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 العقوبة السالبة للحرية سلطة القاضي الجنائي في تقدير
 تمهيد:

مرت السلطة القضائية بفترات عدة إذ أن المدرسة التقليدية االولي تري أن حرية اإلرادة في االنسان 
النتائج المادية المترتبة على الجريمة ويقوم القاضيي تتطييقايا  متساوية ويجب أن يحدد العقاب على اساس

لييدي تييوافر عناليير الجريميية لييدي المييتا  وال مجييار الي سييلطة تقدارييية ويانييي سييلطة القاضييي  ييير مقيييدة 
بحييدود ويييان القضييام  ييير ملتيي ميش بميييدأ التيير ية ديمييا اتعلييق بميييدأ العقوايية وتقييدار مييدتاا و يي  السييلطات 

اسيعة أدت إليى ملي ا ليارر ماير رد الفعي  نحو يا فيي تتيريعات النيورة الفرنسيية التيي فرضيي التحكمية والو 
لك  جريمة عقواة مش حد واحد الت م القاضيي بيالحك  تايا إذا تيتيي إدانيت الميتا  وتي  إلةيال سيلطة القاضيي 

 .(1)في االمر توقف تنفيذ العقواة
لييية واضييحة فييالمتاميش الييذاش ارتكيييون و ييذم السييلطة المطلقيية للقاضييي أدت إلييى ميييال  ومسييا ي عم

الجريميية مييش نفييع النييو  مييروفا  ليسييي واحييدم ممييا يجعلايي  يسييتحقون العقوايية ذاتاييا وممييا يضييطر القضييام 
للتحرج في إدانة المتا  لعدم تناسب العقواية ميح حالتيت وميش تي  تيرئتيت بيالر   ميش يقيينا  ميش تييوت التاميت 

حدانيية لتييذ ب مييذ ب  ييير ذلييأ فاييي تييري أن حرييية اال تيييار تيييش تيي  جييالت المدرسيية التقليدييية ال (2)عليييت
الناس متفاوتة تتفاوت مروفا  النفسية واالجتما ية وميش تي  فيان العدالية تقتضيي تناسيباا تييش العقواية واييش 
مييا اتمتييح بييت الجيياني مييش حرييية اال تيييارت و ييذا االميير يسييتل م أن يحييدد المتيير  حييداش للعقوايية أدنييي وأعلييى 

ضيي تتفرييد العقواية المةئمية لكي  جريمية ويي  مجيرمت وتعيالي  المدرسية الحدانية  لييي عليى يافية ليقوم القا
القوانيش الوضعية في  ذم الناحية حيث يحدد المتر  العقواة تيش حداش أدني وأقصيت يحيير القاضيي أن 

ي مكنيية اذ ييذ يحكيي  بعقوايية  ييارج النطيياد وقييد يحييدد القييانون عقواييات متعييددة للفعيي  الواحييد ويعطييي للقاضيي
 باحدا ا أو الجمح تيناما.

وقيد تعيرا االتبييات الجنيائي فييي اوروايا لتةيييرات هيدادة فييي ناايية القييرن النيامش عتيير وادايية القييرن 
التاسييح عتيير ا ماييا ا تفييال نيييام االتبييات المقيييد واجييرال التعييدا  وماييور نيييام االتبييات الحييرت والييذي اد  

يش الييدور االورواييية بتييك  متفيياوت ومييش تيي  فييي تتييريعات العييال  تييدورم إلييى اجييرال تعييدا  تتييريعي فييي قييوان
 .(3)اال ر  

                                                           

ت 2002د. رميي ي رييياا عييوا التفيياوت فييي تقييدار العقواييةت المتييكلة والحيي  دراسيية مقارنييةت دار الناضيية العرايييةت سيينة (1)
 8ص 

ت منتييورات المكتييب 1191د. أحمييد عيييد الع ييي  االلفيييت هييرع قييانون العقواييات اللييييي القسيي  العييامت الطبعيية النانيييةت سيينة (2)
 .202المصري الحداثت ص 

ت 1182د. احمد ضيال الداش محمد  لي ت مترو ية الدلي  في الميواد الجنائييةت رسيالة ديتيورامت جامعية عييش هيمع  3
 . 31ص 
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وقييد عرفييي رومييا القديميية نيييام االتبييات الحيير ويانييي الييانييات ت ييت لسييلطة القاضييي فييي التقييدار 
ويان لت مطلق الحرية فيي قيولايا فيي حالية اقتناعيت تايا او رفضياا فيي حالية عيدم اقتناعيت تايات وقيد ا يذت 

ية بميدأ السلطة التقدارية للقاضي متأترة بالوضح في انجلترا التي عرفي  ذا النيام قيي  النيورة النورة الفرنس
 .(1)الفرنسية بقرون 

ونتيجة التطورات التي هيادتاا فرنسيا تينيى المتير  الفرنسيي السيلطة التقداريية للقاضيي وييذ ب ذليأ 
منييت علييى ان  342تيينا المييادة حيييث  1911سيييتمير  20جلييياا فييي قييانون تحقيييق الجنايييات الصييادر فييي 

للمحلفيش حرية التقدار المطلقة واالتيالي اعطيى  يذا الينا للقاضيي سيلطة تقداريية واسيعة ميش حييث الحكي  
بيياليرالة او بالعقيياب. ومييش تيي  الييبحي السييلطة التقدارييية للقاضييي الجنييائي  ييي السييائدة امييام المحييا  ت وقييد 

