررة التنييرررز ه نررر  " إذا تجررراوز النرررتهم ث رررم القرررانو  وراس يث رررم  رررريعة ال ررراب 
وي لرررب النعررررة الننقوترررة النتن لرررة هال ررر ر واتنتقرررام ويقررردم علرررى ارت ررراب جرينتررري تترررل 

تفضرري إلررى هنايررة النث نررة لرردليل يفصررا عرر  وال ررروع فرري القتررل فرري السرراثة الترري 

                          

خ 1د. نثنررد نصررتفى القللرريخ علررم اإلجرررام وتتررور  فرري نصرررخ نجلررة القررانو  واتتتصررادخ ع ()
 .111خ ص 1138

( خ 1183خ الن رة القضائية خ العدد ال اني خ السنة الراهعة ) 1/4/1183( في 13ترار رتم ) ()
 . 311ص 
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النررروازع ال رررريرة التررري تنتررروي عليهرررا نفسرررية النرررتهم خ ننرررا ت يررردعو إلرررى الههررروت فررري 
  .(1)عقوهة اإلعدام إلى درجة نو ثالة ندنى"

وننا يدل علرى عردم تردحل نث نرة التنييرز فري األنرور النوضروعية واتتصرار 
  نث نرة التنييرز نر  تررار يرنقض ث رم رتاهتها على األنور القانونية خ نرا صردر عر

نث نرة جنايرات هاهرل الترري  انرت ترد اعتهررت ن  تتررل النردا  اهنتر  عنردا  هالرصرراص 
( ول   611ههاعف  ري  اسة  للعار نو ندعاة للث م على النتهم خ وفقا  للنادة )

( عقوهرررات خ وذلررر  هرررالثها ال رررديد لنررردة سرررنة واثررردة هرررالنظر 131هدتلرررة النرررادة )
القضية و هر س  الندا  وعدم وجود ) نا يهعف على اتعتقاد ( ان  سو  لظرو  

يرت رررب جرينرررة جديرررد خ فقرررد ترررررت النث نرررة وتررر  تنفيرررذ العقوهرررة هثقررر  لنررردة  رررةف 
وثيننرررا عرضرررت القضرررية علرررى نث نرررة التنييرررز خ ف نهرررا سرررلنت هوجررروب  .(2)سرررنوات

 رو  ذلر  يعتهرر تحفي  العقوهة على وف  األسا التي سراتتها نث نرة النوضروع خ 
نررر  األنرررور النوضررروعية الحاصرررة ههرررا خ إت ننهرررا لرررم تجرررز وتررر  تنفيرررذ العقوهرررة أل  
التهريررررات السررراهقة لررريا نررر   ررر نها ن  تهررررر وتررر  تنفيرررذ العقوهرررة اسرررتدتت  هالنرررادة 

( ت  عقوهرررة الجرينرررة التررري ارت ههرررا النررردا  خ ونررري القترررل العنرررد ترررد ثرررددنا 131)
( الحاصررة 131سررج  النؤهررد ونتيجررة اتسررتدتل هالنررادة )( هال611القررانو  هالنررادة )

هالهاعرف ال ررري خ نزلرت النث نررة هالعقوهرة إلررى الثرها ال ررديد لنردة سررنة خ فلرم يهرر  

                          

 1111( خ نجلة القضاء خ العددا  ال الف والراهع خ السرنة الحانسرة وال ة رو   11ترار رتم ) ()
 .312خ ص 

نث نة جنايرات هاهرل خ نجنوعرة األث رام  13/1/1114هتاريا  11/14/  / 141ترار رتم  ()
 .181خ ص  1114العدلية خ العدد ال اني 
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خ فرتاهتهرا ننرا ننصرهت علرى األنرور القانونيرة (1)هعد ذل  نا يهرر وت  تنفيرذ العقوهرة
 فقت . 

