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-أحكام إٌقاف تنفٍذ الؼقوبة يف التشرٌغ الؼراقً
)*(

- 

   د. رسام حموذ خلٍفة   وذ الذريي                    ػذي طلفاح حمد. 
 هذيس القانوى اجلنائً                          هذيس القانوى اجلنائً    
 اهؼةكلٍة اإلهام األػظن اجل       تكرٌت             / جاهؼة احلقوقكلٍة   

 ادلستخلص
ع٢ً  ٚتأثريًا ْؿعًا ٚأنجسٖااقؿس ايطسم  إهادتعُد ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥ ع٢ً   
ٜتِ ذيو َٔ خ٬ٍ ايتؿسٜد بٓٛعٝ٘ ايتػسٜعٞ ٚايعكابٞ،  إذاملتٛزطني باؾسمي١،  ا٭غداف

قؿري٠ املد٠ طسم بد١ًٜ يتٓؿٝر ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ  إلهاداملػسع ايعساقٞ  ضع٢يريو 
يريو لد إ املػسع  ،ْؿعٗاع٢ً اجملتُع َٔ  قسزًا أنجسٜهٕٛ تطبٝكٗا  إٔيت َٔ املُهٔ اي

ايعساقٞ قد أتاح اجملاٍ حمله١ُ املٛقٛع يف تطبٝل ايٓعاّ ا٭قسب إىل ؼكٝل ايسدع 
ٚايعداي١ يف إٓ ٚاسد َٔ خ٬ٍ ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١، ٚايرٟ اغرتط يتطبٝك٘ عد٠ غسٚط 

١ يتؿعٌٝ دٚز ايككا٤ يف إؾ٬ح اجملتُع ٚبايتايٞ اؿؿاظ ع٢ً أَ تعد قُا١ْ سكٝكٝ
  اجملتُع اؾٓا٥ٞ.

Abstract 

     The criminal legislation aims to find the shortest 

and most effective ways to affect the persons involved in the 

crime. This is done through the separation of the legislative 

and the punitive. Therefore، we find that the Iraqi legislator 

has sought to find alternative ways to implement the short 

term punishment which may be more harmful The Iraqi 

legislator has allowed the court to apply the system closest 

to achieving deterrence and justice at the same time through 

the system of stopping the implementation of the penalty، 

which stipulated the application of several conditions is a 

real guarantee to activate the role of the judiciary in the 

reform of society and To maintain the security of criminal 

society. 
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 ةـادلقذه
٫ غو إٔ ؾعاي١ٝ ايعكاب ٫ تعتُد ع٢ً َد٣ قطٛت٘ بايدزد١ ا٭ضاع، بٌ تعتُد 
ع٢ً َد٣ تٓاضب ايعكاب َع ساي١ اجملسّ َٚساعاتٗا يعسٚؾ٘ ايػدؿ١ٝ، ؾايػا١ٜ َٔ اؾصا٤ 

ًْا ضًٜٛا إىل اجملتُع ٜٚعد ذيو اؾٓا٥ٞ يف ْٗاٜت٘ ٖٛ إؾ٬ح اؾاْٞ ٚتأًٖٝ٘ إلعادت٘ أْطا
 .سٝص ايٛدٛد ألع ايطبٌ ملهاؾش١ اإلدساّ، ٖٚرا َا ٜٗدف إيٝ٘ عًِ ايعكاب َٓر إ ظٗس إىل

ؾاجملسّ عاد١ يع٬ز ٜعٝدٙ إىل اجملتُع ايرٟ عاؽ ؾٝ٘ بعد  إٔ وسز َٔ 
ايعٛاٌَ ايطًب١ٝ اييت ضٝطست عًٝ٘ ٚدعًت٘ ٜٓشسف عٔ ايطسٜل ايطٟٛ ايرٟ اختط٘ 

ٚعٓدَا منا ٖرا ايػعٛز اإلْطاْٞ يف اجملتُع ٚأؾبشت ايػسا٥ع تٓعس إىل 0تُع إلؾسادٙ اجمل
ايعكٛب١ نتدبري ملٓع اجملسّ َٔ ايتُادٟ يف ضًٛن٘ املٓشسف  بعصي٘ عٔ اجملتُع َد٠ َع١ٓٝ 
َٔ ايصَٔ نٞ ٧ٜٝٗ ؿٝا٠ أؾكٌ َٔ سٝات٘ ايطابك١، نإ ٫بد َٔ تٓعِٝ اضتعُاٍ ايعكٛب١ 

 أعدت َٔ أدًٗا ؾعٗست اؿاد١ اىل عًِ ايعكاب.يًػا١ٜ اييت 
ٚزغِ تٓٛع ا٭ضايٝب ايعكاب١ٝ تبعًا يتطٛز اجملتُع ٚسادت٘ إ٫ إٔ ايعكٛب١ ايطايب١ 
يًشس١ٜ بكت ٖٞ اـٝاز ا٭ٍٚ يًتعاٌَ َع اجملسّ، ذيو ٫ٕ ٖدف اجملتُع ٖٛ ؼكٝل اؿُا١ٜ 

اب١ٝ  تتدزز يف ؼكٝل َطًب ٚإذا ناْت امل٪ضطات ايعك 0ايكؿ٣ٛ َٔ اؾسمي١ ٚاجملسَني
ٖرٙ اؿُا١ٜ بني اْتٗاز ضٝاض١ قُع١ٝ ؾاز١َ ٚغدٜد٠ نُا ودخ يف عكٛب١ ايطذٔ بأْٛاع٘ 
أٚ اؿبظ يؿرتات َتؿاٚت١ عطب خطٛز٠ اؾسمي١ َٚستهبٗا ع٢ً اجملتُع، ٚمبا إٔ ايرباَر 

٠ ( عٔ ؼكٝكٗا، اإلؾ٬س١ٝ تطتًصّ ؾرت٠ ط١ًٜٛ تعذص ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ )ايكؿري٠ املد
يريو ظٗست اؿاد١ إىل ايتدًٞ عٔ ايعكٛبات ايكؿري٠ املد٠ ٚا٫ضتعاق١ عٓٗا بأضايٝب ْٚعِ 
سدٜج١ َٔ أْع١ُ املعا١ًَ ايعكاب١ٝ َٔ بٝٓٗا ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١، سٝح  ٜطتبعد يف 

 ٖرا ايٓعاّ تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚؾل غسٚط قدد٠ قاًْْٛا.
ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ٜعٛد  إىل املدزض١  ٚاؿكٝك١ إٔ ايؿكٌ يف ظٗٛز

ايٛقع١ٝ ا٫ٜطاي١ٝ اييت اقرتست٘ نبدٌٜ يًعكٛب١ يف إؾ٬ح بعض احملهّٛ عًِٝٗ ا٭قٌ 
 .  (1)خطٛز٠ . ٚاملتُجًني مبذسَني ايؿدؾ١

 
 

                          

دار النيضة  ،1ط ،مالمح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجنائي ،مر سالم( د. ع1)
 . 811ص ،;>>1 ،القاىرة ،العربية
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 أ١ُٖٝ ايدزاض١:
تٓبع أ١ُٖٝ ايبشح َٔ خ٬ٍ بٝإ َد٣ ؾاع١ًٝ ٖرا ايٓعاّ ٚدٚزٙ ا٫هابٞ ايرٟ 

ُهٔ ايٛؾٍٛ إيٝ٘ عٔ طسٜل تطبٝك٘ بعٝدا عٔ ا٭ٖٛا٤ ٚايتؿسؾات ٚايتؿطريات ايػري َٔ امل
ملبدأ  كاٝتطب عتربٜٚ ايعكابٞ دٜؾٛز٠ َٔ ؾٛز ايتؿس عاجلٜ٭ْ٘  َٛاؾك١ يسٚح ايكإْٛ .

ْعاّ  إذ ٜعد  ح،ٜاؿد ؾكٗا٤ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ أند عًٝٗا ٜٔايعكٛب١ ايًر ١ٜٚؾسد ١ٝغدؿ
 ريقؿ ؿبظا زااييت تػهٌ َك ١ٜأِٖ بدا٥ٌ ايعكٛبات ايطايب١ يًشسايعكٛب١  رٝٚقـ تٓؿ

اإلدساّ   َتُسضنيَع  نياملبتد٥ ِٗٝاخت٬ط احملهّٛ عً خ٬ٍَٔ خطٛز٠ ؾا٥ك١  املد٠ 
 .خطسا ع٢ً اجملتُع ٕٛػهًٜ ٜٔاير

 :ايدزاض١ إغهاي١ٝ
ٌٖ  َٛقٛع إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ يف ايتطا٫٩ت اٯت١ٝ ٖٚٞ: دزاض١  تهُٔ إغهاي١ٝ

إٔ املػسع ايعساقٞ نإ ًًَُا يف تٓعِٝ ْؿٛؾ٘ أّ أْٗا ؼتاز إىل تعدٌٜ نٞ تهٕٛ ١ُ٥٬َ 
يطبٝع١ اجملتُع، ٌٖٚ ٜتشكل ايسدع ضُٝا ايسدع اـاف بتطبٝل ٖرا ايٓعاّ، َٚا ٖٞ 

ٖرا ايٓعاّ  لَٝا اٯثاز ايٓامج١ ع٢ً تطبايطًطات املُٓٛس١ يًُشه١ُ يتطبٝل ٖرا ايٓعاّ، ٚ
 ع٢ً ا٭َٔ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ أّ ٖٛ َعصش ي٘. ؾٌٗ ٖٛ خسٚز

 :َٓٗذ١ٝ ايدزاض١
ضٓتبع يف ٖرٙ ايدزاض١ أضًٛب ايتشًٌٝ ٚاملكاز١ْ يًٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ يًٛؾٍٛ إىل 

 َعسؾ١ اهابٝات ٚضًبٝات ٖرا ايٓعاّ بٛؾؿ٘ اسد ؾٛز تؿسٜد ايعكٛب١.
 خط١ ايدزاض١:  :ثاْٝا

دزاض١ ْس٣ قسٚز٠ إ ْتٓاٚي٘ يػسض ايٛقٛف ع٢ً احملاٚز ايس٥ٝط١ ملٛقٛع اي
 ٚؾل اـط١ ا٫ت١ٝ:

 املبشح ا٭ٍٚ: ايتعسٜـ بٓعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١.
 تعسٜـ ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١. -املطًب ا٭ٍٚ 
 ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ إلٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١.-املطًب ايجاْٞ
 متٝٝص ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ مما ٜػتب٘ ب٘. -املطًب ايجايح

 بشح ايجاْٞ : غسٚط إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١.امل
 ايػسٚط املتعًك١ بٓٛع اؾسمي١ املستهب١. -املطًب ا٭ٍٚ
 ايػسٚط املتعًك١ بايعكٛب١ احملهّٛ بٗا.-املطًب ايجاْٞ
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 ايػسٚط املتعًك١ باجملسّ ٚسايت٘. -املطًب ايجايح
 .املبشح ايجايح : ضًط١ احمله١ُ بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚايسقاب١ عًٝٗا

 ضًط١ احمله١ُ بإٜكاف ايتٓؿٝر. -املطًب ا٭ٍٚ
 ايسقاب١ ع٢ً ا٭َس بإٜكاف ايتٓؿٝر. -املطًب ايجاْٞ
 بط٬ٕ ا٭َس بإٜكاف ايتٓؿٝر.  -املطًب ايجايح

 اـامت١.
 ادلبحث األرل

 التؼرٌف بنظام إٌقاف تنفٍذ الؼقوبة
طًب َٓا يػسض ايتعسٜـ بٓعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚايٛقٛف ع٢ً سٝجٝات٘، ٜت

تعسٜـ ٖرا ايٓعاّ َٚٔ ثِ بٝإ تهٝٝؿ٘ ايكاْْٛٞ َٚٔ ثِ متٝٝصٙ عٔ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ اييت 
 تكرتب َٓ٘، ٚذيو يف ث٬خ َطايب ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ادلطلب األرل
 تؼرٌف نظام إٌقاف تنفٍذ الؼقوبة

َٔ املعًّٛ إٔ ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ تٓؿر ؾٛز ؾدٚز قساز اؿهِ بٗا، ٚيف 
ٚخاؾ١ إذا ناْت اؾسمي١ َٔ اؾسا٥ِ اييت ٫ ميهٔ إط٬م ضساح املتِٗ  –يهجري َٔ ا٭سٝإ ا

، غري إٔ غايب١ٝ ايكٛاْني (1)وتطب تٓؿٝر ايعكٛب١ َٔ تازٜذ ايتٛقٝـ أٚ ايكبض -بهؿاي١
 .تٓؿٝر ايعكٛب١ بتٛاؾس غسٚط قدد٠أداشت حمله١ُ املٛقٛع ا٭َس بتٛقٝـ  (2)اؾصا١ٝ٥

ْعاّ إٜكاف ايتٓؿٝر قد ْعُت٘ ايتػسٜعات ايكا١ْْٝٛ ؼت َطُٝات َتعدد٠ ٚاؿكٝك١ إٔ 
َٚٓٗا )اإلٜكاف ايككا٥ٞ يتٓؿٝر ايعكٛب١، ٚاؿذب ايككا٥ٞ يتٓؿٝر ايعكٛب١، ٚ ٚقـ تٓؿٝر 

                          

مطبعة  -8ط –شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  ،د. براء منذر كمال عبدالمطيف (1)
 .6:9ص -8119 –السميمانية  –يادكار 

والمادة  ،91>1( لسنة 19لعقوبات االردني رقم )( من قانون ا87( و):7( تنظر المادة  )8)
والمادة  ،المعدل 8118( لسنة 86( من قانون االجراءات الجزائية الجزائري رقم )8>8)
 المعدل. 9:>1( لسنة 7( من قانون العقوبات البحريني رقم )1;)
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ٚنٌ  (1)ايعكٛب١، ٚتعًٝل تٓؿٝر ايعكٛب١، ٚاإلٜكاف ايػسطٞ يًعكٛب١، ٚٚقـ ايتٓؿٝر ايبطٝط(
ت ايٓعاّ َٔ سٝح املكُٕٛ إ٫ أْٓا ْؿكٌ ايًؿغ ايرٟ ٖرٙ املطُٝات تػري إىل ذا

 اضتددَ٘ املػسع ايعساقٞ يدقت٘ ٚاْطذاَ٘ َع ايػسض املٓػٛد َٓ٘.
ٚيف ايٛاقع إٔ ايتػسٜعات مل تكع تعسٜؿًا هلرا ايٓعاّ تازن١ ٖرٙ امل١ُٗ يًؿك٘ 

بعكٛب١  ٘ٝاحملهّٛ عً إبعادْعاّ َٔ غأْ٘ "ٚايرٟ عسف ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ بأْ٘: 
ٚظسٚؾ٘ َا  عًٝ٘احملهّٛ  غدؿ١ٝيًكاقٞ َٔ ؾشـ  تبني َت٢ تٓؿٝرٖاعٔ  يًشس١ٜضايب١ 
نُا ٜٚعسف بأْ٘:  (2)"َس٠ أخس٣ اؾسمي١ازتهاب  إىل يعود ع٢ً ا٫عتكاد أْ٘ ئ يبعث

ٜٚعسف نريو  (3)"ـ خ٬ٍ َد٠ ػسب١ وددٖا ايكإْٛتعًٝل تٓؿٝر عكٛب١ ع٢ً غسط َٛق"
ر ايعكٛب١ ؾٛز ؾدٚز سهِ بٗا ع٢ً غسط َٛقـ خ٬ٍ ؾرت٠ اختباز بأْ٘: "تعًٝل تٓؿٝ

. َٚٔ خ٬ٍ ايتعازٜـ ايطابك١ ٜتكح أْٗا تعرب عٔ َع٢ٓ ٚاسد ٜتُجٌ (4)وددٖا ايكإْٛ"
بإ ْعاّ إٜكاف ايتٓؿٝر ٜؿرتض إدا١ْ احملهّٛ عًٝ٘ يجبٛت ازتهاب٘ دسمي١ ٚاضتشكاق٘ 

ا١َ ؾطح اجملاٍ يًكاقٞ ٚؾل ضًطت٘ يًعكاب، غري إٔ املػسع ٚيتشكٝل املؿًش١ ايع
ايتكدٜس١ٜ ٚبػسٚط قدد٠ إٔ ٜعؿٞ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ تٓؿٝر ايعكٛب١ خ٬ٍ ؾرت٠ قدد٠ 
تهٕٛ مبجاب١ اختباز ي٘. ٚيريو َٔ املُهٔ تعسٜـ اٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ بأْ٘  ٚقع سد 

