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الُممخَّص 
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 (دراسة مقارنة)بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية في القانكف القطرم : العنكاف

 غناـ محمد غناـ. د.أ: المشرؼ عمى الرسالة

اف العقكبات السالبة لمحرية مف أقدـ الطرؽ العقابية التي عرفتيا البشرية، كقد تناكلت مفيـك العقكبة السالبة 

كما . لمحرية، كاثارىا السمبية التي تترتب عمييا مف اكتظاظ لمسجكف كتعمـ المحكـك عمييـ ألساليب إجرامية جديدة

كلكثرة . بينت المعيار الذم يمكف أف يحتكـ اليو لتحديد ما إذا كانت العقكبة السالبة لمحرية طكيمة أك قصيرة المدة

ما ظير مف سمبيات لمعقكبات السالبة لمحرية ، تحرؾ عمماء السياسية الجنائية لمبحث عف بدائؿ ليذه العقكبة 

. كعقدت مف اجؿ ذلؾ المؤتمرات

كبناءن عمى ماسبؽ فقد ظيرت بدائؿ لمعقكبات السالبة لمحرية مستحدثة، اضافةن إلى ماكاف مكجكدان مف بدائؿ 

كتتمتع بدائؿ العقكبات . تقميدية في كثير مف التشريعات مثؿ الغرامة ككقؼ التنفيذ كغيرىا مف البدائؿ التقميدية

كايظا . السالبة لمحرية، بنفس خصائص العقكبة السالبة لمحرية مف حيث مبدأ المشركعية كالقضائية كالمساكاة

. تنضكم تحت مظمة الجزاء الجنائي

ككاف المنيج المتبع في ىذه األطركحة ىك المنيج المقارف فبينت مكقؼ المشرع القطرم كقارنتو مع بعض 

التشريعات العربية كالغربية 



 ث
 

فراج تحت شرط، كتطرقت الى ما  ككضحت البدائؿ التي نص عمييا المشرع القطرم مف غرامة ككقؼ تنفيذ كا 

. استحدثو المشرع القطرم في قانكف العقكبات مف بدائؿ حيف أضاؼ عقكبة التشغيؿ االجتماعي

ثـ تطرقت الى بعض البدائؿ الحديثة التي تطرقت ليا بعض التشريعات المقارنو الحديثة مف غرامة يكمية 

. كالعقكبات البديمة المقيدة لمحرية مف حبس نياية األسبكع كنظاـ شبة الحرية
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 المقدمة

فذىب الكثير .     لقد زادت الشككؾ كاالنتقادات لممؤسسات العقابية فيما يختص بكظيفتيا التأىيمية كاإلصالحية

مف الباحثيف كالعمماء المختصيف في العمـك الجنائية كالعمـك االجتماعية، إلى أف المؤسسة العقابية لـ تقدر عمى 

القياـ بمياميا األساسية كالتي مف اجميا كجدت كىي الحد مف الجريمة كالكقاية منيا باإلضافة إصالح المحكـك 

. عميو كدمجو في المجتمع

    أضافو إلى ماسبؽ ذىب جانب مف الباحثيف إلى أف التأىيؿ كاإلصالح االجتماعي ماىي إلى أفكار 

كتخيالت ال تتماشى كال تتسؽ مع الحياة التي يعيشيا المحكـك عميو في المؤسسة العقابية كال تتفؽ مع الكاقع 

النفسي كالمناخ االجتماعي الذم يعيشو األخير في المؤسسات العقابية، باإلضافة إلى فقد السياسة العقابية 

لجدكاىا كانحسار دكر إدارة المؤسسة العقابية بمحاكلة منع ىركب المحكـك عمييـ كحفظ امف المؤسسة العقابية 

. 1الداخمي

    كعميو فأف المؤسسات العقابية قد انحرفت عف أىدافيا، كغدت غير ذات فعالية بؿ كأصبحت مدرسة لتعمـ 

. السمكؾ اإلجرامي بدالن مف أف تككف مكانا لإلصالح كتيذيب السمكؾ المنحرؼ

   حيث أف كثيرا مف المحكـك عمييـ يعكدكف لمحبس مرة كاحدة عمى األقؿ، كعمى سبيؿ المثاؿ فقد أثبتت بعض 

، كما أثبتت %50الدراسات المختصة بأنو في بريطانيا مثالن نسبة رجكع المحكـك عمييـ إلى السجكف تقارب 

مف المحكـك عمييـ في جنح متعمقة باألخالؽ يتحكلكف إلى جرائـ السرقة % 29دراسات أخرل أف ما نسبو 

مف المحكـك عمييـ بجرائـ القتؿ يتحكلكف إلى السرقة كما ىذا إال بسبب تعمميـ أساليب % 40كالمخدرات ك نسبو

 2إجرامية جديدة إثناء تنفيذىـ لعقكبتيـ السالبة لمحرية في المؤسسات العقابية

    كنظرا لما سبؽ فقد اتجيت أنظار فقياء القانكف الجنائي إلى استبداؿ العقكبات السالبة لمحرية بعقكبات أخرل 

بديمة كىذا ما سنتناكلو في ىذه األطركحة، مع أنو كثيره المذيف يظنكف أف المناداة باستخداـ بدائؿ لمعقكبات 

. السالبة لمحرية ىي مناداة تنطمؽ مف التعاطؼ مع المحكـك عمييـ

                                                           
1
.9،ص2016محفوظعلًعلً،البدائلالعقابٌةللحبسوإعادةإصالحالمحكومعلٌهم،مكتبةالوفاءالقانونٌة،اإلسكندرٌة- 

2
:،منتدىالدكتورةشٌماءعطاهلل،منشورعلىالموقعااللكترونً(العقوباتالسالبةللحرٌة)حازممحمد،بدائلالسجون- 

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=2077625/6/2018،تارٌخالدخول.
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    كلكف في الكاقع فأف المناداة كالمطالبة بتطبيؽ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية ليس تعاطفان مع المحكـك عمييـ، 

. بؿ اف السبب الحقيقي ىك ما ذكرنا  نفان 

: أهمية البحث

    تتجمى أىمية الدراسة في محاكلة لمفت األنظار تجاه أىمية العقكبات البديمة في السياسة العقابية في النظاـ 

الجنائي المعاصر، حيث أف العقكبات البديمة كتطبيقيا في المجتمع تعتبر مف أىـ العكامؿ التي تساعد في الحد 

مف الجريمة، كذلؾ لما ليا مف اثأر إيجابية مف الناحية القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية عمى كؿ مف الدكلة 

كالمحكـك عميو، كذلؾ لما تحققو البدائؿ مف إصالح كتقكيـ سمكؾ المحكـك عميو، كذلؾ بغيو أف يصبح شخصا 

صالحا منتج في المجتمع، ىذا مف ناحية المحكـك عميو أما مف ناحية الدكلة فال يخفى عمى عارؼ أف مكاف 

تكمؼ ميزانية الدكلة مبالغ طائمة حيث يصرؼ - السجكف كالمؤسسات العقابية-تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية 

. عمى إنشائيا كترميميا كعمى نزالئيا مف مأكؿ كعناية صحية

: منهج البحث

    أنيجت في ىذه األطركحة المنيج المقارف حيث أني سكؼ أقـك باستعراض النصكص التي تتطرؽ لبدائؿ 

العقكبات السالبة لمحرية في القانكف القطرم كمقارنتيا بغيرىا مف النصكص المقارنة، محاكال تكضيح الفركؽ بينيا 

. مف حيث الشبو كاالختالؼ

: خطة البحث

    تناكلت مكضكع ىذه األطركحة في أربعة مباحث، المبحث األكؿ عف ماىية العقكبات السالبة لمحرية كاآلثار 

المترتبة عمييا، ثـ مبحث ثاني عف مفيـك بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، أما المبحث الثالث فتناكلت فيو بدائؿ 

العقكبات السالبة لمحرية التقميدية في القانكف القطرم كالمقارف، كأخيران مبحث رابع عف بدائؿ العقكبات السالبة 

. لمحرية الحديثة في القكانيف المقارنة
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:  إشكالية البحث

    تتمثؿ إشكالية الدراسة في أف السجكف أصبحت مكانا لتعمـ اإلجراـ كتطكيره بدال مف أف تككف لإلصالح 

كالردع كالتأىيؿ، فتكجيت كثير مف الدكؿ إلى إيجاد بدائؿ لمعقكبات السالبة لمحرية تككف أكثر كرامة لإلنساف 

. كتساعد في إعادتو إلى المجتمع بدؿ حبسو مع المجرميف المحترفيف

 2009لسنة  (23)    كقد تفطف المشرع القطرم إلى أىمية بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية فصدر القانكف رقـ 

 فقرر التشغيؿ االجتماعي باعتبارىا عقكبة 2004لسنة  (11)مف قانكف العقكبات رقـ  (57)بتعديؿ المادة رقـ 

 "التشغيؿ االجتماعي- 5: ..... ىي األصمية  العقكبات"أصمية، فنصت عمى أف 

    كفي ىذه األطركحة سكؼ أحاكؿ اإلجابة عمى بعض التساؤالت ، كأكؿ ىذه التساؤالت ىي، ماىي العقكبة 

السالبة لمحرية ك ماىك معيار تحديد العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة؟ ثـ ماىي بدائؿ الحبس بشكؿ عاـ؟ كما 

مدل تكافر خصائص العقكبة في بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية؟ ك ماىك مكقؼ المشرع القطرم مف ىذه البدائؿ؟ 

  :تقسيم البحث

العقكبات السالبة لمحرية كاآلثار المترتبة عمييا  ماىية : المبحث األول

  مفيـك العقكبات السالبة لمحرية :المطمب األول

 أغراض العقكبات السالبة لمحرية: المطمب الثاني

  اآلثار السمبية لمعقكبات السالبة لمحرية:المطمب الثالث

مفيـك بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية : المبحث الثاني

 .تعريؼ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية: المطمب األول

  خصائص بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية:المطمب الثاني

التكييؼ القانكني لبدائؿ العقكبات السالبة لمحرية : المطمب الثالث
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 نطاؽ تطبيؽ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية :المطمب الرابع

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية التقميدية في القانكف القطرم كالمقارف : المبحث الثالث

 الغرامة  :المطمب األول

 اإللتزاـ بحسف السيرة كالسمكؾ في كقؼ تنفيذ العقكبة :المطمب الثاني

 التشغيؿ االجتماعي :المطمب الثالث

اإللتزاـ بحسف السيرة ك السمكؾ في اإلفراج تحت شرط : المطمب الرابع

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية الحديثة في القكانيف المقارنة : المبحث الرابع

 الغرامة اليكمية :المطمب األول 

االختبار القضائي  : المطمب الثاني

 العقكبات البديمة المقيدة لمحرية :المطمب الثالث

 المراقبة االلكتركنية :المطمب الرابع
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المبحث االول 

  العقوبات السالبة لمحريةةماهي

: تمهيد وتقسيم

ال شؾ أف العقكبات السالبة لمحرية ىي أكثر العقكبات تطبيقان في ىذا العصر، كىي ترتبط أساسان بإصالح     

كتأىيؿ الجاني، إضافةن إلى تحقيؽ الردع بشقيو العاـ كالخاص، إال أف لمعقكبات السالبة لمحرية أثاران سمبيةن تعكد 

. عمى كؿ مف المحكـك عميو كالدكلة كالمجتمع

:    كبناءن عمى ما سبؽ ذكره سكؼ اقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب

. مفهوم العقوبات السالبة لمحرية:  المطمب األول

أغراض العقوبات السالبة لمحرية : المطمب الثاني

اآلثار السمبية لمعقوبات السالبة لمحرية : المطمب الثالث
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المبحث األول 

 العقوبات السالبة لمحرية واآلثار المترتبة عميها ماهية 

 :تمهيد وتقسيم

 ال شؾ أف العقكبات السالبة لمحرية ىي أكثر العقكبات تطبيقان في ىذا العصر، كىي ترتبط أساسان بإصالح    

كتأىيؿ الجاني، إضافةن إلى تحقيؽ الردع بشقيو العاـ كالخاص، إال أف لمعقكبات السالبة لمحرية أثاران سمبيةن تعكد 

. عمى كؿ مف المحكـك عميو كالدكلة كالمجتمع

:  كبناءن عمى ما سبؽ ذكره سكؼ اقسـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب   

. مفهوم العقوبات السالبة لمحرية:  المطمب األول

أغراض العقوبات السالبة لمحرية : المطمب الثاني

اآلثار السمبية لمعقوبات السالبة لمحرية : المطمب الثالث
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المطمب األول 

 مفهوم العقوبات السالبة لمحرية

العقكبات السالبة لمحرية ىي العمكد الفقرم لمنظاـ العقابي، كالعقكبة األكثر تطبيقان مما حدا بالفقياء   إف   

كعميو سكؼ أتناكؿ في ىذا المطمب نشأة العقكبة ثـ تعريفيا مختتما . كالباحثكف بتناكؿ ىذه العقكبة دراسةن كتحميالن 

.  ىذا المطمب بالمعايير التي تحدد العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة

الفرع األول 

نشأة العقوبات السالبة لمحرية 

 ليست العقكبة السالبة لمحرية أقدـ العقكبات البدنية لكنيا كبال شؾ احد أىـ أنكاعيا، بؿ إف جانبا كبيران مف    

الفقو يرل إف ىذه العقكبة إنما ظيرت كبديؿ لبعض العقكبات البدنية األخرل، كالتي تعتبر قاسيةن نكعان ما، مثؿ 

التعذيب كالتنكيؿ بأجساـ المتيميف، حيث كانت ىذه العقكبات الكحشية كثيرة كاسعة االنتشار في المجتمعات 

. 1القديمة إلى أف قامت الثكرة الفرنسية

 كال يفيـ مما سبؽ أف العقكبات السالبة لمحرية كالحبس تحديدان عقكبة لـ تكف مكجكدة في القديـ، فقد قاؿ    

لىيىكيكننا مِّفى {تعالى نىفَّ كى ا  ميريهي لىييٍسجى ـٍ يىٍفعىٍؿ مى لىًئف لَّ ـى كى دتُّوي عىف نٍَّفًسًو فىاٍستىٍعصى لىقىٍد رىاكى ًلكيفَّ الًَّذم ليٍمتينًَّني ًفيًو كى  قىالىٍت فىذىَٰ

اًغًريف نينَّوي }، كقد دخؿ سيدنا يكسؼ السجف فعالن، فقد قاؿ تعالى2 }الصَّ ثيَـّ بىدىا لىييـ مِّف بىٍعًد مىا رىأىكيا اآٍليىاًت لىيىٍسجي

تَّىَٰ ًحيفو  . كىذا دليؿ عمى أف العقكبات السالبة لمحرية كانت معركفة قديمان 3 }حى

 غير أف عقكبة الحبس كانت تستعمؿ كإجراء يسبؽ تطبيؽ العقكبة البدنية، بؿ أف المحكـك عميو يحتجز إلى    

. 4حيف تطبيؽ العقكبة عميو

                                                           
1
.19،ص2015عبدالرحمنخلفً،بدائلالعقوبةدراسةفقهٌهتحلٌلٌةتؤصٌلٌةمقارنة،المإسسةالحدٌثةللكتاب،لبنان.د- 

2
.32سورةٌوسف،اآلٌة- 

3
.35سورةٌوسف،اآلٌة- 

4
،1980،مصر4برهانأمرهللا،حولمشكالتالعقوبةالسالبةللحرٌة،بحثمنشورفًمجلةإدارةقضاٌاالحكومة،العدد.د- 

.899ص
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 كلما ظيرت الديانة المسيحية أنشأت بعض السجكف حيث كاف رجاؿ الكنيسة ينظركف لمجريمة باعتبارىا    

خطيئة كينظركف لممجـر باعتباره شخص عادم غير انو مذنب فكجب عزلة حتى يتكب كيصحح خطيئتو، ككانت 

. 1ىذه أكؿ فكرة لمسجف االنفرادم

 أما في اإلسالـ فقد ظيرت السجكف في عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، فكاف النبي صمى اهلل عميو كسمـ    

يحبس في مسجده بعض الناس كيقيدىـ إلى األعمدة، باإلضافة إلى أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف يحبس 

. 2في البيكت فقد حيبس في عيده سييؿ بف عمر في بيت أمنا حفصة

ـٍ  { كقد استدؿ الفقياء عمى مشركعية الحبس في اإلسالـ بقكلو تعالى    ًتي يىٍأًتيفى اٍلفىاًحشىةى ًمف نِّسىاًئكي كىالالَّ

فَّاىيفَّ اٍلمىٍكتي أىٍك يىٍجعىؿى المَّوي لىييفَّ سىًبيالن  تَّىَٰ يىتىكى ـٍ فىًإف شىًيديكا فىأىٍمًسكيكىيفَّ ًفي اٍلبيييكًت حى مىٍيًيفَّ أىٍربىعىةن مِّنكي . 3 }فىاٍستىٍشًيديكا عى

 أما في العصكر الكسيطة فيمكف اعتبار المبادرة األكلى في إنشاء السجكف تعكد إلى الممؾ ادكارد السادس    

 كالى مؤسسة "BRIDEWELL"-سجف بردكيؿ-، حيث حكؿ قصره الكائف في لندف إلى سجف 4الممؾ االنجميزم

تعميمية لمعاطميف كالمشرديف كأطمؽ عمييا اسـ دار اإلصالح كانتشر ىذا النظاـ بعد مدة في أكثر مف منطقة 

 انشأ سجف لمنساء ككاف ىذاف 1597ـ ككاف لمرجاؿ، كفي عاـ 1596حيث أنشأ في ىكلندا سجف في عاـ 

السجناف ليما نظاـ مقارب ألنظمة الحبس المعركفة في كقتنا الحالي، حيث كاف المحكـك عمييـ يعممكف في 

. 5النيار سكيان كيفرقكف كيعزلكف في الميؿ

 كمع مركر الكقت أصبحت العقكبات السالبة لمحرية ىي العقكبة األكثر شيكعان في معظـ التشريعات الجنائية    

الحديثة، كاستقر في عقكؿ الناس أف الحبس ىك الجزاء األنسب لمشخص الخارج عف القانكف كذلؾ نظران لما 

. 6تحققو ىذه العقكبة مف إيالـ كردع

ـ في قمعة الرميمة، كعرؼ ىذا المكاف باسـ سجف الرميمة، 1954 كقد انشأ أكؿ سجف مركزم في قطر عاـ    

ككاف ىذا السجف مناسبان لتمؾ الفترة، كمع مركر الكقت كزيادة الطفرة السكانية كتكافد العماؿ كغيرىـ مما تسبب 
                                                           

1
.20عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 

2
.10،ص2014عبدالوهابمصطفى،عمارةالسجونفًاإلسالم،رسالةماجستٌر،كلٌةاإلماماألوزاعًللدراساتاإلسالمٌة- 
3

.15سورةالنساء،اآلٌة-
4
سنة12،وكانحٌنهاٌبلغمنالعمر(م1553-م1547)هوالملكادوردالسادسملكانجلتراواٌرلنداالثانًوالعشرٌن،حكممن- 

.وقٌلأنهقتلمسموماًأوبمرضالسل
5
.21عبدالرحمنخلفً،المرجعالسابق،ص.د- 

6
.ومابعدها112،ص1996احمدعوضبالل،النظرٌةالعامةللجزاءالجنائً،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة.د- 
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مما اضطر الدكلة إلى إنشاء . في تنكع الجريمة كسرعة انتشارىا، فأضحى سجف رميمة غير مكاكب لتقدـ كالتطكر

ـ كقد ركعي فيو التصميـ كفمسفة السجكف الحديثة بككنيا دكر 1986السجف المركزم الذم افتتح في عاـ 

. 1إصالح كتقكيـ

الفرع الثاني 

 تعريف العقوبات السالبة لمحرية

 في المغةتعريف العقوبات السالبة لمحرية : أوال

 ال شؾ أف مصطمح العقكبات السالبة لمحرية، عبارة مركبة مف ثالث مفردات سنبيف معنى كؿ منيا في المغة    

 :عيقكب الذم يخميؼي مىف كاف قىبمىوي في الخير، ك : العىقيكبي  اسـ :عىقكبعمى حدا، العقكبات ىي جمع عقكبة، ك 

ٍقبنا يىعقيب ، فعؿ عقىبى  :عىقىبى ، ك مصدر عىقىبى  : عقكب اسـ  مىٍعقكب كعقيب، كالمفعكؿ عاًقب كعيقكبنا ، فيك عى

. 2تاله ، خمفىو فيو مف بعده: أباه في منصبو  عقىب

مىب     مىب اسـ :سى مىبة: سى مىبى ، جمع سى ٍمبنا، فيك يىسميب كيىٍسًمب، فعؿ سمىبى  :سى  كسىميب، مىٍسمكب ساًلب، كالمفعكؿ سى

انتزعو قيرنا أك اختالسنا: منو مالىو  سمىب / فالننا مالىو سمىب
3 .

يَّة     رِّ يَّة :حي رِّ ٌرٌية، مصدر حرٌ  :اسـ حي يَّات :اسـ الجمع: حي رِّ يىة، حي رِّ  الخميكص مف الشَّكائب أىك الرٌؽ أىك المٍُّؤـ : الحي

يىة رِّ ، الحي حالة يككف عمييا الكائف الحٌي الذم ال يخضع لقير أك قيد أك غمبة كيتصٌرؼ طبقنا إلرادتو  :مصدر حرَّ

يَّة كطبيعتو ، خالؼ عبكدٌية  4بال تكمُّؼ كبال احتراس: بحرِّ

 

 

                                                           
1
،1/7/2018موقعوزارةالداخلٌةلدولةقطر،تارٌخاالطالع- 

https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/MOIInternet/departmentcommittees/penalinstitutions/!ut/p/a
0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOL9LA0cDS39Dbz9nS1dgUxH7xB_jwCjQEdz_eDEovhAR_2CbEdF

AAU7hIA/!.
2
.https://www.almaany.com،2/7/2018معجمالمعانًالجامع،تارٌخاالطالع- 

3
.المرجعنفسه- 

4
.المرجعنفسه- 
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تعريف العقوبات السالبة لمحرية اصطالحًا  : ثانيا

أف العقكبات السالبة لمحرية تستمد تسميتيا مف كنو المكضكع الذم تنصب عميو، فيي تقع عمى حؽ الحرية     

فما العقكبات السالبة لمحرية إال قيد يكضع إلعاقة اإلنساف عف ممارسة ىذا الحؽ، أم أنيا تعبر عف . لإلنساف

 .عقكبة الحبس أك السجف

 لـ يعرؼ فقياء المسممكف مصطمح العقكبات السالبة لمحرية إال أنيـ عرفكا السجف كالحبس، فقد عرؼ شيخ    

منع " كما عرؼ الكاساني الحبس بأنو. 1"تعكيؽ الشخص كمنعو مف التصرؼ" اإلسالمي ابف تيمية السجف بأنو

. 2"الشخص مف الخركج إلى إشغالو كميماتو الدينية كاالجتماعية

" أما فقياء القانكف فقد ذىبكا لعدة مذاىب في تعريفيـ لمعقكبة السالبة لمحرية، فمنيـ مف عرفيا بالقكؿ بأنيا    

إيداع المحكـك عميو إحدل مؤسسات التنفيذ العقابي لمدة منصكص عمييا في الحكـ القضائي، حيث يخضع 

كذىب جانب أخر مف الفقياء إلى تعريؼ العقكبة . 3"لنظاـ معيشة معيف يرجى مف كرائو اإلصالح كالتيذيب

تمؾ العقكبة التي تقـك عمى احتجاز المحكـك عميو في مكاف معد لذلؾ طيمة مدة العقكبة " السالبة لمحرية بأنيا

مجمكعة مف " كعرفيا فريؽ أخر بأنيا. 4"كيمتـز بالخضكع أثنائيا إلى برنامج إصالحي كتربكم إلزامي محدد

العقكبات التي يتحقؽ إيالميا عف طريؽ حرماف المحكـك عميو مف حقو في التمتع بحريتو، إذ تسمبو العقكبة ىذا 

كبناءان عمى ذلؾ ليست لعقكبة السالبة لمحرية نكع . الحؽ إما نيائيان أك ألجؿ معمـك يحدده الحكـ الصادر باإلدانة

نما تختمؼ مف حيث مدتيا، فيي أما مؤبدة حيث تستغرؽ كؿ حياة المحكـك عميو، كأما مؤقتة يستغرؽ  كاحد كا 

تنفيذىا حيف مف الدىر ينتيي بانتياء الفترة المحددة في الحكمة، كما تختمؼ ىذه األنكاع مف حيث طبيعتيا 

. 5"كتنفيذىا

                                                           
1
.22عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 

2
.22المرجعنفسه،ص- 

3
.100،ص1996نورالدٌنهنداوي،مبادئعلمالعقاب،مإسسةدارالكتب،الكوٌت.د- 

4
899برهانأمرهللا،مرجعسابق،ص.د- 

5
،2000فتوحعبدهللاالشاذلً،مبادئعلماإلجراموعلمالعقاب،منشؤةالمعارف،اإلسكندرٌة.محمدزكًأبوعامرود.د- 

.125ص
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 كمف خالؿ التعريفات السابقة نجد أف الفقياء لـ يتفقكا عمى تعريؼ محدد لمعقكبات السالبة لمحرية كاف كانكا    

ىي العقكبات التي تؤلـ المحكـك عميو " قد اتفقكا عمى ماىيتيا، كيمكننا أف نعرؼ العقكبات السالبة لمحرية بأنيا

". بحرمانو مف حريتو إما بشكؿ مؤقت أك نيائي بحكـ قضائي

:  العقكبات السالبة لمحرية يجب أف تخضع لثالث مبادئ، كىي أفكمما سبؽ يتبيف لنا    

. 1مبدأ شرعية العقكبة- 1

. 2مبدأ شخصية العقكبة- 2

. 3مبدأ قضائية العقكبة- 3

. تعريف العقوبات السالبة لمحرية في التشريعات: ثالثا

 إحدل في عميو المحكـك كضع ىك الحبس "مف قانكف العقكبات بأنو (60) عرؼ المشرع القطرم في المادة    

 المحكـك المدة أك ، الحبس مؤبدان  كاف إف الحياة مدل كذلؾ ، الغرض ليذا قانكناى  المخصصة العقابية المنشآت

". مؤقتان  كاف إف بيا

 أحد في عميو المحكـك كضع ىي "مف قانكف العقكبات الحبس بأنو (18) كعرؼ المشرع المصرم في المادة    

 ساعة كعشريف أربع عف المدة ىذه تنقضي أف يجكز كال عميو بيا المحكـك المدة العمكمية أك المركزية السجكف

مف  (16)، كما عرؼ في المادة "قانكنان  عمييا المنصكص الخصكصية األحكؿ في إال سنيف ثالث عمى تزيد كال

 داخؿ كتشغيمو العمكمية السجكف أحد في عميو المحكـك كضع ىي السجف عقكبة "نفس القانكف السجف بأنو

 عف المدة تمؾ تنقض أف يجكز كال ، عميو بيا المحكـك المدة الحككمة تعينيا التي األعماؿ في خارجو أك السجف

".  قانكنان  عمييا المنصكص الخصكصية األحكاؿ في إال سنة عشرة خمس عمى تزيد أف كال سنيف ثالث

                                                           
1
الفعلالٌعدجرٌمةٌوقعمناجلهعقابإالإذاثبتوجودقاعدةقانونٌةسابقةعلىارتكابهتقرر"عرفمبدأشرعٌةالعقوبةبؤن- 

:،انظر"صفتهاإلجرامٌةوتحددالعقابالذيٌوقعمنأجلة،فانلمتوجدمثلهذهالقاعدةتعٌنأنتنتفًعنالفعلكلصفةإجرامٌة
،2010اشرفتوفٌقشمسالدٌن،شرحقانونالعقوباتالقطريالقسمالعامالنظرٌةالعامةللجرٌمةوالعقوبة،جامعةقطر.د

.64ص
2
سارة:،انظر"الٌمكنلشخصأخرغٌرالمتهمأنٌتحملتبعاتالجرٌمةوالمتمثلةفًالجزاءالجنائً"عرفمبدأالشخصٌةبؤنه- 

.22،ص2016معاش،العقوباتالسالبةللحرٌةدراسةمقارنة،مكتبهالوفاءالقانونٌة،اإلسكندرٌة
3
أنالسلطةالقضائٌةهًالتًتحتكرتوقٌعالعقوباتالجنائٌة،إذأنمبدأقضائٌةالعقوبةٌعدمكمالً"وٌقصدبمبدأالقضائٌة- 

.377،ص1993محمدزكًابوعامر،قانونالعقوباتالعام،الدارالجامعٌة،بٌروت:،انظر"لشرعٌتها
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الحبس ىك كضع " الحبس بأنو (69) في المادة 1987لسنة  (3)كما عرؼ قانكف العقكبات اإلماراتي رقـ     

، كعرفت "المحكـك عميو في إحدل المنشآت العقابية المخصصة قانكنان ليذا الغرض كذلؾ لممدة المحكـك بيا

ىك كضع المحكـك عميو في إحدل المنشآت العقابية المخصصة قانكنان " مف نفس القانكف السجف بأنو (68)المادة 

كال يجكز أف تقؿ مدة  . الغرض كذلؾ مدل الحياة إف كاف السجف مؤبدان أك المدة المحكـك بيا إف كاف مؤقتان لذلؾ

 ".السجف المؤقت عف ثالث سنكات كال أف تزيد عمى خمس عشرة سنة ما لـ ينص القانكف عمى خالؼ ذلؾ 

كنالحظ أف المشرع القطرم لـ يفرؽ بيف السجف كالحبس كاكتفى باستعماؿ مصطمح الحبس، كلـ يسر عمى     