 

 املطلب الثاني 
 اجلزاء اجلنائي رقابة حمكمة التمييز يف جمال فرض 

 

ي نررر  نرررذا النجرررال فررري الهثرررف عررر  السرررلتة التررري تنتل هرررا نث نرررة التنييرررز 
هالرتاهررة علررى سررلتة القاضرري فرري تقرردير الجررزاء الجنررائي خ وتررد يجررد اتجررا  فقهرري ن  

فرهذا نرا تهري  نر   (2)نذا األنر يتوت  على حتة الن ررع فري اتنتنرام ههرذا النعيرار
 رع يجعل نذ  الحتورة نناتا  للجزاء الجنائي خ نصوص القانو  الصريثة خ ن  الن

نو نن رر  اسررتحةص نررذا الننررات نرر  روس القررانو  فرري ضرروء األث ررام الترري نحررذ ههررا 
تعرري  القررول هرر   الن رررع تررد حصررص ال ايررة الترري يجررب علررى نث نررة النوضرروع ن  
تتوحانا عند استعنال سرلتتها التقديريرة فري ثردود الصرالا العرام خ وفري الوترت ذاتر  
يجب ن  يةثرظ ن  هعرض الت رريعات ترد تهرتم هجسرانة الجرينرة عنرد تقردير العقوهرة 

 إنا هوصفها ترينة على الحتورة نو لتثقي  الردع العام . 
وتررد اسررتلزنت هعررض القررواني  تسررهيب تثديررد الجررزاء الجنررائي  ضررنا  لجديررة 

نو  نررررذا التثديررررد وعرررردم انثرافرررر  عرررر  ال ايررررة الترررري رسررررنها القررررانو  خ ن ررررال ذلرررر  تررررا
( وتررررانو  الرررردفاع اتجتنرررراعي 1-132( فرررري م )1131العقوهررررات اتيتررررالي لسررررنة )

                          

خ النرجرع السراه  خ  1/4/1114ريا القررار ترا 14/  11/ جنايرات اولرى /  1611ترار رتم  ()
 . 182ص 

اثند فتثي سرور خخ نظرية الهتة  في تانو  اإلجراءات الجنائيةخ النرجع الساه  خ  -(   د3)
 144ص 
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( 1111( وتررانو  العقوهررات اليونرراني لسررنة )24فرري النررادة ) 1131الهلجي رري لسررنة 
فقررد تضررت نث نررة الررنقض اتيتاليررة هرر    (1)( وتتهيقررا  لنررا سرره 6-81فرري النررادة )

فقا  للنعايير التي رسنها القانو  خ فائدة النص على التسهيب نو التثق  ن  الث م و 
وانهررا ت تررزاول سررلتتها التقديريررة فرري الرتاهررة علررى نث نررة النوضرروع نررا لررم تها رررنا 

 على نثو تث ني.
و رررذل  تضرررت نث نرررة الرررنقض الهلجي يرررة هررر   عررردم تسرررهيب احتيرررار التررردهير 

ة  ن  اتثترازي يعتهر سهها  لنقض الث م  ل  هنا تضنن  ن  تدهير وعقوهة خ أل   
 ات ني  ي و  وثدة ت تتجزن.

 نررا سررارت نث نررة الررنقض األلنانيررة علررى اتتجررا  ذاترر  فرري تحويررل نث نرررة 
 النقض الرتاهة على السلتة التقديرية لقاضي النوضوع في احتيار الجزاء الجنائي . 
وحةفررا  لررذل  ذنهررت نث نررة الررنقض اليونانيررة إلررى ن  القواعررد الت ررريعية النقررررة 

لقاضرري فرري احتيررار العقوهررة تقتصررر علررى نجرررد توجيرر  إر ررادات هسرريتة إليرر  إلر رراد ا
وهالترالي ت تحضرع سرلتت  فري تقرديرنا للرتاهرة هيننرا ذنهرت نث نرة الرنقض فري نصرر 
في ترارات لها إلى ن  تقدير العقوهة نو ن  احتصاصرات نث نرة النوضروع نر  دو  

خ  (2)لعقوهرة هالقردر الرذي ارت تر ن  ت و  نلزنة ههيا  األسهاب التي ن  نجلهرا نوتعرت ا
ونرررر  األث ررررام الترررري جرررراءت ههررررا نث نررررة الررررنقض النصرررررية ه نرررر  إذا  انررررت نث نررررة 

( نر  ترانو  18النوضوع ترد ظنرت حتر  ننهرا عانلرت النتهنري  هالرنفرة ثسرب النرادة )
العقوهراتخ فرر   نرذا الحترر  ت ي سرب الترراعني  ثقرا  فرري تحفريض العقوهررة نعنرات  لهررذ  

ي ثدود التتهي  الصثيا للقانو  خ نتى  انت نسهاب الث م ليا فيهرا نرا النادة خ وف
                          

 .  144اثند فتثي سرور خ النرجع الساه  خ ص  -(  د1)
قررررض ن ترررروهر ن – 611عانررررا  خ الجررررزء ال الررررف خ ص  21(  نجنوعررررة القواعررررد القانونيررررة فرررري 2)