 يطسٜإ تٓؿٝر ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ ٚؾل ايػسٚط اييت ٜٓعُٗا ايكإْٛ.
مبا إٔ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ضًط١ ؽتـ مبُازضتٗا قه١ُ املٛقٛع، يرا ؾٗٞ ٚ

ْعاّ خاف ٜتعًل بتكدٜس ايعكٛب١ ٚؾسقٗا، إذ يٝظ يكاقٞ ايتشكٝل ضًط١ يف ذيو إ٫ عٓد 
/د( َٔ قإْٛ أؾٍٛ احملانُات 134ايؿؿٌ يف املدايؿات اضتٓادًا ع٢ً ْـ املاد٠ )

ٓا٤ َٔ أسهاّ ايؿكستني )ب ٚ ز ( َٔ ٖرٙ املاد٠ ع٢ً اضتج" اؾصا١ٝ٥ ٚاييت ْؿت ع٢ً اْ٘:
                          

 رسالة ،نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة ،معيزة رضا( 1)
 .16ص ،:811،كمية الحقوق جامعة الجزائر ،ماجستير

( عبد اهلل بن أحمد الديري، وقف تنفيذ العقوبة في النظام السعودي والقانون المصري، 8)
 .8ص8119،العربيةرسالة ماجستير، جامعة نايف 

دار النيضة  ،11ط ،شرح قانون العقوبات )القسم العام( ،محمود محمود مصطفى د. (6)
 1 1;8ص 6;>1 ،القاىرة ،العربية

الطبعة الخامسة، دار  ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،محمود نجيب حسني د. (7)
 1 66;، ص8;>1النيضة العربية، القاىرة، مصر، 



 (19( ، السنة )66( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

124 

ٗا  طًب بايتعٜٛض، أٚ قاقٞ ايتشكٝل إٔ ٜؿؿٌ ؾٛزا يف دسا٥ِ املدايؿات  اييت مل ٜكع ؾٝ
دٕٚ إٔ ٜتدر  قسازا بإسايتٗا ع٢ً قه١ُ اؾٓح ٫ٚ ٜٓؿر اؿهِ ايؿدز باؿبظ  بسد املاٍ

ايٓـ ايطابل إ٫ أْٓا ْس٣ بإٔ املػسع مل َٚع ؾساس١  0"طع١ٝإ٫ بعد انتطاب٘  ايدزد١ ايك
ٜهٔ َٛؾكًا يف ؾٝاغ١ ايٓؿٛف املٓع١ُ إلٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١، بطبب عدّ ذنس املدايؿات 

، ٚيٮضباب ا٭خس٣ اييت ضٓتٓاٚهلا عٓد عح (1)ٔ غسٚط اؾسا٥ِ املػُٛي١ بايٓعاّقُ
 غسٚط ْعاّ إٜكاف ايتٓؿٝر.

 ادلطلب الثانً
 م إٌقاف تنفٍذ الؼقوبةالتكٍٍف القانونً لنظا

مل ٜتؿل ايؿك٘ يف ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يٓعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١، إذ ذٖب يف ذيو إىل 
 أنجس َٔ اػاٙ ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ( 2)ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ: إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ تدبري اسرتاشٟ.
 ١ٜايرتبٛ ريأسد ايتداب ايعكٛب١ رٝتٓؿ إٜكافايؿسْطٞ "َازى اْطٌ" ْعاّ  ٘ٝايؿك عّد

 ٚاقع ٖرا إىلإ٫ اْ٘ بايٓعس  ،بريو عٓ٘ ؾؿ١ ايعكٛب١ ًاْٝاؾ ١،ٜيًشس د٠ٝاملك ريغ ١ٝايع٬د أٚ
 ٘ٝبايٓطل بٗا، إ٫ إٔ ٖرا ايٓطل ؾ هتؿٜٞايعكٛب١ ٚ لٝتطب طتبعدٜلد أْ٘ ٚإ نإ  ايٓعاّ

ؿٗا ٖٚرا بٛق دٜدد ريغ عً٘هايعكٛب١ يف سك٘ إذا ؾدز عٓ٘ َا  رٝبتٓؿ ٘ٝعً يًُشهّٛ دٜتٗد
َع٘  ؿعبٜ حٝع ْ٘ٝطب١ َعترب٠ َٔ ا٭مل ايٓؿطٞ يًُشهّٛ عً شٌُضٝأْ٘  غو ٫ دٜايتٗد

عٔ نْٛ٘ عكٛب١  سزىاىل ايعكٛب١ ؾٗٛ ٫  هٕٜٛبٌ ٖٛ أقسب َا  اسرتاشٟ ريايكٍٛ بأْ٘ تدب
اـاؾ١ بؿهس٠  ١ٜدٝعٔ ايكٛاعد ايتكً سزىمل  رٝيف ْعاّ ٚقـ ايتٓؿ ؾاملػسع مبعٓاٖا ايٛاضع

 ؾصا٤، ٭ٕ اؾصا٤ا

                          

المعدل عمى  >9>1لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 177( نصت المادة )1)
 ...".حة بالحبسلممحكمة عند الحكم في جناية أو جنانو :"  

التدابير االحترازية ىي مجموعة اإلجراءات التي تواجو " :( تعرف التدابير االحترازية بأنيا8)
الخطورة اإلجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة، واليادفة إلى حماية المجتمع عن 

عمم  سميمان عبد المنعم، مبادئ طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جرائم جديدة".
 .:16ص 8118 ،اإلسكندرية ،الجزاء الجنائي



 أحكام إيقاف تنفيذ العقوبة في التشريع العراقي 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (66), Year (21) 

012 

ع٢ً غسط، ٚتتٛؾس ؾهس٠ اؾصا٤ يف اؿهِ  رٙٝتٓؿ عًلتٜ إذ غري اْ٘ َ٪دٌ، َٛدٛد
 . (1)بايػسض َٓٗا عًلٜت أَس رٖاٝتٓؿ ُٓاٝبايعكٛب١ ع٢ً اجملسّ، ب

ٚيٛ اخرْا بسأٟ ايؿكٝ٘ "َازى" بأْٗا تدابري اسرتاش١ٜ ؾاْ٘ َع ذيو لد إٔ ايؿك٘ 
سرتاش١ٜ ؾايبعض ٜعدٖا ْٛعًا َٔ أْٛاع اؾصا٤ ٚايبعض اٯخس اختًـ سٍٛ طبٝع١ ايتدابري ا٫

ْ٘ َٔ د١ٗ  ٭ دٓا٥ٖٞٛ دصا٤  ريبإٔ ايتدب س٣ٜايرٟ ٜٓهس ذيو، إ٫ إٔ ايسأٟ ايسادح ٖٛ 
ٚتطبك٘  ايطًطات ايكإْٛ  عًٝ٘  ٓـؾٗٛ عٌُ قكا٥ٞ ٜعٓاؾس اؾصا٤  عٝمجتتٛاؾس ؾٝ٘ 
إىل َهاؾش١ اإلدساّ، ٚيٛ اْؿسد ببعض  طع٢ٜٚ اؾاْٞ سكٛم دَٝٝع٢ٓ تك ٌُايعا١َ ٚو

 .(2)يف قازب١ اإلدساّ متًٝٗا ٚظٝؿت٘  ايؿؿات اييت
 ا٫ػاٙ ايجاْٞ: إٜكاف ايتٓؿٝر ضبب يطكٛط اؿهِ.

ْؿت  إذٚقـ ايتٓؿٝر ضبًبا َٔ أضباب ضكٛط اؿهِ،  ا٭زدْٞاعترب املػسع 
ا٭ضباب اييت ع٢ً اْ٘ " 1960( يط١ٓ 16ْٞ زقِ )( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ا٭زد47املاد٠ )

:..."، ٚقد اْتكد داْب َٔ 0تطكط ا٭سهاّ اؾصا١ٝ٥ أٚ متٓع تٓؿٝرٖا أٚ ت٪دٌ ؾدٚزٖا ٖٞ
ايؿك٘ ذيو ٭ٕ ٚقـ ايتٓؿٝر يف سكٝكت٘ ٫ ٜعين ضكٛط اؿهِ، ٚإمنا ٜعٌ اؿهِ قا٥ًُا ست٢ 

ايتٓؿٝر  إٜكافنُا إٔ َكٝٗا ٫ ٜعين بايكسٚز٠ ضكٛط اؿهِ، ؾأَس  0متكٞ َد٠ ايتذسب١
ؾإذا َا مت ْكض اؿهِ ٜٓؿر نُا يٛ نإ ؾادزًا 0قد ٜتِ ْكك٘ َٔ قبٌ قه١ُ ايتُٝٝص 

ايتهٝٝـ اؿكٝكٞ يٛقـ ايتٓؿٝر إْ٘ : "إٔ إىلابتدا٤ دٕٚ إٔ ٜػٌُ بٛقـ ايتٓؿٝر، ٜٚرٖب 
ؾٛز٠ يتطبٝل ايعكٛب١، ٖٚٛ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ ْعاّ ًَشل باضتعُاٍ ايككا٤ ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ 

ٚطأ٠ ايعكٛب١ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ ٫ تستٗٔ ؾشطب بٓٛعٗا َٚدتٗا  إٔذيو 0د ايعكٛب١ يف ؼدٜ
 .(3)"بٌ تستبط نريو مبا إذا ناْت تٓؿر ؾٝ٘ أّ بٛقـ تٓؿٝرٖا

 
                          

 .>8ص ،مصدر سابق ،( معيزة رضا1)
جامعة  ،كمية الحقوق والسياسة ،أطروحة دكتوراه ،التدابير االحترازية ،(  تباني زواش ربيعة8)

 .69ص ،:811 ،قسنطينة –منتوري 
لسنة  19ني رقم وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات االرد ،احمد المجاليمحمد  (6)

الدليل االلكتروني  ،بحث منشور عمى شبكة االنترنت ،18ص ،دراسة مقارنة 91>1
 . عمى الرابط:;811/:/18أخر مراجعة لمموقع  .Arab law Info  لمقانون العربي

                                                           www.arablawinfo.com  

http://www.arablawinfo.com/
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 ا٫ػاٙ ايجايح: إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ دصا٤ دٓا٥ٞ.
ٜرٖب أؾشاب ٖرا ا٫ػاٙ إىل إٔ ٚقـ ايتٓؿٝر ٖٛ دصا٤ دٓا٥ٞ، ضٛا٤ مت 

يتكًٝد١ٜ نعكٛب١ أٚ مت بٛضًٝت٘ اؿدٜج١ نتدبري، ذيو إٔ َا ٜتِ بعد إؾداز اؿهِ بٛضًٝت٘ ا
ٖٛ يٝظ إ٫ ٚؾـ ٜسد ع٢ً اؿهِ اؾٓا٥ٞ ايؿادز بايعكٛب١ هسدٙ َٔ ايك٠ٛ ايتٓؿٝر١ٜ يف 

١ ذات طبٝع١ َطتك١ً ؼٍٛ ٢ٓ آخس ٖٛ ْٛع َٔ املعا١ًَ ايتؿسٜدٜخ٬ٍ ؾرت٠ ايتذسب١، اٚ مبع
١ املكسز٠ يف ايٓـ ايكاْْٛٞ، ؾاإلدسا٤ وكل أغساض ايعكٛب١ يف اإلؾ٬ح دٕٚ تٓؿٝر ايعكٛب

ٚاملٓع َٔ ايعٛد٠ إىل اإلدساّ بطبب َا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ ٚقـ ايتٓؿٝر َٔ تٗدٜد َطتُس ط١ًٝ 
 . (1)ؾرت٠ ايتٓؿٝر

ٚاؿكٝك١ إٔ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜتٛاؾل َع َطًو املػسع ايعساقٞ ٖٛ  إٔ 
ع١ َصدٚد١، ؾٗٛ ْٛع َٔ أْٛاع ايتؿسٜد ايعكابٞ إذ ميٓع تٓؿٝر إٜكاف ايتٓؿٝر ذٟ طبٝ

ا٭سهاّ اؾصا١ٝ٥ خ٬ٍ َد٠ قدد٠، َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ٖٛ ضبب َٔ ا٭ضباب اييت تطكط بٗا 
ا أٚزدٙ ا٭سهاّ اؾصا١ٝ٥ إذا َكت َد٠ ايتذسب١ دٕٚ عازض ًٜػٝٗا ٖٚرا َا ٜتٛاؾل َع َ

 اإلٜكاف بإيػا٤ايتذسب١ دٕٚ إٔ ٜؿدز سهِ  اْككت َد٠ إذا" :املػسع عٓد ايٓـ ع٢ً اْ٘
ايهؿاي١ املػاز ايٝٗا يف املاد٠  ٚأيػٝتاعترب اؿهِ نأْ٘ مل ٜهٔ  147املاد٠  ٭سهاّٚؾكا 
145"(2)0 

ٚيف ٖرا ايطٝام لد اْ٘ َٔ املٓاضب إ ْرنس بإٔ املػسع ايعساقٞ أطًل ع٢ً  
ع٢ً أْ٘:  144ْؿت املاد٠ س( إذ اإلدسا٤ املتدر َٔ قبٌ احمله١ُ املدتؿ١ ٚؾـ )أَ

يًُشه١ُ عٓد اؿهِ يف دٓا١ٜ أٚ دٓش١ باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ إٔ تأَس يف اؿهِ "
ْؿط٘ بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ..." ٚبايتايٞ ؾإٔ ا٭َس بٛقـ ايتٓؿٝر ىسز َٔ إطاز ايؿكس٠ 

تعًٓ٘ احمله١ُ   اؿه١ُٝ باإلدا١ْ، ؾٗٛ َطتكٌ عٓٗا، غري اْ٘ ٫بد َٔ ؾدٚزٙ َع اؿهِ ايرٟ
ٚبٓا٤ عًٝ٘ ٫ هٛش يًُشه١ُ إٔ تكسز ا٭َس بٛقـ ايتٓؿٝر َطتك٬ً بعد ختاّ احملان١ُ 

 .(3)ٗا يًشهِ قد زؾعت ٜدٖا عٔ ايكك١ٝٚايٓطل باؿهِ، سٝح تهٕٛ بٓطك

                          

كمية  ،رسالة ماجستير ،وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي الجزائري ،نوال غراب (1)
  66ص ،8119 ،بسكرة -الحقوق والعموم السياسية جامعة خيضر

 المعدل. >9>1لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم >17المادة ) (8)
 1 91ص ،ر سابق مصد ،محمد احمد المجالي( 6)
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 ادلطلب الثالث
 متٍٍز نظام إٌقاف تنفٍذ الؼقوبة مما ٌشتبه به

ٚقد تػرتى َع٘ يف بعض اـؿا٥ـ  تكرتب بعض ايٓعِ َٔ ْعاّ إٜكاف ايتٓؿٝر،
ر بػ٤ٞ َٔ اإلهاش ٚع٢ً يرا ْس٣ َٔ ايكسٚزٟ إٔ منٝص بني أبسشٖا ٚبني ْعاّ إٜكاف ايتٓؿٝ

 تٞ:ايٓشٛ اٯ
 .(1)أ٫ًٚ: إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚاإلؾساز ايػسطٞ

تدبري  أٚكٛب١ عضساح احملهّٛ عًٝ٘ ب بإط٬ماإلؾساز ايػسطٞ ْعاّ قاْْٛٞ ٜككٞ 
دص٥ٞ َٔ ايعكٛب١ بايػسٚط  إعؿا١٤ قبٌ اْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ يف اؿهِ، أٟ ٖٞ ضايب يًشسٜ

َٚا هُع بني ايٓعاَني إٔ نًُٝٗا ٜتعًل بايعكٛب١ ٚعطٔ ضًٛى  (2)اييت وددٖا ايكإْٛ
ضبٌٝ احملهّٛ عًٝ٘ قبٌ اْتٗا٤ َد٠ عكٛبت٘  إخ٤٬" :ايػسطٞ بأْ٘ اإلؾسازاملدإ ٜٚعسف 

ساي٘  إؾ٬حٚدٛدٙ داخٌ امل٪ضط١ ايعكاب١ٝ ٜدعٛ اىل ايجك١ يف  ا٤أثٓضًٛن٘  إٔتبني  إذا
٠ املتبك١ٝ َٔ اؿهِ ايؿادز تٓتٗٞ املد إٔ إىلٜبك٢ املؿسز عٓ٘ سطٔ ايطًٛى  إٔغسٜط١ 

يط١ٓ  23زقِ ( َٔ قإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ 331. ٚقد ْؿت املاد٠ )(3)عًٝ٘"
دُا غسطًٝا ٚؾل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ عٔ احملهّٛ : ))هٛش اإلؾساز إؾسااملعدٍ ع٢ً اْ٘ 1971