خطى المشرعاف المصرم كاإلماراتي المذيف فرقا بيف الحبس كالسجف، كعمى الجانب األخر قرر المشرع القطرم 

. 1التفريؽ بيف الجناية كالجنحة باستخداـ المعياريف النكعي كالزمني لمعقكبة

الفرع الثالث 

 معايير تحديد العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة

. معيار نوع الجريمة لتحديد ماهية العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة: أوال

كىذا المذىب يقـك عمى أساس التقسيـ التشريعي كعقكبة لمجريمة المرتكبة، كتختمؼ مسألة تحديد العقكبات     

السالبة لمحرية قصيرة المدة حسب التقسيـ التشريعي المنصكص عميو لمجرائـ فتنطبؽ عمى الجريمة قميمة 

. 2الجسامة

. (مخالفة-جنحة-جناية) فالمشرع القطرم سار عمى اثر المشرع المصرم حيث اعتمد التقسيـ الثالثي لمجرائـ    

كيمكف اعتبار العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ىي العقكبات المقررة لجرائـ الجنح كالمخالفات دكف 

. الجنايات

:  كىناؾ نكع أخر لمتقسيـ كىك الذم اعتمده قانكف العقكبات االيطالي الذم يقسـ الجرائـ إلى نكعيف   

                                                           
1
 الحبس أو الحبسالمإبد أو باإلعدام علٌها المعاقب الجرائم هً الجناٌات"منقانونالعقوباتالقطريعلىأن(22)نصتالمادة- 

". سنوات ثالث على ٌزٌد الذي
 التً وبالغرامة سنوات ثالث على تزٌد ال بالحبسلمدة علٌها المعاقب الجرائم هً الجنح"منالقانوننفسهعلىأن(23)ونصتالمادة

 الحبس مدة تقل أن ٌجوز والذلك خالف على ٌنصالقانون لم ما ، العقوبات هذه بإحدى أو ، االجتماعً بالتشغٌل أو ، لایرألف على تزٌد
".ذلك خالف على ٌنصالقانون لم ما سنوات ثالث عن الجناٌات فً بها المحكوم

2
.34،ص2016عائشةحسٌنعلًالمنصوري،بدائلالعقوباتالسالبةللحرٌةقصٌرةاألمد،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة- 
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. جرائـ عالية الخطكرة- 1

. جرائـ قميمة الخطكرة- 2

كبالرغـ مف أىمية ما يقدمو ىذا المعيار لتحديد المراد بالعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، إال أف ىذا     

المعيار ال يمكف اعتماده كمعيار كحيد ليذا األمر، كذلؾ لعدة أسباب مثؿ، إف ىذا المعيار يتجاىؿ معايير كأسس 

ميمة يستند عمييا مف يريد تحديد ماىية ذلؾ األمر، مثؿ تجاىمو لسكابؽ الجاني كالخطكرة اإلجرامية الكامنة فيو 

 1كالظركؼ التي ارتكب فييا الجاني الجريمة

. معيار المؤسسة العقابية التي تنفذ فيها العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة: ثانيا

 كيرل أرباب ىذا المذىب أف المعيار في تحديد ككف العقكبة قصيرة المدة أك طكيمة، ىك نكع المؤسسة    

فاف كانت المؤسسة خصصت لتنفيذ العقكبات قصيرة المدة عدت . اإلصالحية أك العقابية التي تنفذ فييا العقكبة

. 2العقكبة قصيرة المدة، كعميو فانو مف الممكف استبداؿ ىذه العقكبة بعقكبة أخرل

مف القانكف رقـ  (2) كقد أخذت بعض التشريعات العربية بيذا المعيار، مثؿ التشريع الميبي حيث نصت المادة   

 :لمؤسسات ثالث أنكع ا" بشأف مؤسسات اإلصالح كالتأىيؿ عمى أف2005لسنة  (5)

 .مؤسسات رئيسة

 .مؤسسات محمية

". مفتكحة كشبو مفتكحة“مؤسسات خاصة 

نما اكتفى بفصؿ مف لـ تتجاكز      بينما نجد أف المشرع القطرم لـ يقـ بتقسيـ السجكف عمى ىذا النمط كا 

مف قانكف  (5)أعمارىـ الثامنة عشر عف غيرىـ كالمسجكنكف ألكؿ مرة عف أصحاب السكابؽ، حيث نصت المادة

كعميو فال يمكف القكؿ باف المشرع القطرم اخذ نكع المؤسسة العقابية معياران لتحديد . المؤسسات العقابية القطرم

. العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة

                                                           
1
.243،ص2002عبدالواحدالعلمً،شرحالقانونالجنائًالمغربًالقسمالعام،مطبعةالنجاحالجدٌدة،الدارالبٌضاء.د- 

2
،2006اشرفعبدالجواد،العقوباتالسالبةللحرٌةالقصٌرةالمدةوبدائلها،الدارالعالمٌةللنشر،مصر.عادلعبدالجواد،ود.د- 

.ومابعدها16ص
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 كاعتقد أف المشرع القطرم لـ يتجاكز الصكاب حيف لـ يأخذ بيذا المعيار، حيث أثبتت الدراسات العممية    

أف مف يحدد مدة : الحديثة عدـ جدكل ىذا التقسيـ، كما نقض ىذا التقسيـ مف أكثر مف كجو، فالكجو األكؿ ىك

العقكبة ىك الحكـ الصادر مف المحكمة كعميو تتحدد المؤسسة العقابية أك اإلصالحية التي سكؼ يقضي فييا 

أف ىذا المعيار لـ يمتفت إلى أسس ميمة : المحكـك عميو مدة محككمتيو كليس العكس، أما الكجو الثاني ىك

. 1كالخطكرة اإلجرامية

. معيار مدة العقوبة لتحديد ماهية العقوبات السالبة لمحرية قصيرة المدة: ثالثا

 ذىب أنصار ىذا المعيار إلى اعتماد الزمف كمعيار لتحديد ماىية العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، إال    

أف  راءىـ قد انقسمت حكؿ المدة، فذىب فريؽ مف ىؤالء إلى القكؿ باف العقكبة التي ال تتجاكز ثالثة أشير ىي 

، كمع ىذا فاف المجنة 2قصيرة المدة، معمميف ذلؾ باف ىذه المدة ال تؤدم غرض اإلصالح المنشكد مف العقكبة

، ك أييد ىذا الرأم في 1964الدكلية الجنائية كالعقابية أقرت ىذه المدة في اجتماعيا الذم عقدتو في برف عاـ 

. 3الحمقة العربية األكلى ضد الجرائـ االقتصادية

 كاتجو فريؽ ثافو إلى اعتبار العقكبة قصيرة المدة ىي التي ال يتعدل حدىا األقصى ستة أشير، كمف    

، كىذا ما أكصت بيا 4التشريعات التي أخذت بيذا المعيار، التشريع الكيني كالياباني كبعض الكاليات األمريكية

التقارير المقدمة إلى المؤتمر الثاني لالـ المتحدة لمكافحة الجريمة كمعاممة المذنبيف المنعقد في بريطانيا عاـ 

1960 .

 كىناؾ اتجاه ثالث رأل أف الحد األقصى لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة ىي سنو كاحده، كىذا ما قرره    

حيث أكد أف ىذه المدة تمكف القائميف عمى المؤسسة العقابية مف إعداد البرامج " PIERRE"بيير كانيت 

. 5اإلصالحية كتأىيؿ المسجكنيف

                                                           
1
الحسٌنزٌناالسم،إشكالٌةالعقوبةالسالبةللحرٌةقصٌرةالمدةوالبدائلالمقترحة،رسالةماجستٌر،جامعةعبدالملكالسعدي،- 

18،ص2006-2005المغرب
2
.35عائشةحسٌنعلًالمنصوري،مرجعسابق،ص- 

3
.ومابعدها53،ص1988تمٌمالجادر،بدائلالعقوباتالسالبةللحرٌةقصٌرةاألمد،رسالةماجستٌر،جامعةبغداد- 

4
.36عائشةحسٌنعلًالمنصوري،المرجعالسابق،ص- 

5
.22الحسٌنزٌناالسم،المرجعالسابق،ص- 
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 في الحكـ عند لممحكمة "مف قانكف العقكبات القطرم كالتي نصت عمى أف  (79/1)كباالستناد إلى المادة     

 أخالؽ مف رأت إذا ، العقكبة بكقؼ تنفيذ الحكـ في تأمر أف بالغرامة أك سنة تجاكز ال بالحبس  مدة جريمة

 إلى يعكد لف بأنو االعتقاد عمى يبعث ما الجريمة فييا ارتكب التي الظركؼ أك سنو أك ماضيو أك عميو المحكـك

تطبيقان لذلؾ قضت محكمة ك. ، يمكننا القكؿ باف المشرع القطرم لـ يغب عنو ىذا المعيار"أخرل جريمة ارتكاب

كما  ...2004لسنة  (11)مف المقرر أف الشارع في قانكف العقكبات الصادر بالقانكف رقـ "التمييز القطرية بأنو 

مف القانكف سالؼ اإلشارة لممحكمة حؽ األمر بكقؼ تنفيذ عقكبة الحبس أك  (79)أعطت الفقرة األكلى مف المادة 

 .1"الغرامة طبقان لمشركط الكاردة بيذا النص

نعتقد أف سنو ىي الفترة األنسب لعدة اعتبارات منيا أف الحبس كاف كاف لمدة سنو كاحدة إال أف ىذه  كما    

رجاعو إلى رشده  .السنة في اعتقادنا ستككف كافيو لردع مف ارتكب جرائـ بسيطة كا 

المطمب الثاني 

 أغراض العقوبات السالبة لمحرية

إف تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية ارتبط بأغراض أيريدى تحقيقيا، كتختمؼ ىذه األغراض مف زماف إلى  خر،     

.  العقكبة السالبة لمحريةأغراضكفي ىذا المطمب سكؼ نبيف 

الفرع األول 

أغراض العقوبات السالبة لمحرية 

ال شؾ أف أغراض العقكبة تختمؼ مف زماف إلى أخر، كمف نظاـ عقابي إلى أخر، كمف أكائؿ األغراض التي     

عرفتيا اإلنسانية ىي غرض االنتقاـ كىذا نابع مف األفكار كالمعتقدات السائدة في ذلؾ الكقت، كيقـك ىذا الغرض 

: عمى ركائز أساسية ثالث

. ىك أف يمقى الجاني عقكبة مماثمة لما فعمو: القصاص- 1

. كىما مرتبطاف باإلحساس الديني ك الضمير: التكبة كالتكفير- 2
                                                           

1
.284ص4س28/4/2008جلسة-2008لسنة51:الطعنرقم تمٌٌزقطريجنائً،- 
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. 1الردع- 3

 كمع ما سبؽ ذكره مف انو المجتمعات القديمة لـ تعرؼ العقكبات السالبة لمحرية بشكميا الحالي، حيث كانت    

السجكف لحجز المتيـ حتى تتـ محاكمتو، أما بعد المحاكمة فاف السجكف تككف لحجز المحكـك عميو إلى حيف 

أف السجكف يجب أف تككف مكانان لمتكقيؼ أكؿ  " OULPIAN" كقد بيف الفقيو أكلبياف الركماني . تنفيذ الحكـ

. 2الحجز االحتياطي كليس لمعقاب

الفرع الثاني 

الردع العام 

إف المراد بالردع العاـ إنذار عامة الناس كتخكيفيـ مف عكاقب ارتكاب الجريمة، كيككف ذلؾ بتيديدىـ     

كيتحقؽ الغرض مف الردع العاـ حيف تككف . بالعقكبة كتحذيرىـ مف أف يقكمكا بارتكاب نفس سمكؾ الجاني

، حيث أف القسكة المفرطة في العقكبة لف تؤدم حتمان إلى تحقيؽ الردع العاـ،  العقكبات متناسبة مع جسامة الجـر

حيث سيحاكؿ القاضي أف يبحث لممتيـ عف طريؽ لبراءتو، كمف جية أخرل فاف العقكبات التافية لف تردع أم 

. 3شخص، بؿ أنيا تعرض المجتمع كمصالح أفراده لمخطر

كقد ارتبط نشكء فكرة الردع العاـ بالكقت الذم صار فيو العقاب مقتصرا عمى السمطات في الدكلة، حيث بدأ     

. زكاؿ فكرة االنتقاـ

كال بد مف اإلشارة في ىذا السياؽ إلى الدكر الذم يقـك بو الردع العاـ لمنع الجريمة كالكقاية منيا، كنذكر     

: بعضيا عمى النحك التالي

. ال معنى لمعقكبة إذا لـ تكف تيدؼ إلى تحقيؽ المنفعة االجتماعية المتمثمة في الردع العاـ- 1

                                                           
1
.29عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 

2
عبدهللابنعبدالعزٌزالٌوسف،التدابٌرالمجتمعٌةكبدٌلللعقوباتالسالبةللحرٌة،أكادٌمٌةناٌفالعربٌةللعلوماألمنٌة،الرٌاض.د- 

.ومابعدها23،ص2003
3
.606اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 
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يقينية العقكبة، حيث انو مف الثابت عند عمماء االجتماع أف العقكبة القاسية ال تحقؽ الردع العاـ، كما أكد - 2

بيكاريا عند حديثة عف الردع العاـ كفمسفتو أف العقكبة القاسية كحدىا ال تكفي لمردع العاـ بؿ يجب أف تككف 

. مصحكبة بيقينية إيقاعيا

لتحقيؽ الردع العاـ البد مف أف يككف تنفيذ العقكبة عالنية، فيسمع بيا كيراىا غير كاحد مف الناس فيقع في - 3

 .1قمكبيـ الخكؼ مف العقكبة

الفرع الثالث 

الردع الخاص 

، 2 "أف تككف العقكبة مف الشدة بحيث تثنى المجـر عف العكدة إلى اإلجراـ مرة أخرل" يراد بالردع الخاص    

. 3كييدؼ الردع الخاص إلى تقكيـ السمكؾ اإلنساني كالتأثير فيو حتى يستقيـ مع األكامر كالنكاىي االجتماعية

صالح الجاني ىي فكره حديثة، كىذا القكؿ فيو ما فيو مف      كاعتقد البعض أف فكرة الردع الخاص كا 

صالح الجاني فقد نادل أفالطكف بتحكيؿ المجـر  المغالطات، حيث إف الفمسفة األفالطكنية قد عرفت تقكيـ كا 

إلنساف سكم، كما عرؼ القانكف الركماني إصالح الجاني، ككما أتت الشريعة اإلسالمية بالردع الخاص مف 

. 4خالؿ تنفيذ التعازير قاصدةو بذلؾ زجر الجناة عف معاكدة نفس الفعؿ

:  كلتحقيؽ الردع الخاص البد مف تكافر ما يمي    

، كذلؾ -الحبس المؤبد- منع الجاني مف العكدة إلى المجتمع عف طريؽ العقكبات السالبة لمحرية - 1

. لمقضاء عمى الخطكرة اإلجرامية الكامنة في الجاني كيككف ىذا في حاؿ عدـ كجكد أمؿ مف إصالحو

حيث يتحقؽ . تخكيؼ الجاني مف العكدة إلى نفس السمكؾ كذلؾ مف خالؿ تكقيع العقكبة السالبة لمحرية- 2

. اإليالـ جراء سمب حرية الجاني مما يدعكه إلى سمكؾ الطريؽ القكيـ

                                                           
1
51،ص2015ٌاسٌنبوهنتالةاحمد،القٌمةالعقابٌةللعقوبةالسالبةللحرٌةدراسةمقارنه،مكتبةالوفاءالقانونٌة،اإلسكندرٌة.د- 

.ومابعدها
2
.239،ص2015غناممحمدغنام،علماإلجراموعلمالعقاب،كلٌةالحقوقبجامعةالمنصورة.د- 

3
.924،ص2015احمدفتحًسرور،الوسٌطفًقانونالعقوباتالقسمالعام،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة.د- 

4
.379،ص2007فخريعبدالرازقالحدٌثً،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،الناشرالعاتك،القاهرة.د- 
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إصالح كتأىيؿ الجاني كمحاكلة إيجاد شعكر بالمسؤكلية لديو تجاه المجتمع كنفسو، كىذا ما ال يمكف - 3

 .1تحقيقو إال في العقكبات السالبة لمحرية مف خالؿ نزع القيـ الفاسدة المترسخة في ذىف الجاني

الفرع الرابع 

تحقيق العدالة 

إف الجريمة سمكؾ يثير النفس كيجرح شعكر العدالة كيغرس الحقد عمى الجاني كالفزع منو كيثير شعكر     

. العطؼ تجاه المجني عميو

لذلؾ فاف العقكبة ىي ردة الفعؿ التي تمطؼ كتركد العكاطؼ الغاضبة تجاه الجاني كتعيد اعتبارات العدالة     

 التي ارتأت أف 2كيعكد فضؿ االىتماـ بالعدالة إلى المدرسة التقميدية الجديدة. إلى مكضعيا كقيمة اجتماعية

العقكبة قائمة أساسا عمى العدالة كيجب تحقيقيا في حدكد منفعتيا، كبعبارة أخرل فانو ليس مف حؽ المجتمع 

. 3إيقاع عقكبة تجاكز حدكد العدالة

كيختمؼ مفيـك العدالة مف مجتمع ألخر حسب تطكره، كيراد بالعدالة بشكؿ عاـ ىك أف تتسـ العقكبة باإليالـ     

. 4المناسب مع جرمو، حيث يجب المكازنة بيف الضرر الذم لحؽ بالمجتمع كالخطيئة المتعمقة بالفعؿ

كلمعقكبات السالبة لمحرية دكر في تحقيؽ العدالة الجنائية كغرض منشكد مف العقكبة، حيث أف ىذه العقكبة     

يمجأ إلييا في حاالت عديدة خاصةن في الجرائـ التي تسبب أضراران كبيرةن، كال تكشؼ عف الخطكرة اإلجرامية مثؿ 

، فال بد في ىذه الحاالت . الجرائـ غير العمدية فتطبيؽ عقكبة الغرامة عمى مثؿ ىذه الجرائـ أمر غير كاؼو

. 5تطبيؽ العقكبات السالبة لمحرية خاصةن قصيرة المدة لمحفاظ عمى الشعكر بالعدالة لدل الناس

                                                           
1
.ومابعدها55ٌاسٌنبوهنتالةاحمد،مرجعسابق،ص.د- 

2
هًمدرسةقامتعلىأنقاضالمدرسةالتقلٌدٌةخاللالقرنالتاسععشروعدلتعلىأفكارها،ورائدهذهالمدرسةالفٌلسوف- 

كانتوالذيأسسحقالعقابعلىأسستحقٌقالعدالةالمطلقةبعكسالمدرسةالتقلٌدٌةاألولىالتًكانتقائمةعلىاألساسالنفعً
.االجتماعً

.التوفٌقبٌنالعدالةوالمنفعة-2.حرٌةاإلرادة-1:تقومهذهالمدرسةعلىأساسٌنرئٌسٌنهما
3
حامدعبدالحكٌمراشدعلً،البدائلالجنائٌةوأغراضالعقوبةالجنائٌة،بحثمنشورفًمجلةالفكرالشرطً،المجلدالثانً.د- 

.158،ص2013،اإلمارات84والعشرون،العدد
4
محمدعبدالكرٌمالعفٌف،أصولعلماإلجراموالعقاب،داروائلللنشر.فتحًتوفٌقالفاعوري،د.عمادمحمدربٌع،د.د- 

.102،ص2010والتوزٌع،األردن
5
.122سارةمعاش،مرجعسابق،ص- 
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 فكرة أفكتعرضت فكرة العدالة باعتبارىا غرضا مف أغراض العقكبة إلى النقد، حيث قرر بعض الباحثيف     

العدالة تثبت فكرة االنتقاـ كمف جية أخرل فاف ككف العقكبة قاسية نكعا ما فاف ىذا األمر يثير تعاطؼ المجتمع 

. 1مع الجاني كيظيره بمظير الضحية

كقد رد عمى ىذيف النقديف، أكالن باف بيف فكرة العدالة كاالنتقاـ بكفه شاسع، فاالنتقاـ عمؿ يفتقر إلى العدالة     

باإلضافة إلى أف أضرار االنتقاـ قد تجاكز الضرر الناتج عف الجريمة أصالن، بينما نجد أف العدالة ليا قيمة 

اجتماعيو عالية تفرض مف خالؿ العقكبات المقدرة حيث يجتيد القاضي في إحداث عممية تكازف بيف ضرر 

ثانيان فانو ال يمكف القكؿ باف مكاجية الجرائـ بعقكبات عادلة أمر يثير التعاطؼ مع الجاني، . الجريمة كالعقكبة

 2حيث أف قسكة الجريمة ليا كقع أقسى عمى المجتمع مف كقع العقكبة

المطمب الثالث 

 اآلثار السمبية لمعقوبات السالبة لمحرية

تجدر اإلشارة إلى إف العقكبات السالبة لمحرية ليا اثأر سمبية متعددة، كفي ىذا المطمب سكؼ نتناكؿ ثالث     

 ثار رئيسية تنتج عف تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية، حيث سنبيف اآلثار السمبية لمعقكبات السالبة لمحرية عمى 

المحكـك عميو ثـ عمى المجتمع كخاتميف ىذا المطمب باآلثار السمبية االقتصادية الناشئة عف تنفيذ العقكبة السالبة 

.  لمحرية

الفرع األول 

 اآلثار السمبية لمعقوبات السالبة لمحرية عمى المحكوم عميه

 ىذه اآلثار أىـإف تنفيذ العقكبات السالبة لمحرية ليا  ثار سمبية تىمحؽ بالمحكـك عميو مف عدة نكاحي، كنذكر     

: عمى النحك التالي

 

                                                           
1
.72،ص2000جاسممحمدراشدالخدٌمالعنتلً،بدائلالعقوباتالسالبةللحرٌةقصٌرةالمدة،دارالنهضة،القاهرة.د- 

2
.123سارةمعاش،مرجعسابق،ص- 
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:  في الحبسقتأثر المحكـك عميو بمحيط: أكال

 في الحبس يؤثر عمى تحقيؽ اإلصالح المنشكد مف العقكبة، قد ال قمف ناحية تأثر المحكـك عميو بمحيط    

يستقيـ مع حقيقة الكضع داخؿ المؤسسات العقابية كالسجكف، فكيؼ يمكف إصالح المحكـك عميو خاصةن المجـر 

المبتدأ كنحف ننقمو مف المجتمع كالعيش مع أسكياء الناس إلى العيش في مجتمع غالبية أفراده مف المجرميف؟، 

كزيادة عمى ذلؾ فاف المحكـك عميو يكتسب خبرات كعدكل اإلجراـ مف احتكاكو اليكمي بالمجرميف داخؿ 

. 1المؤسسات العقابية

كبمعنى أخر فاف المؤسسة العقابية تصبح مكانان لتعمـ كاحتراؼ اإلجراـ كترقية المجـر المبتدأ كقميؿ الخطكرة     

. إلى محترؼ كاشد خطكرة، بدال مف تؤدم دكرىا المنشكد مف إصالح كتأىيؿ لممجـر

ثباتان لما سبؽ أكدت دراسة تـ إجراؤىا عمى مجمكعو مف المحكـك عمييـ بعقكبة الحبس في مصر إف      كا 

 أجريت عمييـ الدراسة أصبحكا مجرميف محترفيف بعد أف اختمطكا بغيرىـ مف المجرميف المذيفمف  (15.5%)

. 2أثناء قضائيـ لعقكباتيـ

: اآلثار النفسية لممحكـك عميو: ثانيان 

إف كضع المحكـك عميو في المؤسسة العقابية ينشأ أثرا في نفسية المجـر المبتدأ، فيصاب المحكـك عميو مثالن     

بنكبة مف اإلحباط كالشعكر المر بالميانة كالضعؼ أماـ المجتمع، حيث يفقد ىيبتو كاحترامو أماـ أسرتو ناىيؾ 

. عف باقي أفراد المجتمع

: كنتيجةن لما سبؽ فقد يصاب المحكـك عميو ببعض األمراض النفسية مثؿ    

 بيف المحكـك عمييـ بالعقكبات السالبة لمحرية، كذلؾ بسبب عزليـ عف محيطيـ منتشركىذا المرض : القمؽ- 1

األسرم كترقبيـ المستمر إلى اإلفراج كانتياء العقكبة، كما إف القمؽ قد ينشأ عند المجرميف المبتدئيف بسبب خكفيـ 

. 3مف تأثر أك فقدىـ لمركزىـ االجتماعي

                                                           
1
.42،ص2016بوسرىعبداللطٌف،النظامالمستحدثلمواجهةأزمةالحبسقصٌرهالمدة،مكتبةالوفاءالقانونٌة،اإلسكندرٌة- 

2
.67عبدهللابنعبدالعزٌزالٌوسف،مرجعسابق،ص.د- 

3
.82،ص2006منصوررحمانً،علماإلجراموالسٌاسٌةالجنائٌة،دارالعلومللنشر،الجزائر- 
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كيأتي ىذا المرض غالبا لدل األشخاص نتيجة الشعكر بالحزف كالضيؽ كالغـ، كال شؾ أف السجف : االكتئاب- 2

يكلد ىذه المشاعر حيث تتدنى الركح المعنكية لدل المحكـك عميو، كقد تصؿ في بعض األحياف إلى االنتحار أك 

 االكتئاب في الغالب يسبب األمراض المتعمقة بالنفسية مثؿ الصداع النصفي ك فقداف إفالتفكير فيو، كما 

. 1الشيية

كيككف ىذا األمر نتيجة عدة أمكر مثؿ خكؼ كقمؽ المحكـك عميو مف المستقبؿ أك عدـ : اضطراب النـك- 3

تكافر اليدكء أك صغر مساحة الزنزانة، حيث كصؿ األمر في بعض السجكف إلى أف بعض المحكـك عمييـ يناـ 

. 2عمى األرض لعدـ كفاية األسرة

يؤدم دخكؿ المحكـك عميو إلى المؤسسة العقابية إلى حرمانو مف الحياة الجنسية : الحرماف الجنسي- 4

المشركعة، خاصة المحكـك عمييـ المتزكجكف، حيث يحتاجكف إلى إشباع رغباتيـ الجنسية مع زكجاتيـ، كحرماف 

ىؤالء مف ىذا األمر لو نتائج عكسية حيث مف الممكف أف يتجو ىؤالء نتيجة حرمانيـ مف إفراغ رغبتيـ الجنسية 

تحتـ االحتكاؾ كالتالحـ بيف المحكـك عمييـ مما يكقض - المكتظة - إلى المكاط، حيث أف ظركؼ السجكف 

، كىذا أمر الشؾ ينافي الديف كاألخالؽ كاألعراؼ كيؤدم إلى انتشار األمراض 3كيشعؿ الرغبة الجنسية لدييـ

. (االيدز)الجنسية مثؿ السيالف كنقص المناعة المكتسبة

كقد حاكؿ المشرع القطرم التصدم لمسألة الحرماف الجنسي كالتخفيؼ مف كطأة ىذا األمر حيث نصت     

 بتنظيـ المؤسسات العقابية كاإلصالحية 2009لسنة  (3)مف الالئحة التنفيذية لمقانكف رقـ  (4بند 20)المادة رقـ 

 لممحبكس الحؽ في استقباؿ الزكار مف القانكف، (50)، (49)، (48) مع مراعاة ما تقضي بو المكاد" انوعمى 

كلممدير، كفقان . بكاقع أربع زيارات في الشير (الخمكة الشرعية)الزيارات الخاصة - 4 ... :عمى النحك التالي

". لدكاعي األمف كالصحة العامة أك الخاصة بالمحبكس، تخفيض أياـ الزيارات أك منعيا بصفة مؤقتة

كما أف المحكـك عميو يتأثر مف الناحية االقتصادية كاالجتماعية بسبب العقكبات السالبة لمحرية كسكؼ     

 .نتطرؽ ليذيف األثريف في الفرعيف الثاني كالثالث مف ىذا المطمب

                                                           
1
.166سارةمعاش،مرجعسابق،ص- 

2
.46بوسرىعبداللطٌف،مرجعسابق،ص- 

3
.47المرجعنفسه،ص- 

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39711&LawID=2602&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39712&LawID=2602&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=39713&LawID=2602&language=ar


 

22 
 

الفرع الثاني 

 اآلثار السمبية لمعقوبات السالبة لمحرية عمى المجتمع

إف اآلثار السمبية لمعقكبات السالبة لمحرية ليا ارتباط كثيؽ بالمحكـك عميو كأسرتو كالمجتمع، كنذكر مف ىذه     

: اآلثار بعضيا عمى النحك اآلتي

إف دخكؿ المحكـك عميو إلى السجف كتطبعو كتشربو لثقافة المكجكدة : انعزاؿ المحكـك عميو عف المجتمع: أكال

داخمو ليا اثر كبير عمى المحكـك عميو كتعاممو مع أفراد المجتمع، كتظير ىذه اآلثار مف خالؿ تعامؿ المفرج 

عنو مع األشخاص حكؿ فتظير عدكانيتو كحساسيتو المفرطة التي تحكؿ دكف انخراطو في المجتمع مما يؤثر 

. 1 كالمجتمعتوعمى تصرفاتو مع أفراد أسر

 دخكلو، كمع مركر الكقت بدايةكتذىب نظرية اإلذعاف إلى أف المحكـك عميو يرفض بدايةن ثقافة السجف في     

يتشرب المحكـك عميو ثقافة السجف المنحرفة كتحؿ ىذه الثقافة محؿ الثقافة السائدة في المجتمع، مما يصعب 

. 2إعادة الثقافة األكلى لممحكـك عميو، مما يتسبب بعكدة المجـر إلى سمككو اإلجرامي

مف أىـ سمبيات العقكبات السالبة لمحرية أنيا تستطيؿ إلى أفراد أسرة المحكـك  :تفكؾ أسرة المحكـك عميو: ثانيا