 .  161خ ص  141نجنوعة إث ام النقض خ السنة ال انية ع ر خ رتم  1141
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يرردل علررى ن  النث نررة  انررت ت تررزال فرري ثررر  نرر  النررزول هالعقوهررة عرر  القرردر الررذي 
تضت ه  على  ل ن  النتهني  خ وت و  العقوهة النقضي هها ني التي رنتها نناسرهة 

 . (1)للواتعة وني ثرة ن  ني تنهيد
زاء الجنرررائي عقوهرررة  رررا  نو تررردهيرا  اثترازيرررا  لررريا نجررررد نسررر لة ن  تقررردير الجررر

نوضرروعية يجررب تر هررا لنتلرر  تقرردير تاضرري النوضرروع خ تالنررا ن  القررانو  تررد نراد 
تثديررد  تثقيقررا  ل ايررة نعينررة لضررهت نررذ  السررلتة التقديريررة ونرر   ررم ي ررو  نرر  العهررف 

ل ايررة وتتهيقرا  لررذل  فقررد هعرد ذلرر  إت تتروافر الرتاهررة الجديررة علرى ترروحي تثقير  نررذ  ا
( ن  تانو  نصول النثا نرات الجزائيرة العراتري 6-3( الفقرة )ن/211نصت النادة )

لنث نرة التنييرز هعرد تردتي  نورا  الردعوخ ن  تصردر ترارنرا فيهرا علرى  -على نن  )ن
( تصرردي  6( تصرردي  الث ررم هاإلدانررة نررع تحفيرر  العقوهررة )3نثررد الوجررو  اآلتيررة : )

ة نع إعادة األورا  إلعادة النظر نرة واثدة في العقوهة ه ية ت رديدنا( الث م هاإلدان
. وتتهيقررا  لررذل  تضررت نث نررة التنييررز ن  "للهيئررة العانررة هنث نررة التنييررز ن  ت رردد 

 .(2) عقوهة النث وم علي  رنسرا  ن  دو  ن  تعيرد الدعرروخ إلرى نث نتهرا للقيرام هرذل "
علرى ضروء نررا تسرتهين  نرر  نردونات الث ررم وترزاول نث نرة الررنقض النصررية رتاهتهررا 

النتعرررو  فيررر  خ فرررهذا ن ررر ل عليهرررا األنرررر فرررة تنلررر  ن  تهثرررف النسرررالة هنفسرررها نررر  
الناثيرررة النوضررروعية خ أل  فررري ذلررر  حروجرررا  علرررى سرررلتتها التقديريرررة خ ولهرررذا ف نررر  

                          

 . 1134خ ص  1161نايو  21(  النرجع الساه  خ نقض 3)
خ  1188خ العردد ال راني خ السرنة السراهعة  14/2/1184في  12الن رة القضائية خ ترار رتم  ()

 . 361ص 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

111 

خ فينررا يتعلرر  هاحتيررار الجررزاء (1)يتعرري  علررى الن رررع ن  يلررزم القاضرري هتسررهيب ث نرر 
وت  ررر  ن  رتاهرررة نث نرررة  .ائي خ فررر   اافرررل نرررذا التسرررهيب  رررا  ث نررر  تاصررررا  الجنررر

التنييررز علررى ثسرر  احتيررار الجررزاء الجنررائي يضررن  نرروعي  نرر  اتسررتقراء فرري تثديررد 
ضررواهت الث ررم ههررذا الجررزاء ويقضرري علررى الفوضررى التقديريررة فرري احتيررار العقوهررات 

  .(2)والتداهير اتثترازية
علررى تحويررل نث نررة الررنقض سررلتة الرتاهررة وتررد اعترررض الررهعض فرري نصررر 

علرررى احتيرررار الجرررزاء الجنرررائي هرررردعوخ ن  نرررذ  النهنرررة تررردحل ضرررن  اتحتصرررراص 
النتل  لقاضي النوضوع دو  اير  وان  ليا لنث نة النقض سلتة هثف النسرائل 
النوضرروعية . إت ن  نررذا الرررني ي فررل ن  الرتاهررة النقصررودة نرري ليسررت ترردحة  فرري 

وع هررل نرري نعنررال لنصرروص القررانو  نو روثرر  خ إذا اعتهرنررا سررلتة نث نررة النوضرر
ال ايرررة التررري اسرررتهدفها الن ررررع نررر  الجرررزاء الجنرررائي  ررررت نوضررروعي لصرررثة الث رررم 
الجنائي تتهيقا  لنهدن ن  ال اية الن روعة  رت نوضوعي لصثة األعنال اإلجرائية 