ثًجٝٗا إذ نإ سدثا ٚتبني  أٚعًٝ٘ بعكٛب١ أؾ١ًٝ ضايب١ يًشس١ٜ إذا أَك٢ ث٬ث١ أزباع َدتٗا 
اييت أَكاٖا عٔ ضت١  يًُشه١ُ اْ٘ اضتكاّ ضري٠ ٚسطٔ ضًٛن٘ ع٢ً إٔ ٫ تكٌ املد٠

سطٞ ٜتعًل بتٓؿٝر ايعكٛب١ ٫ ايػ اإلؾسازْعاّ  إٜٔتبني  ا٭خريَٚٔ ايٓـ  0أغٗس...((
بؿسقٗا ٖٚٛ َٔ اختؿاف قه١ُ اؾٓح يف َهإ تٓؿٝر ايعكٛب١ ٫ باحمله١ُ اييت أؾدزت 

ايتٓؿٝر، ٚنريو ؾٗٛ ٜتكُٔ إعؿا٤ احملهّٛ عًٝ٘ َٔ  إٜكافاؿهِ ٚبريو ىتًـ عٔ ْعاّ 

                          

يقترب نظام اإلفراج الشرطي كثيرا من نظام )البارول( إال فيما يتعمق بالرعاية لممفرج ( 1)
: لممزيد ليا المعمول بو في النظم الغربيةفي استرا 71;1إذ كان أول تطبيق لو عام  ،عنو

 منشورات ،مبادئ عممي اإلجرام والعقاب ،عمار عباس الحسيني من التفاصيل ينظر د.
الردع الخاص العقابي  ،عمار عباس الحسيني .؛ د.886ص ،8119الحمبي الحقوقية 

 .>87ص ،:811 ،منشورات الحمبي الحقوقية ،ونظم المعاممة اإلصالحية
 .9;6ص’ مصدر سابق ،د. براء منذر كمال عبد المطيف (8)
 .181ص ،بغداد ،المكتبة القانونية ،عمم العقاب ،محمد معروف عبد اهلل د. (6)
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ابٌ سطٔ دص٤ َٔ ايعكٛب١ ٖٛ ثًجٗا بايٓطب١ يٮسداخ ٚزبعٗا بايٓطب١ يًبايػني ٚذيو َك
ضًٛن٘ داخٌ امل٪ضط١ اإلؾ٬س١ٝ يف سني إٕ احملهّٛ عًٝ٘ باؿبظ َع إٜكاف ايتٓؿٝر 

  0(1)ٜطًل ضساس٘ ؾٛز ؾدٚز ايكساز َا مل ٜهٔ َطًٛبًا عٔ قك١ٝ أخس٣
 ثاًْٝا: إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚتأدٌٝ ايتٓؿٝر.

 ٤اضتجٓااؾصا١ٝ٥  اإلسهاّاملػسع ايعساقٞ ع٢ً ايكاعد٠ ايعا١َ يف تٓؿٝر  أٚزد
إذا " ْؿت ع٢ً اْ٘: ٚاييت َٔ قإْٛ اؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ (296تكُٓت٘ املاد٠ )

سهِ ع٢ً زدٌ ٚشٚدت٘ بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ ملد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ ٚيٛ عٔ دسا٥ِ كتًؿ١ 
إذا  اٯخسٚمل ٜهْٛا َطذْٛني َٔ قبٌ داش تأدٌٝ ايتٓؿٝر ع٢ً اسدُٖا ست٢ ى٢ً ضبٌٝ 

 َعني". إقا١َػريًا مل ٜتِ ايجا١ْٝ عػس َٔ عُسٙ ٚنإ هلُا قٌ ناْا ٜهؿ٬ٕ ؾ
تأدٌٝ ايتٓؿٝر ٖٛ دٛاشٟ ٚيٝظ ٚدٛبٞ ؾك٬ً  إٔ أع٬ٜٚٙ٬سغ ع٢ً ْـ املاد٠ 

مج١ً غسٚط يًشهِ بتأدٌٝ تٓؿٝر  أع٬ٙاملػسع ايعساقٞ اغرتط يف ْـ املاد٠  إٔعٔ 
 ايعكٛب١ ٖٚرٙ ايػسٚط ٖٞ نُا ٜأتٞ:

 إٔ-2ني َعًا بعكٛب١ ضايب١ يًشس١ٜ يف إٓ ٚاسد ٚيٛ عٔ دسا٥ِ كتًؿ١. اؿهِ ع٢ً ايصٚد -1
تهٕٛ َد٠ اؿبظ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ ٚاسد٠ ؾإ  شادت املد٠ عٔ ض١ٓ اَتٓع تأدٌٝ 

ٜهٕٛ هلُا  إٔ-4ٜهْٛا ناؾًني طؿٌ ؾػري ٫ ٜتذاٚش ايجا١ْٝ عػس َٔ عُسٙ . إٔ-3ايتٓؿٝر.
 طذْٛني َٔ قبٌ. ٫ ٜهْٛا َ إٔ-5َعني َٚعسٚف . إقا١َقٌ 

ٚتسبٟٛ َٔ أضباب  إْطاَْٞٔ ؾٝاغ١ ْـ ايطابل ٜتبني اْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً ضبب 
تأدٌٝ تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚايػسض ايرتبٟٛ ٖٛ يهؿاي١ ايطؿٌ ٚقُإ ا٫ضتُساز ع٢ً ايعٓا١ٜ ب٘ 

ضٝ٪دٟ إىل  أَسٚايدٜ٘ ايطذٔ َعًا  إدخاٍتسى ايطؿٌ ٚيٝظ ي٘ َٔ ٜعتين ب٘ بعد  إٔسٝح 
. ٚايػسض اإلْطاْٞ ٖٛ َساعا٠ عٛاٌَ ايسمح١ ٚدٚاعٞ ايسؾل (2)تػسدٙتدَري سٝات٘ ٚ

  .(3)مٛ ايؿػري ست٢ ٫ وسّ َٔ زعا١ٜ ٚايدٜ٘ ٫ٚ ٜبك٢ ب٬ عا٥ٌ ٚاإلْطا١ْٝ

                          

( لسنة 86( قانون أصول المحكمات الجزائية  العراقي رقم ):66 -661تنظر المواد ) (1)
 .المعدل المنظمة لإلفراج الشرطي 1:>1

 ،أصول اإلجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ،( عبد األمير العكيمي8)
 .>69ص -.7:>1 -بغداد -مطبعة المعارف ،8ط ،8ج

شكاالتو -السحماوي (  د. إبراىيم6) مطابع جريدة  -الطبعة الثانية -تنفيذ األحكام الجنائية وا 
 .8>1ص -بال سنة طبع. -السفير
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نإ هٝص   1985( يط١ٓ 133قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ )املٓشٌ( زقِ ) نُا ٚإ
نإ ْٛعٗا َٚٔ أٟ قه١ُ ؾدزت، مبسضّٛ مجٗٛزٟ تأدٌٝ تٓؿٝر ايعكٛبات ٚايتدابري أًٜا 

( 16إ٫ إٔ ٖرا ايكساز ايػٞ مبٛدب ايكإْٛ زقِ ) ١، ٚضٛا٤ ناْت ايعكٛب١ أؾ١ًٝ أّ بديٝ
كُإ ايؿؿٌ بني ايطًطات ٚعدّ . ٚسطًٓا ؾعٌ املػسع ايعساقٞ بٗرا اإليػا٤ ي(1)2011يط١ٓ 
 ظ ايككا٤.تطٝٝ

 .(2)طثايجًا: إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ٚايعؿٛ ايككا٥ٞ املػسٚ
املػسع يف بعض ؾٛز اؾسا٥ِ اييت قد تهٕٛ غاَك١ ٚخطري٠ نُا ٚقد ٫   أتاح

تتٛاؾس ض٣ٛ قسا٥ٔ بطٝط١ قد بعض املتُٗني املػتب٘ بازتهابِٗ هلا، ٚبٗدف ايهػـ عٔ 
ٜعسض ايعؿٛ ع٢ً املتِٗ بعد اخر  إٔاؾٓا٠ اؿكٝكٝني، مسح ايكإْٛ يكاقٞ ايتشكٝل 

َجٌ ٖرٙ اؿاي١ تبك٢ ؾؿ١ ايػدـ ايرٟ عسض عٝ٘ ايعؿٛ َٛاؾك١ قه١ُ اؾٓاٜات، ٚيف 
 أؾٍٛ( َٔ قإْٛ 129، ٖٚرا َا تكُٓت٘ املاد٠ )(3)َتُٗا ست٢ ٜؿدز ايكساز يف ايدع٣ٛ

 .(4)ات اؾصا١ٝ٥ ايعساقُٞاحملان

                          

 .8111/;/1في  7811( منشور في الوقائع العراقية العدد1)
العفو القضائي  -تطمق عمى ىذا النوع من العفو تسميات متعددة منيا :) العفو القضائي (8)

ئي المشروط( إال إنا فضمنا أن نطمق عميو العفو القضائي العفو القضا –الخاص 
المشروط ألنو يعرض من القاضي بشروط محددة يجب أن يوفي بيا المتيم لموصول إلى 

 العفو.
 .>;1ص  ،مصدر سابق ،د. براء منذر كمال عبد المطيف (6)
يق أن لقاضي التحق –( من قانون أصول المحاكمات عمى انو:" ا >18( نصت المادة )7)

يعرض العفو بموافقة محكمة الجزاء الكبرى ألسباب يدونيا في المحضر عمى أي متيم 
بجناية بقصد الحصول عمى شيادتو ضد مرتكبييا اآلخرين بشرط أن يقدم المتيم بيانا 
صحيحا كامال عنيا، فإذا قبل ىذا العرض تسمع شيادتو وتبقى صفتو متيما حتى 

إذا وجدت المحكمة الكبرى أن البيان الذي أدلى بو  -يصدر القرار في الدعوى....جـ 
المتيم الذي عرض العفو عميو صحيح كامل فتقرر وقف اإلجراءات القانونية ضده نيائيا 

خالء سبيمو"  .وا 
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املػسع يف ٖرا ايٓعاّ َٓح قاقٞ ايتشكٝل ؾ٬س١ٝ  إَٔٚٔ خ٬ٍ َا تكدّ ٜتبني 
١ قه١ُ اؾٓاٜات بكؿد اؿؿٍٛ ع٢ً غٗادت٘ قد عسض ايعؿٛ ع٢ً املتِٗ مبٛاؾك

ؾإذا ٚددت قه١ُ اؾٓاٜات إٕ ايبٝإ ايرٟ أدىل ب٘ املتِٗ ايرٟ عسض  0َستهبٝٗا اٯخسٜٔ 
ؾتكسز إٜكاف اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ عك٘ ْٗا٥ٝا ٜٚتٛدب إخ٤٬    ايعؿٛ عًٝ٘ ؾشٝح ٚناٌَ،

 اٯثاز١ْٝٛ ٚبايتايٞ تهٕٛ ي٘ ذات ذا ْعاّ ٜتعًل بإٜكاف اإلدسا٤ات ايكاْإؾٗٛ  ضبًٝ٘،
ٜٗدف إىل إبعاد احملهّٛ عًٝ٘ بعكٛب١  بُٝٓا إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ (1)املرتتب١ ع٢ً ايربا٠٤

ذًا ْعاّ إؾٗٛ  ضايب١   يًشس١ٜ قؿري٠ املد٠  ٚإعطا٥٘ ايؿسؾ١ يتكِٜٛ ْؿط٘ ٚقبط ضًٛن٘،
ٛن٘، خاؾ١ إذا َا عًِ ٜتكُٔ دع٠ٛ احملهّٛ عًٝ٘ إلؾ٬ح ْؿط٘ ذاتًٝا عٔ طسٜل قبط ضً

 .(2)اإلٜكافَتاس١ ط١ًٝ َد٠  اإلخ٬ٍبتٓؿٝر ايعكٛب١ يف ساي١  إَها١ْٝبأْ٘ 
 زابعًا: إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ْٚعاّ ا٫ختباز ايككا٥ٞ.

 كٝنياملٓت نيأضًٛب ملعا١ًَ بعض اجملسَ" :بأْ٘ ْعاّ ا٫ختباز ايككا٥ٜٞعسف 
 ١ٝ١، َع ٚقع اجملسّ ؼت ايسقاب١ ايػدؿايػسطٞ يًعكٛب باإلٜكاف تُجٌٜاْتكا٤ خاؾا ٚ

إدسا٤ متتٓع ؾٝ٘ احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ إَا عٔ ايٓطل باؿهِ أٚ ؾٗٛ بريو ، (3)"ٚايع٬ز ٘ٝٚايتٛد
أٚ متتٓع عٔ تٓؿٝر ايعكٛب١ بعد ايٓطل بٗا، ٚذيو بٛقع احملهّٛ عًٝ٘ ؼت ا٫ختباز 

٠ ٚؾكا ملا تساٙ دايككا٥ٞ ٚؼت غسٚط َع١ٓٝ أَا ملد٠ قدد٠ ٚأَا بدٕٚ ؼدٜد امل
ٜٚتِ نٌ ذيو ؼت إغساف ١٦ٖٝ قكا١ٝ٥ َتدؿؿ١، ؾإذا خايـ املدإ  0احمله١ُ َٓاضبًا

غسطًا َٔ غسٚط ا٫ختباز ؼدد احمله١ُ عكٛبت٘ يف ساي١ عدّ ايٓطل باؿهِ، أٚ تأَس 
، ٚمبٛدب٘ متتٓع احمله١ُ عٔ ايٓطل (4)بتٓؿٝر ايعكٛب١ املعًك١ عك٘ يف اؿاي١ ا٭خس٣

                          

 .1:ص  ،مصدر سابق ،( د. براء منذر كمال عبد المطيف1)
 ،مطبعة الشرطة ،دراسة مقارنة -العقوبات السالبة لمحرية  ،( د. فاضل زيدان محمد8)

 1 16ص ،8;>1،بغداد
رسالة  ،نظام اإلفراج المشروط في التشريع الجزائري دراسة مقارنة ،عمايدية مختارية( 6)

 ،8118 ،سعيدة –الطاىر موالي  كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة د. ،ماجستير
 .81ص

منو بيذا النوع من ( 1;في المادة )91>1( لسنة 19( أخذ قانون الجزاء الكويتي رقم )7)
االختبار إذ نص عمى انو:"....ولممحكمة أن تقرر وضعو خالل ىذه المدة تحت رقابة 

 شخص معين ...".
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ب١ سني ٜتِٗ غدـ ظسمي١ تطتٛدب اؿبظ، سٝح يًُشه١ُ يف ٖرٙ اؿاي١ إٔ تكسز بايعكٛ
ا٫َتٓاع عٔ ايٓطل باؿهِ َع تهًٝـ املتِٗ بتكدِٜ تعٗد بهؿاي١ غدؿ١ٝ أٚ ع١ٝٓٝ أٚ بػري 
نؿاي١ إذا ٚددت َا ٜطٛؽ ذيو َٔ خ٬ٍ دزاضتٗا ٭خ٬م املتِٗ ٚضٓ٘ ٚظسٚف دسميت٘ أٚ 

ختباز ايككا٥ٞ إٔ املدإ يف ظٌ ٖرا ايٓعاّ ٜعٌ ؼت إغساف تؿاٖتٗا َٚٔ أِٖ غسٚط ا٫
١٦ٖٝ َتدؿؿ١ تطاعدٙ ع٢ً ا٫يتصاّ بايطًٛى ايكِٜٛ ٚإبعادٙ عٔ ايعسٚف اييت قد تػسٜ٘ 

ٖرا غ٬ف ْعاّ ٚقـ ايتٓؿٝر سٝح ٫ ٜػرتط ؾٝ٘ إغساف َٔ ١٦ٖٝ  (1)ع٢ً ازتهاب اؾسمي١
مي١ ددٜد٠ ٚإٔ واؾغ ع٢ً سطٔ ايطري٠ اختباز بٌ نٌ َا ٜطًب َٓ٘ ٖٛ إٔ ٫ ٜستهب دس

ٚاييت  (73) اد٠ايعساقٞ يف امل ا٭سداخٚايطًٛى ٖٚٛ ٜكرتب َع َا تكُٓ٘ قإْٛ زعا١ٜ 
ازتهب اؿدخ دٓش١ ؾٝشهِ عًٝ٘ بأسد ايتدابري اٯت١ٝ بد٫ َٔ ايعكٛب١  إذاْؿت ع٢ً اْ٘: "

ب١ ايطًٛى ٚؾل أسهاّ ٖرا ٚقع٘ ؼت َساق –ثاْٝا ...ايطايب١ يًشس١ٜ املكسز٠ هلا قاْْٛا :
 .(2)..."ايكإْٛ