عميو، حيث اثبت الكاقع أف أالؼ األسر تشتت بسبب ىذه العقكبة عالكة عمى عدـ تمكف األخيرة مف حؿ مشكمو 

. فتنقطع الرابطة االجتماعية بيف المحكـك عميو كالمجتمع الخارجي. اإلجراـ

 باإلضافة إلى أف ككف المحكـك عميو داخؿ السجف أك بعد قضاء عقكبة فاف أسرتو تظؿ تعاني مف تبعات    

ىذا األمر، فيظؿ كسـ كاسـ السجيف يتابع المحكـك عميو كأسرتو، مما يؤدم إلى ابتعاد األسرة عف المجتمع تجنبان 

حساسيـ . 3لما يجرح كرامتيـ كا 

                                                           
1
.95،محفوظعلًعلً،مرجعسابقص172سارةمعاش،مرجعسابق،ص- 

2
.72عبدهللابنعبدالعزٌزالٌوسف،مرجعسابق،ص.د- 

3
.43عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 
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الفرع الثالث 

 اآلثار االقتصادية السمبية لمعقوبات السالبة لمحرية

الشؾ أف العقكبات السالبة لمحرية ليا أضرار جسيمة مف الناحية االقتصادية، كتمتد ىذه اآلثار إلى المحكـك     

. عميو كأسرتو كالى الدكلة كذلؾ

إف الحكـ بعقكبة سالبة لمحرية يحـر االقتصاد الكطني مف إنتاج ىذا الشخص، حيث  :تعطؿ عجمة اإلنتاج: أكال

أف اغمب المحكـك عمييـ يككنكف مف القادريف عمى العمؿ كاإلنتاج، فكضع ىؤالء في المؤسسة العقابية ىك 

تعطيؿ لقدراتيـ التي كاف يمكف استثمارىا كاالستفادة منيا لك أف المحكـك عميو عكقب بغير العقكبة السالبة 

. 1لمحرية

كقد حاكلت كثير مف الدكؿ تفادم ىذه المشكمة، حيث سمحت لممحكـك عمييـ بالقياـ ببعض الميف الحرفية،     

تحدد الالئحة " عمى انو  (25)كمثاؿ ذلؾ ما نص عميو قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم في المادة 

..".  داخؿ المؤسسات أك خارجيا، أنكاع كطبيعة األعماؿ التي يقـك بيا المحبكسكف قضائيان ،التنفيذية ليذا القانكف

مف الالئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ المؤسسات العقابية لتحدد األعماؿ حسب فئات  (7) كجاءت المادة رقـ    

 :يتـ إسناد األعماؿ إلى المحبكسيف بكؿ درجة، كفقان لمتصنيؼ التالي" ، فنصت عمى انو 2المحكـك عمييـ

 :المحبكسكف بالدرجة األكلى -1

 .تنظيؼ كتنظيـ المكتبة- 

 .تنظيؼ كتنظيـ المقصؼ -

 :المحبكسكف بالدرجة الثانية -2

 .األعماؿ الخاصة بالكرش- 

 .أعماؿ الغسيؿ كالكي -

                                                           
1
إبراهٌممرابٌط،بدائلالعقوباتالسالبةللحرٌةالمفهوموالفلسفة،رسالةماجستٌر،جامعةابنزهران،كلٌةالعلومالقانونٌة- 

.57،ص2013-2012واالقتصادٌةواالجتماعٌة،المغرب
2
-أولى)ُتقسمفئاتالمحبوسٌنإلىدرجات"منالالئحةالتنفٌذٌةلقانونتنظٌمالمإسساتالعقابٌةعلىأن(5)نصتالمادةرقم- 

".،وٌنقلالمحبوسللدرجةاألعلىأواألدنى،وفقاًلسٌرتهوسلوكهداخلالمإسسة(ثالثة-ثانٌة
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 .األعماؿ الزراعية -

 :المحبكسكف بالدرجة الثالثة -3

 .أعماؿ النظافة العامة بالمؤسسة كممحقاتيا -

..". كيجكز أف يعمؿ محبكسك الدرجة األعمى بأعماؿ الدرجة األدنى حسب رغبتيـ

 لتسكيؽ منتجات النزالء في المؤسسات العقابية، كىذا 1كقد أحسنت كزارة الداخمية حيف أنشأت مكقعان الكتركنيان     

مسمؾ محمكد الستثمار الطاقات المكجكدة داخؿ السجف، مما يساعد في تحريؾ عجمة اإلنتاج كدعـ االقتصاد 

.  الكطني

عمى  (24) بشأف تنظيـ المنشآت العقابية اإلماراتي في المادة رقـ 1992لسنة  (43)كما نص القانكف رقـ     

إال في األعماؿ التي تحددىا الالئحة التنفيذية، كيمنحكف أجرا  (ج)ال يجكز تشغيؿ المسجكنيف مف الفئة  "انو

عمى جكاز تشغيؿ فئة أخرل مف المسجكنيف حيث  (42)كأشارت المادة رقـ .." مناسبا عف قياميـ بيذه األعماؿ

إال بالقياـ بتنظيؼ غرفيـ ما لـ تر إدارة المنشأة غير  (أ)ال يجكز تشغيؿ المسجكنيف مف الفئة " نصت عمى انو

كيجكز ليؤالء المسجكنيف بمكافقة إدارة المنشأة ممارسة حرفيـ أك ىكاياتيـ الخاصة . ذلؾ مراعاة لحالتيـ الصحية

ذا دعت الحاجة إلى تشغيؿ أحد مف ىؤالء . المشركعة داخؿ المنشأة، كتييأ ليـ الكسائؿ الممكنة لذلؾ كا 

، كنصت الالئحة "المسجكنيف بسبب ميارتو في حرفتو ككافؽ عمى العمؿ كجب منحو األجر المناسب لعممو

تنقسـ األعماؿ التي يجكز تشغيؿ المسجكنيف فييا إلى ثالثة " عمى انو (47)التنفيذية ليذا القانكف في المادة رقـ 

: أقساـ

: القسـ األكؿ كيشمؿ األعماؿ الخفيفة كىي- أ

. أعماؿ الطباعة كالتجميد- 1

 .تصنيع أرقاـ المركبات كالمكحات اإلرشادية- 2

: القسـ الثاني كيشمؿ األعماؿ الشاقة كىي- ب

                                                           
1
 /https://www.moi.gov.qa/EMRالمتجرااللكترونًلمنتجاتالنزالء- 
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. أعماؿ الطابكؽ كالبناء- 1

 .األعماؿ الزراعية- 2

: القسـ الثالث كيشمؿ أعماؿ المنشئات العقابية الضركرية كىي- ج

. أعماؿ النظافة المتعمقة بالمسجكنيف كمرافؽ المنشأة- 1

 .." .طيك الطعاـ لممسجكنيف- 2

 بشاف تنظيـ السجكف تشغيؿ المحكـك عمييـ 1956لسنة  (396)كما أجاز المشرع المصرم في القانكف رقـ     

 . لممنفعة العامة

أف العقكبات السالبة لمحرية ليا تأثير عمى ميزانية الدكلة مف عدة جكانب فعمى سبيؿ  :إرىاؽ ميزانية الدكلة: ثانيا

دارتيا كتعييف المكظفيف فييا يشكؿ عب  عمى ميزانية الدكلة، ىذا ءالمثاؿ، فاف بناء السجكف باختالؼ أنكاعيا كا 

 فقط، فإذا أضفنا إلى ذلؾ أف ىذه السجكف أنشأت 1مف جانب ككف ىذه المنشئات ىي مكاف لتقيد الحرية

صالح المحكـك عمييـ، مما يعني أضافو عب  ركاتب المدربيف ءلإلصالح أيضا فيذا يعني كضع برامج لتأىيؿ كا 

. القائميف عمى ىذه البرامج

كما أف المحكـك عمييـ ليـ حؽ الرعاية الصحية كالتمتع بأدنى درجات الكرامة اإلنسانية التي كفمتيا المكاثيؽ     

الدكلية، مما يعني كجكب تكفير أطباء كمالبس كمطعـ كمشرب لمنزالء، مما يشكؿ عبئ عمى الدكلة فإذا أضفنا 

إلى ذلؾ   تكدس النزالء في السجكف مما يعني زيادة المصاريؼ، فعمى سبيؿ المثاؿ فاف فرنسا تصرؼ عمى 

 أجرت دراسة أفادت باف مصركؼ 1994 يكرك، كما أف في  كالية شيكاغك في عاـ 120السجيف الكاحد مبمغ 

. 2السجيف الكاحد يصؿ إلى مبمغ عشريف ألؼ دكالر أمريكي في العاـ الكاحد

                                                           
1
.92محفوظعلًعلً،مرجعسابق،ص- 

2
.55ابراهٌممرابٌط،مرجعسابق،ص- 
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المبحث الثاني 

 مفهوم بدائل العقوبات السالبة لمحرية

: تمهيد وتقسيم

أثبتت بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية فاعميتيا في مكاجية ظاىرة اإلجراـ، حيث أنيا جمعت أغراض العقكبة     

كيرجع ىذا األمر إلى الخصائص التي تتميز بيا . مف إيالـ كتأىيؿ المحكـك عميو مع مراعاة الجانب اإلنساني

: ىذه البدائؿ، كعميو سكؼ سنقسـ ىذا المبحث إلى أربعة مطالب عمى الشكؿ التالي

. تعريف بدائل العقوبات السالبة لمحرية: المطمب األول

. خصائص بدائل العقوبات السالبة لمحرية: المطمب الثاني

. التكييف القانوني لبدائل العقوبات السالبة لمحرية: المطمب الثالث

. نطاق تطبيق العقوبات السالبة لمحرية: المطمب الرابع
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المطمب األول 

 تعريف بدائل العقوبات السالبة لمحرية

قبؿ الكلكج في عالـ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، البد أف نستكعب المقصكد بيذه البدائؿ، لذلؾ خصصنا     

حيث قسمنا ىذا المطمب إلى فرعيف، األكؿ عف تعريؼ البدائؿ السالبة لمحرية .  مفيـك البدائؿلبيافىذا المطمب 

. مف الناحية المغكية، كالثاني عف تعريؼ البدائؿ اصطالحان 

الفرع األول 

 في المغةتعريف بدائل العقوبات السالبة لمحرية 

،  ُبدَبالالُ  ك أبْبدو بَبدَبائِئلُ  :الجمعاسـ  :بىديؿ. جمع بىديمة : بَبدَبائِئلُ اسـ  :بىدىاًئؿي . جمع بىديؿ : بَبدَبائِئلُ اسـ  :بىدىاًئؿي "    

يلُ  ُبدَبالالُ  ك بَبدَبائِئلُ  ك بَبديالت :لممؤنث، ك الجمع  بَبديمة :المؤنث . 1"الخمىؼي كالًعكىضي  : البَبدِئ

كاألصؿ في التبديؿ تغير الشيء عف حالو، كاألصؿ في اإلبداؿ جعؿ شيء " كما انو جاء في لساف العرب    

البدائؿ كالبديؿ في المغة يعني العكض، كبدؿ بدالن كابدىاؿ كبٌدؿ " كما جاء في منجد الطالب أف. 2"مكاف شي أخر

. 3"الشيء غيره كاتخذه عكضان منو، كبدؿ الشيء شيئان أخر جعمو بدالن منو فيقاؿ مثالن بدؿ اهلل الخكؼ أمنان 

الفرع الثاني 

 تعريف بدائل العقوبات السالبة لمحرية اصطالحاً 

يمكف تعريؼ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية بأنيا عقكبات غير حبسيو تقع عمى الجاني أك يمكف اعتبارىا     

. 4عقكبة غير حبسية يستعاض بيا عف العقكبة الحبسية

                                                           
1
.https://www.almaany.com،16/7/2018معجمالمعانًالجامع،تارٌخاالطالع- 

2
.38،ص2محمدبنكرمابنمنظور،لسانالعرب،دارلسانالعرب،بٌروتبدونتارٌخنشر،ج- 

3
.25فإادإفرامالبستانً،منجدالطالب،دارالمشرق،بٌروتبدونتارٌخنشر،ص- 

4
.15،ص2016محمدصالحالعنزي،االتجاهاتالحدٌثةفًالعقوباتالبدٌلة،دارغٌداءللتوزٌعوالنشر،األردن- 
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مجمكعة مف البدائؿ يتخذىا القاضي " كذىب بعض الفقو إلى تعريؼ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية بأنيا    

تتمثؿ في إبداؿ عقكبة السجف بخدمة يؤدييا السجيف لفئة مف فئات المجتمع، أك لمكقع خيرم أك لاللتحاؽ بمرفؽ 

. 1"تعميمي يستفيد منو السجيف بيدؼ إصالحو كحمايتو مف األذل كتقديـ خدمة لمجتمعة

العقكبات التي ال تمس حرية الجاني أك جسده في اذان بديمة عف الحبس الذم يقيد " كما عيرفت البدائؿ بأنيا    

. 2"الحرية كعف الضرب أك غيره مف العقكبات التي يقصد بيا اإليالـ الجسدم

مجمكعة مف الكسائؿ غير التقميدية التي تصدر بحكـ جزائي بالنسبة لمجناة " كعرؼ فريؽ أخر البدائؿ بأنيا    

صالحيـ . 3"الذيف ثبتت إدانتيـ في جرائـ كذلؾ بإخضاعيـ لمعاممة عقابية يحدد نكعيا في الحكـ بغيو تأىيميـ كا 

كذىب بعض الفقياء إلى عدـ التفرقة بيف تعريؼ البدائؿ كتعريؼ العقكبة األصمية فكمتا العقكبتيف فرضت مف     

. 4قبؿ المشرع

بينما ذىب فريؽ أخر إلى القكؿ باف البدائؿ ماىي إال جزاءات أخرل كضعيا المشرع لمقاضي بصفة مكازية     

لمعقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة كتستكجب إليقاعيا اتخاذ إجراءات جنائية كحكـ محكمة مختصة، فيصدر 

بدال مف العقكبة السالبة لمحرية عقكبة أخرل بديمة أك تدبير ال ينطكم عمى سمب أك حرماف مف الحرية، مثؿ 

 جريمة في الحكـ عند لممحكمة "عمى أف (79)، كقد نص قانكف العقكبات القطرم في المادة 5كقؼ التنفيذ

.." العقكبة بكقؼ تنفيذ الحكـ في تأمر أف بالغرامة أك سنة تجاكز ال بالحبس مدة

كمما سبؽ يتبيف لنا أف فقياء القانكف لـ يتفقكا عمى تعريؼ كاحد لمبدائؿ، إال انو بالنظر إلى التعاريؼ السابقة     

كنحف نقترح أف يككف تعريؼ بدائؿ العقكبات . نجد أنيا كاف اختمفت مف ناحية األلفاظ فاف مضمكنيا كاحد تقريبان 

عقكبات بديمة جزئية أك كاممة عف العقكبة السالبة لمحرية تصدر بحكـ قضائي يخضع خالليا  )السالبة لمحرية ىك

                                                           
1
اسامةالكٌالنً،العقوباتالبدٌلةللعقوباتالسالبةللحرٌةالقصٌرةالمدة،ورقةقدمتللمركزالعربًلألبحاثالقانونٌة.د- 

.6،ص2013والقضائٌةفًبٌروت
2
.14إبراهٌممرابٌط،مرجعسابق،ص- 

3
لطٌفةحمٌدالجمٌلً،بدائلالعقوباتالسالبةللحرٌة،محاضراتألقٌتعلىطلبةالماجستٌرفًالقانونالعام،جامعةعجمان- 

.22،ص2014للعلوموالتكنولوجٌا
4
كاملالسعٌد،العقوباتالبدٌلةالمطبقةعلىالصغار،ورقةعملقدمتإلىملتقىاالتجاهاتالحدٌثةفًالعقوباتالبدٌلة،الرٌاض- 

.6،ص2011
5
.7اسامةالكٌالنً،مرجعسابق،ص.د- 
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المحكـك عميو لعدد مف التزامات االيجابية أك السمبية كيككف الغرض منيا تأىيؿ المحكـك عميو كمحاكلة دمجو في 

. (المجتمع مرة أخرل كال تستيدؼ إيالمو

كنالحظ مف ماسبؽ أف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية إنما تيدؼ إلى إخضاع المحكـك عميو لمعاممو عقابية     

. خارج السجف

المطمب الثاني 

 خصائص بدائل العقوبات السالبة لمحرية

تتميز بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية بنفس خصائص العقكبات التقميدية، كيمكف إجماؿ ىذه الخصائص في     

. أربعة مبادئ، مبدأ الشرعية كالقضائية كالشخصية كمبدأ المساكاة

الفرع األول 

مبدأ شرعية بدائل العقوبات السالبة لمحرية 

إف البدائؿ تخضع شأنيا شأف العقكبات التقميدية إلى مبدأ الشرعية، حيث ال يجكز التجريـ كالعقاب إال بناءى     

كىذا المبدأ . عمى قانكف، فاف لـ يكجد نص تجريمي انتفت الصفة اإلجرامية عف الفعؿ فال يمكف معاقبة مرتكبة

ميـ مف عدة أكجو، فيك يحفظ اعتبارات العدالة كيحمي الحريات الشخصية فيعطي اإلفراد الحؽ في ارتكاب أم 

فعؿ ماداـ لـ تكجد قاعدة قانكنية تجـر ىذا الفعؿ، كعالكةن عمى ماسبؽ فاف ىذا المبدأ ىك ضمانة كحماية 

. 1لممصمحة العامة، حيث أسندت ميمة التجريـ كالعقاب إلى المشرع كحده

كىذا المبدأ تتبناه اغمب الدساتير الحديثة، حيث نص المشرع القطرم في الدستكر عمى مبدأ الشرعية في     

، كما 2.."بو لمعمؿ الالحقة األفعاؿ عمى إال عقاب كال .بقانكف إال عقكبة كال جريمة ال" عمى انو (40)المادة 

، ككذلؾ الدستكر "كال جريمة كال عقكبة إال بناء عمى قانكف "...عمى انو  (95)الدستكر المصرم في المادة 
                                                           

1
.ومابعدها64اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 

2
،حٌثأن..."بناًءعلىقانون إال عقوبة وال جرٌمة ال"هذهالصٌاغةمنتقدةواألفضلتعدٌلهالٌكونالنصعلىالنحوالتالً- 

تفٌدفًحصرمصادرالتجرٌمفًالقانوندونالتفوٌض،أيانهالٌجوزتكلمةجوانبالتجرٌمبقرارات"بقانون"الصٌاغةالحالٌة
أولوائححتىوانكانبناءاًعلىتفوٌضمنالقانون،كماأنهذهالصٌاغةتإديإلىصعوباتكثٌرة،حٌثأنبعضالتشرٌعاتفً

اشرفتوفٌقشمسالدٌن،:انظر.بعضالجوانبتحٌلالتجرٌمإلىقرارٌصدرمنالوزٌرالمختص،مثلقانونمكافحةالمخدرات

.69المرجعالسابق،ص
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 تـ ما عمى عقكبة كال . كالعقكبات الجرائـ القانكف يحدد. نص دكف عقكبة ال" عمى انو (27)اإلماراتي في المادة 

كنالحظ مف النصكص السابقة اختالؼ صياغة ىذا ". عمييا ينص الذم القانكف صدكر قبؿ ترؾ أك فعؿ مف

 .المبدأ مف دستكر إلى أخر، إال أف مجمؿ المعنى كاحد

كعميو فاف العقكبة تحدد نكعان كمقداران كمدةن مف خالؿ نص تجريمي، كمع ىذا فيجب النظر إلى مبدأ الشرعية     

لمبدائؿ بمركنة أكثر، فال بد أف يأتي نص البدائؿ محددان عدداى مف ىذه البدائؿ كشركطيا كيمنح القاضي سمطة 

تقديرية في إنزاؿ ىذه البدائؿ لكؿ حالة عمى حدا، كما يجب أف يراعي القاضي الظركؼ التي كقعت فييا الجريمة 

. 1كشخصية كمرتكبيا، كذلؾ لتحقيؽ الغرض مف البدائؿ كىك التأىيؿ كاإلصالح

يشترط لصحة اإلدانة في جرائـ المكاد المخدرة " كتطبيقان لممبدأ السابؽ قضت محكمة االستئناؼ القطرية بأنو    

كالمؤثرات العقمية الخطرة أف تككف المادة داخمة في عداد المكاد التي كردت حصران في الجدكؿ الممحؽ بالقانكف، 

أما إذا صدر تشريع كقد خمت نصكصو مف النص عمى احد ىذه المكاد كمادة مخدرة أك مؤثر عقمي، برغـ أنيا 

. 2في قانكف سابؽ كانت تعتبر كذلؾ، فإنيا في القانكف الجديد تعتبر غير مؤثمة كتصبح حيازتيا فعالن مباحان 

الفرع الثاني 

 مبدأ شخصية بدائل العقوبات السالبة لمحرية

 مف الدستكر (40)أكد المشرع القطرم شأنو شأف اغمب الدساتير الحديثة عمى ىذا المبدأ حيث نصت المادة     

كالدستكر اإلماراتي في  (95)، كما نص الدستكر المصرم عمى نفس المبدأ في المادة "العقكبة شخصية"عمى أف 

 بديمة أككيعني ىذا المبدأ عدـ الحكـ بعقكبة سكاءن كانت تقميدية ...". العقكبة شخصية"حيث قررا أف (28)المادة 

إال عمى مرتكب الفعؿ المجـر دكف استطالة ىذه العقكبة لغيره، كيختمؼ ىذا المبدأ في العقكبات البديمة عنو في 

العقكبات السالبة لمحرية، حيث انو في األكلى أكثر تجميان، فال يتأثر غيره كلك بشكؿ غير مباشر، بينما في الثانية 

.  فيصيبيـ العكز كالضيؽ3يتطاكؿ األثر السمبي ليا إلى أفراد أسرة المحكـك عميو، حيث يفقدكف معيميـ الرئيسي
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مف المبادئ األساسية في العمـ الجنائي أف ال تزر كازرة كزر أخرل، فالجرائـ ال "كقضي تطبيقان لذلؾ بأنو    

كحكـ ىذا . يؤخذ بجريرتيا غير جناتيا، كالعقكبات شخصية محضة ال تنفذ إاٌل في نفس مف أكقعيا القضاء عميو

 .1"المبدأ أف اإلجراـ ال يحتمؿ االستنابة في المحاكمة كأف العقاب ال يحتمؿ االستنابة في التنفيذ

الفرع الثالث 

 مبدأ قضائية بدائل العقوبات السالبة لمحرية

. 2إف المراد بمبدأ القضائية ىك عدـ جكاز إيقاع عقكبة أك تدبير إال بناءان عمى حكـ مف المحكمة المختصة    

المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو أماـ " عمى ىذا المبدأ، حيث قرر انو (39)كقد نص الدستكر القطرم في المادة 

، كأكد المشرع القطرم عمى ىذا "القضاء في محاكمة تكفر لو فييا الضمانات الضركرية لممارسة حؽ الدفاع

 المقررة التدابير أك العقكبات تنفيذ يجكز ال "عمى انو (323)المبدأ في قانكف اإلجراءات الجنائية فنصت المادة 

، كجاء الدستكراف المصرم "مختصة محكمة مف صادر التنفيذ كاجب حكـ بمقتضى إال ،جريمة ألم ، قانكنان 

كال تكقع عقكبة إال بحكـ  "...مف الدستكر المصرم عمى انو (95)كاإلماراتي بنفس المبدأ حيث نصت المادة 

المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في محاكمةو  ..."مف الدستكر اإلماراتي عمى انو ( 28 )، كنصت المادة..."قضائي

...". قانكنيةو كعادلةو 

كىذا المبدأ يعتبر ضمانة حيث أف القضاء مفترض فيو المكضكعية كعدـ التحيز، حيث أف القاضي مستقؿ،     

، كما يعطي ىذا المبدأ الجاني الحؽ في الدفاع 3غير قابؿ لمعزؿ، كال يجكز ألحد التدخؿ في ما ينظره مف دعاكل

بداء األسباب التي جعمتو يرتكب الجريمة، كىذه األمكر تككف محؿ اعتبار عند  عف نفسو كاثبات براءتو، كا 

القاضي لتحديد العقكبة البديمة المناسبة كمدتيا، مما يحقؽ فاعمية اكبر لمعقكبة البديمة في تحقيؽ الردع كالتأىيؿ 

. 4كاإلصالح
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الفرع الرابع 

مبدأ المساواة في بدائل العقوبات السالبة لمحرية 

المساكاة المراده في ىذا المبدأ ىك خضكع الناس كافة إلى قانكف كاحد، كسرياف النصكص العقابية عمييـ دكف     

. تمييز بسبب المكف كالجنس كالعرؽ أك المركز االجتماعي أك أم سبب  خر

 أماـ الناس متساككف "عمى انو (35)كقد قرر المشرع القطرم مبدأ المساكاة في الدستكر فنصت المادة     

 كما نص الدستكراف المصرم .الديف أك ،المغة أك ،األصؿ أك ،الجنس بسبب ذلؾ في بينيـ تمييز ال.القانكف

المكاطنكف لدل القانكف سكاء، كىـ متساككف في  "أفعمى  (53)كاإلماراتي عمى نفس المبدأ، فنصت المادة 

الحقكؽ كالحريات كالكاجبات العامة، ال تمييز بينيـ بسبب الديف، أك العقيدة، أك الجنس، أك األصؿ، أك العرؽ، 

، "أك المكف، أك المغة، أك اإلعاقة، أك المستكل االجتماعي، أك االنتماء السياسي أك الجغرافي، أك ألم سبب  خر

جميع األفراد لدل القانكف سكاء كال تمييز بيف مكاطني " عمى انو (25)كما نص الدستكر اإلماراتي في المادة 

". االتحاد بسبب األصؿ أك المكطف أك العقيدة الدينية أك المركز االجتماعي

 يحيط بكافة أف المشرع ال يمكنو أفإال أف المساكاة ىنا ليست مساكاة مطمقة، فممقاضي سمطة تقديرية حيث     

الجرائـ مف خالؿ نصكص التجريـ، فالجريمة تتعدد صكر ارتكابيا مما يؤدم إلى اختالؼ درجات خرقيا لمحقكؽ 

كىذا يؤدم . المحمية مف المشرع، أم إننا نككف في مكاجيو فعؿ كاحد مجـر تختمؼ صكرة بحسب ظركؼ ارتكابو

كبناءن عميو كمف باب المساكاة فيجب أف تككف . حتمان إلى اختالؼ مساس الفعؿ بالمصمحة المحمية بنص

لمقاضي سمطة لتقدير العقكبة المناسبة حسب مقدار خرؽ الفعؿ المجـر لممصمحة المحمية، مع استصحاب 

. 1خطكرة الفعؿ
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المطمب الثالث 

 التكييف القانوني لبدائل العقوبات السالبة لمحرية

ال بد عند الحديث عف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية مف الناحية القانكنية، كبككنيا متعمقة بالجزاء أف نبيف     

.  تكييفيا القانكني كتقدير نظاـ بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية مبينيف مزاياىا كعيكبيا

الفرع األول 

مكانة البدائل في الجزاال الجنائي 

أف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية تنضكم تحت مظمة الجزاء الجنائي، فتكقعيا الدكلة بسمطتيا عمى األفراد     

خاضعةن في إيقاعيا لمبدأ الشرعية، فتتفؽ البدائؿ مع العقكبات التقميدية في اليدؼ كالغاية، كمناط الحكـ بيا 

كتكقعييا راجع إلى ما يستقر في ضمير القاضي ككجدانو، فيحكـ بما ىك مالئـ منيا عمى الجاني كاضعان في 

كتتضمف البدائؿ قيكد عمى حرية الجاني تحـر عميو بعض . اعتباره الظركؼ الشخصية كظركؼ ارتكاب الجريمة

 قد تؤثر في الذمة المالية أك المركز االجتماعي إنياالسمككيات الشائنة أك تدفعو إلى القياـ بإعماؿ معينو، كما 

. قاصدةن بذلؾ إيالـ الجاني

. كمما سبؽ يتبيف لنا أف البدائؿ تتفؽ مع العقكبات التقميدية في قصد اإليالـ كتختمؼ في كسيمة العقاب    

كمع ذلؾ فقد اختمؼ الفقياء كالباحثكف في حقيقة البدائؿ، فمنيـ مف ذىب إلى إنكار إصباغ صفو الجزاء عمى 

البدائؿ معمالن ذلؾ، باف البدائؿ تتعارض مع قكاعد النظاـ العقابي التقميدم، حيث تخمك البدائؿ حسب زعميـ مف 

كيرل ىذا الفقو أف البدائؿ ال تعدك إال أف تككف تدبيران اجتماعيان يترؾ . القسر الذم تمارسو الدكلة عمى الجاني

. 1الجاني طميقان دكف عقاب حقيقي يحقؽ أىداؼ
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كذىب فريؽ أخر إلى تكييؼ البدائؿ عمى إنيا تدبير اجتماعي، نازعيف صفة العقاب عنيا كمعتبرييا صكرة     

حديثة لمجزاء الجنائي متمثمة في تدبير مف تدابير الدفاع االجتماعي، كاف ىدفيا ىك إصالح اجتماعي عف طريؽ 

. 1الدكلة لممكضكع تحت التدبير

كنعتقد مف كجيو نظرنا، انو كاف كاف ىناؾ انسجاـ بيف البدائؿ كمبادئ الدفاع االجتماعي، إال أف البدائؿ     

تقـك عمى أساس تكفير معاممة مناسبة لفئة معينة مف الجناة قد تفمح البدائؿ في إصالحيـ كتأىيميـ، عالكة عمى 

أف ككف البدائؿ تيدؼ إلى تأىيؿ الجاني فيذا أمر غير كافي لكي ننسبيا إلى مذىب الدفاع االجتماعي، حيث 