  .(3)العانة التي تدحل في ثدود السلتة التقديرية

                          

  ن( علررى ننرر  ) ي ررتنل  226عراترري فرري النررادة )نررص تررانو  نصررول النثا نررات الجزائيررة ال ()
الث م نو القرار على ... األسهاب التي استندت إليها النث نة فري إصردار ث نهرا نو ترارنرا 

 ونسهاب تحفي  العقوهة نو ت ديدنا ... ( .
خ  1111اثنرد فتثرري سرررور خ نظريرة الررهتة  فرري ترانو  اإلجررراءات الجنائيررة خ القررانرة   -د ()

 . 321ص 
اثنررد فتثرري سرررور خ نظريررة الررهتة  فرري تررانو  اإلجررراءات الجنائيررة خ النرجررع السرراه  خ  -د ()

 . 324ص 
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 اخلامتة
 : االستيتاجاتأواًل 
ن  نوضوع إ هات الحتورة اإلجرانية خ يعتهر ن  ننم ونحتر النوضروعات  -1

النتعلقة هالف رة ترتهاتها هاحتةجات النفا اله رية ونا ي تن  نرذ  الرنفا 
 ن  صعوهات 

الوصرررول إلرررى ن نوناتهرررا خ ف رررا  اتنتنرررام هنوضررروع إ هاتهرررا نوضرررع هثرررف 
يتثردد هترريقتي  خ ف نرا يعنرد إلرى ودراسة خ وحلصنا إلى ن  نرذا النوضروع 

الهثررررف فرررري إتررررار هعررررض األنررررارات الناديررررة وال حصررررية الترررري ترررردلل علررررى 
حتررورة ال ررحص وجنوثرر  إلررى األجرررام .  نررا نحررذت هررذل  هعررض القررواني  
ن رررل القرررانو  اتيترررالي والقرررانو  العراتررري خ نو افترررراض نرررذ  الحترررورة فررري 

ب اسرتهعاد السرلتة التقديريرة الجاني  نا فعل ذل  الن ررع اللهنراني وننرا يجر
للقاضي الجنائي لراهة ال ارع في التحلص ن  صعوهات اإل هات في ثي  
ن  التريقرررة األولرررى تعتنرررد هال انرررل علرررى نرررا للقاضررري نررر  سرررلتة تقديريرررة 
يسرررتعنلها فررري إترررار اإلنرررارات والنعتيرررات النتروثرررة ننانررر  فررري القضرررية 

 النعروضة .

ورة اإلجرانيررة خ نررو ا ررر نررذ  الحتررورة نرر  ننررم النتررائج النترتهررة علررى الحترر -2
على الجزاء الجنرائي نو النعانلرة العقاهيرة النةئنرة للنجررم ونرذا األ رر ين رل 
النظهر الحارجي للحتورة اإلجرانية خ وهاتعتناد على نذا القول ف ن  ون  
النةثررظ تيررام عرردد نرر  ننظنررة النعانلررة العقاهيررة الترري ه ساسررها تائنررة علررى 

يقرررا  تنفيرررذ العقوهرررة خ ونظرررام ف ررررة الحترررورة  اإلجرانيرررة ن رررل نظرررام العرررود واس
اإلفررررررا  ال ررررررتي خ و رررررل نرررررا يتعلررررر  هالتفريرررررد العقررررراهي ه نواعررررر  الررررر ةف : 

 الت ريعي والتنفيذي والقضائي . 
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ونررر  حرررةل  رررل نرررا عرضرررنا  ثرررول نننيرررة الحترررورة اإلجرانيرررة فررري 
 -تثديد الجزاء الجنائي فقد توصلنا إلى األتي : 

  إلررى األجرررام ايررر نن رر  نو ضررعي  اتثتنررال وجررزاؤ  ايررر تزم نجرررم عررود ( ن
 ثيف يث م القاضي هوت  تنفيذ  نو العفو عن  . 