َٚٔ خ٬ٍ َا ضبل ميهٔ ايكٍٛ إٔ ٚقـ ايتٓؿٝر ٜطتٛدب ؾدٚز سهِ بإدا١ْ 
 0املتِٗ ٚاؿهِ عًٝ٘ بايعكٛب١ املكسز٠ قاًْْٛا ٚيف اؿدٚد املطُٛح بٗا قُٔ ْعاّ ايٛقـ

 ادلبحث الثانً
 شررط إٌقاف تنفٍذ الؼقوبة

١ْٝ املٓع١ُ إلٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ اييت َٔ خ٬ٍ اضتعساض ايٓؿٛف ايكاْٛ
أٚزدٖا املػسع يف قإْٛ ايعكٛبات ٜتبني إٔ يػسض تؿعٌٝ ايكاقٞ يٓعاّ إٜكاف تٓؿٝر 
ايعكٛب١ ٫بد َٔ تٛاؾس غسٚط َع١ٓٝ َٔ املُهٔ إمجاهلا ع٢ً ث٬خ أْٛاع، ؾُٓٗا َا ٜتعًل 

ٗا َا ٖٛ َتعًل بػدـ بٓٛع اؾسمي١ َٚٓٗا َا ٜتعًل بايعكٛب١ احملهّٛ بٗا املدإ َٚٓ
 احملهّٛ عًٝ٘، ٖٚٛ َا ضٓبٝٓ٘ يف املطايب اٯت١ٝ:

 
 
 

                          

 ،منشورات ذات السالسل ،1ط ،عمم العقاب ومعاممة المذنبين ،عدنان الدوري د.( 1)
 .8>8ص >;>1،الكويت

 1المعدل 6;>1لسنة  9:من قانون رعاية األحداث رقم  ::و  9:تالحظ المواد ( 8)
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 ادلطلب األرل
 الشررط ادلتؼلقة بنوع اجلرمية ادلرتكبة

( يكإْٛ ايعكٛبات إٔ اؾسمي١ اييت هٛش إٜكاف تٓؿٝر 144ٜتبني َٔ ْـ املاد٠ )
ٓح، ٖٚٛ بريو ٜهٕٛ عكٛبتٗا ايؿادز٠ عل املدإ هب إٔ تهٕٛ َٔ ْٛع اؾٓاٜات أٚ  اؾ

قد اضتبعد دسا٥ِ املدايؿات َٔ إَها١ْٝ إٜكاف ايعكٛب١ ايؿادز٠ ؾٝٗا ػاٙ احملهّٛ عًٝ٘، 
يًُشه١ُ عٓد اؿهِ يف دٓا١ٜ أٚ : "ٖٚرا أَس ٫ يبظ ؾٝ٘ إذ ْؿت املاد٠ أع٬ٙ ع٢ً اْ٘

 .(1)دٓش١ باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ.."
ملػسع ايعساقٞ قد اخر بايتكطِٝ ايج٬ثٞ ٚيف ٖرا اـؿٛف ْٛد إٔ ْػري إىل إٔ ا

اؾٓا١ٜ ٖٞ اؾسمي١ " :َا ْـ يف قإْٛ ايعكٛبات ع٢ً اْ٘يًذسمي١ ٖٚرا َا تكُٓت٘ عٓد
ايطذٔ أنجس  – 3 ايطذٔ امل٪بد – 2 اإلعداّ – 1 ايعكٛبات ايتاي١ٝ: بإسد٣املعاقب عًٝٗا 

عًٝٗا بإسد٣ َٔ مخظ ضٓٛات إىل مخظ عػس٠ ض١ٓ .اؾٓش١ ٖٞ اؾسمي١ املعاقب 
 اؿبظ ايػدٜد اٚ ايبطٝط أنجس َٔ ث٬ث١ أغٗس إىل مخظ ضٓٛات. – 1 :ايعكٛبتني ايتايٝتني

اؿبظ  – 1 ايػسا١َ. املدايؿ١ ٖٞ اؾسمي١ املعاقب عًٝٗا بإسد٣ ايعكٛبتني ايتايٝتني: – 2
٢ً ايػسا١َ اييت ٫ ٜصٜد َكدازٖا ع – 2ايبطٝط ملد٠ أزبع ٚعػسٜٔ ضاع١ إىل ث٬ث١ أغٗس.

ٖٚرا ٜدعٛ إىل تطا٩ٍ َؿادٙ اْ٘ إذا نإ اؿد ا٭د٢ْ يًعكٛب١ يف دسا٥ِ  .(2)"ث٬ثني دٜٓازا
تطبٝل ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر  اؾٓاٜات ٖٛ ايطذٔ أنجس َٔ مخظ ضٓٛات، ؾهٝـ ميهٓٓا

 ؟. ايعكٛب١
( َٔ 130لدٖا يف ْـ املاد٠ ) إٔع٢ً ايتطا٩ٍ ايطابل َٔ املُهٔ  ٚاإلداب١
تٛؾس عرز كؿـ يف دٓا١ٜ عكٛبتٗا اإلعداّ ْصيت  إذاٚاييت ْؿت ع٢ً اْ٘ :"قإْٛ ايعكٛبات 

إىل اؿبظ ايرٟ ٫ تكٌ َدت٘ عٔ ض١ٓ ؾإٕ ناْت  أٚامل٪قت  أٚايطذٔ امل٪بد  إىلايعكٛب١ 

                          

( من 1;). تنظر المادة بعو المشرع العراقياخذ المشرع البحريني بذات النيج الذي ات (1)
 .قانون العقوبات البحريني

 ( من قانون العقوبات العراقي. :8 ،89 ،88( ينظر المواد )8)
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امل٪قت ْصيت إىل عكٛب١ اؿبظ ايرٟ ٫ تكٌ َدت٘ عٔ ضت١ أغٗس.  أٚعكٛبتٗا ايطذٔ امل٪بد 
 .(1)ع٢ً خ٬ؾ٘"نٌ ذيو َا مل ٜٓـ ايكإْٛ 

اْتكادًا َؿادٙ نٝـ  يف ٖرا اـؿٛف ٛقـ املػسع ايعساقٞملايؿك٘  ٚد٘ٚقد 
ٜهٕٛ َٔ املُهٔ ٚقـ ايتٓؿٝر يف اؾٓاٜات ٖٚٛ غري ممهٔ يف ابطط اؾسا٥ِ ٖٚٞ 

َا  إذعكٛب١ املدايؿ١  إٔ إذبايػٍُٛ ؾٝ٘ ٫ٕ عًت٘ َتشكك١ ؾٝٗا،  أٚىلاملدايؿات، ٖٚٞ 
سهِ ع٢ً املتِٗ بايػسا١َ يف  إذابطبٝعتٗا قؿري٠ املد٠، نُا اْ٘  ناْت ضايب١ يًشس١ٜ ٖٞ

َا تعرز ع٢ً احملهّٛ  إذسبظ  إىلدسمي١ َٔ ْٛع املدايؿات ؾإ عكٛب١ ايػسا١َ قد تتشٍٛ 
بايػٍُٛ يف ٖرا ايٓعاّ، نُا اْ٘ َٔ  أددزعًٝ٘ دؾعٗا، ٚبريو تهٕٛ عكٛب١ املدايؿ١ 

 ٚا٭خس٣َٔ ْٛع اؾٓح  أسداُٖاٚاسد  إَٔا اتِٗ غدـ ظسميتني يف  إذاايتٓاقض 
كايؿ١، ؾٝهٕٛ قُٔ ضًط١ ايكاقٞ ٚقـ تٓؿٝر ايعكٛب١ املدؿؿ١ يًذٓش١ ٫ٚ ٜطتطٝع 

َطٛؽ ملطًو املػسع ايعساقٞ،  إهادَٔ ايؿك٘  آخسٚواٍٚ داْب  .(2)عكٛب١ املدايؿ١ إٜكاف
ات ٫ تسٖل ناٌٖ َٔ خ٬ٍ ايكٍٛ إٕ ايعكٛبات املكسز٠ يًُدايؿات بطٝط١ ٚأغًبٗا غساَ

ٖرا املربز  إٔ. غري (3)احملهّٛ عًٝ٘ بٗا، ٚإ إٜكاف تٓؿٝرٖا ٜؿكدٖا قُٝتٗا ايتٗدٜد١ٜ
اغًب دسا٥ِ املدايؿات َعاقب عًٝٗا  إٔ إذٜؿطدّ مبا ٖٛ َعٍُٛ عًٝ٘ يف ايٛاقع ايعًُٞ 

١ اؿبظ نُا اغسْا، ٖٚٓا ضتؿسض عل احملهّٛ عًٝ٘ عكٛب إىلتتشٍٛ بايٓتٝذ١  أٚباؿبظ 
 .(4)ايبد١ًٜ اإلؾ٬حضايب١ يًشس١ٜ قؿري٠ املد٠ ٖٚٞ عكٛب١ ؽًٛ َٔ إَها١ْٝ تطبٝل ْعِ 

                          

في جناية ( من قانون العقوبات العراقي عمى انو :" إذا رأت المحكمة 168نصت المادة )( 1)
أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز ليا أن تبدل العقوبة المقررة لمجريمة 

عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة  – 6عمى الوجو اآلتي:....
 أشير".

 ،جامعة الموصل ،8ط -األحكام العامة في قانون العقوبات ،د. ماىر عبد شويش الدرة (8)
 .817ص  ،8111

دار  ،الحدود القانونية لسمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ،د. أكرم نشأت إبراىيم (6)
 1 876-878ص ،98>1،القاىرة ،مطابع الشعب

 ،7:>1 ،بغداد ،مطبعة العاني ،1ط ،األحكام العامة في قانون العقوبات ،محسن ناجي 7))
 .>86ص
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َٚٔ املٓاضب إٔ ْرنس بإٔ قإْٛ ايعكٛبات ايبػدادٟ املًػٞ نإ اقسب إىل 
ايؿٛاب َٔ خ٬ٍ إداش٠ ايكاقٞ بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ يف مجٝع أْٛاع اؾسا٥ِ، إذ ْؿت 

 .(1)نٌ سهِ ؾادز باؿبظ ملد٠ ..." ( َٓ٘ ع٢ً اْ٘ :"69املاد٠ )
 ادلطلب الثانً

 الشررط ادلتؼلقة بالؼقوبة احملكوم بها
( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ؾساس١ ع٢ً  إٔ ايعكٛب١ هب 144أغازت املاد٠ )

، (2)ييت ٫ تصٜد َدتٗا ع٢ً ض١ٓ ٚاسد٠إلَهإ ا٭َس بإٜكاف تٓؿٝرٖا ٖٞ عكٛب١ اؿبظ ا
 .تٓؿٝر عكٛب١ اؿبظ إذا شادت َدتٗا ع٢ً ذيو ٚبايتايٞ ٫ هٛش ٚقـ

اإلقاؾ١ إىل عكٛب١ اؿبظ، ب( إٔ ٜػٌُ ٚقـ ايتٓؿٝر 144نُا ٚأداش ْـ املاد٠ )
ٚيًُشه١ُ إٔ " اد٠ ع٢ً اْ٘:ْؿت امل إذايعكٛبات ايتبع١ٝ ٚايته١ًُٝٝ ٚايتدابري ا٫سرتاش١ٜ 

ًعكٛبات ايتبع١ٝ ٚايته١ًُٝٝ ػعً٘ غا٬ًَ ي أٚتكؿس إٜكاف ايتٓؿٝر ع٢ً ايعكٛب١ ا٭ؾ١ًٝ 
ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكدّ  هٛش يًُشه١ُ إٔ تهتؿٞ بٛقـ تٓؿٝر عكٛب١  (3)ٚايتدابري ا٫سرتاش١ٜ"

اؿبظ ؾكط أٚ إٔ تػٌُ با٭َس ضا٥س ايعكٛبات اؾٓا١ٝ٥ ا٭خس٣، غري اْ٘ إذا مل ٜتكُٔ 
ابري يته١ًُٝٝ ٚايتدقساز اؿهِ ا٭َس ؾساس١ بايٓـ ع٢ً مشٍٛ ايعكٛبات ايؿسع١ٝ ٚايتبع١ٝ ٚا

تٓؿٝر ايعكٛبات  إٜكاف. ٚمبؿّٗٛ املدايؿ١ ٫ ميهٔ يًكاقٞ ا٫سرتاش١ٜ، ؾ٬ ٜتِ مشٛهلا
ٚاملتُج١ً باؿبظ  ا٭ؾ١ًٝايعكٛب١  إلٜكاف تبعًا إ٫ايته١ًُٝٝ ٚايتدابري ا٫سرتاش١ٜ  أٚايتبع١ٝ 

 ايكٓاع١ بعدّ ددٚاٖا. تهْٛت يدٜ٘ إذاؾ٬ً أٜطتبعدٖا َٔ قساز اؿهِ  إٔاْ٘ َع ذيو ي٘  إ٫
  إٔتٓؿٝر ايعكٛب١ لد  إلٜكافٚؾُٝا ٜتعًل مبكداز ايعكٛب١ اييت هٝصٖا املػسع 

إٜكاف تٓؿٝر  إداش٠ل َع قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ َٔ سٝح ٛاؾقإْٛ ايعكٛبات ا٭زدْٞ  ٜت

                          

يذ لمعقوبة في جرائم المخالفات ىو قانون الجزاء من التشريعات التي أجازت إيقاف التنف (1)
 ( منو.8;الكويتي في المادة )

يجوز لممحكمة إذا قضت بحبس " :( عمى انو8;الكويتي في المادة ) نص قانون الجزاء (8)
 المتيم مدة ال تتجاوز سنتين أو بالغرامة أن تأمر بوقف التنفيذ..."

( بينما نظم العقوبات >> – 8>التبعية في المواد ) نظم قانون العقوبات العراقي العقوبات( 6)
-116أما التدبير االحترازية فقد نظميا في المواد )  ،(118-111التكميمية في المواد )

188.) 
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كس٠ ْؿت ايؿ إذعكٛب١ اؿبظ اييت ٫ تصٜد َدتٗا ع٢ً ايط١ٓ إذا ؾدزت يف دٓا١ٜ أٚ دٓش١ 
 أٚ"هٛش يًُشه١ُ عٓد اؿهِ يف دٓا١ٜ  :( َهسز٠ يف بداٜتٗا ع٢ً َا 54ًٜٞ( َٔ املاد٠ )1)

 إذ ْؿتاملػسع املؿسٟ  ". ٚنريو َٛقـ اؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚدٓش١ بايطذٔ 
دٓا١ٜ أٚ دٓش١  هٛش يًُشه١ُ عٓد اؿهِ يفع٢ً اْ٘: "( َٔ قإْٛ ايعكٛبات 55املاد٠ )

ْؿظ اؿهِ بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ إذا  باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ض١ٓ إٔ تأَس يفبايػسا١َ أٚ 
زأت َٔ أخ٬م احملهّٛ عًٝ٘ أٚ َاقٝ٘ أٚ ضٓ٘ أٚ ايعسٚف اييت ازتهب ؾٝٗا اؾسمي١ َا 

اؿهِ أضباب إٜكاف  ٜبعح ع٢ً ا٫عتكاد بأْ٘ ئ ٜعٛد إىل كايؿ١ ايكإْٛ، ٚهب إٔ تبني يف
١ٜ عكٛب١ تبع١ٝ ٚؾُٝع اٯثاز اؾٓا١ٝ٥ املرتتب١ عٌ اإلٜكاف غا٬ًَ ٭ٚهٛش إٔ ه ايتٓؿٝر.

ٖٚٛ  (1)اؿهِ بٛقـ تٓؿٝر عكٛب١ ايػسا١َنريو أداش "، إ٫ إٔ املػسع املؿسٟ ع٢ً اؿهِ
اػاٙ ضًِٝ يرات ا٭ضباب اييت ذنسْاٖا آْؿًا، يريو ْدعٛ املػسع ايعساقٞ بإ ٜػٌُ عكٛب١ 

اييت َٔ املُهٔ إٔ ٜتعسض هلا احملهّٛ عًٝ٘ ٚيعدّ ايٛقٛع ؾُٝا ايػسا١َ يتذٓب ايطًبٝات 
 أزاد املػسع ت٬ؾٝ٘.