أف مف المستقر عميو في السياسة الجنائية الحديثة، أف التأىيؿ مف األغراض األساسية في النظاـ الجنائي 

.  الحديث

كما أف البدائؿ تتفؽ مع العقكبات التقميدية في خصائصيا كما بينا بالتفصيؿ في بداية ىذا المبحث، مف     

.   حيث مبدأ المشركعية كالقضائية كالشخصية كالمساكاة

 الفرع الثاني

 نظام بدائل العقوبة السالبة لمحريةتقدير 

عند حديثنا في بداية ىذه األطركحة عف العقكبات السالبة لمحرية، بينا بعض  ثارىا السمبية مف عدة نكاحي،     

كمف خالليا يمكننا استخالص بعض المزايا لبدائؿ العقكبات السالبة لمحرية المكضكعة أساسان لتجنب ىذه اآلثار، 

. كمع ذلؾ فقد نقدت البدائؿ مف عدة أكجو، نبينيا بعد ذكر المزايا

مزايا بدائل العقوبات السالبة لمحرية : أوال

إف مزايا بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية ال تقتصر عمى المحكـك عميو كحده، بؿ تمتد لتشمؿ أسرتو، كيستفيد     

. كنجمؿ مزايا بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية في عدة نقاط. منيا المجتمع كالدكلة كذلؾ

البدائؿ تحفظ كضع أسرة المحكـك عميو مف الناحية االجتماعية كاالقتصادية كمف التشتت كتضمف ليـ نكعان - 1

. مف االستقرار
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. 1البدائؿ تجنب كصـ المحكـك عميو بالعار جراء دخكلو المؤسسة العقابية- 2

صالحو، حيث يعمـ أف ىذه الفرصة منحت لو ربما لف تتكرر - 3 تككف البدائؿ أكثر تأثيران في سمكؾ الجاني كا 

. 2إذا لـ يقـك سمككو

تمتاز البدائؿ بالمركنة مف حيث المدة مما يجعميا أكثر فاعميو في تأىيؿ المحكـك عميو  - 4

. 3تراعي البدائؿ عند إيقاعيا حقكؽ المجتمع دكف إغفاؿ حقكؽ اإلنساف- 5

. تخفؼ البدائؿ مف اكتظاظ السجكف كاختالط المجـر بغيرة مف المجرميف األكثر خبرة- 6

. 4تكفر البدائؿ عمى ميزانية الدكلة تكاليؼ نفقات السجكف- 7

عيوب بدائل العقوبات السالبة لمحرية : ثانيا

كما أسمفنا في بداية ىذا المطمب، فاف بعض الباحثيف انتقد البدائؿ كحاكؿ إبراز ما يزعـ انو عيب مف عيكب     

: بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، كنذكر ابرز العيكب ىنا

إف الحكـ عمى الجاني بأحد البدائؿ كعدـ دخكلو المؤسسة العقابية كانتفاء الردع الكافي، يشبو الحكـ بالبراءة - 1

. بالنسبة لممتيـ كيقمؿ مف ىيبة القانكف أماـ العامة، كما يمنح الجاني فرصة لإلفالت مف العقاب

إف البدائؿ تسمح لممحكـك عميو بالرجكع إلى بيئتو التي كاف ليا اثر في دفعو إلى ارتكاب الجريمة، كعميو - 2

. فاف المحكـك عميو حاؿ الحكـ عميو بالبدائؿ سيعكد إلى نفس المؤثرات

. 5إف البدائؿ ال تكفر حماية كافية لممجتمع طالما بقي المجـر طميقان - 3

كقد رد عمى ىذه االنتقادات كدحضت جممةن كتفصيالن، كباختصار فاف القكؿ باف دخكؿ السجكف يحقؽ الردع،     

كاف الردع منتؼو في البدائؿ، مردكد عميو باف البدائؿ كاف كانت ال يبدك عمييا لمكىمة األكلى إنيا تحقؽ الردع، إال 
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انو ال جداؿ في أف المحكـك عميو بالعقكبة البديمة، يخضع لضكابط مف شأنيا تقييد حريتو كالتأثير عمى ذمتو 

. المالية، كما إف مشاىدة العامة لمبدائؿ كأثرىا، يحقؽ الردع بشكؿ غير مباشر

أما القكؿ باف البدائؿ تعطي المجـر فرصة إلى أف يعكد إلى نفس البيئة، فاف ىذا انتقاد كجيو لكف يرد عميو،     

. 1باف العقكبة التقميدية ال تضمف بيئة صالحة لممحكـك عميو بعد الخركج مف سجنو

كيرد عمى النقد القائؿ باف البدائؿ ال تكفر حماية كافية، إنما ينـ عف الجيؿ بالبدائؿ كيفية إيقاعيا كعمى مف     

تقع، حيث البد أف يعمـ أف البدائؿ ال تكقع إال بضكابط كشركط كعمى فئة معينو مف المجرميف المبتدئيف الذيف ال 

. يتمتعكف بخطكرة إجرامية

المطمب الرابع 

نطاق تطبيق العقوبات البديمة 

ذىبت كؿ التشريعات الحديثة تقريبان إلى أف األخذ بالعقكبات البديمة يككف بدالن مف العقكبات السالبة لمحرية     

قصيرة المدة، كغالب التشريعات ذىبت إلى اعتبار العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، ىي التي ال تزيد مدتيا 

 جريمة في الحكـ عند لممحكمة" مف قانكف العقكبات القطرم أف (79)، كقد قررت المادة رقـ 2عمى سنة كاحدة

 المحكـك أخالؽ مف رأت إذا ، العقكبة بكقؼ تنفيذ الحكـ في تأمر أف بالغرامة أك سنة تجاكز ال بالحبس مدة

 ارتكاب إلى يعكد لف بأنو االعتقاد عمى يبعث ما الجريمة فييا ارتكب التي الظركؼ أك سنو أك ماضيو أك عميو

لممحكمة عند الحكـ في الجريمة " أف (83)، كقرر قانكف العقكبات اإلماراتي في المادة رقـ ..."أخرل جريمة

بالغرامة غير النسبية أك بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخالؽ 

، كقد سار المشرعاف القطرم كاإلماراتي عمى اثر المشرع المصرم، الذم قرر في المادة رقـ ..".المحكـك عميو

 تزيد ال مدة بالحبس أك بالغرامة جنحة أك جناية في الحكـ عند لممحكمة يجكز" مف قانكف العقكبات انو (55)

...". عميو المحكـك أخالؽ مف رأت إذا العقكبة تنفيذ بإيقاؼ الحكـ نفس في تأمر أف سنة عمى

                                                           
1
.29المرجعنفسه،ص- 

2
.10اسامةالكٌالنً،مرجعسابق،ص.د- 
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كنعتقد أف ىذا المسمؾ الذم انتيجو المشرعكف مسمؾ حسف، حيث العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة، ال     

تيدؼ إلى العقاب بقدر ما تيدؼ إلى إصالح كتقكيـ سمكؾ الجاني المبتدأ في اإلجراـ، حيث أف مف المقرر عند 

، كأم مفسدة أعظـ مف أف يختمط المجـر بالصدفة، (درئ المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح)الفقياء أف 

. بالمجرميف المحترفيف

: كعميو فإننا نعتقد أف نطاؽ تطبيؽ البدائؿ يجب أف ينحصر في اآلتي    

أف تككف العقكبة السالبة لمحرية المحكـك بيا ال تتجاكز سنة كاحدة، سكاء كانت في الجنايات أك الجنح في حاؿ 

 مف قانكف العقكبات القطرم، 2(93) ك1(92)استخدـ القاضي الظركؼ المخففة المنصكص عمييا في المادتيف 

 مف قانكف 3(367)كفي حاؿ الغرامات إذا لـ يدفعيا، تطبؽ البدائؿ بدالن مف الحبس المنصكص عميو في المادة 

اإلجراءات الجنائية القطرم التي تجيز التنفيذ بالحبس لتحصيؿ الغرامات بشرط عدـ تجاكز مدة ستة أشير بكاقع 

.  ريػاؿيـك كاحد حبس عف كؿ مائة

 

 

 

 

 

                                                           
1
 الجانً أو الجرٌمة ظروف أن جناٌة فً الحكم عند المحكمة رأت إذا"منقانونالعقوباتالقطريعلىأن(92)نصتالمادة- 

 :اآلتً الوجه على الجناٌة لهذه المقررة العقوبة تخفف أن لها جاز ، الرأفة تستدعً
 .سنوات خمس عن مدته تقل ال الذي الحبس أو الحبسالمإّبد إلى إنزالها جاز ، اإلعدام هً للجناٌة المقررة العقوبة كانت إذا-1
 .سنوات ثالث عن مدته تقل ال الذي الحبس إلى إنزالها جاز ، الحبسالمإبد هً للجناٌة المقررة العقوبة كانت إذا-2
 .سنة عن مدته تقل ال الذي الحبس إلى إنزالها جاز ، سنة عشرٌن على مدته تزٌد ال الذي الحبس هً للجناٌة المقررة العقوبة كانت إذا-3

".إرهابٌة جرٌمة فً الحكم عند المادة هذه أحكام تطبٌق ٌجوز وال
2
 الجانً أو الجرٌمة ظروف أن جنحة فً الحكم عند المحكمة رأت إذا"منقانونالعقوباتالقطريعلىأن(93)نصتالمادة- 

 :اآلتً الوجه على العقوبة تخفف أن لها جاز ، الرأفة تستدعً
 .به التقٌد عدم للمحكمة ، أدنى حد للعقوبة كان إذا-1
 .فقط العقوبتٌن بإحدى المحكمة حكمت ، معاً والغرامة الحبس العقوبة كانت إذا-2
".لایرآالف خمسة على تزٌد ال التً بالغرامة منه بدالً تحكم أن فللمحكمة ، أدنى بحد المقٌد الحبسغٌر العقوبة كانت إذا-3
3
 العقوبات من وغٌرها الغرامات لتحصٌل ، الحبس بطرٌق التنفٌذ ٌجوز"منقانوناإلجراءاتالقطريعلىأن(367)نصتالمادة- 

 مدة تزٌد ال المخالفات مواد ففً ذلك ومع.أقل أولایرمائة كل عن واحد ٌوم باعتبار مدته وتقدر ، الجنائٌة الدعوى ومصارٌف المالٌة
".أشهر ستة على الحبس مدة تزٌد ال والجنح الجناٌات مواد وفً ، أٌام سبعة على الحبس
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المبحث الثالث 

 بدائل العقوبات السالبة لمحرية التقميدية في القانون القطري والمقارن

 :تمهيد وتقسيم

 بعض بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، لبعض الجرائـ 2004لسنة  (11)تضمف قانكف العقكبات القطرم رقـ     

صالح المحكـك عميو، كالتي ال تعدك مدةخصكصان تمؾ الجرائـ التي ال تسمح   عقكبتيا السالبة لمحرية، بتأىيؿ كا 

مف القانكف نفسو، حيث  (57)أف تككف جرائـ بسيطة، مثؿ الغرامة كغيرىا، كما عدؿ المشرع القطرم نص المادة 

أضاؼ عقكبة التشغيؿ االجتماعي كنكع مف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية لبعض الجنح، كعميو سكؼ نقسـ ىذا 

: المبحث إلى خمسة مطالب عمى النحك التالي

الغرامة  : المطمب األول

اإللتزام بحسن السيرة والسموك في وقف تنفيذ العقوبة : المطمب الثاني

التشغيل االجتماعي : المطمب الثالث

اإللتزام بحسن السيرة والسموك في اإلفراج تحت شرط : المطمب الرابع
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المطمب األول 

 الغرامة

إف الغرامة مف العقكبات البديمة التقميدية، التي نصت عمييا اغمب التشريعات الجنائية الحديثة، كفي ىذا     

المطمب سكؼ نبيف مفيـك كماىية الغرامة بشكؿ عاـ، كما سنبيف أنكاع الغرامات المنصكص عمييا في قانكف 

. العقكبات القطرم، كبعض التشريعات األخرل

الفرع األول 

ماهية الغرامة 

 تعريف الغرامة : 

 ىي الغرامة عقكبة" إلى تعريؼ الغرامة، حيث قرر أف (63)لقد تطرؽ المشرع القطرم في المادة رقـ     

مف قانكف العقكبات  (22)، كما نصت المادة رقـ "بو المحكـك المبمغ لمدكلة يدفع بأف عميو المحكـك إلزاـ

، "الحكـ في المبمغ الحككمة خزينة إلى يدفع بأف عميو المحكـك إلزاـ ىي بالغرامة العقكبة" المصرم عمى أف 

عمى  (71)كجاء تعريؼ قانكف العقكبات اإلماراتي متضمنان نفس التعريؼ لمغرامة، حيث نصت المادة رقـ 

، كيرجع أصؿ عقكبة .."عقكبة الغرامة ىي إلزاـ المحكـك عميو أف يدفع لمخزينة المبمغ المحكـك بو" أف

الغرامة تاريخيان إلى نظاـ الدية المتعارؼ عميو في بعض الشرائع، كىك عبارة عف خميط بيف العقاب 

مف خالؿ التعريفات السابقة يتبيف لنا أف الغرامة ىي اقتطاع مبمغ مالي مف المحكـك عميو . 1كالتعكيض

 .2إليالمو

مف  (370)كقد سمؾ المشرع القطرم مسمكان حسنان، حيث أجاز تقسيط عقكبة الغرامة فنصت المادة رقـ    

 أجالن  ، طمبو عمى بناء ، االقتضاء عند عميو المحكـك تمنح أف العامة لمنيابة" قانكف اإلجراءات عمى انو

 ، سنكات ثالث عمى المدة تزيد بشرط أال أقساط عمى بدفعيا لو تأذف أف أك ، لمدكلة المستحقة المبالغ لدفع

                                                           
1
.978احمدفتحًسرور،مرجعسابق،ص.د- 

2
.1123،ص1997رمسٌسبهنام،النظرٌةالعامةللقانونالجنائً،منشؤةالمعارف،االسكندرٌة.د- 
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ذا  العدكؿ العامة لمنيابة كيجكز .األقساط باقي حمت مقبكؿ عذر قسط بغير دفع في عميو المحكـك تأخر كا 

 ".منيا الصادر األمر عف

 خصائص الغرامة: 

باعتبارىا عقكبة جنائية، فإنيا تختص بعدة خصائص، كذلؾ لتميزىا عف - الجزائية - إف الغرامة     

الغرامة التأديبية كالمدنية كما شابييا مف الغرامات األخرل، كيمكف إجماؿ ىذه الخصائص عمى النحك 

: اآلتي

 كعقكبة لجريمة قرر القانكف العقاب عمييا بالغرامة، أم إالمبدأ الشرعية، فال يجكز تكقيع الغرامة - 1

. 1انو ال يجكز لمقاضي تجاكز حدكدىا

مبدأ القضائية، فال بد مف إيقاع عقكبة الغرامة بناءن عمى حكـ قضائي صادر مف محكمة مختصة، - 2

 مف قانكف اإلجراءات الجنائية القطرم التي 2(250)كاالستثناء عمى ذلؾ ما نصت عميو المادة رقـ 

أجازت لمنيابة العامة في بعض الدعاكل، إصدار أمر جنائي بالغرامة مع إعطاء المتيـ الحؽ في 

 3 تككف محدده في الحكـ مقدران أف الغرامة يحب أفاالعتراض أماـ القضاء عمى ىذا األمر، كما 

إف عقكبة الغرامة تخضع لمبدأ الشخصية، فال يجكز إيقاعيا إلى عمى المحكـك عميو، كمع ىذا - 3

 .4فانو يجكز استيفاء الغرامة مف تركة المحكـك عميو حاؿ كفاتو

 مميزات الغرامة: 

 :تمتاز عقكبة الغرامة بعدة مزايا، نجمميا في عدة نقاط عمى النحك اآلتي    

إف الغرامة تصيب الذمة المالية لممحكـك عميو دكف المساس بحريتو، كتجنب المحكـك عميو - 1

. االختالط بغيره مف السجناء

                                                           
1
.657اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 

2
 فً الجنائً األمر إصدار ، النٌابة وكٌل أو النٌابة لرئٌس"منقانوناإلجراءاتالجنائٌةالقطريعلىأن(250)نصتالمادةرقم- 

 تزٌد ال التً بالغرامة األمر وٌصدر ، لایرألف على األدنى حدها ٌزٌد التً الغرامة أو بالحبس فٌها الحكم القانون ٌوجب ال التً الجنح
 لایرألف على

 نصفالحد على ٌزٌد بما الحالة هذه فً ٌإمر وال ، المخالفات فً وجوبٌاً الجنائً األمر إصدار وٌكون.والمصارٌف التكمٌلٌة والعقوبات
 حسب ، النٌابة ولرئٌس العام والمحامً العام وللنائب.والمصارٌف التكمٌلٌة والعقوبات للجرٌمة المقررة الغرامة لعقوبة األقصى
 لم كؤن األمر اعتبار ذلك على وٌترتب ، صدوره تارٌخ من أٌام عشرة خالل ، القانون تطبٌق فً لخطؤ الجنائً األمر ٌلغى أن ، األحوال

".ٌكن
3
.979احمدفتحًسرور،المرجعالسابق،ص.د- 

4
.413بشٌرسعدزغلول،مرجعسابق،ص.غناممحمدغنامود.د- 
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تخفض الغرامة التكاليؼ التي تتكمفيا الدكلة جراء العقكبات السالبة لمحرية، بؿ تعد الغرامة مكردان - 2

. لمخزينة العامة

الفرع الثاني 

أنواع الغرامات 

 

تقسيم الغرامة كعقوبة أصمية أو تكميمية : أوال

 الغرامة كعقوبة أصمية: 

تككف الغرامة ىي العقكبة الكحيدة في مكاد المخالفات، حيث لـ ينص المشرع عمى عقكبة الحبس فييا،     

بينما في الجنح قد تككف عقكبة الغرامة ىي العقكبة الكحيدة في الجنح غير اليامة، كما يمكف أف تككف 

 .1عقكبة الغرامة جكازيو أك كجكبيو مع عقكبة الحبس في بعض الجنح

 الغرامة كعقوبة تكميمية: 

قد تككف عقكبة الغرامة عقكبة تكميمية في بعض الجنايات جنبان إلى جنب مع العقكبة األصمية السالبة     

لمحرية، مع كجكب النص عمييا في الحكـ كترادفيا مع عقكبة أصمية، فتككف العقكبة السالبة لمحرية ىي 

 .2األصمية كعقكبة الغرامة، عقكبة مكممة ليا

كييدؼ المشرع غالبا مف خالؿ ىذه العقكبة إلى استخالص الجناة الذيف ارتكبكا الجريمة لمحصكؿ عمى     

مف قانكف العقكبات القطرم، كقد  (140)، التي نصت عمييا المادة رقـ 3ربح غير مشركع، مثؿ جرائـ الرشكة

مف نفس  (115)تككف العقكبة التكميمية في غير ىذا النكع مف الجرائـ، مثؿ ما نصت عميو المادة رقـ

. 4القانكف بشأف إذاعة أخبار كاذبة عف الدكلة بالخارج

 

                                                           
1
.677اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 

2
.980احمدفتحًسرور،مرجعسابق،ص.د- 

3
 أو منفعة أو ماالً ، لغٌره أو لنفسه ، َقبل أو طلب عام موظف كل"منقانونالعقوباتالقطريعلىأن(140)نصتالمادةرقم- 

ٌُعاقب ، مرتشٌاً ٌعد وظٌفته أعمال من عمل عن االمتناع أو القٌام مقابل ذلك من بشًء وعد مجرد  ، سنوات عشر تجاوز ال بالحبسمدة و
..".لایرآالف خمسة عن تقل أال على به أووعد له أعطً ما على تزٌد ال التً وبالغرامة

4
.678اشرفتوفٌقشمسالدٌن،المرجعالسابق،ص.د- 
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الغرامة المختمطة : ثانيا

. إف المقصكد بالغرامة المختمطة ىي تمؾ الغرامة التي يمتزج فييا العقاب كالتعكيض، كىي عمى ثالثة صكر    

كىي الغرامة التي يقررىا القاضي بناءن عمى الضرر أك الفائدة التي حققيا الجاني جراء : الغرامة النسبية- 1

كنستشؼ مف ىذا التعريؼ أف ىذه الغرامة غير معمكمة المقدار ابتدأن، حيث تختمؼ حسب . 1ارتكاب جريمتو

ظركؼ ككقائع كؿ حالة، حيث يجب أف يككف ىناؾ تناسب بيف ىذه الغرامة مع الفائدة أك الضرر الحاصالف مف 

 .الجريمة

كقد قضي . 2كيجب األخذ في االعتبار أف الحكـ بالغرامة النسبية ال يستكجب ضبط األشياء محؿ الجريمة    

لما كاف مف المقرر أف ضبط األشياء المختمسة ال شأف لو بالغرامة النسبية الكاجب القضاء " تطبيقان لما سبؽ انو

جنية ثمف الخزينة ... جنية مضافان إليو مبمغ... بيا ككاف الحكـ المطعكف فيو قد حدد الماؿ المستكلى عميو بمبمغ

جنية كىك ما قضى بو الحكـ المطعكف فيو، فانو ال يككف ... التي تـ اختالسيا لتصير جممو الغرامة النسبية مبمغ

. 3"قد خالؼ القانكف

كىي الغرامة المنصكص عمييا في بعض القكانيف لمحكـ بيا إضافةن إلى العقكبة األصمية : الغرامة الضريبية- 2

المنصكص عمييا لتيرب الجمركي، كقد حاكؿ بعض الفقياء نزع الطابع الجنائي عف ىذا النكع مف الغرامات، 

كمف ىذه الغرامات ما نص عميو . 4كذىبكا إلى أنيا تعتبر تعكيضان عف الرسـك التي تيرب الجاني مف دفعيا

. 5(136) في المادة 2002لسنة  (40)قانكف الجمارؾ القطرم رقـ 

كىي الغرامة التي يجب الحكـ بيا عكضان عف المصادرة في حاؿ لـ تضبط المكاد مكضكع : غرامة المصادرة- 3

. 6الجريمة ألم سبب

                                                           
1
.741،ص1977محمودنجٌبحسنً،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة.د- 

2
.608اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د 

3
.1324ص202ق48مكتبفنًال2/12/1997قجلسة65لسنة9886رقمالطعن- 

4
.ومابعدها.1128رمسٌسبهنام،مرجعسابق،.د- 

5
تعدالغرامةالجمركٌةالمحصلةوالمصادراتالمنصوصعلٌهافًهذا"منقانونالجماركالقطريعلىأن(136)نصتالمادة- 

".القانونتعوٌضاًمدنٌاللهٌئة،والتشملهاأحكامالعفوالعام
6
.983احمدفتحًسرور،مرجعسابق،ص.د- 
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حيث نص  (3بند142)كقد نص قانكف الجمارؾ سالؼ الذكر، عمى ىذا النكع مف الغرامات في المادة     

 .كفي جميع األحكاؿ يحكـ بمصادرة البضائع محؿ التيريب أك بما يعادؿ قيمتيا عند عدـ ضبطيا"... عمى

كتصادر كسائط النقؿ كاألدكات كالمكاد التي استعممت في التيريب، كذلؾ فيما عدا كسائط النقؿ العامة، كالسفف 

كالطائرات كالقطارات كالسيارات العامة ما لـ تكف قد أعدت أك استؤجرت ليذا الغرض، أك الحكـ بما يعادؿ قيمتيا 

". عند عدـ ضبطيا، كيجكز الحكـ بمضاعفة العقكبة في حالة العكد

كىناؾ أنكاع أخرل مف الغرامات لجأت إلييا بعض التشريعات الجنائية الحديثة مثؿ الغرامة اليكمية، كسكؼ     

 .نتحدث عنيا بالتفصيؿ في المطمب األكؿ مف المبحث الرابع

المطمب الثاني 

 اإللتزام بحسن السيرة والسموك في وقف تنفيذ العقوبة

ف      نصت اغمب التشريعات الجنائية عمى نظاـ كقؼ التنفيذ، الذم يعتبر مف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية كا 

كاف ىذا النظاـ مقيدان لمحرية، كما يعتبر إيقاؼ تنفيذ العقكبة مف أقدـ البدائؿ، حيث يراعى فيو ظركؼ الجاني 

كالجريمة، كفي ىذا المطمب سكؼ نبيف مفيـك كقؼ تنفيذ العقكبة ك شركطو كنختـ ىذا المطمب بالحديث عف 

.  المترتبة كقؼ تنفيذ العقكبةاآلثار

الفرع األول 

مفهوم وقف تنفيذ العقوبة 

 عند لممحكمة" ، التي قررت أف(79)نص قانكف العقكبات القطرم عمى نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة في المادة     

 مف رأت إذا ، العقكبة بكقؼ تنفيذ الحكـ في تأمر أف بالغرامة أك سنة تجاكز ال بالحبس مدة جريمة في الحكـ

 لف بأنو االعتقاد يبعث عمى ما الجريمة فييا ارتكب التي الظركؼ أك سنو أك ماضيو أك عميو المحكـك أخالؽ

 ، الجنائية اآلثار كجميع فرعية عقكبة أم شامالن  كقؼ التنفيذ تجعؿ أف كلممحكمة .أخرل جريمة ارتكاب إلى يعكد
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 مف قانكف العقكبات، كما 1(83)، كما نص المشرع اإلماراتي عمى نظاـ كقؼ التنفيذ في المادة"المصادرة عدا

.  مف قانكف العقكبات2(55)نص المشرع المصرم عمى نفس النظاـ في المادة 

 كلـ يتطرؽ المشرع القطرم إلى تعريؼ ىذا النظاـ شأنو في ذلؾ شأف اغمب التشريعات التي لـ تعرؼ نظاـ    

بأنو ذلؾ النظاـ الذم " كقؼ تنفيذ العقكبة، تاركيف ذلؾ لمفقو كالقضاء، كقد عرؼ بعض الفقو العربي كقؼ التنفيذ

يقـك عمى مجرد تيديد المحكـك عميو بتنفيذ الحكـ الصادر عميو بالحبس أك الغرامة إذا اقترؼ جريمة جديدة خالؿ 

مدة محددة تككف بمثابة فترة لمتجربة فإذا ما اجتاز المحكـك عميو الفترة بنجاح سقط الحكـ الصادر ضده كاعتبر 

بأنو نكع مف المعاممة التفريدية ذات طبيعة مستقمة بمقتضاىا يحكـ القاضي " كما عرؼ كذلؾ. 3"كاف لـ يكف

بثبكت أدانو المتيـ كينطؽ بالعقكبة المقررة بالقانكف ثـ يأمر بعدـ تنفيذىا لمدة معينة، فإذا انقضت ىذه المدة دكف 

ارتكاب المحكـك عميو لجريمة جديدة، سقط الحكـ المعمف كاعتبر كاف لـ يكف أما إذا ارتكب جريمة جديدة خالؿ 

. 4"ىذه المدة كحكـ عميو مف اجميا الغي ىذا التعميؽ كنفذت العقكبة المكقكفة

يمثؿ بالنسبة لمجية القضائية التي تصدر الحكـ تعميقان لمعقكبة " أما الفقو الفرنسي فعبر عف كقؼ التنفيذ بأنو    

تحت شرط عدـ ارتكاب الجانح جريمة جديدة خالؿ مدة محددة كفي الحالة العكسية فاف العقكبة األكلى المنطكؽ 

. 5"أف تتمبس بالعقكبة الثانية لتشدد أكثر في حالو العكد بيا ستنفذ دكف

كمف خالؿ التعاريؼ السابقة نستشؼ أف كقؼ تنفيذ العقكبة، ييدؼ إلى تيديد المحكـك عميو بالحكـ الصادر     

. بمعاقبتو، إذا لـ يقـك سمككو خالؿ الفترة التي تككف بمثابة فترة تجربة

كيجب التنكيو إلى أف تطبيؽ نظاـ كقؼ العقكبة يرجع إلى محكمة المكضكع دكف معقب عمييا مف محكمة     

. 1التمييز

                                                           
1
للمحكمةعندالحكمفًجرٌمةبالغرامةغٌرالنسبٌةأوالحبسمدةال"منقانونالعقوباتاإلماراتًعلىأن(83)نصتالمادة- 

تزٌدعلىسنةأنتؤمرفًالحكمبوقفتنفٌذالعقوبةإذارأتمنأخالقالمحكومعلٌهأوماضٌةأوسنةأوالظروفالتًارتكبفٌها
وللمحكمةأنتجعلوقفالتنفٌذشامالًايعقوبةفرعٌةعدا.الجرٌمةماٌبعثعلىاالعتقادبؤنهلنٌعودإلىارتكابجرٌمةجدٌدة

".المصادرة
2
جناٌةأوجنحةبالغرامةأوبالحبسمدةالفًٌجوزللمحكمةعندالحكم"منقانونالعقوباتالمصريعلىأن(55)نصتالمادة- 

نفسالحكمبإٌقافتنفٌذالعقوبةإذارأتمنأخلقالمحكومعلٌهأوماضٌهأوسنهأوالظروفالتًارتكبفًتزٌدعلىسنةأنتؤمر

وٌجوزأنٌجعل .الحكمأسبابإٌقافالتنفٌذفًبؤنهلنٌعودإلىمخالفةالقانون،وٌجبأنتبٌناالعتقادفٌهاالجرٌمةماٌبعثعلى

."معقوبةتبعٌةولجمٌعالثارالجنائٌةالمترتبةعلىالحكشامالًألٌةاإلٌقاف
3
.16،ص2005عبدهللاسلٌمان،شرحقانونالعقوباتالقسمالعام،دٌوانالمطبوعاتالجامعٌة،الجزائر.د- 