نجرررم عررودة إلررى األجرررام نثتنررل اثتنررات  وسررتا  توتررع عليرر  عقوهررة تتفرراوت  ( ب
نوعا  ونقردارا  هراحتة  الجنراة خ ونر  النن ر  ن  يضرا  إليهرا تردهير اثتررازي 

 خ في  اإليةم والعة  .ن  النوع الذي يتساو 

نجرم عودة إلى إجرام توي ول   ليا ن يدا  يوتع علير  الجرزاء الجنرائي  (  
إنا هصرورة تردهير يت لرب فير  العرة  علرى األلرم نو إيقراع عقوهرة ت رو  ن رددة 

 نوعا  وت يننع ن  الجنع هينهنا في هعض الثاتت . 
ير  ثريرة اتحتيرار وننرا نجرم عودة إلى اإلجرام ن يد  رالنجنو  الرذي تنعردم لد ( د

يجب الث م علي  هالتدهير الوتائي النناسب لثالت  هصرورة يت لرب فيهرا العرة  
 على اإليةم .  اإليداع في نست فى لألنراض العقلية .

 
 ثالثًا : التوصيات 

ن  حةل  ل نا تترتنا إلي  ونا يتعل  هنوضوع الحتورة اإلجرانية وجردنا  
يار ين   نع  احتيار النعانلة العقاهية النناسرهة لل رحص ن  األحذ ههذ  الف رة  نع

يعتنررد هصررورة  هيرررة علررى نرردخ تتررور نؤسسررات السياسررة الجنائيررة للهلررد لررذل  ف نرر  
تهد نر  وجرود سياسرة جنائيرة نتترورة نسرتتيع ن  نهري  نةنثهرا نر  حرةل هعرض 

 -النقترثات التالية : 
يعررررة النجتنررررع وظروفرررر  نننيررررة اتعتنرررراد علررررى دراسررررة إثصررررائية دتيقررررة هته -1

ت فررر   النعالجرررة الحاتئرررة ترررد تولرررد  اتتتصرررادية واتجتناعيرررة والسياسرررية خ واس
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نتائج ع سية تسهم في زيادة ظانرة الجرينة في النجتنع هدت  ن  ن افثتها 
. 

يجرررب ن  ت حرررذ السياسرررة الجنائيرررة الثدي رررة لن افثرررة الجرينرررة هرعايرررة ثقرررو   -2
هدنا تترنررا فرري الوتررت الثررالي وذلرر  اإلنسرا  حاصررة نررع التثرروتت الترري ي ر

هاعتهرررار ن  اإلنسرررا  نرررو نداة الجرينرررة ونرررو فررري الوترررت نفسررر  ضرررثية نرررذ  
 الجرينة . 

يجب ن  تتسم السياسة الجنائية هالنرونة ألجل نواجهة األجرام الننظم نتا   -3
الثضررارة الثدي ررة الررذي يسررتحدم  ررل نررا نفرزترر  نررذ  الثضررارة نرر  التقنيررات 

 ةثقت  وتوتيف  . التي يصعب نعها ن
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 املصادر واملراجع
 

 -الكتب :   -أ

السررريد نصرررتفى السرررعيدخ األث رررام العانرررة فررري ترررانو  العقوهررراتخ القرررانرةخ )د.  -1
 ت(.

خ دار 1د. نثند فتثي سرور خ نظريرة الحترورة اإلجرانيرة خ دراسرة نقارنرةخ ت -2
 .1111الرسالةخ ه دادخ 

راسة نقارنةخ النتهعرة العالنيرةخ د –د. نثند فتثي سرور: اتحتهار القضائي  -3
 القانرة. 

د. نثند فتثي سرور:نظرية الهتة  فري ترانو  اإلجرراءات الجنائيرةخ القرانرةخ  -6
1111. 

 .1114د. جةل  روت خ الظانرة اإلجرانية خ نن  ة النعار خ اإلس ندريةخ  -1
خ د. رنسيا ههنام خ علم الوتاية والتقويم خ األسلوب األن ل لن افثة الجرينرة  -4

 .1114نن  ة النعار  اإلس ندريةخ  

د. رنسرررررريا ههنررررررامخ النظريررررررة العانررررررة للقررررررانو  الجنررررررائيخ نن رررررر ة النعررررررار خ  -8
 .1181خ 3اإلس ندريةخ ت

القسرررررم العرررررام خ الررررردار  –د. علررررري عهرررررد القرررررادر القهررررروجي خ ترررررانو  العقوهرررررات  -1
 .2111الجانعية خ هيروت  

جرررام والعقرررابخ د. عرروض نثنرردخ د. نثنررد ز رري نهررو عررانرخ نهرراد  علررم اإل -1
 .1111الدار الجانعيةخ جانعة اإلس ندريةخ 