( 168ؾكد ْـ يف املاد٠ ) 1949( يط١ٓ 148زقِ )ايطٛزٟ  أَا قإْٛ ايعكٛبات
١ إٔ ٜأَس بٛقـ تٓؿٝرٖا إذا ٜس١ٜ أٚ تهدٝـ يًكاقٞ عٓد ايككا٤ بعكٛب١ دٓش  1" :ْ٘ع٢ً ا

ـ ٫ ميٓح احملهّٛ عًٝ٘  2عًٝ٘ بعكٛب١ َٔ ْٛعٗا أٚ أغد.  مل ٜطبل إٔ قكٞ ع٢ً احملهّٛ
ٚقـ ايتٓؿٝر إذا مل ٜهٔ ي٘ يف ضٛز١ٜ قٌ إقا١َ سكٝكٞ أٚ إذا تكسز طسدٙ قكا٥ًٝا أٚ 

ٚقـ تٓؿٝر عكٛب١ اؿبظ ". ؾُٔ خ٬ٍ ايٓـ ٜتكح بإٔ املػسع ايطٛزٟ أداش ....إدازًٜا
ٚقـ تٓؿٝر عكٛب١ ايػسا١َ، دٕٚ إٔ ػٌُ إٔ ايٓـ ع٢ً إط٬ق٘ ٜ، نُا ٠داملد ٜدٕٚ إٔ ؼد

أٟ  - ١ٜس١ٜ ٚايتهدٝسا٥ِ اؾٓشاؾؼدد َبًؼ ايػسا١َ غري إٕ ٖرا اؾٛاش قاؾس ع٢ً 
غري إ املػسع ايطٛزٟ مل ىٍٛ احمله١ُ املدتؿ١ إَها١ْٝ ٚقـ ايعكٛبات   -املدايؿات

( َٔ ْؿظ 3ايؿكس٠ زقِ ) ايتبع١ٝ اٚ ايته١ًُٝٝ ٚايتدابري ا٫سرتاش١ٜ ٖٚٛ َا عرب عٓ٘ ؾساس١ يف
ـ ٫ ٜعًل ٚقـ ايتٓؿٝر تٓؿٝر ايعكٛبات اإلقاؾ١ٝ أٚ  3املاد٠ أع٬ٙ بايٓـ ع٢ً اْ٘ "

 .(2)"ايؿسع١ٝ أٚ تدابري ا٫سرتاش
 

                          

 المعدل.  :6>1( لسنة ;8( من قانون العقوبات المصري رقم )88نظر المادة )ي( 1)
  1المعدل >7>1لسنة  ;17( من قانون العقوبات السوري رقم ;19المادة )( 8)
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 ادلطلب الثالث
 الشررط ادلتؼلقة باجملرم رحالته

غسٚط دقٝك١ َٚتعدد٠،  تٓؿٝر ٚقعاملػسع ايعساقٞ عٓد َعاؾت٘ ٭سهاّ إٜكاف اي
َٔ ٖرا ايٓعاّ ، ٖٚرٙ  هّٛ عًٝ٘ ايرٟ ٜهٕٛ أ٬ٖ يإلؾاد٠ٕ تطبٝل ايٓعاّ ع٢ً احمليكُا

ايػسٚط تطاعد احمله١ُ يف ايٛؾٍٛ إىل ايكٓاع١ بإٔ احملهّٛ عًٝ٘ ئ ٜعٛد ملدايؿ١ ايكإْٛ، 
ْٚإٔ ازتهاب٘ يًذسمي١ احملهّٛ بٗا نإ اضتجٓا٤ يف طبٝع١ ضًٛن٘ اؿطٔ ٚأخ٬ق٘. َٚٔ 

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ َٔ املُهٔ إ ْطتػـ ايػسٚط 144خ٬ٍ ْـ املاد٠ )
 ايٛادب تٛاؾسٖا يف احملهّٛ عًٝ٘، ٖٚٞ نُا ٜأتٞ:

 .(1)أ٫ًٚ: اْعداّ ايطابك١ ايككا١ٝ٥ عٔ دسمي١ عُد١ٜ
٫ ٜهٕٛ احملهّٛ عًٝ٘ قد ؾدز  إٔايتٓؿٝر يًعكٛب١ هب  إٜكافتطبٝل  إلَها١ْٝ

ٜهٕٛ اؿهِ قد ؾدز عٔ دسمي١ َٔ ْٛع دٓا١ٜ  إٔ عك٘ سهِ عٔ دسمي١ عُد١ٜ، ٜٚطتٟٛ
سٝح ْـ  إط٬ق٘ايٓـ دا٤ َطًكا ٚاملطًل هسٟ ع٢ً  إٔست٢ كايؿ١، ذيو  أٚدٓش١  أٚ

قإْٛ ايعكٛبات ع٢ً اْ٘ "... إذا مل ٜهٔ قد ضبل اؿهِ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ عٔ دسمي١ 
ملػسع مل ودد ْٛع اؾسا٥ِ، نُا ٚإ ا أؾٓافعُد١ٜ..." ٖٚرا ٜعين اغتُاي٘ يهاؾ١ 

 إذاعكٛب١ َُٗا ناْت َدتٗا  أ١ٜايعكٛب١ اييت ضبل ٚإ سهِ بٗا ٫ٚ َدتٗا، ٚبايتايٞ ؾإ 
ايتٓؿٝر عل  إٜكافناْت ضبل ٚإ سهِ بٗا عٔ دسمي١ عُد١ٜ ؾأْ٘ وٍٛ دٕٚ تطبٝل ْعاّ 

ب٘  أدٜٔمل ٜػرتط تٓؿٝر اؿهِ ايرٟ ضبل ٚإ  أع٬ٕٙ ْـ املاد٠ أ. نُا (2)اؾاْٞ
ٜهٕٛ احملهّٛ عًٝ٘ قد مت تٓؿٝر ايعكٛب١ احملهّٛ بٗا عٔ  إٔاجملسّ، ٚبريو ٜطتٟٛ 

 .ضبب ٭ٟمل ٜٓؿر  أٚاؾسمي١ ايطابك١ 
اؾسمي١ ايعُد١ٜ متٓع َٔ اؿهِ بإٜكاف ايتٓؿٝر َُٗا َك٢ َٔ َد٠ ع٢ً  إٔنُا 

٠ ازتهاب اؾسمي١ ا٭ٚىل، َُٚٗا َكت َٔ َد٠ ع٢ً تازٜذ سطُٗا ؾايٓـ مل ودد ؾرت
ش١َٝٓ بني اؿهِ ايطابل ٚاؿهِ اي٬سل ايرٟ ٜساد إٜكاف تٓؿٝرٙ ٖٚرا َا تبٓت٘ قه١ُ 

                          

من الجدير بالذكر أن بعض القوانين لم تشترط سالمة صحيفة سوابق المتيم لالستفادة ( 1)
 89>1( لسنة ;7ومن ىذه القوانين قانون العقوبات الميبي رقم ) ،من نظام إيقاف التنفيذ

 ( سابقة الذكر.88( وقانون العقوبات المصري في المادة )118في المادة )
 .819ص  ،مصدر سابق ،ماىر عبد شويش الدرة ( د.8)
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"٫ ٜؿح  ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘: 2/3/1972يف 971/ دٓاٜات / 3093بكسازٖا املسقِ  ايتُٝٝص
 .(1)"إؾداز قساز بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ إذا ضبل  إٔ سهِ ع٢ً املتِٗ باؿبظ ملدٙ غٗس

 خ٬م احملهّٛ ٚظسٚؾ٘ تدٍ بأْ٘ ئ ٜعٛد إىل ازتهاب دسمي١ ددٜد٠.: إٔ تهٕٛ أثاًْٝا
دزاض١ احمله١ُ ٭خ٬م احملهّٛ عًٝ٘ ٚايٓعس يف َاقٝ٘  إىلأغاز ايكإْٛ 

َٔ عدّ ٚدٛد ضٛابل دصا١ٝ٥ ي٘ أٚ بايٓعس إىل ضٓ٘، نإ ٜهٕٛ ؾػريا قًٌٝ  ي٬ط٦ُٓإ
 ع٢ً أخ٬ق٘ ٚضًٛن٘ يف ايتذسب١ ٚيف َسس١ً دقٝك١ َٔ عُسٙ ؾٝهٕٛ ؿبط٘ أثس ضًيب

املطتكبٌ بطبب اخت٬ط٘ باجملسَني ٚأؾشاب ايطٛابل، أٚ قد ٜهٕٛ نبريًا يف ايطٔ 
 0(2)ؾٝػٝٓ٘ سبط٘ ٚاخت٬ط٘ باجملسَني

إذ أزاد املػسع بٗرا ايػسط ايٛثٛم َٔ إٔ َاقٞ اؾاْٞ ٚضٓ٘ ٚايعسٚف اييت 
تُع ٚبريو ؾإ استُاٍ ازتهب ؾٝٗا دسميت٘ تدٍ ع٢ً اْ٘ ئ ٜػهٌ أ١ٜ خطٛز٠ ع٢ً اجمل

ازتهاب٘ دسمي١ ددٜد٠ أَس َطتبعد، ٖٚرا ٜطًب َٔ احمله١ُ إٔ تكّٛ بدزاض١ دقٝك١ ؾُٝع 
 .(3)ظسٚف اؾاْٞ ايطابك١ ٚاي٬سك١ ٫زتهاب اؾسمي١

ٚباإلقاؾ١ إىل ايػسٚط ايطابل ذنسٖا تػرتط بعض ايكٛاْني اؾصا١ٝ٥ غسٚط أخس٣ 
 : (4)َٚٓٗا َا ٜأتٞ

 .  يتعٜٛضا٫يتصاّ با -1
( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ع٢ً اْ٘ "...أٚ إٔ تًصَ٘ بأدا٤ 145ْؿت املاد٠ )

". أٟ  يف اؿهِ أٚ تًصَ٘ با٭َسٜٔ َعا ايتعٜٛض احملهّٛ ب٘ نً٘ أٚ بعك٘ خ٬ٍ ْادٌ ودد
تًصّ احملهّٛ  بدؾع ايتعٜٛض ايهًٞ خ٬ٍ ْادٌ قدد أٚ إٔ تًصَ٘ بدؾع  إٔإٔ يًُشه١ُ 

ٚيف ٖرا  إذا مل ٜهٔ باإلَهإ تكدٜس ايتعٜٛض ايهًٞ ٚقت ؾدٚز اؿهِ،تعٜٛض دص٥ٞ 
اـؿٛف إذا اَتٓع احملهّٛ عًٝ٘ ايرٟ ؾدز إٜكاف ايتٓؿٝر يؿاؿ٘ عٔ ضداد َبًؼ 

                          

مطبعة  ،(اء محكمة التمييز )القسم الجنائيالمبادئ القانونية  في قض ،لمشاىدياإبراىيم ( 1)
 .>9ص ،1>>1 ،بغداد ،الجاحظ

 . ;ص  ،مصدر سابق ،( محمد احمد المجالي8)
 .819ص  ،مصدر سابق ،( د. ماىر عبد شويش الدرة6)
 ،انين اجراء البحث االجتماعي كإجراء من إجراءات إيقاف تنفيذ العقوبةتشترط بعض القو  (7)

( من ;19كما وتشترط االخرى ان يكون لمجاني محل اقامة حقيقي كما في المادة )
 .117ص ،مصدر سابق ،قانون العقوبات السوري ؛ د. فاضل زيدان محمد
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ايتعٜٛض ؾاْ٘ ٜهٕٛ قد اخٌ بأسد غسٚط إٜكاف ايتٓؿٝر ٜٚ٪دٟ ذيو إىل إيػا٤ إٜكاف 
هٛش  – 1" :( َٓٗا ع٢ً ا1ْ٘ايؿكس٠ )إذ ْؿت  (146ايتٓؿٝر ٖٚرا َا ْؿت عًٝ٘ املاد )

إذا مل ٜكِ احملهّٛ عًٝ٘  – أ٫ٚ ايتٓؿٝر يف أ١ٜ ساي١ َٔ اؿا٫ت ايتاي١ٝ: إٜكافاؿهِ بإيػا٤ 
 ."145بتٓؿٝر ايػسٚط املؿسٚق١ عًٝ٘ ٚؾكا يًُاد٠ 

 .ا٫يتصاّ عطٔ ايطًٛى -2
اس١، ٖٚٛ ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ ؾس145ٖرا ايػسط ْؿت عًٝ٘ املاد٠ )

 أَس دٛاشٟ َرتٚى تكدٜسٙ حمله١ُ املٛقٛع.

ٚبعد إٔ بٝٓا أِٖ ايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا يتطبٝل ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ْٛد 
إٔ ْرنس بأْ٘ َٔ املًؿت يًٓعس إٔ ٜتِ تٓعِٝ أسهاّ ٚقـ ايتٓؿٝر يف ْؿٛف قإْٛ 

عٓاٙ ع٢ً اغًب ايعكٛبات أٟ يف ايتػسٜع املدؿـ يٮسهاّ املٛقٛع١ٝ ٖٚرا َا ٫س
ايتػسٜعات ايعسب١ٝ، إذ أْٓا ٚددْاٖا ْعُت٘ يف قٛاْٝٓٗا ايعكاب١ٝ، ٚنإ ا٭ددز بٗا إٔ 

يًُػسع  بايٓطب١ نُــا ٖٛ اؿاٍ تتٓاٚي٘ يف ايتػسٜعات املدؿؿ١ يٮسهاّ اإلدسا١ٝ٥
 قإْٛ اإلدسا٤ات اؾٓا١ٝ٥،( َٔ 734) املاد٠ ايؿسْطٞ ٚايرٟ ْعِ أسهاّ ٚقـ ايتٓؿٝر يف

را اسد أْٛاع ايتداخٌ بني قإْٛ ايعكٛبات ٚبني قإْٛ اإلدسا٤ات، ٚاملتؿشـ يٓؿٛف ٖٚ
قإْٛ ايعكٛبات ٚقإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥ هد ايهجري َٔ ايتداخٌ ؾُٝا بُٝٓٗا 
ؾايهجري َٔ ايٓؿٛف املٛقٛع١ٝ َٓع١ُ قُٔ قإْٛ اؾٍٛ احملانُات نُا ٚإ ايهجري 

 .١ يف قإْٛ ايعكٛباتدسا١ٝ٥ َٓعَُٔ ا٭سهاّ اإل
 ادلبحث الثالث

 سلطة احملكوة بإٌقاف تنفٍذ الؼقوبة رالرقابة ػلٍها
ٜكتكٞ عح ضًط١ احمله١ُ يف ا٭َس بإٜكاف ايتٓؿٝر ٚايسقاب١ عًٝٗا إٔ ْبني أ٫ًٚ 
ضًط١ قه١ُ املٛقٛع يف ا٭َس بإٜكاف ايتٓؿٝر، َٚٔ ثِ بٝإ اؾ١ٗ اييت تتٛىل ايسقاب١ ع٢ً 

ه١ُ يتًو ايطًط١، ٚ٭دٌ اإلساط١ باملٛقٛع ؾ٬ بد َٔ تٓاٍٚ ابسش سا٫ت ممازض١ احمل
ايبط٬ٕ اييت قد تؿدز عل أٚاَس إٜكاف ايتٓؿٝر، ٚيبٝإ ذيو ضٓتٓاٚي٘ يف َطايب ث٬خ 

 ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:
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 ادلطلب األرل
 سلطة احملكوة بإٌقاف التنفٍذ 

١ عًٝ٘  أٟ مبع٢ٓ اٍ ي٘ ضًطايطًط١ يف ايًػ١ َٔ ضًط ٚتعين  املًو ٚايكدز٠ ؾٝك
املطاع عكٛم ا٭ؾساد  إَها١َْٝا َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ؾتعين "أ (1)ي٘ ايػًب١ عًٝ٘

ٖٚٞ ٚاسد٠ ضٛا٤ تؿد٣ ايكاقٞ  (2)عٓد ا٫قتكا٤ يف سدٚد ايكإْٛ". أَٛاهلِٚسسٜاتِٗ أٚ 
متظ ظٖٛس ، ؾُُٗا ناْت طبٝع١ ٖرا ايٓصاع ؾإْٗا ٫ إدازَٟدْٞ أٚ  أٚؿٌ ْصاع دٓا٥ٞ 

 .(3)ضًط١ ايكاقٞ ايتكدٜس١ٜ
بني ايعسٚف  امل١ُ٥٬ "ايكـدز٠ عًـ٢ ؾتعسف بأْٗاايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يًكاقٞ أَا 

نإ  عكٛب١ ايٛاقع١ٝ يًشاي١ املعسٚق١ عًٝ٘ ٚظسٚف َستهبٗا بؿدد اختٝاز اؾصا٤ اؾٓا٥ٞ،
 وكل ا٫تطام بـنيأّ تدبريا ٚقا٥ٝا، ْٛعا أٚ َكدازا، قُٔ اؿدٚد املكسز٠ قاْْٛا مبا 