4
.284،ص1982محمدالمنجً،االختبارالقضائًاحدالتدابٌرالدفاعاالجتماعً،منشؤةالمعارف،اإلسكندرٌة.د- 

5
.71بوسرىعبداللطٌف،مرجعسابق،ص:مشارإلٌهفً- 
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أف األمر بكقؼ تنفيذ العقكبة ىك كتقدير نكعيا كمقدارىا مف " كتطبيقا لذلؾ قضت محكمة التمييز القطرية     

صميـ عمؿ قاضي المكضكع، فمف حقو أف يأمر أك ال يأمر بكقؼ تنفيذ العقكبة التي يحكـ بيا عمى المتيـ كىذا 

الحؽ لـ يجعؿ الشارع لممتيـ شأنان فيو، بؿ خص بو قاضي المكضكع كلـ يمزمو باستعمالو، بؿ رخص لو في ذلؾ 

. 2"كتركو لمشيئتو كما يصير إليو رأيو

الفرع الثاني 

شروط وقف تنفيذ العقوبة 

: الشروط المتعمقة بالجريمة: أوال

 مف قانكف العقكبات القطرم المحكمة سمطة في حاؿ الحكـ بجريمة معاقب عمييا 3(79)أعطت المادة     

بالحبس لمدة ال تجاكز سنة أك الغرامة، أف تحكـ بكقؼ التنفيذ، أم أف المشرع أجاز كقؼ التنفيذ في المخالفات، 

" مف قانكف العقكبات اإلماراتي، حيث نصت عمى انو (83)كىذا ما اخذ بو المشرع اإلماراتي ايضان في المادة 

لممحكمة عند الحكـ في جريمة بالغرامة غير النسبية أك الحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في الحكـ بكقؼ 

 مف القكانيف المقارنة مثؿ القانكف الفرنسي الذم كاإلماراتيكىذا يبيف استفادة المشرعاف القطرم ..."  تنفيذ العقكبة

أجاز كقؼ التنفيذ في أم جريمة كانت، سكاء كانت جناية أك جنحة أك مخالفة كحتى في الجرائـ السياسية 

يطبؽ كقؼ التنفيذ البسيط في " مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى انو (31-132)كالعسكرية، حيث نصت المادة 

كما نصت ..."  سنكات عمى األكثر أك بالغرامة5ما يتعمؽ باألشخاص الطبيعية المحكـك عمييـ بالسجف لمدة 

فيما يتعمؽ بالمخالفات، ال يجكز األمر بكقؼ التنفيذ البسيط " مف نفس القانكف عمى انو (33-132)المادة 

". لشخص طبيعي اال عندما يككف لـ يدف 

كىذا ما لـ يأخذ بو المشرع المصرم مف جكاز الحكـ بكقؼ التنفيذ حاؿ كانت العقكبة مخالفة، حيث نصت     

يجكز لممحكمة عند الحكـ في جناية أك جنحة بالغرامة أك " مف قانكف العقكبات المصرم عمى انو (55)المادة 

                                                                                                                                                                      
1
.144،ص2010خلٌفةراشدالشعالً،شرحقانونالعقوباتاإلماراتًالقسمالعام،بدوندارنشر،االمارات.د- 

2
.28/4/2008جلسة-2008لسنة51:الطعنرقم تمٌٌزقطريجنائً،- 

3
 ال بالحبسمدة جرٌمة فً الحكم عند للمحكمة"،التًقررتأن(79")منقانونالعقوباتالقطريعلىأن(79)نصتالمادة- 

 التً الظروف أو سنه أو ماضٌه أو علٌه المحكوم أخالق من رأت إذا ، العقوبة بوقفتنفٌذ الحكم فً تؤمر أن بالغرامة أو سنة تجاوز
 عقوبة أي شامالً وقفالتنفٌذ تجعل أن وللمحكمة.أخرى جرٌمة ارتكاب إلى ٌعود لن بؤنه االعتقاد ٌبعثعلى ما الجرٌمة فٌها ارتكب
".المصادرة عدا ، الجنائٌة اآلثار وجمٌع فرعٌة



 

46 
 

بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة أف تأمر في نفس الحكـ بإيقاؼ تنفيذ العقكبة إذا رأت مف أخالؽ المحكـك عميو أك 

ماضيو أك سنو أك الظركؼ التي ارتكب فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى مخالفة القانكف ، 

 اآلثاركيجكز أف يجعؿ اإليقاؼ شامالن ألية عقكبة تبعية كلجميع  .كيجب أف تبيف في الحكـ أسباب إيقاؼ التنفيذ

 يككف كصؼ أف، كباستقراء المادة السابقة يتضح أف المشرع المصرم اشترط "الجنائية المترتبة عمى الحكـ

. الجريمة جناية أك جنحة لكي يحكـ بكقؼ التنفيذ، كاستبعد المخالفات

مع التسميـ باف المشرع القطرم أجاز كقؼ التنفيذ دكف النظر إلى كصؼ الجريمة، إال أف استبعد بعض     

الجنايات مف نظاـ كقؼ التنفيذ، كذلؾ مف خالؿ حظر استخداـ الرأفة، مما يعني عدـ إمكانية الحكـ فييا بالحبس 

 عند المحكمة رأت إذا "مف قانكف العقكبات عمى انو (4بند92)، حيث نصت المادة 1الذم يجكز فيو كقؼ التنفيذ

 الجناية ليذه المقررة العقكبة تخفؼ أف ليا جاز ، الرأفة تستدعي الجاني أك الجريمة ظركؼ أف جناية في الحكـ

 ....اآلتي الكجو عمى

 ".إرىابية جريمة في الحكـ عند المادة ىذه أحكاـ تطبيؽ يجكز كال

: الشروط المتعمقة بالجاني: ثانيا

مف قانكف العقكبات، بعض الشركط التي يجب أف تتكفر في الجاني  (79)اشترط المشرع القطرم في المادة     

 أك ماضي أك سف الجاني أك الظركؼ التي ارتكب فييا أخالؽ القاضي مف رألكي يستحؽ كقؼ التنفيذ كىي إذا 

 أف يرل أمجريمتو، ما يدعكه إلى االعتقاد بأنو لف يعكد إلى ارتكاب جريمة أخرل، أف يأمر بكقؼ التنفيذ، 

 إمكانيةالقاضي انتفاء الخطكرة اإلجرامية لمجاني كاف ما تعرض لو مف إجراءات التحقيؽ كالمحاكمة قضى عمى 

كالظركؼ السابقة مف ماضي الجاني كأخالقو كغيرىا مف األمكر التي نصت عمييا . 2عكدة الجاني إلى اإلجراـ

 ظركؼ خاصة أمإنما كردت عمى سبيؿ المثاؿ، فممقاضي أف يستشؼ مبررات كقؼ التنفيذ  (79)المادة 

بالجاني، ككؿ ما يشترط ىك أف تجعؿ ىذه الظركؼ القاضي يعتقد أف الجاني لف يعكد الرتكاب جريمة، كما أف 

                                                           
1
.795اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 

2
.1162رمسٌسبهنام،مرجعسابق،.د- 
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السكابؽ القضائية كاف كانت عنصران مف العناصر التي يستند إلييا لتقدير كقؼ التنفيذ، إال أف ذلؾ ال يمنع مف 

. 1أف يحكـ القاضي بكقؼ التنفيذ

مف قانكف العقكبات، كاإلماراتي  (55)كىذه الشركط نفس الشركط التي تطمبيا المشرعاف المصرم في المادة     

. مف قانكف العقكبات (83)في المادة 

: الشروط المتعمقة بالعقوبة: ثالثا

 النصكص سابقة الذكر، يتبيف لنا أف كقؼ تنفيذ العقكبة متعمؽ بالحبس كالغرامة دكف المصادرة، ؿمف خال    

كقد قضت محكمة النقض المصرية بعدـ جكاز الحكـ بكقؼ تنفيذ المصادرة، الف المصادرة ذات طبيعة ال يقضى 

. 2بيا إال إذا كاف الشيء قد سبؽ ضبطو، ككقؼ التنفيذ يعني رد الشيء المضبكط

مف قانكف العقكبات، كجكب ككف العقكبة المحكـك بيا الحبس الذم  (79) كقد قرر المشرع القطرم في المادة    

ال تزيد مدتو عمى سنة أك الغرامة، كيستكم أف يككف كصؼ الجريمة أصالن جناية أك جنحو أك مخالفة، فالعبرة 

كىذا ال يمنع . 3كما ال يجكز تبعيض العقكبة. بالمدة المحكـك بيا ال بالمدة المنصكص عمييا في النص المجـر

كفقان لقانكف العقكبات القطرم انو إذا كانت العقكبة المحكـك بيا الحبس كالغرامة معان، أف تحكـ المحكمة بكقؼ 

. تنفيذ إحدل العقكبتيف دكف األخرل

كيتفؽ المشرع اإلماراتي مع القطرم في ىذه الشركط، أما المشرع المصرم فمـ يجز كما بينا سابقان كقؼ     

. التنفيذ إال في الجنايات كالجنح دكف المخالفات

 

 

                                                           
1
.297اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،- 

2
.1052احمدفتحًسرور،مرجعسابق،ص.د- 

3
.منجوازوقفتنفٌذجزءمنعقوبةالحبس(34/2-132)وهذاخالفماقررهالمشرعالفرنسًفًالمادة- 
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الفرع الثالث 

آثار وقف تنفيذ العقوبة 

. ال شؾ أف كقؼ تنفيذ العقكبة ينتج  ثار عديدة منيا ايجابية كأخرل سمبية    

 :اآلثار االيجابية لوقف تنفيذ العقوبة- 1

تزكؿ العقكبة المحكـك بكقؼ تنفيذىا إذا انقضت المدة التجريبية المقررة بثالث سنكات، حيث نصت المادة - أ

 عقكبات، 2(84) مف قانكف العقكبات القطرم عمى ذلؾ، كيقابؿ ىذا النص في القانكف اإلماراتي المادة 1(80)

.  مف قانكف العقكبات المصرم3(56)كالمادة 

تجنب المجـر المبتدأ مساكئ الحبس مف اختالط بمجرميف محترفيف كغيره، كما يجفؼ ىذا النظاـ مف - ب

. ازدحاـ السجكف

. 4يحث ىذا النظاـ الجاني عمى تقكيـ سمككو بغيو اإلفالت مف العقاب نيائيان - ج

: اآلثار السمبية لوقف تنفيذ العقوبة- 2

أف الحكـ بكقؼ تنفيذ العقكبة ىك عقكبة بحد ذاتو، حيث تظؿ الصفة العقابية كتدكف في الصحيفة الجنائية كال - أ

تزاؿ مف الصحيفة الجنائية إال بعد انقضاء مدة الثالث سنكات دكف ارتكاب الجاني ألم جريمة كيعتبر الحكـ كأف 

 مف قانكف العقكبات 5(86)مف قانكف العقكبات القطرم، كالمادة  (80)لـ يكف، كىذا ما نصت عميو المادة 

 يكف كلـ اإليقاؼ مدة انقضت إذا" مف قانكف العقكبات المصرم التي نصت عمى أف (59)اإلماراتي، كالمادة 

 ".يكف لـ كأنو بيا الحكـ كيعتبر بيا المحكـك العقكبة تنفيذ يمكف فال بإلغائو حكـ خالليا في صدر

                                                           
1
 فٌه ٌصبح الذي الٌوم من تبدأ سنوات ثالث لمدة العقوبة وقفتنفٌذ ٌكون"منقانونالعقوباتالقطريعلىانه(80)نصتالمادة- 

.ٌكن لم كؤن بالعقوبة الصادر الحكم اعتبر ، وقفالتنفٌذ بإلغاء حكم ٌصدر أن دون المدة هذه انقضت فإذا.باتاً الحكم
2
ٌكونوقفتنفٌذالعقوبةلمدةثالثسنواتتبدأمنالٌومالذيٌصبح"منقانونالعقوباتاإلماراتًعلىانه(84)نصتالمادة- 

".الحكمنهائٌاًٌهف
3
 الذي الٌوم من تبدأ سنوات ثلث لمدة العقوبة تنفٌذ بإٌقاف المر ٌصدر"منقانونالعقوباتالمصريعلىانه(56)نصتالمادة- 

..".نهائٌاً الحكم فٌه ٌصبح
4
.133محفوظعلًعلً،مرجعسابق،ص- 

5
دونأنٌتوفرسببمن(48)إذاانقضتالفترةالمبٌنةفًالمادة"منقانونالعقوباتاإلماراتًعلىانه(86)نصتالمادة- 

".أسبابإلغاءوقفالتنفٌذاعتبرالحكمكؤنلمٌكن
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أف نظاـ كقؼ تنفيذ العقكبة نظاـ سمبي، أم أف ال يمـز كال يساعد المحكـك عميو بالقياـ بأم عمؿ ايجابي - ب

صالحو . يساعده في تقكيـ سمككو كا 

المطمب الثالث 

 التشغيل االجتماعي 

إف استفادة المشرع القطرم مف تجارب الدكؿ األخرل، أدل إلى أف يضيؼ عقكبة التشغيؿ االجتماعي     

مف قانكف العقكبات  (57)كعقكبة أصمية بديمة عف العقكبة السالبة لمحرية لبعض الجرائـ، حيث نصت المادة 

التشغيؿ - 5.الغرامة- 4.الحبس المؤقت- 3. الحبس المؤبد- 2 .اإلعداـ- 1:ىي  األصمية العقكبات" عمى انو

كعميو فإننا في ىذا المطمب . كذلؾ لما أثبتتو ىذه البدائؿ مف فاعمية في إصالح المجـر المبتدأ. 1"االجتماعي

. سكؼ نبيف مفيـك التشغيؿ االجتماعي كضكابطو ثـ سنبيف األحكاـ اإلجرائية لتنفيذ ىذه العقكبة

الفرع األول 

 مفهوم التشغيل االجتماعي

أف عقكبة التشغيؿ االجتماعي مف البدائؿ التي حمت محؿ العقكبات السالبة لمحرية، فيحكـ عمى المحكـك     

. عميو بمقتضاىا لمعمؿ لمصمحة المجتمع مجانان كنكع مف اإلصالح

كقد اختمؼ الباحثكف في أصكؿ كتاريخ نظاـ التشغيؿ االجتماعي، فذىبت طائفة مف الباحثيف إلى أف أصكؿ     

ىذا النظاـ ترجع إلى الثكرة االشتراكية في االتحاد السكفيتي، حيث فرض القائمكف عمى ىذه الثكرة فكرة العمؿ 

لصالح المجتمع دكف االعتداد برضا الجاني، كعمؿ بيذا النظاـ في مف اتبع االشتراكية مف الدكؿ مثؿ بكلندا 

كذىب فريؽ أخر مف الباحثيف إلى أف الفضؿ في ظيكر ىذا النكع مف العقكبات يرجع إلى النيضة . 2كالنمسا

العممية التي تزعمتيا النظريات العقابية انطالقان مف بيكاريا في الفكر التقميدم كصكالن إلى النظرية الكضعية 

االيطالية، مع التسميـ بأخطاء ىذه النظرية في تفسير السمكؾ اإلجرامي، إال أف مجيكدىا كعمميا كاف لو اثر 

                                                           
1
،."الغرامة-4.الحبسالمإقت-3.الحبسالمإبد-2 اإلعدام-1"منقانونالعقوباتالقطريعلىانه(57)كانتتنصالمادة- 

.2009لسنة(23)وعدلتبموجبالقانونرقم
2
:أحمدبراك،عقوبةالعملللمصلحةالعامةبٌناعتباراتالسٌاسةالعقابٌةالمعاصرةوالواقعالعربً- 

http://ahmadbarak.com/Artcleview.aspx?Articled=33.
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كبير في السياسة العقابية الحديثة، حيث أخذت األكلى مف األخيرة فكرة مكاجيو الخطر اإلجرامي بتدبير 

. 1عالجي

 عقكبة" مف قانكف العقكبات التشغيؿ االجتماعي بأف (1 مكرر63)لقد عرؼ المشرع القطرم في المادة     

 جدكؿ في المبينة األعماؿ مف عمالن  ، محددة لمدة ، يؤدم بأف عميو المحكـك إلزاـ ىي االجتماعي التشغيؿ

 صفو أسبغ، كمف خالؿ ىذا التعريؼ نستشؼ أف المشرع القطرم 2"القانكف بيذا المرفؽ ، االجتماعية األعماؿ

العقاب عمى التشغيؿ االجتماعي، حيث أف عقكبة التشغيؿ االجتماعي تحقؽ أغراض العقكبة التقميدية مف إيالـ 

مف خالؿ إلزاـ المحكـك عميو بالقياـ بعمؿ لخدمة مجتمعة، كفي نفس الكقت فاف ىذه العقكبة تكقع عمى المحكـك 

كقد عرفت بعض التشريعات العربية نظاـ التشغيؿ . عميو كحدة دكف التأثير عمى مركزة االجتماعي أك عائمتو

مف قانكف  (1 مكرر5)االجتماعي كلكف بمسميات مختمفة مثؿ العمؿ لمنفع العاـ في الجزائر، حيث نصت المادة 

 عميو المحكـك بقياـ بيا المنطكؽ الحبس عقكبة تستبدؿ أف القضائية الجية يمكف" العقكبات الجزائرم عمى انو

كتدابير الخدمة المجتمعية البديمة في اإلمارات حيث نصت المادة ..." تتراكح لمدة أجر، بدكف العاـ لمنفع بعمؿ

 المحكـك إلزاـالخدمة المجتمعية ىي "  مف عمى انو2016لسنة  (7)مف قانكف العقكبات المعدؿ رقـ  (120)

عميو بأف يؤدم أحد أعماؿ الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدىا قرار مف قرار مف مجمس الكزراء ، كذلؾ في 

إحدل المؤسسات أك المنشآت التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير العدؿ باالتفاؽ مع كزيرم الداخمية كالمكارد 

". البشرية كالتكطيف ، أك بقرار مف رئيس الجية القضائية المحمية

عمى النحك  (1 مكرران 63)كحدد المشرع القطرم العقكبات المستحدثة لعقكبة التشغيؿ االجتماعي في المادة     

: التالي

رعاية ذكم - 4. رعاية األحداث- 3. محك األمية- 2. حفظ أك تحفيظ ما تيسر مف القراف الكريـ- 1

تنظيؼ الطرؽ كالشكارع كالمياديف العامة كالشكاطئ كالركض - 6. نقؿ المرضى- 5. االحتياجات الخاصة

تنظيـ كتنظيؼ كصيانة المنشات الرياضية، كبيع - 8. تنظيؼ المساجد كصيانتيا- 7. كالمحميات الطبيعية

تحميؿ كتفريغ - 11. زراعة كصيانة الحدائؽ العامة- 10. تنظيـ كتنظيؼ كصيانة المكتبات العامة- 9. التذاكر

                                                           
1
.155عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 

2
"علىأن(1مكررا63ً)نصتالمادة- 
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- 14. أعماؿ البريد الكتابية- 13. معاكنة األفراد العامميف بالدفاع المدني في أعماليـ- 12. الحاكيات بالمكانئ

- 16. األعماؿ الكتابية كقيادة المركبات في مجاؿ مراقبة األغذية- 15. األعماؿ اإلدارية بالمراكز الصحية

.  تعبئة الكقكد

الفرع الثاني 

نطاق وضوابط تطبيق عقوبة التشغيل االجتماعي 

 النيابة طمب عمى لممحكمة بناءن  يجكز” مف قانكف العقكبات القطرم عمى انو (1 مكرر63)نصت المادة     

 العقكبة ىذه تستبدؿ أف أك ، يكمان  عشر اثني عمى تزيد ال لمدة االجتماعي التشغيؿ بعقكبة تحكـ أف ، العامة

 ال بالحبس مدة عمييا المعاقب الجنح  في كذلؾ ، الغرامة بعقكبة أك المدة ىذه يجاكز ال الذم الحبس بعقكبة

 الجريمة طبيعة أف المحكمة رأت متى ، العقكبتيف ىاتيف بإحدل أك ، لایرألؼ عمى تزيد التي كبالغرامة سنة تجاكز

.." ذلؾ تبرر فييا ارتكبت التي الظركؼ أك

: نطاق تطبيق عقوبة التشغيل االجتماعي- 1

مف خالؿ النظر إلى المادة سالفة الذكر يتبيف لنا أف المشرع القطرم، جعؿ نطاؽ تطبؽ عقكبة التشغيؿ     

االجتماعي منحصران في الجنح المعاقب عمييا بالحبس الذم ال يتجاكز حده األعمى سنة كبالغرامة التي تزيد عمى 

كقد أحسف المشرع القطرم مف جية كجانب الصكاب مف جية أخرل، .  ألؼ لایر، مستبعدا الجنايات كالمخالفات

. حيف حصر نطاؽ تطبيؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي في الجنح عمى النحك المبيف في المادة السابقة

فأحسف حيف استبعد الجنايات مف نطاؽ تطبيؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي، حيث أف عقكبة التشغيؿ     

. 1االجتماعي كجدت لتجنيب المحكـك عميو سمبيات الحبس كلتطبؽ عمى الجرائـ ذات الضرر البسيط

كجانب المشرع القطرم الصكاب حيف استعبد المخالفات، حيث أف عقكبة التشغيؿ االجتماعي كضعت كما     

سبؽ أف ذكرنا لمجرائـ ذات الضرر البسيط فكاف مف باب أكلى أف يدخؿ المشرع القطرم المخالفات في نطاؽ 

.  تطبيؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي

                                                           
1
.352،ص2012محمداالمٌنابوهجار،احمداالمٌنابوهجار،االمٌنفًشرحقانونالعقوباتالقطري،قطر.د- 
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: ضوابط تطبيق عقوبة التشغيل االجتماعي- 2

: ذكرت المادة بعض ما يمكف أف نعتبره ضكابط لتطبيؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي، كىي عمى النحك التالي    

. أف تطبيؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي أمر جكازم لممحكمة، كال يككف إال بناءن عمى طمب النيابة العامة- 1

.  عشر يكمان مأف ال تزيد مدة التشغيؿ االجتماعي عمى اثف- 2

لكي تطبؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي البد أف ترل المحكمة مف ظركؼ الجريمة كالمجـر ما يبرر إيقاع -- 3

عقكبة التشغيؿ االجتماعي، أم أف المحكمة تقدر عقكبة التشغيؿ االجتماعي بناءن عمى الخطكرة اإلجرامية 

أف تطبيؽ عقكبة التشغيؿ االجتماعي ال يككف إال عكضا عف عقكبة الحبس الذم ال تجاكز مدة اثني عشر - 4

. يكما أك بالغرامة

ككاف األحرل بالمشرع القطرم حيف جكز لممحكمة استبداؿ عقكبة التشغيؿ االجتماعي بالحبس مده ال تجاكز     

أالثني عشر يكمان أك بالغرامة، أف يحدد قيمة الغرامة، كنرل أف الغرامة ىنا يجب أف ال تتجاكز قيمتيا األلؼ لایر، 

حتى ال يككف ىدؼ التشغيؿ االجتماعي ىك الخركج عف الحد األقصى لمغرامة الذم حدة المشرع في ىذا 

 .المجاؿ

الفرع الثالث 

 األحكام اإلجرائية لتنفيذ عقوبة التشغيل االجتماعي

 بالتشغيؿ الصادرة األحكاـ تنفيذ يككف" مف قانكف اإلجراءات الجنائية عمى أف ( مكرران 359)نصت المادة     

 العامة النيابة إشراؼ كتحت ، الجيات تمؾ مع كبالتنسيؽ ، العاـ النائب يحددىا التي الجيات في االجتماعي

، "مف ىذا القانكف (357)، (356)، (355)، (354)، (353)المكاد  أحكاـ االجتماعي التشغيؿ عمى كيسرم.

كنعتقد أف ىذا التنسيؽ سيجعؿ النائب العاـ مطمعان عمى حاجة المجتمع لنكع الخدمات العامة التي يحتاج إلييا، 

. فيكجو التشغيؿ االجتماعي إلييا
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، (353)كما تسرم األحكاـ الخاصة بكقؼ التنفيذ بشقييا الجكازم كالكجكبي المنصكص عمييا في المكاد     

. عمى عقكبة التشغيؿ االجتماعي (357)، (356)، (355)، (354)

مف  (1 مكرر359 )كيجكز لمنيابة العامة اف تؤجؿ تنفيذ عقكبة التشغيؿ االجتماعي، حيث نصت المادة     

 إذا ، االجتماعي التشغيؿ عقكبة تنفيذ بتأجيؿ تأمر أف العامة لمنيابة يجكز" قانكف اإلجراءات القطرم عمى انو

 مف عميو المحكـك بمنع الكفيمة التدابير باتخاذ تأمر أف كليا ، مناسبة تراىا التي لممدة ، مقتضى لذلؾ كاف

". اليرب

 عقكبة تنفيذ بمقتضيات عميو المحكـك أخؿ إذا" مف نفس القانكف عمى أف (2 مكرر359)نصت المادة     

 تمقاء مف ، العاـ لمنائب يككف ، إليو المشار العقكبات قانكف مف (2 مكرران 63)  لممادة كفقان  ، االجتماعي التشغيؿ

المنصكص  العقكبة تطبيؽ يقرر أف ، لدييا العقكبة المحكـك عميو ينفذ التي الجية طمب عمى بناء أك ، نفسو

أم انو في حاؿ اخؿ المحكـك عميو بعقكبة التشغيؿ االجتماعي ". (1 مكرران 63)المادة  مف الثانية الفقرة في عمييا

بمقتضيات ىذه العقكبة، يحبس أسبكع عف كؿ يـك اخؿ فيو بمقتضيات عقكبة التشغيؿ االجتماعي، فساكاه 

.  المشرع بيف اإلخالؿ في تنفيذ عقكبة التشغيؿ االجتماعي كاالمتناع

كما تعطي ىذه المادة سمطة تنفيذ الحبس بدالن مف عقكبة التشغيؿ االجتماعي لمنائب العاـ مف تمقاء نفسو، أك     

إذا طمبت الجية التي ينفذ فييا الجاني ىذه العقكبة، كيككف ذلؾ إذا اخؿ الجاني بمقتضيات عقكبة التشغيؿ 

 .1االجتماعي

كتجدر اإلشارة إلى أف المشرع لـ يقرر حؽ المحكـك عميو بالطعف في قرار النائب العاـ بإلغاء عقكبة التشغيؿ     

االجتماعي كتنفيذ عقكبة الحبس أك الغرامة، سكاءن كاف ذلؾ مف تمقاء نفسو أك بناء عمى طمب الجية التي ينفذ 

.  فييا المحكـك عميو عقكبة التشغيؿ االجتماعي

 

 

                                                           
1
.357محمداألمٌنابوهجار،احمداألمٌنابوهجار،مرجعسابق،ص.د- 
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المطمب الرابع 

 اإللتزام بحسن السيرة و السموك في اإلفراج تحت شرط

لقد تأثر المشرع القطرم بالتشريعات المقارنة حيف قرر نظاـ اإلفراج تحت شرط في قانكف اإلجراءات الجنائية     

، كىذا اإلفراج يعتبر أسمكب لتنفيذ العقكبة السالبة لمحرية كتحكيميا إلى مقيده لمحرية،  (361-360)في المادتيف 

. كفي ىذا المطمب سكؼ نبيف مفيـك اإلفراج تحت شرط كخصائصو كشركطو، ثـ حاالت انتياء ىذا اإلفراج

الفرع األول 

مفهوم اإلفراج تحت شرط 

إف اإلفراج تحت شرط نظاـ يسمح بإطالؽ سراح المحكـك عمييـ قبؿ انقضاء المدة المحكـك بيا، في حاؿ     

تكافر شركط معينة، كيعتبر ىذا النظاـ تطكر في سياسة العقاب صحح النظر إلى شخصية المحكـك عميو مع 

صالح المحكـك  مراعاة الجانب اإلنساني، كما يعتبر ىذا النظاـ مف الناحية العقابية تطكران حيث أصبح تأىيؿ كا 

.  1عميو ىك اليدؼ األساسي، بعد أف كاف اإليالـ ىك غرض العقكبة

 مدةكمف مبررات تبني التشريعات نظاـ اإلفراج تحت شرط، أف اإلفراج عف المحكـك عميو قبؿ أف ينيي     

الحبس المقررة لو، إذا اثبت حسف سمككو، يدفع المحكـك عميو إلى تقكيـ سمككو طمعان في االستفادة مف نظاـ 

.  2اإلفراج تحت شرط، كىذا ىك الغرض الرئيسي مف الجزاء الجنائي

كما يعد نظاـ اإلفراج تحت شرط مف أىـ الكسائؿ التي تخفؼ ظاىرة تكدس السجكف كنفقاتيا، حيث يخرج     

. 3مف استفاد مف المعاممة العقابية كيحؿ محمو مف ال تزاؿ خطكرتو اإلجرامية تمثؿ خطران عمى المجتمع

كعند الحديث عف اإلفراج تحت شرط يجب التنكيو إلى أف نطاؽ تطبيؽ ىذا النظاـ ينحصر عمى المحكـك     

عمييـ بعقكبة سالبة لمحرية، ىذا مف حيث العقكبة، أما مف حيث األشخاص فاألصؿ أف كؿ محكـك عميو يمكف 

. 1أف يستفيد مف ىذا النظاـ
                                                           

1
.650اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 

2
.9،ص1995محمدعٌدالغرٌب،اإلفراجالشرطًفًضوءالسٌاسٌةالعقابٌةالحدٌثة،بدوندارنشر،.د- 

3
.350محمودنجٌبحسنً،مرجعسابق،ص.د- 
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مع مراعاة حكـ " مف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية عمى انو (76) كقد نص المشرع القطرم في المادة    

مف قانكف اإلجراءات الجنائية المشار إليو، يجكز اإلفراج تحت شرط عف كؿ محبكس قضائيان إذا ( 360)المادة 