خ ه دادخ -القسم العام  –د. فحزي عهد الرزا  الثدي يخ  رس تانو  العقوهات  -11
1112 . 
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د. تدري عهد الفتراس ال رهاوي خ النوسروعة ال ررتية القانونيرة خ عرالم ال ترب خ  -11
 .1188القانرة  

القسررم العررام خ التهعررة الراهعررة خ  –د. نرر نو  نثنررد سررةنة خ تررانو  العقوهررات  -12
 .1116دار الف ر العرهي 

خ التهعرررررة -دراسرررررة نقارنرررررة  –د. نثنرررررد  رررررةل ثهيرررررب: الحترررررورة اإلجرانيرررررة  -13
 .1111األولىخ دار الرسالةخ ه دادخ 

 .1111د. نثند  ةل ثهيبخ علم اإلجرامخ ه دادخ  -16

اإلجرانيرة خ  د. نثند عهد ال ال لتاوي خ نوت  ال رائع الثدي ة نر  الحترورة -11
 هدو  ت.

د. نثنرد نيررازي ثتاتر خ الرردفاع اتجتنراعي خ السياسررة الجنائيرة النعاصرررة هرري   -14
 .1116التهعة ال انيةخ ن تهة ونهةخ  -ال ريعة اإلسةنية والقانو  الوضعي 

 -البحوث والمقاالت   :  -ب 

د. نثنررد فتثرري سرررورخ نظريررة الحتررورة اإلجرانيررةخ نجلررة القررانو  واتتتصررادخ  -1
 . 1146العدد ال انيخ السنة الراهعة وال ة و خ نتهعة جانعة القانرةخ يونيو 

د. سرنير الجنررزوري خ تقريرر ثررول نظررام القضراء الجنررائي فري الرردول العرهيررة خ  -2
خ النجلرة  1188نقدم إلى النؤتنر العرهي ال ان  للدفاع اتجتناعي خ الرهرات 

 .1181را العرهية للدفاع اتجتناعي خ العدد الساهع خ نا
د. عرررادل عرررازر خ تهيعرررة ثالرررة الحترررورة وف ارنرررا الجزائيرررة فررري ن رررروع ترررانو   -3

خ النجلررررة الجنائيررررة القونيررررة خ العرررردد األول خ نررررارا  1144العقوهررررات لسررررنة 
1141. 
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د. نثنرررررود نجيرررررب ثسرررررني خ  رررررذل  هث ررررر  النن رررررور فررررري نجلرررررة إدارة تضرررررايا  -6
ترازيرة خ العرردد األول خ الث ونرة خ تثرت عنروا  خ النظريرة العانرة للترداهير اتث

 .1148السنة الثادية ع ر 

د. نوفل علي الصفوخ هثروف فري القرانو  الجنرائي النقرار خ جانعرة النوصرلخ  -1
 .2111 لية الثقو خ الن تهة العصريةخ 

د. يسرررر انرررور علررري خ النظريرررة العانرررة للترررداهير والحترررورة اإلجرانيرررة خ نجلرررة  -4
ول خ السرنة ال ال رة ع رر نتهعرة عري  العلوم القانونية واتتتصرادية خ العردد األ

 .1181 نا 

نثنررد ن ررام نهررو الفترروسخ تقييررد السررلتة التقديريررة للقاضرري الجنررائي فرري نجررال   -8
 .1181خ 22خ نجلد 3الجنا والجنايات الن ددةخ النجلة الجنائية القونيةخ ع

 -األطروحات الجامعية :  -ج 

الة د تررررورا خ جانعررررة رنضرررا  السرررريد األلفرررريخ نظريرررة الحتررررورة اإلجرانيررررةخ رسررر -1
 .1144القانرةخ 

 -القوانيــــن :  -د 

 .1131تانو  العقوهات اإليتالي لسنة  -1
 (.1138( لسنة )11تانو  العقوهات النصري رتم ) -2
 ( .1161( لسنة )161تانو  العقوهات السوري رتم ) -3
 (.1141( لسنة )111تانو  العقوهات العراتي رتم ) -1
 (.1181( لسنة )23العراتي رتم )تانو  نصول النثا نات الجزائية  -1

 (.1111( لسنة )116تانو  النؤسسة العانة لمصةس اتجتناعي رتم ) -11
 (.1113( لسنة )84تانو  رعاية اإلثداف العراتي رتم ) -11

 1111النصري لسنة ) الجزائيةتانو  اإلجراءات 