ْٚطام  ؾايطًط١ ايتكدٜس١ٜ إذٕ هلا فاٍ (4)"ايؿسد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ع٢ً سد ضٛا٤ املؿاحل
امل٥٬ِ يًتطبٝل ضٝأخر بعني  يًذصا٤ عٓد اختٝازٙ قاْْٛٞ متازع يف ظً٘، ذيو إٔ ايكاقٞ

بايعكٛب١ إىل اؿد ا٭د٢ْ املكسز  ٍٓصٜ ايٓٛعٞ يًعكٛب١، نُا ي٘ إٔ أٚ ايتكدٜس ايهُٞ ا٫عتباز
أقؿ٢ سد إذا تٛؾست ظسٚف  إىل بٗا قاْْٛا إذا تٛؾست ظسٚف ايتدؿٝـ، أٚ ا٫عـت٤٬

 .(5)إذا أداش ايكإْٛ ذيو ايتػدٜد، ٚقد وهِ بٛقـ تٓؿٝرٖا إذا اقتك٢ ا٭َس ذيو
اد٠ إذٕ ؾطًط١ احمله١ُ تتكٝد مبا سددٙ املػسع ٚيف ْطاق٘، ٚيريو ٬ْسغ إٔ امل

يًُشه١ُ عٓد اؿهِ يف دٓا١ٜ أٚ دٓش١ باؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ( قد اضتًٗت بعباز٠: "144)
ؾطًط١ احمله١ُ َكٝد٠ ع٢ً ض١ٓ إٔ تأَس يف اؿهِ ْؿط٘ بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ..."، 

                          

 ،بيروت ،ار الكتاب العربيد ،مختار الصحاح ،( محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق الرازي1)
 . >61ص ،1;>1

 ،وسائل وضوابط السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي في التفريد العقابي ،فيد الكساسبة (8)
 .>66ص ،8118 ،81،العدد 78مجمة دراسات، عموم الشريعة والقانون، المجّمد 

 .671ص ،(  المصدر نفسو6)
 .8;:ص مصدر سابق، ،( د. محمود نجيب حسني7)
كمية الحقوق  -رسالة ماجستير ،سمطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ،( سارة قريمس8)

 .86ص 8118،جامعة الجزائر
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ق١ : إٔ تهٕٛ اؾسمي١ املستهب١ دٓا١ٜ أٚ دٓش١  . ٚإٔ تهٕٛ ايعكٛب١ املؿسٚبكٝدٜٔ ُٖٚا
. ٖٚرا ٜعين إٔ ضًط١ احمله١ُ يٝطت َطًك١ يف تطبٝل د ع٢ً ض١ٖٓٞ اؿبظ َد٠ ٫ تصٜ

ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١، ٚع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ؾإ عكٛب١ املدايؿ١ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬ث١ أغٗس 
َع ايػسا١َ أٚ بايػسا١َ ؾكط َٚع ذيو ٖٞ ٫ ؽكع يٓعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١، ؾإذا َا 

ؿٝر ع٢ً دسمي١ َٔ ْٛع املدايؿات ؾإ أَسٖا ٜهٕٛ طبكت قه١ُ املٛقٛع أَس إٜكاف ايتٓ
 باطٌ ملدايؿت٘ ايؿسو١ يٓـ ايكإْٛ ٚبايتايٞ ٜهٕٛ َدعا٠ يًٓكض.

ع بإ تهٕٛ اؾسمي١  ٖٞ َٔ ْٛع )اؾٓا١ٜ ٚمبا إٔ املػسع قٝد  قه١ُ املٛقٛ
ّ ( ؾإ تطبٝل أسهاّ إٜكاف ايتٓؿٝر ع٢ً اؾٓا١ٜ ٜتطًب َٓا ايسدٛع إىل أسهاأٚ اؾٓش١

ْؿٛف قإْٛ ايعكٛبات ا٭خس٣ اييت َٔ خ٬هلا ٜطتطٝع ايكاقٞ ايٛؾٍٛ إىل تطبٝل 
ْٕٛ ( َٔ قا128أسهاّ ْؿٛف إٜكاف ايتٓؿٝر، إذ ٫ بد َٔ ا٫ستهاّ إىل ْـ املاد٠ )

كؿؿ١ هلا  أٚتهٕٛ َعؿ١ٝ َٔ ايعكٛب١  إٔإَا  ا٭عراز –" :ايعكٛبات  ٚاييت ْؿت ع٢ً اْ٘
ٜعترب عرزا كؿؿا  ا٭سٛاٍاييت ٜعٝٓٗا ايكإْٛ. ٚؾُٝا عدا ٖرٙ  ا٭سٛا٫ٍٚ عرز إ٫ يف 

..".  بٓا٤ ع٢ً اضتؿصاش خطري َٔ اجمل٢ٓ عًٝ٘ بػري سل. أٚازتهاب اؾسمي١ يبٛاعح غسٜؿ١ 
زأت  إذا" :ْٕٛ ايعكٛبات  ٚاييت ْؿت ع٢ً اْ٘( َٔ قا132ٚنريو ا٫ضتد٫ٍ بٓـ املاد٠ )

اجملسّ تطتدعٞ ايسأؾ١ داش هلا إٔ تبدٍ ايعكٛب١  ٚأاحمله١ُ يف دٓا١ٜ إٔ ظسٚف اؾسمي١ 
امل٪قت َد٠  أٚعكٛب١ اإلعداّ بعكٛب١ ايطذٔ امل٪بد  – 1 املكسز٠ يًذسمي١ ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ:

عكٛب١  – 3 .عكٛب١ ايطذٔ امل٪بد بعكٛب١ ايطذٔ امل٪قت – 2 ٫ تكٌ عٔ مخظ عػس٠ ض١ٓ.
". ؾإذا َا ْصيت قه١ُ املٛقٛع ٗسايطذٔ امل٪قت بعكٛب١ اؿبظ َد٠ ٫ تكٌ عٔ ضت١ أغ

بايعكٛب١ املؿسٚق١ إىل اؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ايط١ٓ ٚإ ناْت اؾسمي١ َستهب١ دٓا١ٜ، داش 
  0يًُشه١ُ إٔ تأَس يف اؿهِ ْؿط٘ بإٜكاف تٓؿٝر عكٛب١ اؿبظ

أَس بٛقـ ايتٓؿٝر  َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ املػسع  مل ًٜصّ قه١ُ املٛقٛع بإ ت
غسٚط٘ ناؾ١ ذيو إٔ ا٭َس ب٘ بعد تٛاؾس ايػسٚط أَس َرتٚى يكٓاع١  ٛؾستست٢ يٛ ت

مل ٜأخر ب٘ ٚيٛ ناْت غسٚط٘ ثابت١  ؾإ زأ٣ دد٣ٚ اخر ب٘ ٚإ مل هد، (1)ايكاقٞ

                          

يعرف االقتناع الشخصي لمقاضي بأنو: "األثر الذي يولد دليال كافيا، ويقينا معقواًل ( 1)
، الجزء مستمدًا من أغوار النفس" د. مروك نصر الدين، محاضرات في اإلثبات الجنائي

 .981ص 6;>1،األول، النظرية العامة لإلثبات الجنائي، دار النيضة العربية
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ابتدأ املاد٠ َداز ايبشح  ٖٚرا َا ًْشع٘ ع٢ً َطًو املػسع  ايعساقٞ ٚايرٟ (1)َٚتٛاؾس٠
ايتدٝري حمله١ُ املٛقٛع أًٜا نإ ْٛعٗا، ؾٗٞ غري  : ))يًُشه١ُ...(( ٖٚٛ يؿغ ٜؿٝدبايكٍٛ

ًَص١َ بٛقـ تٓؿٝر ايعكٛب١ أٚ ايتدبري ست٢ ٚيٛ مل تهٔ ع٢ً احملهّٛ عًٝ٘ أ١ٜ ضٛابل 
إدسا١َٝ، ذيو إٔ احمله١ُ تساعٞ أَٛزًا عدٜد٠، َٚٓٗا نُا ذنسْا آْؿا ايعسٚف اييت أساطت 

نإ ؾػريًا أٚ نبريًا، ؾإذا ٚؾًت  باحملهّٛ عًٝ٘ عٓد ازتهاب٘ يًؿعٌ اؾسَٞ، ٚضٓ٘ إٕ
احمله١ُ إىل قٓاع١ بْإ احملهّٛ عًٝ٘ ضٛف ٜعٛد إىل كايؿ١ ايكإْٛ ثا١ْٝ ؾًٗا إٔ متتٓع 
عٔ ا٭َس بٛقـ تٓؿٝر ايعكٛب١، َٚع ذيو ٫ ٜعد اَتٓاع احمله١ُ إخ٫ً٬ بأَٔ ايكإْٛ 

تطتطٝع َٔ خ٬هلا  اؾٓا٥ٞ، ذيو إٔ املػسع اٚدد د١ٗ زقاب١ٝ تتُجٌ مبشه١ُ ايتُٝٝص
 .(2)ْكض ا٭سهاّ املدايؿ١ يًكإْٛ

ٚاتطاقًا َع  اضتعُاٍ احمله١ُ يطًطتٗا ايتكدٜس١ٜ ؾإ ا٭َس بٛقـ ايتٓؿٝر، ٫ 
مل ٜػرتط ذيو، بٌ إٕ إؾدازٙ  ٫ٕ ايكإْٛ ،(3)ٜتٛقـ ع٢ً طًب احملهّٛ عًٝ٘ أٚ َٔ ميجً٘

 .(4)ٝ٘ هلرا اإلٜكافَرتٚى يتكدٜس احمله١ُ ٚقٓاعتٗا باضتشكام احملهّٛ عً
ٜٚدخٌ يف ْطام ضًط١ احمله١ُ ايتكدٜس١ٜ ؼدٜد ايعكٛبات اييت ٜػًُٗا اإلٜكاف، 

تأَس بٛقـ تٓؿٝر عكٛب١ اؿبظ ؾإذا قكت احمله١ُ باؿبظ ٚايػسا١َ َعًا، ؾًًُشه١ُ إٔ 
دٕٚ ايػسا١َ، ٚهلا إٔ تػٌُ باإلٜكاف ضا٥س اٯثاز اؾصا١ٝ٥ نايعكٛبات ايتبع١ٝ  ؾكط

١ًٝٝ ٚايتدابري ا٫سرتاش١ٜ غري اْ٘ يٝظ يًُشه١ُ إٔ تأَس بتذص١٥ عكٛب١ اؿبظ ؾتأَس ٚايتهُ
بإٜكاف دص٤ َٓٗا نُا يٛ تكسز سبظ املدإ ملد٠ ض١ٓ، ؾًٝظ هلا إٔ تكسز تٓؿٝر ْؿـ 

                          

 1 71;ص ،المصدر السابق ،محمود نجيب حسني د.( 1)
( لسنة 86( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )>88تنظر نص المادة ) (8)

 المعدل. 1:>1
بإيقاف تنفيذ العقوبة بحقو ذلك أن إيقاف ال اثر لرضى المحكوم عميو الصادر أمر  (6)

إبعاد المدان بعقوبة سالبة لمحرية قصيرة  -1: نظام إجرائي يحقق الفوائد اآلتيةالتنفيذ 
عدم  -6إبعاد عائمتو عن حالة الفرقة والعوز واالنحراف  -8المدة عن وسط السجون 

جتمع ؛ د. محمد مصمحة الم -7إشغال المؤسسات العقابية بحاالت غير خطيرة تحقيق 
 ،1;>1 ،بغداد ،دار الرسالة لمطباعة ،الخطورة اإلجرامية )دراسة مقارنة( ،شالل حبيب

 .97ص
 1 97ص ،المصدر السابق ،( د. محمد شالل حبيب7)
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ب١ احملهّٛ بٗا ايعكٛب١ ٚتأَس بإٜكاف ايٓؿـ املتبكٞ، إذ ٫بد َٔ ا٭َس بٛقـ تٓؿٝر ايعكٛ
 .(1)نا١ًَ أٚ تٓؿٝرٖا

 ادلطلب الثانً
 الرقابة ػلى األهر بإٌقاف التنفٍذ

ايسغِ َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ ايٛاضع١ اييت خٛهلا املػسع يًكاقٞ اؾٓا٥ٞ بٓا٤ ب
ٜكدّ  إٔتٛدب ع٢ً ايكاقٞ ٜاْ٘  إ٫ع٢ً َكُٕٛ سس١ٜ ايكاقٞ يف ا٫قتٓاع ٚتكدٜس ا٭دي١، 

يتكدٜس، ؾايكاقٞ سس يف ايتكدٜس قه١ُ ايتُٝٝص َا ٜطاعدٖا ع٢ً ايتأند َٔ ض١َ٬ ا إىل
ٜجبت ض٬َت٘ مبا ٜتٝح يًُشه١ُ ايعًٝا ٚض١ًٝ َساقبت٘، ٚقد نػـ ايتطبٝل  إٔبػسط 

ايسقاب١ اييت متازضٗا قه١ُ ايتُٝٝص ع٢ً ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يًكاقٞ متتد  إٔايعًُٞ ع٢ً 
غِ َٔ عدّ َطا٥ٌ ايكإْٛ ٚيف سدٚد َع١ٓٝ  ع٢ً ايس إىل باإلقاؾ١يتػٌُ َطا٥ٌ ايٛاقع 

 . (2) ٖرا ايؿددٚدٛد ْـ تػسٜعٞ ؾسٜح يف
ايكاقٞ سس يف تهٜٛٔ  إٔايسغِ َٔ ب ؾاْ٘فاٍ زقابتٗا ع٢ً اقتٓاع ايكاقٞ،  ٚيف

ٖرٙ اؿس١ٜ ٫ تعين ايطًط١ املطًك١  إٔ إ٫، أٚزاقٗاعكٝدت٘ يف ايدع٣ٛ َٔ أٟ ديٌٝ هدٙ يف 
٥ٞ ٜكّٛ ع٢ً عٓؿسٜٔ ُٖا املٓٗر غري احملدٚد٠ بٌ ٖٞ َكٝد٠ بكٛابط . ؾا٫قتٓاع ايككا

ايكاقٞ يٝطت ي٘ ضًط١ َطًك١ يف  إٔٚاملكُٕٛ، ؾاملٓٗر ٜعين نٝؿ١ٝ ا٫قتٓاع، ٚايكاعد٠ 
 أٚزامٜهٕٛ ي٘ ضٓد يف  إٖٔرا املٓٗر ؾٗٛ يٝظ سسًا يف اختٝازٙ ع٢ً ايدٚاّ، ؾا٫قتٓاع ٫بد 

ايتصاّ ايكاقٞ يف غأْ٘ ، ؾك٬ً عٔ إيٝ٘ٚإ ٜهٕٛ مث١ َكدَات ت٪دٟ   ،ايدع٣ٛ ٚؼكٝكاتٗا
.ٚايكٛابط املٓطك١ٝ با٭ؾٍٛ

(3)  

ايكاقٞ، أٟ اؿهِ بجبٛت  إيٝٗااملكُٕٛ ؾٝكؿد ب٘ ايٓتٝذ١ اييت خًـ  أَا
عدّ ثبٛتٗا، ؾإٕ ٖرٙ املطأي١ تعد َٔ َطا٥ٌ املٛقٛع ٚتدخٌ قُٔ ضًط١  أٚايٛاقع١ 

اقتٓاع٘ يف ؾٛزٙ ؾشٝش١ ذيو ٫ ٜعؿٞ ايكاقٞ َٔ ايتصاَ٘ بإؾساؽ  إٔ إ٫ايكاقٞ ايتكدٜس١ٜ 

                          

 1 16ص ،المرجع السابق ،محمد أحمد المجالي (1)
ئي في تقدير رقابة محكمة التمييز عمى سمطة القاضي الجنا ،( ىاني يونس احمد الجوادي8)

 .76ص ،8118 ،كمية القانون جامعة الموصل ،األدلة))دراسة مقارنة(( رسالة ماجستير
 ،11السنة  ،6العدد  ،مجمة المحاماة ،وجوه النقض المتصمة بالموضوع ،( مرقس فيمي6)

 .  >>8ص ،6>>1
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ض١ًُٝ ع٢ً مٛ ناٌَ ٚدقٝل ست٢ تطتطٝع قه١ُ ايتُٝٝص َساقب١ َد٣ ايتصاّ قه١ُ 
 .(1)ايكإْٛ أسهاّاملٛقٛع بؿشٝح 

ٚقد اٚدد املػسع ايعساقٞ زقاب١ َتٓٛع١ ع٢ً ا٭عُاٍ ايككا١ٝ٥ َٓٗا َا متازضٗا 
( َٔ قإْٛ أؾٍٛ 265) قه١ُ اؾٓاٜات بؿؿتٗا ايتُٝٝص١ٜ اضتٓادًا ع٢ً ْـ املاد٠