كاف قد أمضى في المؤسسة ثالثة أرباع مدة العقكبة كتبيف أف سمككو أثناء كجكده في المؤسسة يدعك إلى الثقة 

في تقكيـ نفسو، كذلؾ ما لـ يكف في اإلفراج عنو خطر عمى األمف العاـ، كال يجكز أف تقؿ المدة التي تقضي في 

ذا كانت العقكبة ىي الحبس المؤبد فال يجكز اإلفراج إال إذا أمضى المحبكس قضائيا  .السجف عف تسعة أشير كا 

كال يجكز اإلفراج تحت شرط إال إذا أدل المحبكس قضائيا االلتزامات  .في المؤسسة عشريف سنة عمى األقؿ

مف قانكف  (76)، كجاء نص المادة "المالية المحكـك بيا عميو، كذلؾ ما لـ يكف مف المستحيؿ عميو الكفاء بيا

. مف قانكف تنظيـ السجكف المصرم (52)تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم مطابقان لنص المادة 

يفرج عف كؿ محكـك عميو " مف قانكف تنظيـ المنشآت العقابية اإلماراتي عمى انو (44)كما نصت المادة     

بعقكبة مقيدة لمحرية لمدة شير أك أكثر إذا أمضى ثالثة أرباع مدة العقكبة ككاف سمككو أثناء كجكده بالمنشأة 

ذا كانت العقكبة ىي السجف . يدعك إلى الثقة بتقكيـ نفسو كلـ يكف في اإلفراج عنو خطر عمى األمف العاـ كا 

نص المشرع القطرم أكثر كضكحان مف ، كنالحظ أف "المؤبد فيفرج عنو إذا قضى عشريف سنة عمى األقؿ

مف قانكف تنظيـ  (44)بينما جاءت المادة " يجكز" اإلماراتي، حيث استخدـ المشرع القطرم صيغة التجكيز

 2".يفرج"المنشآت العقابية اإلماراتي، بصيغة األمر

 

 

                                                                                                                                                                      
1
.653اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص.د- 

2
رغمماتعارفعلٌهالفقهالجنائًمنأناإلفراجتحتشرطأمرجوازي،االأنالنصاإلماراتً،كانمحلخالفبٌنالباحثٌن- 

منقانونتنظٌمالمنشآتالعقابًاإلماراتً،إالأننصالمادة(44)القانونٌٌن،حٌثأنصٌغةالوجوبواضحةفًنصالمادة

،وهذاماتسبببخالف،حٌثذهبفرٌقإلىأناإلفراج"ٌجوزاإلفراجتحتشرط:"منقانوناإلجراءاتالجزائٌةابتدأبـ(302)

الحقعلىقانوناإلجراءات،وانقانوناإلجراءاتقانونٌرسمالقواعدالعامة،وقانونالمنشآت(44)وجوبًبحجةأننصالمادة

قانونلقواعدخاصةتتعلقبالمنشآتالعقابٌةوأشخاصها،بٌنماذهبفرٌقأخرإلىأناإلفراججوازيتمسكاًبنصقانون
.اإلجراءات
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الفرع الثاني 

 خصائص وشروط اإلفراج تحت شرط

: يتميز نظام اإلفراج تحت شرط بعدة خصائص نجممها باالتي- 1

  أف اإلفراج تحت شرط ال يعتبر إنياء لمعقكبة، بؿ ىك أسمكب مف أساليب تنفيذ العقكبة البديمة لمعقكبة السالبة

لمحرية، كبمعنى  خر يمكننا القكؿ أف اإلفراج تحت شرط ىك تعديؿ في أسمكب تنفيذ العقكبة كليس انقضاءن 

. 1ليا

 يككف بأمر مف النائب العاـ كبناءن عمى 2أف اإلفراج تحت شرط ليس حقان لممحكـك عميو، بؿ ىك أمر جكازم 

" مف قانكف اإلجراءات القطرم حيث نصت عمى أف (360)طمب مف كزير الداخمية، كىذا ما قررتو المادة 

 الشركط حقو في تكفرت إذا ، لمحرية مقيدة بعقكبة عميو محكـك كؿ عف ، شرط تحت اإلفراج يجكز

 عمى العاـ بناءن  النائب مف شرط بأمر تحت اإلفراج كيككف .السجكف تنظيـ قانكف في المنصكص عمييا

 ، عميو بيا المحكـك المدة باقي خالؿ ، شرط تحت عنو المفرج كيخضع .ينيبو مف أك الداخمية كزير طمب

مف قانكف  (44)، كىذا عكس ما قرره المشرع اإلماراتي في المادة "إليو المشار القانكف في المبينة لمشركط

كيصدر بيذا اإلفراج قرار مف كزير الداخمية، كيبمغ النائب  "تنظيـ المنشآت العقابية، حيث نصت عمى أف

اما المشرع المصرم فاسند ميمة أمر اإلفراج تحت شرط لممدير العاـ لسجكف، كىذا ". العاـ بصكرة منو

 .مف قانكف تنظيـ السجكف المصرم (53)حسب ما قررتو المادة 

. كنستشؼ مف النصكص السابقة أف اإلفراج تحت شرط ىك أمر إدارم كليس قضائيان     

: شروط تطبيق نظام اإلفراج تحت شرط-  2

مف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية السابؽ ذكرىاػ يتبيف لنا أف  (76)مف خالؿ االطالع عمى نص المادة     

: المشرع اشترط عدة شركط لتطبيؽ نظاـ اإلفراج تحت شرط، كسنقسـ ىذه الشركط عمى النحك التالي

 

                                                           
1
.71محمدصالحالعنزي،مرجعسابق،ص- 

2
.121عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 



 

57 
 

 الشروط الموضوعية :

حسف سيرة كسمكؾ المحكـك عميو داخؿ المؤسسة العقابية، كالمراد بحسف السيرة كالسمكؾ ىنا أف تنبئ - أ

سمككيات المحكـك عميو المستقيمة انو سيستمر عمى ىذا السمكؾ بعد اإلفراج عنو، ام أف مسألة تقدير السمكؾ 

. 1تتجو إلى المستقبؿ

أف ال يشكؿ اإلفراج عف المحكـك عميو، خطران عمى األمف العاـ، كىذا الشرط متعمؽ بالشرط الذم قبمو، - ب

. فغالبا مف يكف سمككو مستقيمان ال يشكؿ خطران عمى األمف العاـ

كفاء المحكـك عميو بالتزاماتو المالية المحكـك بيا عميو، كبمفيـك المخالفة إذا انتفت الصفة المالية بيذه - ج

االلتزامات المحكـك بيا، ليس مف الالـز أف يفي المحكـك عميو بيا كي ينتفع باإلفراج تحت شرط، كقد استثنى 

( 76/2)المشرع القطرم المعسر الذم يستحيؿ عميو كفاء االلتزامات المالية مف ىذا الشرط في نفس نص المادة 

. 2مف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية

قضاء ثالثة أرباع المدة المحكـك بيا بالنسبة لمحبس المؤقت، عشركف سنة بالنسبة لمحبس المؤبد، كفي جميع - د

. الحاالت ال يستفيد المحكـك عميو مف نظاـ اإلفراج تحت شرط قبؿ مضي تسعة أشير

 الشروط الشكمية :

. يككف اإلفراج تحت شرط بطمب يقدـ مف كزير الداخمية أك مف ينيبو إلى النائب العاـ ليأمر باإلفراج عنو    

كنعتقد انو كاف مف األكلى أف يشرؾ المحكـك عميو في إجراءات اإلفراج تحت شرط، باف يقدـ ىك نفسو طمب 

اإلفراج إلى المؤسسة العقابية أك مديرىا، التي تقـك بدكرىا بتقديـ ىذا الطمب إلى النائب العاـ ليأمر باإلفراج عف 

. المحكـك عميو

                                                           
1
.788محمودنجٌبحسنً،مرجعسابق،ص- 

2
.663اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص- 
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الفرع الثالث 

انتهاال حاله اإلفراج تحت شرط 

 كؿ عف ، شرط تحت اإلفراج يجكز" مف قانكف اإلجراءات القطرم حيث نصت عمى أف (360)نصت المادة     

 .السجكف تنظيـ قانكف في المنصكص عمييا الشركط حقو في تكفرت إذا ، لمحرية مقيدة بعقكبة عميو محكـك

 عنو المفرج كيخضع .ينيبو مف أك الداخمية كزير طمب عمى العاـ بناءن  النائب مف شرط بأمر تحت اإلفراج كيككف

، كعميو فاف النص "إليو المشار القانكف في المبينة لمشركط ، عميو بيا المحكـك المدة باقي خالؿ ، شرط تحت

االخير باإلفراج عمى المحكـك  كاضح باف طمب اإلفراج يقدـ مف كزير الداخمية أك مف ينكبو لمنائب العاـ ليأمر

. عميو إفراجان شرطيان، إذا استكفى الشركط المذككرة التي سبؽ بيانيا في الفرع الثاني مف ىذا المطمب

: وينتهي اإلفراج تحت شرط لسببين

 :انقضاء مدة اإلفراج تحت شرط بدكف إلغاء- 1

 مف الالئحة 1(28)إذا انقضت مدة اإلفراج تحت شرط ككاف المحكـك عميو ممتزمان بااللتزامات التي حددتيا المادة 

التنفيذية لقانكف تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم، ففي ىذه الحالة يصبح اإلفراج تحت شرط إفراجان نيائيان 

 كتنقضي 

عادة إلى المؤسسة  االلتزامات الكاقعة عمى عاتؽ المحكـك عميو، كال يجكز بعدىا إلغاء اإلفراج تحت شرط كا 

 .2العقابية

                                                           
1
ٌصدرقراراإلفراجتحتشرطبناًء"منالالئحةالتنفٌذٌةلقانونتنظٌمالمإسساتالعقابٌةالقطريعلىانه(28)نصتالمادة- 

وٌجبعلىالمحبوسالمفرج.علىالثقةفًالمحبوس،وعدمخطورتهعلىاألمنالعام،وفقاًلماٌكشفعنهسلوكهداخلالمإسسة

 :عنهتحتشرطااللتزامبماٌلً
 .أنٌحسنالسٌروالسلوكوٌتجنبمرافقةأصحابالسمعةالسٌئة -1
 .أنٌسعىبصفةجدٌةلكسبعٌشهمنعملشرٌف-2
 .اإلقامةفًالمكانالذيتحددهلهاإلدارةاألمنٌة،مالمتسمحلهباإلقامةفًالمكانالذيٌعٌنه -3
عدمتغٌٌرمحلإقامتهدونإخطاراإلدارةاألمنٌةمسبقاً،وأنٌقدمنفسهإلىاإلدارةالتابعلهامحلإقامتهالجدٌد،والٌغادرالبالد-4

 .إالبموافقتها
 .أنٌقدمنفسهإلىاإلدارةاألمنٌةالتابعلهامحلإقامته،مرةكلشهر،فًٌومٌحددلذلك،وٌتفقمعطبٌعةعمله -5
 .تمكٌناإلدارةاألمنٌةمنأخذعٌنةتحلٌلفًالوقتالذيتحدده،إذاكانمحبوساًفًقضاٌاالموادالمخدرة-6
".أنٌمكنالجهاتالمختصةبالرعاٌةوالتؤهٌلمنمساعدته،للتؤكدمنتؤهٌلهوتكٌفهمعالمجتمع -7
2
.543محمودنجٌبحسنً،مرجعسابق،ص.د- 
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مف  (71)كعميو فاف اإلفراج يتحكؿ مف إفراج شرطي إلى إفراج نيائي في ىذه الحالة، حيث نصت المادة     

يصبح اإلفراج تحت شرط نيائيان إذا لـ يمغ حتى التاريخ الذم كاف مقرران " قانكف المؤسسات العقابية عمى انو

النتياء مدة العقكبة المحكـك بيا، أك إذا مضت خمس سنكات مف تاريخ اإلفراج إذا كانت العقكبة المحكـك بيا 

ىي الحبس المؤبد يصبح اإلفراج تحت شرط نيائيان إذا لـ يمغ حتى التاريخ الذم كاف مقرران النتياء مدة العقكبة 

". المحكـك بيا، أك إذا مضت خمس سنكات مف تاريخ اإلفراج إذا كانت العقكبة المحكـك بيا ىي الحبس المؤبد

: تحت شرطإلغاء االفراج - 2

إذا لـ يمتـز المفرج عنو بالشركط كالكاجبات المفركضة عميو أك إذا ارتكب جريمة جناية أك جنحو عمديو     

عادة المفرج عنو إلى المؤسسة العقابية، ليقضي باقي العقكبة،  معاقب عمييا بالحبس، جاز إلغاء حالة اإلفراج كا 

مع مراعاة حكـ " مف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم حيف نصت عمى انو (70)كىذا ما أكدتو المادة 

مف قانكف اإلجراءات الجنائية المشار إليو، يجكز إلغاء اإلفراج تحت شرط إذا خالؼ المفرج عنو  (361) المادة

الشركط أك لـ يقـ بالكاجبات التي تحددىا الالئحة التنفيذية ليذا القانكف، أك ارتكب جناية أك جنحة عمديو معاقبان 

". عمييا بالحبس، كيعاد إلى المؤسسة ليستكفي المدة الباقية مف عقكبتو مف يـك اإلفراج عنو

: كعميو يمكف تقسيـ حاالت إلغاء االفراج تحت شرط إلى حالتيف    

 مف الالئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ المؤسسات العقابية  (28)كقد حددت المادة : مخالفة الشركط كالكاجبات

: القطرم، الكاجبات التي يجب عمى المفرج عنو االلتزاـ بيا كىي كالتالي

كىك شرط الـز لإلفراج عف المحكـك عميو : أف يحسف السير كالسمكؾ كيتجنب مرافقة أصحاب السمعة السيئة -أ

 .ككذلؾ شرط الستمرار اإلفراج

كيكفي السعي ىنا لمحصكؿ عمى عمؿ حتى كاف لـ : أف يسعى بصفة جدية لكسب عيشو مف عمؿ شريؼ- ب

يجد، مع األخذ في االعتبار أف التسكؿ كالمقامرة ال تعد عمالن لكسب العيش، حيث أف ىذيف العمميف غير 

 . مشركعاف

 .اإلقامة في المكاف الذم تحدده لو اإلدارة األمنية، ما لـ تسمح لو باإلقامة في المكاف الذم يعينو -ج

عدـ تغيير محؿ إقامتو دكف إخطار اإلدارة األمنية مسبقان، كأف يقدـ نفسو إلى اإلدارة التابع ليا محؿ إقامتو - د
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 .الجديد، كال يغادر البالد إال بمكافقتيا

أف يقدـ نفسو إلى اإلدارة األمنية التابع ليا محؿ إقامتو، مرة كؿ شير، في يـك يحدد لذلؾ، كيتفؽ مع  - ق

 .طبيعة عممو

 .تمكيف اإلدارة األمنية مف أخذ عينة تحميؿ في الكقت الذم تحدده، إذا كاف محبكسان في قضايا المكاد المخدرة- ك

. أف يمكف الجيات المختصة بالرعاية كالتأىيؿ مف مساعدتو، لمتأكد مف تأىيمو كتكيفو مع المجتمع - ز

 مف قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم، أف تككف  (70)كاشترطت المادة : ارتكاب جناية أك جنحة

 .1الجناية أك الجنحة عمدية كمعاقبان عمييا بالحبس، كالمرجع ىنا في تحديد ىذه الجرائـ النص العقابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
.667اشرفتوفٌقشمسالدٌن،مرجعسابق،ص- 
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 المبحث الرابع

  بدائل العقوبات السالبة لمحرية الحديثة في القوانين المقارنة

: تمهيد وتقسيم

شيدت السياسة الجنائية تطكران كبيران في اآلكنة األخيرة في كثير مف الدكؿ، كاستحدثت أنكاع جديدة مف     

العقكبات البديمة لمعقكبات السالبة لمحرية، كذلؾ بعد أف ثبت عدـ جدكل العقكبات السالبة لمحرية في إصالح 

كتقكيـ كثير مف المجرميف، بؿ عممت عكس الغاية التي أنشأت مف اجميا، فأصبحت ىذه المؤسسات العقابية 

. جامعات يتخرج منيا المجرمكف أكثر خطكرة كخبرة

كسكؼ نبيف في ىذا المبحث بعض البدائؿ الحديثة في التشريعات الجنائية المقارنة، كسيككف تقسيـ ىذا     

: المبحث عمى النحك التالي

الغرامة اليومية : المطمب األول

االختبار القضائي : المطمب الثاني

العقوبات البديمة المقيدة لمحرية : المطمب الثالث

المراقبة االلكترونية : المطمب الرابع 

 

 

 



 

62 
 

المطمب األول 

الغرامة اليومية 

استحدثت بعض التشريعات الحديثة نكع جديد مف الغرامات، كطكرت مفيـك الغرامة الجنائية كذىبت إلى     

كسكؼ نبيف في الفرع االكؿ ماىية . فاستحدثت نظاـ الغرامة اليكمية. محاكلة تسييؿ تنفيذ ىذه العقكبة المالية

الغرامة اليكمية، كفي الفرع الثاني سكؼ نبيف أحكاـ الغرامة اليكمية ، كنختـ ىذا المطمب بالفرع الثالث الذم 

. سكؼ نتناكؿ فيو تقييـ عقكبة الغرامة اليكمية

الفرع األول 

ماهية الغرامة اليومية 

 تمتاز الغرامة اليكمية بككنيا نظاـ قانكني ذك طابع خاص، كىك ما يتطمب منا بياف نشأتيا، ثـ تعريفيا كبياف    

. خصائصيا

: نشأة عقوبة الغرامة اليومية: أوال

ال شؾ أف عقكبة الغرامة تعتبر مف أقدـ العقكبات التي عرفتيا البشرية، اال أف نظاـ الغرامة اليكمية يعد     

 - Johan thyren- حديث النشأة، كقيؿ أف الفضؿ يعكد في ابتداع ىذا النظاـ إلى الفقيو السكيدم جكف تيراف 

ـ، ثـ تبعت 1916كىك أكؿ مف اقترح ىذا النكع مف العقكبات في مشركع قانكف العقكبات السكيدم الصادر عاـ 

 1ـ، ثـ الدانمارؾ كالبيرك كغيرىا مف الدكؿ1931ـ، ثـ السكيد عاـ 1921فنمندا السكيد فقررت ىذا النظاـ عاـ 

، ثـ أضيفت 1983 لسنة 10 اليكمية، إال حيف صدر القانكف رقـ الغرامةكلـ يعرؼ المشرع الفرنسي نظاـ     

، كلـ تعرؼ التشريعات العربية ىذا النكع مف الغرامات 2ىذه المادة مف جديد في قانكف العقكبات الفرنسي الجديد

. باستثناء بعض دكؿ المغرب العربي، مثؿ المممكة المغربية

 

                                                           
1
 154عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د.
2
.250بوسرىعبداللطٌف،مرجعسابق،ص:مشارإلٌهفً- 
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: تعريف عقوبة الغرامة اليومية: ثانياً 

إلزاـ المحكـك عميو بدفع غرامة تحدد المحكمة قيمتيا اليكمية عف عدد محدد مف " عيرفت الغرامة اليكمية بأنيا    

قياـ القاضي بالحكـ عمى المجني عميو بمبمغ معيف يدفعو " ، كما عرفت عمى أنيا1"األياـ تحدده المحكمة أيضان 

يكميا لمدة معينة كيقـك الجاني بسداد الغرامة اليكمية مضركبة في عدد أياـ الغرامة المحكـك بيا في نياية المدة 

العقكبة المالية أك الغرامة التي يراعي " ، كاقترح بعض الفقو باف تعرؼ الغرامة اليكمية عمى انيا"المحددة لمغرامة

القاضي في الحكـ بيا ظركؼ المحكـك عميو االقتصادية مف خالؿ تقدير مقدارىا عمى أساس جسامة الجريمة 

كظركؼ المحكـك عميو باف يسددىا لمخزانة العامة عمى مدار عدد محدد مف األياـ كيتـ سدادىا في نياية المدة 

. 2"المحكـك بيا

كمف خالؿ التعاريؼ السابقة يتبيف لنا أف عقكبة الغرامة اليكمية، تختمؼ عف الغرامة التقميدية، حيث أف     

الغرامة التقميدية يجب دفعيا إلى الخزينة العامة حاؿ صيركرة حكـ اإلدانة نافذان، أما عقكبة الغرامة اليكمية 

فيفرضيا القاضي خالؿ أياـ معدكدة كمعينة  خذان في االعتبار ظركؼ المجني عميو المالية كجسامة الجـر 

. المرتكب

: كما يمكننا أف نستشؼ بعض سمات عقكبة الغرامة اليكمية التي تتميز بيا كنكردىا عمى النحك التالي    

. تدفع الغرامة اليكمية لمخزانة العامة- 1

. عقكبة الغرامة اليكمية، عقكبة جنائية تكقع بدالن مف العقكبة السالبة لمحرية- 2

. يحدد القاضي الغرامة اليكمية بناءن عمى ظركؼ المحكـك عميو كظركؼ الجريمة- 3

. تدفع الغرامة اليكمية في نياية عدد أياـ الغرامة المحكـك بيا- 4

: الطبيعة القانونية لعقوبة الغرامة اليومية وتميزها عن األنظمة المشابهة: ثالثاً 

الطبيعية القانكنية لعقكبة الغرامة اليكمية - 1

                                                           
1
117،ص562013باسمشهاب،عقوبةالعملللنفعالعامفًالتشرٌعالجزائري،مجلةالشرٌعةوالقانون،جامعةاالمارات،ع.د- 

.ومابعددها
2
.35،ص2015رامًمتولًالقاضً،عقوبةالغرامةالٌومٌةدراسةمقارنة،دارالنهضةالعربٌة،القاهرة.د- 
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 أف الطبيعة القانكنية لعقكبة الغرامة اليكمية في التشريعات الجنائية المقارنة، تتخذ صكران كثيرة، فاف نكع     

عقكبة الغرامة اليكمية بيف العقكبات الجنائية، يتغير مف تشريع إلى أخر فقد تككف عقكبة أصمية لمجرائـ البسيطة 

كما قد تككف عقكبة الغرامة اليكمية عقكبة بديمة عف عقكبة . كالمتكسطة، كىذا ما اخذ بو المشرعاف األلماني

الحبس، كىذا ىك الغالب في التشريعات، حيث تذىب كثير مف التشريعات إلى إعطاء القاضي الجنائي صالحية 

الستبداؿ العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة بعقكبة الغرامة اليكمية، كىذا ما ذىب إليو المشرع الفرنسي 

كاالسباني، بؿ أف المشرع الفرنسي جعؿ عقكبة الغرامة اليكمية تكميمية لبعض الجرائـ كما ىك الحاؿ مع جريمة 

. 1القيادة تحت تأثير المسكرات

تمييز عقكبة الغرامة اليكمية عف األنظمة المشابية - 2

: تمييز نظاـ الغرامة اليكمية عف الغرامة التقميدية- أ

تتفؽ الغرامة اليكمية مع الغرامة التقميدية في طبيعتيا القانكنية حيث أف كمييما عقكبة مالية، كما الغرامة     

أما مف ناحية االختالؼ فاف الغرامة اليكمية تختمؼ عف الغرامة التقميدية في . اليكمية إال تطكر لمغرامة التقميدية

:  عدة اكجو نذكر منيا اآلتي

 جوهر الغرامة التقميدية واليومية: 

تقـك الغرامة التقميدية عمى أساس جسامة الجريمة كاإلثـ الذم ارتكبو الجاني، فيككف دكر القاضي ىك تقدير     

أم أف . 2بناءن ظركؼ الجريمة كالمسؤكلية الجنائية لمجاني، كذلؾ في حدكد قررىا المشرع- التقميدية- الغرامة 

. القاضي يحدد الغرامة ىنا دكف النظر إلى الظركؼ االقتصادية ككيفية سداده ليا

كمف خالؿ التعريفات السابؽ ذكرىا عف الغرامة اليكمية يتبيف لنا أنيا تمتاز عف الغرامة التقمدية في ككنيا     

كبمعنى أخر فاف . تكقع مف القاضي بناءن عمى تقديره لظركؼ المحكـك عميو االقتصادية ك جسامة الجريمة

. الغرامة اليكمية قبؿ أف يحكـ بيا القاضي، ال بد لو مف النظر في ظركؼ الجاني

كما أف عقكبة الغرامة التقميدية ال تمر بعده مراحؿ كتقتصر عمى مرحمة تقدير الغرامة كالنطؽ بيا، بينما تمر     

 .عقكبة الغرامة اليكمية بمرحمتيف سكؼ نتطرؽ ليما بشيءو مف التفصيؿ في الفرع الثاني مف ىذا المبحث

                                                           
1
.55رامًمتولًالقاضً،مرجعسابق،ص.د:مشارإلٌهفً- 

2
.744محمودنجٌبحسنً،مرجعسابق،ص- 
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 ميعاد استحقاق الغرامة التقميدية واليومية: 

، كىذا ما قرره المشرع القطرم في المادة 1تصبح الغرامة التقميدية مستحقو حاؿ صدكر الحكـ كالنطؽ بيا    

 كاجبة كالمصاريؼ تككف بالغرامة الصادرة األحكاـ "مف قانكف اإلجراءات الجنائية التي نصت عمى أف (326)

". استئنافيا حصكؿ كلك مع ، فكران  التنفيذ

بينما تصبح عقكبة الغرامة اليكمية مستحقة في  خر أياـ الغرامة، كىذا ما قرره المشرع الفرنسي في المادة     

في حالة اإلدانة بعقكبة الغرامة اليكمية، تستحؽ القيمة " مف قانكف العقكبات، حيث نص عمى (131-25)

..." اإلجمالية عند انتياء مدة عدد أياـ الغرامة المحكـك بيا

: تمييز نظاـ تقسيط الغرامة التقميدية عف نظاـ الغرامة اليكمية- ب

لقد عرفت التشريعات الجنائية نظاـ تقسيط العقكبة لتيسير سداد الغرامات، كىك أف يمنح المحكـك عميو أجالن     

لسداد الغرامة تقسيطان، كقد أعطى المشرع القطرم لمنيابة العامة سمطة تأجيؿ أك تقسيط الغرامة إذا طمب المحكـك 

.  مف قانكف اإلجراءات الجنائية القطرم2(370)عميو ذلؾ، كىذا ما نصت عميو المادة 

كنظاـ تقسيط الغرامة كاف كاف يشابيو نظاـ الغرامة اليكمية، إال أف األخيرة تمتاز بأنو يسبؽ مرحمة النطؽ بيا     

. تقدير مف القاضي لظركؼ االقتصادية لممحكـك عميو، كىذا ما ال يحدث في تطبيؽ عقكبة الغرامة التقميدية

عالكة عمى ماسبؽ فاف الغرامة اليكمية يجكز تقسيطيا حسب المشرع الفرنسي إذا كجدت دكاعي جدية مف     

" مف قانكف العقكبات الفرنسي عمى أف (28-132)، كىذا ما قررتو المادة 3ظركؼ عائمية أك اجتماعيو أك طبية

لممحكمة التي أصدرت الحكـ أف تقرر أف يتـ تنفيذ عقكبة الغرامة اليكمية بالتقسيط إذا دعت ذلؾ مبررات جدية 

" ذات طابع عائمي أك ميني أك اجتماعي

كما بيناىا سابقان - كتجدر اإلشارة أخيران إلى أف عقكبة الغرامة اليكمية، ليا نفس خصائص الغرامة التقميدية    

مف حيث مبدأ الشرعية، كالشخصية، كالقضائية، كالمساكاة - في مف المبحث الثالث

                                                           
1
.476احمدعوضبالل،مرجعسابق،ص- 

2
 على بناء ، االقتضاء عند علٌه المحكوم تمنح أن العامة للنٌابة"منقانوناإلجراءاتالجنائٌةالقطريعلىأن(370)نصتالمادة- 

...".أقساط على بدفعها له تؤذن أن أو ، للدولة المستحقة المبالغ لدفع أجالً ، طلبه
3
.118باسمشهاب،مرجعسابق،ص.د:مشارإلٌهفً- 
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الفرع الثاني 

 أحكام الغرامة اليومية وأساليب تنفيذها

أف لمغرامة اليكمية أحكاـ خاصة سكؼ نبينيا مف خالؿ تبيف مراحؿ تقديرىا كأساليب تنفيذىا، ثـ الحديث عف     

. مدل جكاز الجمع بيف عقكبة الغرامة اليكمية كعقكبتي الغرامة التقميدية كالحبس

: مراحل تقدير عقوبة الغرامة اليومية وأساليب تنفيذها: أوال

: مراحؿ تقدير عقكبة الغرامة اليكمية- 1

: مرحمة النطؽ بالحكـ- أ

تعمؿ المحكمة في ىذه المرحمة كبناءن عمى اإلثـ الجنائي المرتكب، كجسامة الجريمة عمى تحديد أياـ الغرامة،     

كفي ىذه المرحمة ال تغفؿ المحكمة . دكف األخذ في االعتبار في ىذه المرحمة الظركؼ االقتصادية لممحكـك عميو

 1المبادئ العامة المنظمة لتناسب العقكبة

: مرحمة تقدير كحساب الغرامة اليكمية كميعاد سدادىا- ب

كفي ىذه المرحمة تحدد المحكمة قيمة كؿ يـك غرامة، مع كجكب ككف ىذا المقدار يناسب ظركؼ المحكـك     

. 2عميو االقتصادية، كيحسب مبمغ الغرامة كاجبو السداد المحكـك بيا بضرب عدد أياـ الغرامة في قيمتيا

كفي ىذه المرحمة التي تقدر فييا الغرامة عمى أساس ظركؼ المحكـك عميو االقتصادية، كأسس تقدير     

الظركؼ االقتصادية لممحكـك عميو يختمؼ مف تشريع إلى  خر، فذىبت فرنسا مثال إلى األخذ بقيمة عمؿ يـك 

. 3كاحد لممحكـك عميو، بينما في البرازيؿ ينظر إلى الظركؼ االقتصادية مف خالؿ رأس ماؿ المحكـك عميو

كالغرامة اليكمية كغيرىا مف العقكبات تصبح كاجبة النفاذ، بصيركرة الحكـ باتان، اال بعض التشريعات اعطت     

لممحكمة " مف قانكف العقكبات عمى أف (28-132)بعض التسييالت مثؿ المشرع الفرنسي الذم نص في المادة 
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.61رامًمتولًالقاضً،مرجعسابق،ص.د- 
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التي أصدرت الحكـ أف تقرر أف يتـ تنفيذ عقكبة الغرامة اليكمية بالتقسيط إذا دعت ذلؾ مبررات جدية ذات طابع 

" عائمي أك ميني أك اجتماعي

: الجمع بين عقوبة الغرامة اليومية والغرامة التقميدية أو الحبس: ثانياً 

قررت بعض التشريعات المقارنة عدـ جكاز الجمع بيف الغرامة اليكمية كالغرامة التقميدية، كمف ىذه التشريعات     

ال يجكز النطؽ بعقكبة الغرامة اليكمية مع عقكبة الغرامة " عمى انو (9-131)التشريع الفرنسي،  فنصت المادة 

". العادية في حكـ كاحد

 أما بخصكص الفقو فقد ذىب فريؽ مف الفقياء إلى عدـ جكاز الجمع بيف عقكبة الغرامة اليكمية كعقكبة    

الغرامة التقميدية، كذلؾ الف عقكبة الغرامة اليكمية يقتصر تطبيقيا عمى الجنح التي يعاقب عمييا المشرع بالحبس 

عندما " مف قانكف العقكبات الفرنسي التي تنص عمى أنو (5-131)مستنديف في ذلؾ إلى نص المادة . 1فقط

...". تككف الجنحة معاقب عمييا بالحبس يجكز لمقاضي الحكـ بعقكبة الغرامة اليكمية

كذىب فريؽ أخر إلى القكؿ بجكاز الجمع بيف الغرامة التقميدية كاليكمية، معمميف ذلؾ أف المشرع انما اراد     

. 2اعتبار عقكبة الغرامة اليكمية، عقكبة بديمة لمحبس كالغرامة أيضان 

كنعتقد أف الرأم األكؿ ىك األصكب، حيث أف النص الذم استند عميو الفريؽ األكؿ كاضح كصريح في     

. اعتبار عقكبة الغرامة اليكمية بديؿ يطبؽ بدال مف الحبس فقط

أما بخصكص الجمع بيف عقكبة الغرامة اليكمية كالحبس، فاف عقكبة الغرامة اليكمية كاف كانت بديمة عف     

عقكبة الحبس، إال أنو يجكز الجمع بيف ىاتيف العقكبتيف في بعض الحاالت، مثؿ في حالة الحكـ بالحبس مع 

كقؼ التنفيذ أك إذا كاف تنفيذ عقكبة الحبس غير ممكف، كذلؾ بسبب تطبيؽ قاعدة الخصـ مف مدة الحبس 

 3االحتياطي، فتعتبر الغرامة اليكمية ىنا عقكبة تكميمو
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.119باسمشهاب،مرجعسابق،ص.د 
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الفرع الثالث 

 تقييم عقوبة الغرامة اليومية

أف عقكبة الغرامة اليكمية شأنيا شأف كؿ العقكبات الجناية في ككنيا محؿ خالؼ بيف الفقياء، فمنيـ مف كاف     

. مؤيدان ليا كمنيـ مف ىك معارض، كسنبيف  راء كال الجانبيف عمى النحك التالي

: المعارضون لعقوبة الغرامة اليومية: اوال

: يكجيو أنصار ىذا المذىب عدة انتقادات لمغرامة اليكمية، كمف ىذه االنتقادات    

يرل المعارضكف لعقكبة الغرامة اليكمية انيا ال تحقؽ الردع، : أف الغرامة اليكمية ال تحقؽ أغراض العقكبة- أ

فيي عقكبة ال تردع األغنياء الذيف يستطيعكف دفعيا بسيكلة، بعكس العقكبة السالبة لمحرية التي تحقؽ الردع 

. 1الكافي ليـ، كما أف عقكبة الغرامة اليكمية صعبة التنفيذ عمى الفقراء

فعقكبة الغرامة اليكمية مف كجيو : أف الغرامة اليكمية ذات طابع عممي بحت كال تتكفر فييا المركنة الالزمة- ب

نظر ىؤالء تحمؿ الطابع العممي كتفقد المركنة، كانو مف الممكف في حاؿ التقدير غير الدقيؽ لما يدفعو المحكـك 

. 2عميو يكميان قد يؤدم إلى الظمـ

كيرل القائمكف بيذا القكؿ باف عقكبة الغرامة اليكمية تحتاج : أف الغرامة اليكمية تحتاج إلى إجراءات معقدة- ج

كقتان طكيالن، حيث أف القاضي يقـك بعمميات كثيرة كيستغرؽ كثيران مف الكقت، مما ييدر كقت المحكمة فتضطر 

إلى تجنب ىذا اليدر مف خالؿ االعتماد عمى ما  يدلي بو المحكـك عميو مف معمكمات لشرطة، كىذا ما قد 

. 3يتسبب بكقكع بعض األخطاء
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: المؤيدون لتطبيق عقوبة الغرامة اليومية: ثانياً 

يحتج أنصار تطبيؽ عقكبة الغرامة اليكمية، بأنيا تؤدم إلى : تتفادل عقكبة الغرامة اليكمية مساؤل الحبس- أ

تفادم مساؤل العقكبة السالبة لمحرية، حيث أف عقكبة الغرامة اليكمية تقي المحكـك عميو مخالطة المجرميف 

. 1المحترفيف كال تبعد المحكـك عميو عف ذكيو

فيرل أنصار ىذا االتجاه، أف عقكبة الغرامة اليكمية عقكبة : تحقيؽ عقكبة الغرامة اليكمية لتفريد القضائي- ب

مرنو، فتطبؽ كفقان لظركؼ المحكـك عميو االجتماعية كاالقتصادية مع سيكلة إمكانية الرجكع عنيا إذا تبيف أف 

. 2ىناؾ خطأ في تكقيعيا

فيرل أنصار ىذا المذىب أف عقكبة الغرامة اليكمية، تستفيد منيا : أف عقكبة الغرامة اليكمية عقكبة اقتصادية- ج

الدكلة حيث تعتبر دخالن لمخزينة العامة، يمكف االستفادة منو في بناء كتطكير مرافؽ العدالة، كالمؤسسات 

 3العقابية

المطمب الثاني 

االختبار القضائي 

دأبت التشريعات الجنائية الحديثة عمى إيجاد طرؽ ككسائؿ جديدة لمكافحة الظكاىر اإلجرامية، خاصةن بعد أف     

تبينت سمبيات العقكبة السالبة لمحرية، فذىبت كثير مف التشريعات الحديثة إلى إعطاء المجـر فرصة لييتدم 

كيندمج في المجتمع، كمف ىنا ظيرت فكرة االختبار القضائي الذم يسعى إلى إصالح المجـر مف خالؿ ما 

كعميو سكؼ تقسـ ىذا الطمب إلى ثالثة أفرع، كسكؼ نبيف في الفرع . يستفيده ىذا المجـر مف إرشادات كرقابة

األكؿ مفيـك االختبار القضائي، ثـ في الفرع الثاني نتحدث عف صكر االختبار القضائي، كنختـ ىذا المطمب 

. بالفرع الثالث الي نبيف فيو مدة االختبار القضائي
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الفرع األول 

مفهوم االختبار القضائي 

إف االختبار القضائي مف ابرز النظـ المعمكؿ بيا في بعض التشريعات الجنائية، حيث يطبؽ ىذا النظاـ     

خارج المؤسسة العقابية حيث يستيدؼ ىذا النظاـ فئة معينة مف المحكـك عمييـ في الجرائـ البسيطة كالذيف يككف 

. لدييـ قابمية لإلصالح

عالكة عمى أف المطبؽ . كما أف ىذا النظاـ يجنب المحكـك عمييـ اآلثار السمبية لمعقكبات السالبة لمحرية    

 التزامات يجب أف قعميو نظاـ االختبار القضائي يخضع  إلرشادات تساعده في تقكيـ سمككو كيمقى عمى عاتؽ

. يفي بيا

نظاـ عقابي قكامة معاممة " عرؼ الفقياء االختبار القضائي عدة تعريفات، فعيرؼ االختبار القضائي بأنو    

 التأىيؿ أساسان كتفترض تقييد الحرية عف طريؽ فرض االلتزامات كالخضكع إلشراؼ شخص، فاف ثبت تستيدؼ

. 1"فشمو استبدؿ بيا سمب الحرية 

أسمكب عقابي لفئة منتقاة لمرتكبي الجرائـ " كذىب جانب أخر مف الفقو إلى تعريؼ االختبار القضائي بأنو    

يستيدؼ تجنيبيـ دخكؿ السجف كيضمف إعادة تأىيميـ اجتماعيان عف طريؽ مساعدتيـ ايجابيان، كيفرض عمييـ 

. 2"بعض االلتزامات المقيدة لمحرية، التي يؤدم اإلخالؿ بيا إلى تكقيع عقكبة سالبة لمحرية عمييـ

كنالحظ أف التعريفات السابقة كاف اختمفت بعض مفرداتيا، إال أف مفيكميا العاـ كاحد، ك عناصرىا متشابيو     

: كيمكف أف نجمؿ ىذه العناصر عمى النحك التالي

. نظاـ االختبار القضائي نظاـ انتقائي يستفيد منو بعض المتيميف- 1

. 3االختبار القضائي نظاـ يتكافر فيو اإلشراؼ كالتكجيو- 2

. نظاـ االختبار القضائي يعمؽ تنفيذ العقكبة تعميقان مشركطان - 3
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. 1نظاـ االختبار القضائي ىك معاممة عقابية تحت رقابة قضائية لمدة معينة- 4

كخالصة األمر أف االختبار القضائي ما ىك اال تدبير عالجي مف تدابير الدفع االجتماعي، ييدؼ إلى عالج 

. الفئة القابمة لإلصالح كالتقكيـ مف المجرميف

الفرع الثاني 

 صور االختبار القضائي

تختمؼ صكر االختبار القضائي باختالؼ مراحؿ الدعكل، حيث يختمؼ االختبار القضائي ما قبؿ صدكر     

. حكـ اإلدانة عف االختبار القضائي في ما بعد صدكر حكـ اإلدانة، كنبيف ىاتاف الصكرتاف عمى التكالي ىنا

االختبار القضائي في مرحمة ما قبل صدور حكم اإلدانة : اوال

ذىبت بعض التشريعات إلى كضع المحكـك عميو تحت االختبار القضائي قبؿ صدكر الحكـ باإلدانة ،     

. 2كيثبت ىنا االختبار القضائي سكاءن أديف المتيـ أـ ال، كمف ىذه التشريعات التشريع االنجميزم

تيدؼ ىذه الصكرة مف صكر االختبار القضائي إلى تعزيز اإلرادة لدل المتيـ إلعادة تأىيؿ نفسو، كذلؾ مف     

خالؿ حفظ اعتباره بعدـ إعالف إدانتو عمى الرغـ مف تثبت المحكمة منيا، مما يساعد في اندماجو سريعان في 

. 3المجتمع

االختبار القضائي في مرحمة ما بعد صدور حكم اإلدانة  : ثانياً 

فينطؽ القاضي بإدانة المحكـك عميو . تختمؼ ىذه الصكرة عف سابقتيا، ككنيا تطبؽ في مرحمة المحاكمة    

كبعقكبة سالبة لمحرية، ثـ يقرر كقؼ تنفيذ العقكبة ككضع المحكـك عميو تحت االختبار القضائي مع إخضاع 

المحكـك عميو اللتزامات، فإف تجاكز المحكـك عميو مدة االختبار أصبح كأنو نفذ العقكبة كاعتبر حكـ اإلدانة كأف 

                                                           
1
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أما إذا فشؿ المحكـك عميو كلـ ينجح ؼ فترة االختبار القضائي نفذت العقكبة المكقكفة، كبمعنى أخر ، 1لـ يكف

. 2فاف االختبار القضائي في ىذه الصكرة يككف بديالن لمعقكبة المحكـك بكقؼ تنفيذىا

كيجب عدـ الخمط بيف نظاـ كقؼ التنفيذ كنظاـ االختبار القضائي، حيث أف األكؿ انتقد لككنو ذك طبيعة     

سمبية، حيث يترؾ المحكـك عميو دكف اشراؼ كيقتصر عمى تحذيره باف ال يخالؼ القانكف، أما االختبار القضائي 

كما أف نظاـ كقؼ تنفيذ ، فيك ذك طبيعة ايجابية حيث يخضع المحكـك عميو لبعض االلتزامات التي تقرر عميو

. العقكبة بعد النطؽ بالعقكبة، بينما االختبار القضائي يجكز قبؿ كبعد النطؽ بالعقكبة

 حيث نصت 1994لسنة  (1)كقد اخذ المشرع القطرم بنظاـ االختبار القضائي في قانكف األحداث رقـ     

 عميو الحكـ يجكز فال جنحة أك جناية سنة عشرة أربع يتجاكز لـ الذم الحدث ارتكب إذا" عمى أف (8)المادة 

 التدابير بأحد عميو كيحكـ ، المحؿ إغالؽ أك المصادرة عدا فيما. الجرائـ لتمؾ المقررة التدابير أك بالعقكبات

 : اآلتية

". االختبار القضائي.  ىػ

كلـ يرد االختبار القضائي في التشريع القطرم سكل في قانكف األحداث، كىذا ما ذىب إليو المشرع اإلماراتي     

في الحاالت التي يجكز الحكـ "  التي نصت عمى1976لسنة  (9)مف قانكف األحداث رقـ  (18)أيضا في المادة 

فييا عمى الحدث بعقكبة الحبس يجكز لمقاضي أف يأمر بكقؼ النطؽ بحكـ اإلدانة مدة ال تقؿ عف سنو كال تزيد 

، كالمشرع المصرم في المادة "عف ثالث سنكات مع كضع الحدث تحت اإلشراؼ كالقيكد التي يقتضييا قضائيان 

"  حيث نصت عمى أف2008لسنة  (126) المعدؿ بالقانكف رقـ 1996لسنة  (12)مف قانكف الطفؿ رقـ  (101)

بأحػد التدابير – يحكـ عمى الطفؿ الذم لـ تجاكز سنو خمػس عشػرة سػنة ميالديػة كاممػة ، إذا ارتكػب جريمػة 

". االختبار القضائي... : اآلتية

كاعتقد انو كاف حريان بالمشرعيف القطرم كاإلماراتي كالمصرم األخذ بنظاـ االختبار القضائي ليشمؿ البالغيف     

. مف مرتكبي الجرائـ البسيطة كقميمي الخطكرة اإلجرامية، كليس حصر ىذا النظاـ عمى األحداث فقط
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الفرع الثالث 

مدة االختبار القضائي 

ال بد أف يقترف االختبار القضائي بمدة معينة، يمكف مف خالليا تقييـ أداء المحكـك عميو كمعرفة ما إذا كاف     

غير أف ىذه المدة غير مفتكحة كمحددة، كتختمؼ مف تشريع إلى  خر، كيحدد القاضي . 1قد تقـك سمككو أـ ال

. المختص ىذه المدة كفقان لتقديره

فذىب المشرع اليكلندم إلى تحديد مدة االختبار القضائي مف سنتيف إلى ثالث، بينما ذىب المشرع الفرنسي     

. 2إلى جعؿ الحد األدنى لمدة االختبار القضائي ثالث سنكات كالحد األقصى خمس سنكات

بينما نجد أف المشرع . كلـ يحدد المشرع القطرم في قانكف األحداث، حداى أعمى كأدنى لمدة االختبار القضائي    

 مدة االختبار القضائي باف ال تجاكز ثالث سنكات كلـ يضع 3(106)المصرم في قانكف الطفؿ حدد في المادة 

أما المشرع اإلماراتي حددىا بحد أدنى ال يقؿ عف سنة كحد أعمى ال يتجاكز ثالث سنكات، . حد ادنى ليذه المدة

في الحاالت " مف قانكف األحداث الجانحيف كالمشرديف اإلماراتي حيث نصت عمى انو (18)كىذا ما قررتو المادة 

التي يجكز الحكـ فييا عمى الحدث بعقكبة الحبس يجكز لمقاضي أف يأمر بكقؼ النطؽ بحكـ اإلدانة مدة ال تقؿ 

 ..".عف سنة كال تزيد عمى ثالث سنكات

المطمب الثالث 

 العقوبات البديمة المقيدة لمحرية

إف العقكبات البديمة المقيد لمحرية ىك أف يمحؽ المحكـك عميو ببدائؿ عف العقكبة السالبة لمحرية خارج     

السجف، أك داخمة بشكؿ جزئي، بحيث يمـز المحكـك عميو بالقياـ بأعماؿ مسائية أك صباحية، بدالن مف تطبيؽ 

العقكبة السالبة لمحرية، كعميو فاف المحكـك عميو يقضي حياتو بشكؿ كمي أك عمى األقؿ جزئي بعيدان عف السجف، 

. مما يضمف تحسف تقكيـ سمككو إثناء مدة تطبيقو ليذا البديؿ

                                                           
1
.271عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق.د- 

2
.110لٌراتنًفاطمةالزهراء،مرجعسابق،ص- 

3
كوناالختبارالقضائًبوضعالطفلفًبٌئتهالطبٌعٌةتحتالتوجٌهي"منقانونالطفلالمصريعلىأن(106)نصتالمادة- 

..".واإلشرافومعمراعاةالواجباتالتًتحددهاالمحكمة،والٌجوزأنتزٌدمدةاالختبارالقضـائًعلـًثـالثسـنوات



 

74 
 

كفي ىذا المطمب سكؼ نتناكؿ في الفرع األكؿ نظاـ الحبس المتقطع كالحبس نياية األسبكع، ثـ في الفرع     

الثاني سكؼ نتطرؽ إلى نظامي الحبس المنزؿ كالحجز الدكرم، ثـ في الفرع األخير مف ىذا المطمب سكؼ 

. نتناكؿ نظاـ شبة الحرية ك مركز المراكدة النيارية

الفرع األول 

 الحبس المتقطع والحبس نهاية األسبوع

: الحبس المتقطع: اوال

 لمكاجية المحكـك عمييـ في الجرائـ التي ال تتجاكز عقكبتيا مده ثالثة 1948نشأ ىذا النظاـ في بريطنيا عاـ     

ك نظاـ الحبس المتقطع ىك أف ينفذ المحكـك عميو العقكبة خالؿ أياـ معينة يحددىا القاضي بناءن عمى .  أشير

طمب المحكـك عميو الذم تتكافر فيو شركط كظركؼ معينة تستدعي ذلؾ، كقد اخذ المشرع الفرنسي بيذا النظاـ 

 ألسباب لممحكمةفيما يتعمؽ بالجنح يجكز " عمى أف  (27-132) ، حيث نصت المادة 1في قانكف العقكبات

طبية، عائمية، مينية، اجتماعية أف تقرر أف ينفذ الحبس الصادر لمدة سنتيف، أك إذا كاف الشخص في حالة عكد 

جنائي تساكم أك اقؿ مف سنة عمى األكثر خالؿ فترة ال تتعدل أربع سنكات عمى اجزاء ال تقؿ كؿ منيا عف 

" يكميف

كذىبت بعض اآلراء إلى القكؿ بتطبيؽ ىذا النظاـ عمى بعض المساجيف المذيف يعانكف مف بعض المشاكؿ     

الصحية أك الظركؼ العائمية كاف يطبؽ ىذا النظاـ كذلؾ عمى المذيف سبؽ كاف طبؽ عمييـ اإلفراج تحت شرط 

. 2كفشؿ معيـ كالغي مف الجيات المختصة

: الحبس نهاية األسبوع: ثانياً 

ظير ىذا النكع مف البدائؿ في النظاـ البمجيكي كعرؼ بأنو نظاـ يقتصر عمى حبس المحكـك عميو داخؿ     

المؤسسة العقابية في عطمة نياية األسبكع، أم أف ىذه العقكبة تنفذ مجزأة خالؿ عدد معيف مف األسابيع ينفذ فييا 
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المحكـك عميو يكماف مف أياـ العقكبة المقضي بيا حتى ينفذ كؿ المدة، مع االلتفات إلى أف المحكـك عميو يحتجز 

. 1في بعض أياـ اإلجازات كالعطالت

باإلضافة إلى ماسبؽ فاف نظاـ الحبس نياية األسبكع، ال يفرض فرضان عمى المحكـك عميو بؿ البد مف أف     

ينفذ بناءن عمى طمب يتقدـ بو المحكـك عميو لالستفادة مف ىذا النظاـ، حيث أف نظاـ الحبس نياية األسبكع ليس 

ىك الكسيمة العادية لتنفيذ األحكاـ، كىذا النظاـ قد ال يناسب بعض طكائؼ المجرميف المحكـك عمييـ بعقكبة 

سالبة لمحرية، فعال سبيؿ المثاؿ لك حكـ عمى شخص بحبس مدة ثالثة أشير فيذا يعني أف المحكـك عميو سكؼ 

 مرة لتنفيذ ىذه العقكبة البديمة، أم أف المحكـك عميو سكؼ يتردد عمى المؤسسة 45يتكجو إلى المؤسسة العقابية 

العقابية لمدة سنة، كىذا ما قد ال يناسب بعض المحكـك عمييـ، لذلؾ كاف ىذا البديؿ ال ينفذ إال بناءن عمى طمب 

. 2المحكـك عميو

كمف خالؿ استعراض نظامي الحبس المتقطع كالحبس نياية األسبكع، نعتقد أف نظاـ الحبس نياية األسبكع     

أفضؿ مف نظاـ الحبس المتقطع حيث أف األكؿ يحافظ عمى نظاـ الحياة الطبيعية لممحكـك عميو، فيستطيع 

. ممارسة عممة كاستكماؿ دراستو بعكس النظاـ الثاني، الذم قد يعرقؿ نظاـ حياة اإلنساف فيتسبب بفقده لعممة

الفرع الثاني 

مركز المراودة النهارية 

عرفت بريطانيا ىذا النكع مف البدائؿ كالذم ييدؼ لمنع المحكـك عميو مف استغالؿ كقت فراغو بالشكؿ الذم     

يريد، حيث يمتـز المحكـك عميو بالذىاب إلى احد المراكز لفترة معينة كساعات محددة مف كقت فراغو بحيث ال 

كتعطي ىذه المراكز . تتعارض ىذه األكقات مع كقت عممة، كما يجب أف ال تتجاكز مدة ىذا البديؿ سنة كاحدة

المحكـك عميو بعض الدكرات التي تطكره مينينان، كتتضمف ممارسة الرياضة كاألعماؿ الفنية كمحاضرات تساعد 

                                                           
1
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المحكـك عميو في االندماج في المجتمع، مما يساعد المحكـك عميو بتجنب المشاكؿ التي تنتج عف عدـ تكيفو مع 

. 1المجتمع

شراؼ مف مختصيف، كذلؾ لمحفاظ عمى تطبيؽ ىذا      كنظاـ مركز المراكدة النيارية يستمـز كجكد مراقبة كا 

النظاـ بدقة كلتحقيؽ اإلصالح كالتقكيـ، كما أف القائميف عمى تنفيذ ىذا النظاـ يجب أف تككف ليـ صالحية 

معاقبة المحكـك عميو المخالؼ، كذلؾ بتكميفو بالقياـ بإعماؿ قاسية نكعان ما أك زيادة الساعات، كأحالو المحكـك 

كىذا البديؿ اثبت نجاعتو كفاعميتو في . عميو المرتكب لممخالفة إلى المحكمة المختصة إذا اقتضت الحاجة

. 2بريطانيا كدكؿ أخرل

الفرع الثالث 

نظام شبة الحرية 

 كيعني ىذا النظاـ خركج المحكـك عميو مف محبسو 3عيرؼ نظاـ شبة الحرية بعد الحرب العالمية الثانية    

لساعات معينة لمقياـ بعمؿ معيف أك العالج أك التدريب أك المشاركة في الحياة األسرية مع احتساب ىذه المدة 

ضمف مدة حبسو، كلمقاضي سمطة تقديرية في الرفض أك المكافقة عمى منح المحكـك عميو ىذا اإلجراءات، كذلؾ 

كفقان إلى الثقة في المحكـك عميو كالتطكر الحاصؿ في شخصيتو كما يحدد القاضي حاؿ مكافقتو عمى تمتع 

كعند تطبيؽ نظاـ شبة الحرية فاف المحكـك عميو ال . المحكـك عميو ىذا اإلجراء كقت الخركج كالمدة ككقت العكدة

فعرفت " الحرية النصفية" كقد عرؼ المشرع الجزائرم نظاـ شبة الحرية تحت مسمى. 4يخضع لرقابة مدة خركجو

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف 2005 لسنة 05-04مف قانكف رقـ  (104)المادة   بشأف تنظيـ السجكف كا 

يقصد بنظاـ الحرية النصفية  كضع المحكـك عميو خارج المؤسسة العقابية خالؿ " نظاـ الحرية النصفية بأنو 

". النيار منفردان كدكف حراسة أك رقابة اإلدارة ليعكد إلييا مساء كؿ يـك

                                                           
1
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كمف مزايا نظاـ شبة الحرية أف يتمكف المحكـك عميو مف استكماؿ دراستو أك تأدية عممة، كما أف المحكـك     

 بااللتزاـ بسمكؾ معيف خارج 1عميو الخاضع لنظاـ شبة الحرية يمتـز بعدة التزامات منيا التكقيع عمى تعيد كتابي

كما أف الخاضع . 2المؤسسة كالحضكر لمكاف العمؿ أك الدراسة كالرجكع إلى المؤسسة العقابية في كؿ مساء

 . 3لنظاـ شبة الحرية قد يمكف مف حمؿ مبالغ مالية كذلؾ لتأدية بعض المصاريؼ مثؿ مصاريؼ النقؿ

أف تمتع المحكـك عميو بنظاـ شبة الحرية يكجب عميو احتراـ االلتزامات المقررة عميو، كفي حاؿ اخؿ المحكـك     

عميو باحد ىذه االلتزامات فاف ذلؾ يؤدم إلى إلغاء أك كقؼ ىذا النظاـ كيعاد المحكـك عميو إلى المؤسسة 

. 4العقابية

المطمب الرابع 

 المراقبة االلكترونية

إف المراقبة االلكتركنية تعد احد احدث بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، كالتي يمكف مف خالليا تتبع سمكؾ     

المحكـك عميو بغية التأكد مف تقكيمو لو، كفي الفرع األكؿ مف ىذا المطمب سكؼ نبيف ماىية المراقبة االلكتركنية، 

ثـ في الفرع الثاني سكؼ نذكر الشركط الالـز تكافرىا لتطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية، كفي الفرع األخير سكؼ 

. نستعرض حجج المعارضيف كالمؤيديف لنظاـ المراقبة االلكتركنية 
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الفرع األول 

ماهية المراقبة االلكترونية 

:  المقصود بالمراقبة االلكترونية: أوالً 

، كىذا النظاـ "بالسجف المنزلي" ىك نظاـ بديؿ لمعقكبة السالبة لمحرية كيعبر عنو نظاـ المراقبة االلكتركنية    

يقـك عمى بقاء المحكـك عميو في منزلة، كلكف تحركاتو تككف محدكدة كمراقبة عف طريؽ جياز شبيو بالساعة أك 

. 1"السكار االلكتركني"السكار، يثبت في أسفؿ القدـ كأحيانا في معصـ اليد كيسمى بػ

التزاـ المحكـك عميو باإلقامة في منزلة أك محؿ إقامتو خالؿ ساعات " كعيرؼ نظاـ المراقبة االلكتركنية بأنو   

محدده بحيث يتـ متابعة ذلؾ عف طريؽ المراقبة االلكتركنية، كيتحقؽ ذلؾ مف الناحية الفنية بكضع أداة إرساؿ 

عمى يد المحكـك عميو تشبو الساعة كتسمح لمركز المراقبة مف كمبيكتر مركزم بمعرفة ما إذا كاف المحكـك عميو 

، كما عيرؼ ىذا النظاـ بأنو 2"مكجكدان في المكاف كالزماف المحدديف بكاسطة الجية القائمة عمى التنفيذ أـ ال

استخداـ أداة الكتركنية لتثبت مف كجكد المحكـك عميو في فترة محددة في الزماف كالمكاف المتفؽ عمييما بيف 

. 3المحكـك عميو كالسمطة القضائية

كتجدر اإلشارة إلى أف الفقو الفرنسي يسمي ىذا النظاـ بنظاـ المراقبة االلكتركنية، بينما يتجة الفقو االنجميزم     

إلى تسمية ىذا النظاـ بنظاـ األساكر االلكتركنية، كيفضؿ البعض تسمية ىذا النظاـ بالرقابة االلكتركنية لتنفيذ 

 .4التدابير الجنائية

: تطور نظام المراقبة االلكترونية: ثانياً 

مف طبؽ نظاـ الكضع تحت المراقبة االلكتركنية ىي الكاليات المتحدة األمريكية، حيث سف تشريع عاـ  أكؿ    

 في فمكريدا، كيستخدـ ىذا النظاـ 1987 يسمح بتطبيؽ ىذا النظاـ، إال أف أكؿ تطبيؽ فعمي لو كاف عاـ 1980

أما في أكركبا فطبؽ . في الكاليات المتحدة كبديؿ عف الحبس المؤقت ككالتزاـ يمتـز بو المفرج عنيـ إفراجان شرطيان 
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 في بريطانيا، ثـ بعد ذلؾ انشر ىذا النظاـ في العديد مف 1989نظاـ المراقبة االلكتركنية أكؿ مره عاـ 