احملانُات اؾصا١ٝ٥، َٚٓٗا َا دعٌ اختؿاف ايٓعس ؾٝٗا َٔ اختؿاف قه١ُ ا٫ضت٦ٓاف 
قٌ قه١ُ  1988( يط١ٓ 104إذ سًت مبٛدب قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ املٓشٌ زقِ )

ايتُٝٝص يًٓعس يف ايطعٕٛ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭سهاّ ٚايكسازات ايؿادز٠ يف دسا٥ِ اؾٓح، نُا 
دد املػسع قه١ُ ايتُٝٝص ا٫ؼاد١ٜ ٖٚٞ اهل١٦ٝ ايككا١ٝ٥ ايعًٝا اييت متازع ايسقاب١ ٚاٚ

َا مل ٜٓـ ايكإْٛ –دصا١ٝ٥ َٚد١ْٝ ٚغسع١ٝ  –ع٢ً مجٝع احملانِ ايعساق١ٝ ٚنٌ أْٛاعٗا 
 .(2)ع٢ً خ٬ف ذيو

ٚقد َازضت قه١ُ ايتُٝٝص زقابتٗا ع٢ً أَس إٜكاف ايتٓؿٝر يف ايعدٜد َٔ ايدعا٣ٚ 
إدا١ْ املتُٗني )ّ( ٚ )أ( ٚؾل ١ أسداخ ايٓذـ قسزت ؾٝٗا اٯتٞ: "قك١ٝ ْعستٗا قهُؾؿٞ 

ب َٔ قإْٛ زعا١ٜ  -/ أ77٫ًٚ/ ثاْٝا َٔ قإْٛ ايعكٛبات ٚبد٫ي١ املاد٠  444املاد٠ 
ا٭سداخ، ٚذيو ٫غرتانُٗا بطسق١ َٛاد إْػا١ٝ٥ َٔ املدصٕ ايعا٥د يًُػتهٞ )ط( ٚسهُت 

ٚيهٕٛ ايؿت٢ )ّ( املعٌٝ يعا٥ًت٘ 0دزض١ تأٌٖٝ ايؿتٝإ ملد٠ ض١ٓ ٚاسد٠عًُٝٗا باإلٜداع يف َ
نٕٛ ٚايدٙ َتٛؾ٢ سطب غٗاد٠ ايٛؾا٠ املربش٠، ٚنريو ؾإ ايؿت٢ )أ( أٜكًا ٖٛ املعٌٝ 
ايٛسٝد يعا٥ًت٘ نٕٛ ٚايدٙ َعٛقا سطب ايهتب املربش٠ ٚأُْٗا غري قهَٛني عٔ أٟ قك١ٝ 

ٜبعح ع٢ً ا٫عتكاد إُْٗا ئ ٜعٛدا إىل ازتهاب أخس٣ ٚإ ضُٓٗا ٚظسٚف دسميتُٗا مما 
دسمي١ ددٜد٠، ٚإٔ املػتهٞ تٓاشٍ عٔ غهٛاٙ، ٚإٔ املٛاد املطسٚق١ ق١ًًٝ ايهًؿ١، قسزت 
احمله١ُ إٜكاف تٓؿٝر ايتدبري ايٛازد يف ايؿكس٠ أ٫ًٚ عل املتُٗني ملد٠ ضٓتني تبدأ َٔ تازٜذ 

ٗرٜب ضًٛنُٗا ٚإٜداع ٚيٞ نٌ ٚاسد َُٓٗا اؿهِ، ع٢ً إٔ ٜتعٗد ٚيُٝٗا عطٔ تسبٝتُٗا ٚت
َبًؼ َكدازٙ مخط١ أ٫ف دٜٓاز تأَٝٓات يف ؾٓدٚم احمله١ُ تعادهلُا بعد اْتٗا٤ ؾرت٠ 

َٔ قإْٛ زعا١ٜ ا٭سداخ..." ٚزغِ ايعسٚف ايداع١ٝ يًسأؾ١ اييت  80ايتذسب١ اضتٓادا يًُاد٠ 
ع تٓاشٍ املػتهٞ عٔ بٝٓتٗا قه١ُ املٛقٛع، ٚزغِ نٕٛ املتُٗني ٫ ضٛابل هلُا َ

                          

مطبعة  ،رقابة محكمة النقض عمى تسبيب األحكام الجنائية ،( د. محمد عمي الكيك1)
 .  :;1.، ص>;>1إلشعاع، اإلسكندرية، ا

 المعدل. >:>1( لسنة 191( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )18(  المادة )8)
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غهٛاٙ غري إٕ قه١ُ ايتُٝٝص ا٫ؼاد١ٜ عٓد ْعسٖا يًكك١ٝ قسزت اٯتٞ: "يد٣ ايتدقٝل 
ٚاملداٚي١ ٚدد إٔ ناؾ١ ايكسازات اييت أؾدزتٗا قه١ُ أسداخ ايٓذـ ...ناْت احمله١ُ 
املرنٛز٠ قد زاعت عٓد إؾدازٖا تطبٝل أسهاّ ايكإْٛ تطبٝكا ؾشٝشا ...قسز تؿدٜكٗا 

اؾكتٗا يًكإْٛ باضتجٓا٤ قساز ٚقـ ايتٓؿٝر قسز ْكك٘ ـطٛز٠ اؾسمي١ ٚايعسف ايسأٖ ملٛ
 .(1)ٚإعادتٗا إىل احمله١ُ يٮَس بتٓؿٝر ايتدبري..."

٣ٛٓ أسهاّ ايكإْٛ ايؿسو١ عؿس ضًط١ إٜكاف ٚقد خايؿت قه١ُ اضت٦ٓاف ْٝ
، 2010/ 16/1يف  2010/ت ز/ 20تٓؿٝر ايعكٛب١ يطًط١ قه١ُ املٛقٛع يف قسازٖا املسقِ 

 ١ٝصٟ ٚقع قُٔ املد٠ ايكاْْٛٝٝدد إٕ ايطعٔ ايتُٚٚاملداٚي١  لٝيد٣ ايتدقٚايرٟ ْؿ٘: "
 يًكإْٛ َٚٛاؾل حٝؾش ٘ ص ٚدد اْٝغه٬ً  ٚيد٣ عطـ ايٓعس إىل اؿهِ املُ٘ قبٛي قسز

دا١ْ قساز اإل لٜتؿد را قسزي.ع  م457/ ملاد٠ٚؾل ا ٘يػسض إداْت تِٗيتٛاؾس ا٭دي١ قد امل
ٚإ  ٘ ٜعُد ١ميدس عٔ٘  ٝطبل اؿهِ عًٜاملدإ مل  إٔايعكٛب١ يٛسغ إىل أَا بايٓطب١ 

ٛد إىل ازتهاب عٜئ  ٘بأْ ا٫عتكاد ح ع٢ًبعٜمما   ٘تميٚظسٚف دس٘ ٚضٓ َ٘ٝٚاق  ٘أخ٬ق
 ١٦اهلٝ ٖرٙد١َ إىل كامل٘ كتٜعس مبٛدب د٠ ٚيتٓاشٍ املػتهٞ عٔ ايػه١ٜ٣ٛ ددميدس
ايعكٛب١  رٝتٓؿ كافإٜ قسز ع. م146  144ٚ  املاد٠أسهاّ  إىل اضتٓادا2010/2/11ٚ  ذٜبتاز
/ ١ يف/ قسّٜؾدٚز اؿهِ، ٚؾدز ايكساز با٭نجس ذٜتاز َٔ يج٬خ ضٓٛات تبدأ اعتبازاً  ٘عك

َٔ اختؿاف  هٕٜٛايعكٛب١  رٝٚقـ تٓؿ كساز". ؾ2010 /ايجاْٞ نا16ْٕٛ املٛاؾل/ ٖـ1431
ٚبايسدٛع إىل ، رٝتٛؾس غسٚط ٚقـ ايتٓؿ عٓد ٣قه١ُ املٛقٛع اييت تٓعس ايدعٛ

َٔ قإْٛ ( 259يف املاد٠ ) ٗاٝعً ص املٓؿٛفٝٝٚاختؿاؾات قه١ُ ايتُ اتٝؾ٬س
 با٫ختؿاؾات ١ٜصٝٝايتُٗا ١ ٚاييت تكّٛ قه١ُ ا٫ضت٦ٓاف بؿؿتٝأؾٍٛ احملانُات اؾصا٥

١ ٜصٝٝايتُٗا بؿؿت قانِ ا٫ضت٦ٓاف أٚ صٝٝحمله١ُ ايتُ عطٜؾإ ايٓـ املرنٛز مل ٗا ْؿط
ً  ع٢ً  املؿرتض . يرا ؾكد نإ َٔر ايعكٛب١ َباغس٠ٝٚضًط١ بٛقـ تٓؿ ١ٝؾ٬س قاْْٛا

/ اؾٓح إىل قه١ُ املٛقٛع ايدع٣ٛ دٝص إٔ تعٝساز املُايك ٖااحمله١ُ املرنٛز٠ ٚعٓد إؾداز

                          

؛ عمي 1 8119/;/:1في  8119/ أحداث /817( قرار محكمة التمييز االتحادية رقم 1)
بحث  ،61،ص،السمطة التقديري لمحكمة الموضوع في إيقاف تنفيذ العقوبة ،فاضل جاسم

 www.googl.com منشور عمى شبكة االنترنت عمى الرابط:
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ٚؾكا  ٙريس َؿٜايعكٛب١ عل املدإ ٚتسى تكس رٝتٓؿ َد٣ تٛؾس غسٚط ٚقـ سٜيػسض تكد
 .(1)َباغس٠ ٘املٛقٛع ٫ إٔ تبت ب قه١ُ ٫ختؿاف ريايتدب راهل

مل ٜػتٌُ ع٢ً َا دا٤ت  إذاتٓؿٝر ايعكٛب١  بإٜكافايؿادز  ا٭َسَٚع ذيو ٫ ٜعٝب 
 إىلبٗا مبجاب١ ؾ٬س١ٝ َكاؾ١  ا٭َسَٔ قإْٛ ايعكٛبات ضابك١ ايرنس، ٫ٕ  (145ب٘ املاد٠ )

 بايتعٜٛض. با٭َسؾُٝا ٜتعًل  ا٭َسْـ ايطابك١ هلا، ٚنريو 
َٚٔ خ٬ٍ ٚدٛد ايسقاب١ َٔ قبٌ احملانِ اييت خؿٗا ايكإْٛ مبُازض١ ايتدقٝل 

ٓؿٝر ايعكٛب١ ٫ ٜعد اخ٫ً٬ ع٢ً ا٫َس ايؿادز َٔ قه١ُ املٛقٛع لد بإٔ ْعاّ اٜكاف ت
، ذيو إ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يًُشه١ُ قاط١ بكُاْات تٛؾسٖا ايػسٚط (2)َٔ ايكاْْٛٞبا٭

 ٝٓتٗا ايٓؿٛف املٓع١ُ هلرا ايٓعاّ.اييت ب
 ادلطلب الثالث

 بطالى األهر بإٌقاف التنفٍذ
تهٝٝـ قاْْٛٞ يعٌُ ىايـ منٛذد٘ ٬ٕ بتعسٜؿات َتعدد٠ َٓٗا اْ٘: "ُعّسفَ ايبط

ُا . ن(3)ايكاْْٛٞ كايؿ١ ت٪دٟ اىل عدّ اْتاز ا٫ثاز اييت ٜستبٗا عًٝ٘ ايكإْٛ اذا نإ نا٬ًَ"
إدسا٥ٞ ًٜشل اإلدسا٤ات املتدر٠ خ٬ف أٚاَس ْٚٛاٖٞ ايكإْٛ ٜعدّ  دصا٤" :ٜٚعسف باْ٘

 .(4)آثازٖا ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ عًٝٗا"
                          

 ،مجمة الرافدين لمحقوق ،تعميقات عمى األحكام والقرارات القضائية ،صدام خزعل يحيى (1)
 .811،>77ص  ،19السنة  ،>7العدد ،16المجمد

احد وىو مصطمح  ذو داللة واسعة ويعتبر  ،( اختمف الفقو بتحديد مفيوم االمن القانوني8)
مقومات الدولة القانونية الحديثة القائمة عمى سيادة القانون. ومن التعاريف التي قيمت فيو 
انو:" كل ضمانة وكل نظام قانوني لمحماية ييدف الى تأمين ودون مفاجات حسن تنفيذ 

 Ericااللتزامات وتالفي او عمى االقل الحد من عدم الوثوق في تطبيق القانون".
Carpano - Etat de droit et droits européens. Collection Logiques 

Juridiques،2005p231.  
المكتبة  – 8ط –احكام البطالن في قانون اصول المحاكمات الجزائية  –( جواد الرىيمي 6)

 . 68ص -8119-بغداد  –القانونية 
القانون كمية  ،رسالة ماجستير ،بطالن إجراءات التحقيق االبتدائي ،احمد حسوني جاسم (7)

 .196 ،191ص ،6;>1 ،والسياسة جامعة بغداد
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َٚٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع ع٢ً ْؿٛف قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ املٓع١ُ ٭سهاّ إٜكاف 
تٓؿٝر ايعكٛب١ َٔ املُهٔ إٔ نًـ إىل أِٖ سا٫ت ايبط٬ٕ اييت َٔ املُهٔ إ تٓؿب 

 :(1)كاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ايؿادز َٔ احمله١ُ املدتؿ١ ٖٚٞ نُا ٜأتٞع٢ً أَس إٜ
 عدّ َساعا٠ احمله١ُ ٭سد ايػسٚط اييت ْـ عًٝٗا ايكإْٛ ؾساس١. 

عدّ ذنس ا٭ضباب اييت اضتٓدت إيٝٗا احمله١ُ يف إؾداز أَس إٜكاف ايتٓؿٝر، ذيو  
ذنس ذيو َٔ خ٬ٍ ايٓـ  ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات ايعساقٞ أٚدبت ع٢ً احمله144١ُإ املاد٠ )
 ."ايتٓؿٝر إٜكافٚع٢ً احمله١ُ إٔ تبني يف اؿهِ ا٭ضباب اييت تطتٓد إيٝٗا يف  ع٢ً اْ٘:"

ا٭َس بإٜكاف ايتٓؿٝر اؾص٥ٞ، ذيو إٔ ضًط١ احمله١ُ يف ا٭َس بايتٓؿٝر ٜٓبػٞ 
ص١٥ ٚٚؾكا يًٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً عُّٛ ايعكٛب١، ٫ٚ هٛش يًُشه١ُ إٔ تكّٛ بتذ

ايعكٛب١، غري إٔ ذيو ٫ ميٓع َٔ إٔ تكّٛ احمله١ُ باإلبكا٤ ع٢ً ايعكٛبات ايتبع١ٝ أٚ 
ايته١ًُٝٝ أٚ ايتدابري ا٫سرتاش١ٜ، إذ إٔ َا ٜعٓٝٓا يف ٖرا اجملاٍ ٖٛ ايعكٛب١ ا٭ؾ١ًٝ 

 ٚاملتُج١ً باؿبظ.

ف عدّ اضتٝعاب أَس إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ملػت٬ُت٘ ٚاملتُج١ً بتشدٜد َد٠ إٜكا
كٛبات ايعساقٞ ٚاييت ْؿت ع٢ً ( َٔ قإْٛ ايع146تٓؿٝر ايعكٛب١، ٖٚٛ َا أٚدبت٘ املاد٠ )

ٚبٗرا اـؿٛف  ."ايتٓؿٝر ث٬خ ضٓٛات تبدأ َٔ تازٜذ اؿهِ إٜكافتهٕٛ َد٠ " :اْ٘
:" قسزت قه١ُ اٯتٞ 26/1/2015يف  2015/أسداخ/24قسزت قه١ُ ايتُٝٝص بكسازٖا املسقِ 

( ايؿادز َٔ 2ِ اؿدخ )ٖـ( ٚؾل أسهاّ ا٭َس ايجايح )ايكطِ ايطادع / دٜاىل إدا١ْ املتٗ
ب( َٔ قإْٛ زعا١ٜ  -/أ77٫ًٚضًط١ ا٥٫ت٬ف امل٪قت١ )املٓش١ً( ٚاضتد٫ً٫ باملاد٠ )

ا٭سداخ ٚسهُت بإٜداع٘ َدزض١ تأٌٖٝ ايؿتٝإ ملد٠ ضت١ أغٗس َع استطاب َٛقٛؾٝت٘، 
٘ ؾسؾ١ إلؾ٬ح ْؿط٘، قسزت احمله١ُ إٜكاف ٥إعطاٚيهْٛ٘ مل ٜطبل ازتهاب٘ دسمي١ ٚبػ١ٝ 

٢ قه١ُ ايتُٝٝص أؾدزت تٓؿٝر ايعكٛب١ عك٘ ث٬خ ضٓٛات ..."، ٚعٓد عسض ايكك١ٝ عً
تٞ: "يد٣ ايتدقٝل ٚاملداٚي١ ٚدد إٔ ناؾ١ ايكسازات اييت أؾدزتٗا قه١ُ أسداخ ايكساز اٯ

 ؾشٝش١ ٚكايؿ١ يًكإْٛ .... غري 2004/ح/52يف ايدع٣ٛ املسق١ُ  8/12/2004دٜاىل بتازٜذ 
ٚاقتك٢ ايتٜٓٛ٘ إىل إٔ َد٠ إٜكاف ايتٓؿٝر ٖٞ ضٓتني ٚيٝظ ث٬خ ضٓٛات ع٬ًُ بأسهاّ 
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، يرا قسز ْكض ناؾ١ ايكسازات 983يط١ٓ  76/أ٫ًٚ َٔ قإْٛ زعا١ٜ ا٭سداخ زقِ 80املاد٠ 
 ايؿادز٠ يف ايدع٣ٛ...".