، كقد نص المشرع الفرنسي عمى نظاـ المراقبة 1997، كفرنسا عاـ 1994التشريعات األكركبية مثؿ السكيد عاـ 

. 1( 14-723 إلى 7-723)االلكتركنية في قانكف اإلجراءات الجنائية في المكاد مف 

:  أسباب األخذ بنظام المراقبة االلكترونية: ثالثاً 

: إف خضكع المحكـك عميو لنظاـ المراقبة االلكتركنية يككف ألحد األسباب التالية    

أف يككف المحكـك عميو ممارسان عمالن دائمان أك مؤقتاى، أك مازاؿ قيد الدراسة أك تأىيؿ ميني أك حتى باحث - 1

. عف العمؿ

. أف يككف المحكـك عميو مشاركان فعميان في كاجباتو العائمية- 2

. أف يككف المحكـك عميو خاضعان لعالج طبي- 3

. 2أف يككف المحكـك عميو خاضعان لبرنامج أك نشاط فعاؿ إلعادة تأىيمو كدمجو في المجتمع- 4

الفرع الثاني 

 شروط تطبيق نظام المراقبة االلكترونية

: إف تطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية عمى المحكـك عميو يستمـز بعض الشركط نكردىا عمى النحك التالي    

: الشروط المتعمقة بالمحكوم عميه: أوالً 

، بشرط أف يككف عمر 3يخضع البالغكف كاألحداث رجاالن كنساءن عمى حد سكاء لنظاـ المراقبة االلكتركنية    

الحدث بيف الثالثة عشر ك الثامنة عشر كمكافقة كلي أمره، كأما البالغكف فال يجكز إخضاعيـ لنظاـ المراقبة 

مف قانكف العقكبات الفرنسي  (1-26-132)االلكتركنية اال بعد مكافقتيـ كبحضكر محامييـ، كقد قررت المادة 

ال يجكز اصدرا قرار الكضع تحت المراقبة االلكتركنية إال باالتفاؽ مع المتيـ الذم تـ إعالمو مسبقان بحقو في " انو
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ذا اقتضى األمر يتـ تعيف محامي مف قبؿ نقيب المحاميف بناءن عمى طمبة، قبؿ االتفاؽ مع ذا . طمب محامي، كا  كا 

". تعمؽ األمر بقاصر فال يجكز اصدرا ىذا القرار إال باالتفاؽ مع مف ليـ الحؽ في ممارسو السمطة األبكية

كذىبت بعض التشريعات إلى منع تطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية عمى بعض الفئات مف المجرميف مثؿ     

قانكف العدالة الجنائية في انجمترا ك كيمز، الذم منع تطبيؽ ىذا النظاـ عمى فئة معينو مف المجرميف نذكر منيـ، 

المحكـك عمييـ بجرائـ العنؼ الجنسي، كالمحكـك عمييـ العائدكف الرتكاب جريمة إثناء تطبيؽ نظاـ اإلفراج تحت 

 1شرط، كالمحكـك عمييـ الذيف يعتقد أنيـ سيغادركف البالد

: الشروط المتعمقة بالعقوبة: ثانياً 

لتطبؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية البد مف تكافر شرط أساسي كىك أف تككف العقكبة سالبة لمحرية، أم أف     

تطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية بديالن لمعقكبة السالبة لمحرية ال يمكف أف يطبؽ بدالن عف العقكبات األخرل مثؿ 

كتجدر اإلشارة إلى أف نظاـ المراقبة االلكتركنية كفقا لممشرع الفرنسي ال تيطبيؽ بشأف األشخاص . الغرامة

المحكـك عمييـ لمده تزبد عمى سنة، فاف زادت العقكبة السالبة لمحرية المحكـك بيا عمى سنة كاحدة، فال يطبؽ 

نظاـ المراقبة االلكتركنية إال بعد أف يتبقى مف المدة المحكـك بيا سنة كاحدة كحد أقصى، كما أف المشرع 

الفرنسي أجاز تطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية عمى األشخاص المحكـك عمييـ كالذيف يستفيدكف مف اإلفراج تحت 

شرط بشرط أف ال تزيد المدة الباقية مف العقكبة عمى سنة كاحدة، كتككف المراقبة االلكتركنية في ىذه الحالة تدبيران 

. 2احترازيان يخضع لو المفرج عنو إفراجان شرطيان 

كتختمؼ الجيات المناط بيا كضع المحكـك عميو تحت نظاـ المراقبة االلكتركنية باختالؼ التشريعات، ففي     

انجمترا ك كيمز يفرج عف السجناء كيكضعكف تحت المراقبة االلكتركنية بأمر مف مأمكر السجف بناءن عمى تكصيات 

، أما في التشريع الفرنسي فاف قاضي تطبيؽ العقكبة يطبؽ ىذا 3المجنة القائمة عمى إجراءات اختبارات الخطكرة

 4النظاـ مف تمقاء نفسو أك بناءن عمى طمب مف النائب العاـ أك المحكـك عميو
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: الشروط المادية: ثالثاً 

ال يكفي تكافر الشركط المتعمقة بالمحكـك عمييـ كالعقكبة لتطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية، فالبد مف تكافر     

: شرط ثالث كىك الشركط الماديو، كىي كالتالي

. تكافر مكاف ثابت إلقامة المحكـك عميو- 1

.   كجكد شيادة طبية تؤكد أف كضع السكار االلكتركني يتكافؽ مع حالة الخاضع ليذا النظاـ مف ناحية صحية- 2

. كجكد ىاتؼ ثابت بدكف انترنت أك أم ممحقات- 3

. 1مكافقة مالؾ العقار أك مؤخرة إذا كاف الخاضع لممراقبة االلكتركنية يقيـ في غير منزلة- 4

ذا تكافرت الشركط سالفة الذكر يتـ التأكد أخيران مف تكافر األدكات كاألجيزة التقنية ككضع المحكـك عميو العائمي  كا 

. 2كاالجتماعي، إلخضاعو لممراقبة االلكتركنية

أما عف صكر تطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية ككفقان لقانكف العقكبات الفرنسي، فانو يمكف اجماليا في ثالثة     

: صكر كىي كالتالي

 ثانية إلى مستقبؿ كمتصؿ بياتؼ مكاف 15كذلؾ مف خالؿ إشارات يرسميا السكار كؿ : البث المتكاصؿ- 1

إقامة المحكـك عميو كينقؿ ىذا المستقبؿ اإلشارة إلى مستقبؿ أخر لدل الجيات المختصة، كىذا النظاـ مطبؽ في 

. 3غالبية الدكؿ التي تأخذ بنظاـ المراقبة االلكتركنية

كبمكجب ىذه الطريقة يرسؿ نداء تميفكني بطريقة تمقائية إلى مكاف إقامة المحكـك عميو : التحقيؽ الدقيؽ- 2  

. كيرد عمى النداء بتعريؼ نطقي أك رمز صكتي

. 4كىذه الطريقة مطبقة حاليان في الكاليات المتحدة: المراقبة االلكتركنية عبر الستااليت- 3

                                                           
1
.ومابعدها45محمدصالحالعنزي،مرجعسابق،ص- 

2
.257عبدالرحمنخلفً،مرجعسابق،ص.د- 

3
.53اسامةالكٌالنً،مرجعسابق،ص.د:مشارإلٌهفً- 

4
.144صفاءاوتانً،مرجعسابق،ص.د- 
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الفرع الثالث 

 حجج المعارضين والمؤيدين لتطبيق نظام المراقبة االلكترونية

منذ أف ظير نظاـ المراقبة االلكتركنية كىك محؿ جدؿ بيف الفقياء عف مدل فاعميتو ككانكا بيف معارض     

. كمؤيد، كىنا سكؼ نبيف حجج الفريقيف

: حجج المعارضين: أوالً 

يرل المعارضكف نظاـ المراقبة االلكتركنية   : عدـ تقبؿ الرأم العاـ لنظاـ المراقبة االلكتركنية بديالن عف السجف- 1

كعدـ دخكؿ المحكـك عميو السجف، قد يفسر مف قبؿ العكاـ عمى أنو تراخي كتقصير في العقاب، أم أف المجتمع 

. 1الزاؿ ينظر إلى العقكبات عمى أنيا رمز لمكقاية كالتكفير عف الجريمة

يرل المعارضكف أف الكضع تحت المراقبة : تعارض الكضع تحت المراقبة االلكتركنية مع الحرية الفردية- 2

االلكتركنية، أمر يتعمؽ بالحرية الفردية لممحكـك عميو، حيث يتعارض مع رمز الخصكصية كىك المنزؿ، حيث 

يحكؿ السكار االلكتركني بطريقة أك أخرل المنزؿ إلى سجف بدكف قضباف، كما أف كضع السكار في يد أك رجؿ 

 2المحكـك عميو يكلد لدية شعكر بالحقد كالتيميش، كذلؾ الرتدائو عالمة تدؿ عمى انحرافة

يدعي المعارضكف لنظاـ المراقبة االلكتركنية انو يعطي إحساسان : أف الكضع تحت المراقبة يعطي حرية مزيفة- 3

زائفان نكعان ما، حيث يشعر المحكـك عميو كىك في بيتو كىك يرل مف حكلو أحرار كىك ال يستطيع ذلؾ، اال في 

ال صاحت صفارة اإلنذار، عالكة عمى المراقبة  حدكد ضيقة كيجب عميو العكدة إلى المنزؿ قبؿ مكعد معيف كا 

. 3التي يخضع ليا مف خالؿ زيارة المشرفيف المختصيف كالذيف تككف زيارتيـ فجائية

كحقيقة األمر أف المراقبة االلكتركنية كاف قبمت ببعض االنتقادات المقبكلة مف كجية، إال أف المؤيديف ليذا     

. النظاـ ردكا عمييـ بحجج داحضو

 

                                                           
1
.443،ص1987،مإسسةنوفل،لبنان2مصطفىالعوجً،دروسفًالعلمالجزائًج.د- 

2
.ومابعدها156صفاءاوتانً،مرجعسابق،ص.د- 

3
.158المرجعنفسه،ص- 
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: حجج المؤيدين: ثانياً 

يرل المؤيدكف لتطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية أف ىذا النظاـ يجنب : تجنيب المحكـك عميو مساكئ السجكف- 1

المحكـك عميو اآلثار السمبية لسجكف، كىذا بسبب الفمسفة التي يقـك عمييا نظاـ المراقبة االلكتركنية، حيث يظؿ 

 1المحكـك عميو مع أسرتو مما يحافظ عمييا كيمنع تمزؽ الرابط االجتماعية كاألسرية

يستند المؤيدكف لتطبيؽ نظاـ المراقبة االلكتركنية إلى دراسات كصمت إلى نتائج مشجعة : الكقاية مف العكد- 2

مف المحكـك عمييـ لـ يرتكبكا جريمة جديدة بعد خضكعيـ لنظاـ % 98نكعا ما، ففي التجربة األمريكية مثالن 

  2 فقط6 محكـك عميو، كفشؿ منيـ 180المراقبة االلكتركنية، كما أف السكيد طبقت ىذا النظاـ عمى 

احتج المؤيدكف لنظاـ المراقبة االلكتركنية باف ىذا النظاـ يكفر كثيران مف ميزانية : تخفيؼ النفقات المالية- 3

، 1997كقد جاء في تقرير قدمو مجمس الشيكخ الفرنسي لسنة . الدكلة، كالتي تصرؼ عمى السجكف كالمسجكنيف

 فرنؾ، في حيف أف الكضع تحت المراقبة االلكتركنية ال 400أشار فيو إلى أف كمفة المحبكس اليكمية تصؿ إلى 

. 3 فرنؾ120تجاكز تكمفتو اليكمية لمفرد 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
.246بوسرىعبداللطٌف،مرجعسابق،ص- 

2
.151صفاءأوتانً،مرجعسابق،ص.د- 

3
.247مشارإلٌهفًبوسرىعبداللطٌف،مرجعسابق،ص- 
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الخاتمة 

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية في القانكف القطرم دراسة  )بحمد هلل أنييت ىذه األطركحة المكسكمة بػ    

، حيث بينت تاريخ العقكبة السالبة لمحرية بشكؿ مكجز، كاف العقكبات السالبة لمحرية مف أقدـ الطرؽ (مقارنة

العقابية التي عرفتيا البشرية، ثـ تطرقت إلى مفيـك العقكبة السالبة لمحرية، كاآلثار السمبية المترتبة عمييا مف 

كما . اكتظاظ لمسجكف كتعمـ المحكـك عمييـ ألساليب إجرامية جديدة مف خالؿ االحتكاؾ بالمجرميف المحترفيف

كلما كانت العقكبة السالبة لمحرية ليا . تحديد معيار ما إذا كانت العقكبة السالبة لمحرية طكيمة أك قصيرة المدة

الكثير مف السمبيات، تحرؾ عمماء السياسية الجنائية لمبحث عف بدائؿ ليذه العقكبة كعقدت مف اجؿ ذلؾ 

. المؤتمرات

ككاف نتاج جيد ىؤالء العمماء أف ظيرت بدائؿ لمعقكبة السالبة لمحرية مستحدثة، باإلضافة إلى البدائؿ     

كبينا في ىذه . التقميدية المكجكدة في اغمب التشريعات مثؿ الغرامة ككقؼ التنفيذ كغيرىا مف البدائؿ التقميدية

األطركحة أف البدائؿ المستحدثة، ليا نفس خصائص العقكبة السالبة لمحرية مف حيث كجكب تكافر مبدأ 

. كما بينا أف بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية تنضكم تحت مظمة الجزاء الجنائي. المشركعية كالقضائية كالمساكاة

فراج تحت شرط،      كتناكلنا في ىذه األطركحة بعض البدائؿ التي نص عمييا المشرع مف غرامة ككقؼ تنفيذ كا 

كما تناكلنا ما استحدثو المشرع القطرم في قانكف العقكبات حيف أضاؼ عقكبة التشغيؿ االجتماعي مساير بذلؾ 

. التشريعات الحديثة

 المقيدة لمحرية مف البديمةكما تناكلت ىذه األطركحة بعض البدائؿ الحديثة مثؿ الغرامة اليكمية كالعقكبات     

. حبس نياية األسبكع كنظاـ شبة الحرية، ثـ ختمنا ىذه األطركحة بالحديث عف نظاـ المراقبة االلكتركنية

كمف خالؿ ىذه األطركحة كالبحث في العقكبات البديمة تكصمت إلى بعض النتائج كالتكصيات اكردىا عمى     

:  النحك اآلتي
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 النتائج: أوالً 

أف العقكبات البديمة لـ تكجد إال بسبب سمبيات العقكبة السالبة لمحرية الكثيرة سكاءن مف جية المحكـك عميو أك - 1

. المجتمع أك األسرة

لـ يبحث عمماء السياسة الجنائية عف بدائؿ لمعقكبة السالبة لمحرية إال بعد أف أثبتت األخيرة فشميا في - 2

. إصالح كتقكيـ المحكـك عمييـ

تمتاز العقكبات البديمة بعدة مميزات كفي نفس الكقت تحقؽ الغرض مف العقكبة مف حيث ككنيا رادعو - 3

. كشخصية كقضائية

لسنة  (23)استحدث المشرع القطرم عقكبة بديمة جديدة كىي عقكبة التشغيؿ االجتماعي فصدر القانكف رقـ - 4

 فقرر التشغيؿ االجتماعي باعتبارىا 2004لسنة  (11)مف قانكف العقكبات رقـ  (57) بتعديؿ المادة رقـ 2009

. عقكبة أصمية

. لـ يأخذ المشرع القطرم بنظاـ االختبار القضائي إال لألحداث دكف البالغكف- 5

بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية تساىـ في االستفادة مف المحكـك عمييـ كاستغالؿ خبراتيـ كتحافظ عمييـ - 6

. اجتماعيان كاقتصاديان 

اختمفت األنظمة كالتشريعات في تقرير أنكاع البدائؿ بيف مستكثر منيا كمقؿ، أما المشرع القطرم فانو تكجو - 7

.  إلى العقكبات البديمة كلكف بخطى بطيئة، كلـ يمحؽ بركب الدكؿ المتطكرة في السياسة الجنائية

 التوصيات: ثانياً  

 المشرع الفرنسي في تعزيز نظاـ كقؼ التنفيذ، كجعمو نظامان ايجابيان كفعاالن يسايرنكصي المشرع القطرم باف - 1

لزامو ببعض األعماؿ التي تناسب شخصيتو  مف خالؿ تنفيذ ىذا النظاـ مع كضع المحكـك عميو تحت االختبار كا 

. كيككف ذلؾ تحت إشراؼ مؤسسة خاصة

. نكصي المشرع القطرم باف يقرر عقكبة التشغيؿ االجتماعي لممخالفات باإلضافة إلى الجنح- 2
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مف قانكف اإلجراءات الجنائية القطرم بحيث يشرؾ المحكـك عميو في  (360)نكصي بتعديؿ نص المادة - 3

. مسألة طمب اإلفراج تحت شرط كاف يقدـ ىك بنفسو ىذا الطمب

. نكصي المشرع القطرم بإخضاع البالغيف لنظاـ االختبار القضائي- 4

نقترح عمى المشرع القطرم تبني نظاـ المراقبة االلكتركنية كاعتبار ىذا النظاـ عقكبة بديمة لمعقكبات السالبة - 5

. لمحرية

تييئة الرأم العاـ مف خالؿ إقامة الندكات مف اجؿ تييئيـ لمعرفة بدائؿ العقكبات السالبة، كبياف أثارىا - 6

. االيجابية عمى كؿ المستكيات

. نكصي بتأىيؿ القضاة مف خالؿ إعداد دكرات خاصة ليـ كذلؾ لتطبيؽ العقكبات البديمة- 7

نكصي المشرع القطرم بالنص صراحةن عمى العقكبات البديمة في قانكف العقكبات مع تحديد ضكابط كشركط - 8

. تطبيقيا
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 المصادر والمراجعقائمة 

القران الكريم  : أوالً 

 المعاجم العربية: ثانياً 

https://www.almaany.com .

 ابف منظكر، لساف العرب المحيط، دار لساف العرب، بيركت بدكف تاريخ نشر

 المراجع العامة:ثالثاً 

عطية مينا، الغرامة كبديؿ لمحبس قصير المدة دراسة مقارنة، المركز القكمي لالبحاث . احمد المجدكب، د. د

 .2000االجتاعيو كالجنائية، القاىرة 

 .1996احمد عكض بالؿ، النظرية العامة لمجزاء الجنائي، دار النيضة العربية، القاىرة . د

 .2015احمد فتحي سركر، الكسيط في قانكف العقكبات القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة . د

 .2009، دار النيضة العربية، القاىرة -دراسة مقارنة- أسامة حسنيف عبيد، المراقبة الجنائية االلكتركنية . د

اشرؼ تكفيؽ شمس الديف، شرح قانكف العقكبات القطرم القسـ العاـ النظرية العامة لمجريمة كالعقكبة، جامعة . د

 .2010قطر 

بكسرل عبدالمطيؼ، النظاـ المستحدث لمكاجية ازمة الحبس قصيرة المدة، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية 

2016. 

 .2000جاسـ محمد راشد الخديـ العنتمي، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، دار النيضة، القاىرة 

 .2002حسنيف عبيد، الحبس قصير المدة، دار النيضة العربية، القاىرة . د

 .2010خميفة راشد الشعالي، شرح قانكف العقكبات اإلماراتي القسـ العاـ، بدكف دار نشر، االمارات. د

 .2015رامي متكلي القاضي، عقكبة الغرامة اليكمية دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة . د
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 .1997رمسيس بيناـ، النظرية العامة لمقانكف الجنائي، منشأة المعارؼ، االسكندرية. د

 .2003رمضاف الزيني، العقكبات السالبة لمحرية القصيرة المدة كبدائميا، دار النيضة العربية، القاىرة . د

 .2016سارة معاش، العقكبات السالبة لمحرية دراسة مقارنة، مكتبو الكفاء القانكنية، االسكندرية 

- شيماء عبدالغني محمد عطاهلل، السياسة الجنائية المعاصرة في مكاجية الحبس قصير المدة، كمية الحقكؽ. د

 .2014جامعة الزقازيؽ 

اشرؼ عبدالجكاد، العقكبات السالبة لمحرية القصيرة المدة كبدائميا، الدار العالمية لمنشر، .عادؿ عبدالجكاد، كد. د

 .2006مصر 

عبدالرحمف خمفي، بدائؿ العقكبة دراسة فقييو تحميمية تأصيمية مقارنة، المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف . د

2015. 

 .2005عبداهلل سميماف، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر . د

 .2002عبدالكاحد العممي، شرح القانكف الجنائي المغربي القسـ العاـ، مطبعة النجاح الجديده، الدار البيضاء . د

محمد عبدالكريـ العفيؼ، اصكؿ عمـ االجراـ كالعقاب، دار كائؿ . فتحي تكفيؽ الفاعكرم، د.عماد محمد ربيع، د

 .2010لمنشر كالتكزيع، االردف 

 .2007عمر سالـ، مالمح جديدة لنظاـ كقؼ التنفيذ في القانكف الجنائي، دار النيضة، القاىرة 

الجزاء - بشير سعد زغمكؿ، شرح قانكف العقكبات القطرم القسـ العاـ نظرية الجريمة . غناـ محمد غناـ ك د. د

 .2018الجنائي، إصدارات كمية القانكف، جامعة قطر 

 .2015غناـ محمد غناـ، عمـ االجراـ كعمـ العقاب، كمية الحقكؽ بجامعة المنصكرة . د

 2007فخرم عبدالرازؽ الحديثي، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، الناشر العاتؾ، القاىرة . د

عادة إصالح المحكـك عمييـ، مكتبة الكفاء القانكنية، اإلسكندرية  محفكظ عمي عمي، البدائؿ العقابية لمحبس كا 

2016. 
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 .2012محمد االميف ابك ىجار، احمد االميف ابك ىجار، االميف في شرح قانكف العقكبات القطرم، قطر. د

 .1982محمد المنجي، االختبار القضائي احد التدابير الدفاع االجتماعي، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية . د

فتكح عبداهلل الشاذلي، مبادئ عمـ االجراـ كعمـ العقاب، منشأة المعارؼ، . محمد زكي ابك عامر ك د. د

 .2000االسكندرية 

 .1993محمد زكي ابك عامر، قانكف العقكبات العاـ، الدار الجامعية، بيركت . د

 .2016محمد صالح العنزم، االتجاىات الحديثة في العقكبات البديمة، دار غيداء لمتكزيع كالنشر، االردف 

 .1995محمد عيد الغريب، اإلفراج الشرطي في ضكء السياسية العقابية الحديثة، بدكف دار نشر، . د

 .1977محمكد نجيب حسني، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ، دار النيضة العربية، القاىرة. د

 .1987، مؤسسة نكفؿ، لبناف 2مصطفى العكجي، دركس في العمـ الجزائي ج. د

 .2012نضاؿ ياسيف الحاج، االختبار القضائي في الساسية العقابية المعاصرة، دار الكتب القانكنية، مصر 

 .1996نكر الديف ىنداكم، مبادئ عمـ العقاب، مؤسسة دار الكتب، الككيت . د

أحكام محاكم : رابعاً 

 .202 ؽ 48 المكتب فني 1997 / 12 / 2 ؽ جمسة 65 لسنة 9886الطعف رقـ 

 .2008/ 4 /28جمسة  - 2008 لسنة 51: الطعف رقـ تمييز قطرم جنائي، 

 .مجمكعة القكاعد القانكنية التي قررتيا محكمة النقص المصرية

 .2004 إلى 1976مجمكعة القكاعد القانكنية الصادرة عف محكمة االستئناؼ القطرية، 

 الرسائل واألطروحات الجامعية: خامساً 

إبراىيـ مرابيط، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية المفيـك كالفمسفة، رسالة ماجستير، جامعة ابف زىراف، كمية العمـك 

 .2013-2012القانكنية كاالقتصادية كاالجتماعية، المغرب 
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أيمف المالؾ، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية كنمكذج لإلصالح في نظاـ العدالة الجنائية، رسالة دكتكراة، جامعة 

 .2010نايؼ العربية لمعمـك االمنية، الرياض 

 .1988تميـ الجادر، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة األمد، رسالة ماجستير، جامعة بغداد 

الحسيف زيف االسـ، إشكالية العقكبة السالبة لمحرية قصيرة المدة كالبدائؿ المقترحة، رسالة ماجستير، جامعة 

 .2006-2005عبدالممؾ السعدم، المغرب 

عبداهلل الخثعمي، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية بيف الكاقع كالمأمكؿ دراسة ميدانية مطبقة عمى عينو مف الخبراء 

كأىؿ االختصاص في القضاء السعكدم كالعدالة الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة نايؼ العربية لمعمـك االمنية، 

 .2008الرياض

عبدالكىاب مصطفى، عمارة السجكف في اإلسالـ، رسالة ماجستير، كمية اإلماـ األكزاعي لمدراسات اإلسالمية 

2014. 

 األبحاث والدوريات: سادساً 

: أحمد براؾ، عقكبة العمؿ لممصمحة العامة بيف اعتبارات السياسة العقابية المعاصرة كالكاقع العربي

http://ahmadbarak.com/Artcleview.aspx?Articled=33. 

 56باسـ شياب، عقكبة العمؿ لنفعؿ العاـ في التشريع الجزائرم، مجمة الشريعة كالقانكف، جامعة اإلمارات، ع

2013. 

، 4برىاف أمر اهلل، حكؿ مشكالت العقكبة السالبة لمحرية، بحث منشكر في مجمة إدارة قضايا الحككمة، العدد. د

 .1980مصر 

، منتدل الدكتكرة شيماء عطاهلل، منشكر عمى المكقع (العقكبات السالبة لمحرية)حاـز محمد، بدائؿ السجكف . د

 .http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=20776: االلكتركني 

حامد عبدالحكيـ راشد عمي، البدائؿ الجنائية كاغراض العقكبة الجنائية، بحث منشكر في مجمة الفكر الشرطي، . د

 ؟2013، االمارات 84المجمد الثاني كالعشركف، العدد 
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شريؼ سيد كامؿ، بدائؿ الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، بحث منشكر في مجمة الفكر . د

 .2000، االمارات 9الشرطي، العدد 

عبداهلل بف عبدالعزيز اليكسؼ، التدابير المجتمعية كبديؿ لمعقكبات السالبة لمحرية، أكاديمية نايؼ العربية . د

 .2003لمعمـك األمنية، الرياض 

 .1992، 32 ع35عطية مينا، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية قصيرة المدة، المجمة الجنائية القكمية، ـ. د

 .2006منصكر رحماني، عمـ االجراـ كالسياسية الجنائية، دار العمـك لمنشر، الجزائر . د

المؤتمرات والتقارير والندوات : سابعاً 

اسامة الكيالني، العقكبات البديمة لمعقكبات السالبة لمحرية القصيرة المدة، كرقة قدمت لممركز العربي لألبحاث . د

 .2013القانكنية كالقضائية في بيركت 

 .1964تقرير المجنة الدكلية الجنائية كالعقابية المنعقدة في برف عاـ 

 بالتعاكف مع النيابة 2003 /10 /15 إلى 13تكصيات مؤتمر تطكير العدالة الجنائية المنعقد في القاىرة ما بيف 

 .العامة كمعيد دراسة كتطكير النظـ القانكنية بكالية كاليفكرنيا

لطيفة حميد الجميمي، بدائؿ العقكبات السالبة لمحرية، محاضرات القيت عمى طمبة الماجستير في القانكف . د

 .2014العاـ، جامعة عجماف لمعمـك كالتكنكلكجيا 

ليراتني فاطمة الزىراء، نظاـ االختبار القضائي كبديؿ لمعقكبات السالبة لمحرية في القانكف المقارف، مداخمة قدمت 

في الممتقى الكطني حكؿ بدائؿ عقكبات الجزائية في التشريع الجزائرم كالمقارف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 

 .2011جامعة عبدالرحمف ميرة، الجزائر 

 1960المؤتمر الثاني لالـ المتحدة لمكافحة الجريمة كمعاممة المذنبيف المنعقد في بريطانيا عاـ 

 القوانين والتشريعات: ثامناً 

 .2004الدستكر الدائـ لدكلة قطر 
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 .1971الدستكر اإلماراتي 

 .2014الدستكر المصرم 

 .1976لسنة  (9)قانكف األحداث اإلماراتي رقـ 

 .1994لسنة  (1)قانكف األحداث القطرم رقـ 

 2002لسنة  (40)قانكف الجمارؾ القطرم رقـ 

. 1996لسنة  (12)قانكف الطفؿ المصرم رقـ 

 .1987لسنة  (3)قانكف العقكبات اإلماراتي رقـ 

 .قانكف العقكبات الفرنسي

 .2004لسنة  (11)قانكف العقكبات القطرم رقـ 

 .1956لسنة  (396)قانكف تنظيـ السجكف المصرم رقـ 

عادة اإلدماج االجتماعي لممحبكسيف الجزائرم رقـ   .2005لسنة  (05-04)قانكف تنظيـ السجكف كا 

 .1992لسنة  (43)قانكف تنظيـ المنشآت العقابية اإلماراتي رقـ 

 .2009لسنة  (3)قانكف تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم رقـ 

 . 2005لسنة  (5)قانكف مؤسسات اإلصالح كالتأىيؿ الميبي رقـ 

 .2009لسنة  (3) لقانكف تنظيـ المؤسسات العقابية القطرم رقـ 2012لسنة  (11)الالئحة التنفيذية رقـ 

  في شأف تنظيـ المنشآت العقابية1992لسنة  (43)الالئحة التنفيذية لمقانكف االتحادم رقـ 

 

 