هّٛ عًٝ٘ ٖٚرا َا ذٖبت أيٝ٘ خطأ قه١ُ املٛقٛع يف تكدٜس أضباب ايسأؾ١ باحمل
 3/ 132إٕ اضتد٫ٍ احمله١ُ باملاد٠ " :نسدضتإ ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘قه١ُ متٝٝص إقًِٝ 

عكٛبات  يؿسض عكٛب١ كؿؿ٘ ع٢ً املتِٗ ٫ هٝص هلا إٜكاف تٓؿٝر تًو ايعكٛب١ ٫ٕ إٜكاف 
 يؿاحل ؿٝـ ايعكٛب١ َستني٫ٚ هٝص ايكإْٛ ؽ ايتٓؿٝر َٔ قبٌٝ ؽؿٝـ أخس يًعكٛب١،

 .(1)املتِٗ"
 ةـاخلامت

َٔ خ٬ٍ عجٓا يف َٛقٛع إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ؼت عٓٛإ إٜكاف ايتٓؿٝر اسد 
بدا٥ٌ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ يف ايتػسٜع ايعساقٞ، تٛؾًٓا إىل ايعدٜد َٔ ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات 

 َٔ أبسشٖا َا ٜأتٞ:
 أ٫ًٚ: ايٓتا٥ر.

باعتبازٖا ٚض١ًٝ يًتؿسٜد  -تٓؿٝر ايعكٛب١ عاجل املػسع ايعساقٞ أسهاّ إٜكاف 
ايعكابٞ ٖٚٞ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ايبدا٥ٌ اييت أٚددٖا املػسع يًتدًـ َٔ أقساز ايعكٛبات 

يف قإْٛ ايعكٛبات، ٚنإ  –ايطايب١ يًشس١ٜ قؿري٠ املد٠ ػاٙ اجملسَني ا٭قٌ خطٛز٠ 
ا ٜطًل عًٝ٘ ا٭ددز ب٘ إٔ ٜٓعُٗا قُٔ قإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥، ٖٚرا َ

 بايتداخٌ بني قإْٛ ايعكٛبات ٚقإْٛ أؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥.

اضتبعد املػسع ايعساقٞ ؾساس١ إَها١ْٝ تطبٝل أسهاّ ْؿٛف إٜكاف تٓؿٝر 
ايعكٛب١ ع٢ً دسا٥ِ املدايؿات، زغِ اْٗا اقٌ خطٛز٠ َٔ دسا٥ِ اؾٓح ٚدسا٥ِ اؾٓاٜات . نُا 

ايتٓؿٝر ع٢ً عكٛب١ ايػسا١َ، ٖٚرا ا٭َس قد ٜٓطـ ٚاضتبعد إَها١ْٝ تطبٝل أسهاّ إٜكاف 
 ايػا١ٜ اييت ابتػاٖا املػسع َٔ تؿعٌٝ ايٓعاّ.

                          

في  ;811/ الييئة الجزائية /818قرار محمكة التمييز في كردستان رقم  (1)
نقال عن  ،1;1ص ،منشور في مجمة التشريع والقضاء العدد الثالث ;18/11/811
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إٕ إعُاٍ ْؿٛف إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ دٛاش١ٜ بايٓطب١ يًُشه١ُ ست٢ ٚإ  
تٛاؾست نٌ غسٚطٗا اييت سددٖا ايكإْٛ، إذ إٔ ذيو ٜعٛد إىل قٓاع١ احمله١ُ بريو ؾٗٞ 

 َطأي١ تكدٜس١ٜ.

ػسع يف املد٠ اييت ٜبك٢ بٗا احملهّٛ عًٝ٘ ايرٟ ؾدز عك٘ أَس إٜكاف َٝص امل
تٓؿٝر ايعكٛب١، بني ايبايؼ ٚاؿدخ، إذ إٔ املد٠ ٖٞ ث٬خ ضٓٛات يًػدـ ايبايؼ، ٚضٓتإ 

 يػري ايبايؼ.

إٔ ا٭َس بإٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ ىسز عٔ إطاز ايؿكس٠ اؿه١ُٝ اـاؾ١ باإلدا١ْ، ٚذا 
إٔ تأَس باؿهِ ْؿط٘ بإٜكاف تٓؿٝر...( إ٫ أْ٘ ٫بد إٔ ٜؿدز َع ٚاقح َٔ عباز٠ )...

اؿهِ ايرٟ تعًٓ٘ احمله١ُ، ٫ٚ هٛش ذيو بعد ايٓطل باؿهِ ذيو إٔ فسد ايٓطل باؿهِ 
 تهٕٛ احمله١ُ قد زؾعت ٜدٖا عٔ ايدع٣ٛ.

إٔ إٜكاف ايتٓؿٝر ٜػٌُ ايعكٛبات ا٭ؾ١ًٝ ؾكط دٕٚ ايعكٛبات ايبد١ًٜ اييت ٜتِ 
 ِ بٗا نبدٌٜ يعكٛب١ ايػسا١َ.اؿه

 ثاًْٝا: املكرتسات.
ْس٣ قسٚز٠ مشٍٛ دسا٥ِ املدايؿات بٓعاّ إٜكاف تٓؿر ايعكٛب١، باإلقاؾ١ إىل 

( َٔ قإْٛ 144ٚيريو ْكرتح تعدٌٜ ْـ املاد٠ ) مشٍٛ إٜكاف ايتٓؿٝر يعكٛب١ ايػسا١َ،
اؿبظ َد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ب يف دسمي١يًُشه١ُ عٓد اؿهِ " ايعكٛبات يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 ...".إٔ تأَس يف اؿهِ ْؿط٘ بإٜكاف تٓؿٝرأٚ ايػسا١َ أٚ ن٬ُٖا ض١ٓ 

مبا إٔ ايػا١ٜ َٔ ٚدٛد ايٓعاّ ٖٛ احملاؾع١ ع٢ً املؿًش١ ايعا١َ ٚاـاؾ١ يريو 
( َٔ قإْٛ ايعكٛبات 146ْكرتح إطاي١ َد٠ إٜكاف ايتٓؿٝر، ٚذيو بتعدٌٜ ْـ املاد٠ )

 ".ضٓٛات تبدأ َٔ تازٜذ اؿهِ مخظايتٓؿٝر  إٜكافتهٕٛ َد٠ ٯتٞ:" ايعساقٞ ع٢ً ايٓشٛ ا

ْس٣ قسٚز٠ إٔ ٜهٕٛ ايٓـ عاَا عٝح ٜػٌُ ايعكٛبات أًٜا نإ ْٛعٗا أؾ١ًٝ أّ 
( ٚزؾع ن١ًُ )أؾ١ًٝ( يتهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:" 144بد١ًٜ َٔ خ٬ٍ إعاد٠ ْـ املاد٠ )

ػعً٘ غا٬ًَ يًعكٛبات ايتبع١ٝ  أٚ ٚيًُشه١ُ إٔ تكؿس إٜكاف ايتٓؿٝر ع٢ً ايعكٛب١...
 ...".ٚايته١ًُٝٝ ٚايتدابري ا٫سرتاش١ٜ

مبا إٔ يبعض اؾسا٥ِ خطٛزتٗا ايبايػ١ ع٢ً اجملتُع َجٌ اؾسا٥ِ املاض١ بأَٔ 
ايدٚي١ ايداخًٞ أٚ اـازدٞ ٚنريو اؾسا٥ِ املد١ً بايػسف، يريو ْس٣ قسٚز٠ إٔ ٜكٝد ْـ 
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سا٥ِ املاض١ بايػسف ٚاملاض١ بأَٔ ايدٚي١ ايداخًٞ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ باضتجٓا٤ اؾ
 ٚاـازدٞ.

٭١ُٖٝ تطبٝل ْعاّ إٜكاف تٓؿٝر ايعكٛب١ بػهٌ ضًِٝ ٚاْطذاًَا َع َا ذٖبت  
إيٝ٘ ايهجري َٔ ايتػسٜعات اؾٓا١ٝ٥، ْس٣ َٔ ايكسٚزٟ إٔ ٜٓـ املػسع ايعساقٞ ع٢ً إٔ 

 ٓط١ٝ . ٜهٕٛ يًُشهّٛ عًٝ٘ قٌ إقا١َ َعًّٛ إذا نإ عساقٞ اؾ

 أ٫ًٚ: ايهتب

َطابع  -ايطبع١ ايجا١ْٝ -ٚإغها٫ت٘اؾٓا١ٝ٥  ا٭سهاّتٓؿٝر  -ايطشُاٟٚ إبساِٖٝد.  .1
 ب٬ ض١ٓ طبع. -دسٜد٠ ايطؿري

(، قه١ُ ايتُٝٝص )ايكطِ اؾٓا٥ٞ أملػاٖدٟ، املباد٨ ايكا١ْْٝٛ  يف قكا٤ إبساِٖٝ .2
 1990َطبع١ اؾاسغ، بػداد، 

 -5ط –احملانُات اؾصا١ٝ٥  أؾٍٛغسح قإْٛ  د. بسا٤ َٓرز نُاٍ عبدايًطٝـ، .3
 .2016 –ايطًُٝا١ْٝ  –َطبع١ ٜادناز 

املهتب١  – 2ط –اسهاّ ايبط٬ٕ يف قإْٛ اؾٍٛ احملانُات اؾصا١ٝ٥  –دٛاد ايسُٖٝٞ  .4
 .2006-بػداد  –ايكا١ْْٝٛ 

، غسح قإْٛ ايعكٛبات ايكطِ ايعاّ، ايطبع١ اـاَط١، داز سطين د. قُٛد لٝب .5
 .1982ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، َؿس، ايٓٗك١ 

 .2002،  اإلضهٓدز١ٜ، ايكا١ْْٝٛ ايداز ،اؾٓا٥ٞ اؾصا٤ عًِ َباد٨ املٓعِ، عبد ضًُٝإ .6

احملانُات اؾصا١ٝ٥  أؾٍٛاؾٓا١ٝ٥ يف قإْٛ  اإلدسا٤ات أؾٍٛ -ايعهًٝٞ ا٭َريعبد  .7
 .1974 -بػداد -َطبع١ املعازف -ايطبع١ ايجاْٞ -اؾص٤ ايجاْٞ

، َٓػٛزات ذات ايط٬ضٌ، 1ٚزٟ، عًِ ايعكاب َٚعا١ًَ املرْبني، طعدْإ ايد د. .8
 .1989ايهٜٛت،

ٚايعكاب، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ  اإلدساّعُاز عباع اؿطٝين، َباد٨ عًُٞ  د. .9
2016 . 

، َٓػٛزات اإلؾ٬س١ٝعُاز عباع اؿطٝين، ايسدع اـاف ايعكابٞ ْٚعِ املعا١ًَ  د. .10
 .2017اؿًيب اؿكٛق١ٝ، 

، داز ايٓٗك١ 1س ضامل، ٬ََح ددٜد٠ يٓعاّ ٚقـ ايتٓؿٝر يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ، طد. عُ .11
 .1998ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 
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دزاض١ َكاز١ْ، َطبع١ ايػسط١،  -د. ؾاقٌ شٜدإ قُد، ايعكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜ  .12
 .1982بػداد،

، داز ايٓٗك١ 10قُٛد قُٛد َؿطؿ٢، غسح قإْٛ ايعكٛبات )ايكطِ ايعاّ(، ط د. .13
 1983يعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ا

 .1982قُد َعسٚف عبد اهلل، عًِ ايعكاب، املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، بػداد.  د. .14

، داَع١ املٛؾٌ، 2ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛباتط ا٭سهاّد. َاٖس عبد غٜٛؼ ايدز٠،  .15
2011. 

 يإلثبات، ايٓعس١ٜ ايعا١َ 1 زاؾٓا٥ٞ،  اإلثباتد. َسٚى ْؿس ايدٜٔ، قاقسات يف  .16
 .1983ز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ،اؾٓا٥ٞ، دا

 .1974، َطبع١ ايعاْٞ، بػداد، 1قطٔ ْادٞ، ا٭سهاّ ايعا١َ يف قإْٛ ايعكٛبات، ط .17

بهس بٔ عبد ايسشام ايساشٟ، كتاز ايؿشاح، داز ايهتاب ايعسبٞ، بريٚت،  أبٞقُد بٔ  .18
1981. 

 د. قُد غ٬ٍ سبٝب، اـطٛز٠ اإلدسا١َٝ )دزاض١ َكاز١ْ(، داز ايسضاي١ يًطباع١، .19
 .1980بػداد، 

د. قُد عًٞ ايهٝو، زقاب١ قه١ُ ايٓكض ع٢ً تطبٝب ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥، َطبع١  .20
 .1989، اإلضهٓدز١ٜ، اإلغعاع

 ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ.ٚثاًْٝا: ا٫طازٜح 
دنتٛزاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايطٝاض١،  أطسٚس١تباْٞ شٚاؽ زبٝع١، ايتدابري ا٫سرتاش١ٜ،  .1

 .2007قطٓط١ٓٝ، –داَع١ َٓتٛزٟ 

ايتشكٝل ا٫بتدا٥ٞ، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ  إدسا٤اتْٛٞ داضِ، بط٬ٕ سط .2
 .1983ٚايطٝاض١ داَع١ بػداد، 

 املؿسٟ، ٚايكإْٛ ايطعٛدٟ ايٓعاّ يف ايعكٛب١ رٝتٓؿ ٚقـ سٟ،ٜاهلل بٔ أمحد ايدعبد .3
 .2006، ١،ٝايعسب ـْٜا داَع١ ،ريَادطت زضاي١

يف ايتػسٜع اؾصا٥سٟ دزاض١ َكاز١ْ، زضاي١ املػسٚط  اإلؾسازعُاٜد١ٜ كتاز١ٜ، ْعاّ  .4
 . 2005ضعٝد٠، –ايطاٖس ٫َٟٛ  َادطتري، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ داَع١ د.

ن١ًٝ  -قسميظ، ضًط١ ايكاقٞ اؾٓا٥ٞ يف تكدٜس ايعكٛب١، زضاي١ َادطتري ضاز٠ .5
 .2012اؿكٛم داَع١ اؾصا٥س،
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طٝاض١ ايعكاب١ٝ اؿدٜج١، زضاي١ َعٝص٠ زقا،  ْعاّ ٚقـ تٓؿٝر ايعكٛب١ يف ق٤ٛ اي .6
 .2007َادطتري،ن١ًٝ اؿكٛم داَع١ اؾصا٥س،

ْٛاٍ غساب، ٚقـ تٓؿٝر ايعكٛب١ يف ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؾصا٥سٟ، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ  .7
 .2016بطهس٠،  -اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ داَع١ خٝكس

اؾٓا٥ٞ يف تكدٜس  ٖاْٞ ْٜٛظ امحد اؾٛادٟ، زقاب١ قه١ُ ايتُٝٝص ع٢ً ضًط١ ايكاقٞ .8
 .2015))دزاض١ َكاز١ْ(( زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ داَع١ املٛؾٌ،  ا٭دي١

 ثايجًا: ايبشٛخ ايع١ًُٝ. 
ؾٗد ايهطاضب١، ٚضا٥ٌ ٚقٛابط ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يًكاقٞ اؾصا٥ٞ يف ايتؿسٜد ايعكابٞ،  .1

 .2015، 20ايعدد  ،42ف١ً دزاضات، عًّٛ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ، اجملًّد 
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