 ر  ولكش مح نااية القرن النامش عتر الب  ميدأ السيلطة  ان التطور بطيئاا في التتريعات االورواية اال
التقدارييية للقاضييي الجنييائي  ييو المسيييطر علييى جميييح التتييريعات االورواييية تيي  الييب  مييش المبيياد  الااميية 

 .(2)ايضا في تتريعات امريكا الةتينية ودور اسيا يالتتريعات الاندية والصينية
ميييدأ السييلطة التقدرييية للقاضييي ضييمش تتييريعاتاا فقييد وقييد حرلييي الكنييير مييش الييدور علييى ان يكييون 

مش قانون االجرالات الجنائية الفرنسيي بانيت يجيوث اتبيات الجيرائ  بياي نرييق ميش نيرد  429نصي المادة 
االتبيييات وحكييي  القاضيييي تنيييالا عليييى اقتناعيييت الت صيييي ميييا لييي  اييينا القيييانون عليييى  ييية  ذليييأت والسيييلطة 

ة السيائدة فيي معيي  التتيريعات المعاليرة وقيد ا يذت تايا التتيريعات التقدارية للقاضي الجنائي مش االنيمي
 العراية. 

 ما نا قانون العقواات الفرنسي الجداد على تعدد العقواات اليدالة على العقواات االللية تاد  
تحقييييق اقصيييى درجيييات تفرييييد العقواييية واميييا يحقيييق الةيييرا النايييائي للعقييياب و يييو عيييدم العيييودة ميييرة ا ييير  

لييى التضييق إلييى اقصيى حييد بطيييق عقوايية الحيبع قصييير الميدة بمييا لايا مييش مفاسيد يييييرة علييى لةجيرالم وا
 المحكوم عليا  مما جع  المتر  في  ذا التقنيش إلى الةال الحبع في مواد الم الفات. 

وسياسيية العقيياب  ييي تعيييير عييش  طيية التييار  فييي جعيي  العقوايية ميدييية لومائفاييا التييي  ييي أسيياس 
سياسييية تتطليييب أن يحيييدد التيييار  وميييائف العقواييية والةاييييات التيييي يسيييعي ليلو ايييا عيييش متييروعيتاات و يييذم ال

 نريقاات ومش ت  ات ذ مش الوسائ  ما يكف  تلوغ  ذم الةايات.

                                                           

د. احميييد اتيييو القاسييي  احميييدت اليييدلي  الميييادي ودورم فيييي االتبيييات فيييي الفقيييت الجنيييائي االسيييةميت دراسييية مقارنيييةت رسيييالة  1
 . 49ت ص 1111ديتورامت دار الناضة العراية 

 .48د. احمد اتو القاس  احمدت المرجح الساتقت ص  2
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وتحداد ومائف العقواة ر ش بالمذ ب الذي يقرم التيار  يأسياس لحيق العقياب ومتيروعيتت والتتيريح 
 ةقيييي والمتييير  يسيييتاد  ميييش ورال العقييياب  ايييية نفعيييية الجنيييائي أحكاميييت مييي ج تييييش الميييذ ييش النفعيييي واال

 .(1)وأ ري أ ةقية أي أن تكون العقواة م دوجة
وتعتيييير العقواييية الصيييورة اذساسيييية للجييي ال وقيييد الثميييي المجتمعيييات البتيييرية منيييذ نتيييأتاا وتطيييورت 

مييش مرحليية  تتطور ييا وتطيييق العقوايية علييى مسييتحقاات وا تلفييي الجاييات المسيييولة عييش النطييق تاييا وتطييقاييا
إليييى أ ييير  عيييير العصيييور حتيييى مايييور الدولييية بتيييكلاا الحيييداث والتيييي أوليييي مامييية الحكمييية والفصييي  فيييي 
الدعاو  إلى جااث م تا أال و يو القضيال حييث إن  يذا اذ يير يقيوم بالفصي  فيي الني ا  المطيروع علييت 

إنت ال يمكش اإللميام وحصير  وفقاا للقانون لحماية مصلحة رأ  المتر  أناا جدارة بالحماية القانونيةت وحيث
جميح الجرائ  سلفاا مش قي  المتر  في قوانيش محددة حتى يحك  تاا القاضي ال تة  ميرو  ومةبسيات 
   مش المجرم والجريمة فاتجاي أ لب التتريعات إلى مين  القاضيي سيلطة تقداريية وقاميي تتيدريج الجي ال 

العييادي فييي اليييرو  العاديييةت وين يييان  ييير مةئيي   الجنييائي علييى النحييو الييذي يجعلييت عييادالا حيييار المجييرم
لةيييرم و ييو مييا يجعيي  مييش القاضييي المسيييور عييش التحداييد الييواقعي للعقوايية وذلييأ مييش  ييةر إعمييار سييلطتت 

 التقدارية واست ةص العقواة المناسبة لك  مجرم على حد .
حد واحد وينما  ي وقد حددت أ لب التتريعات لك  جريمة عقواتاا لكناا ليسي عقواة تاتتة ذات 

عقواية تيييش حييداشى أدنييى ال يجيوث النيي ور عنييتت و أعلييى ال يجييوث للقاضيي ثيادتييت وينمييا يجييوث للقاضييي أن 
يحك  في المجار الذي تيش الحداش وفق ميا ايرام مناسيباات وتتسيح سيلطتت يلميا ييان الفيرد تييش حيدي العقواية 

ا والعكييع لييحي . يمييا تيي داد  ييذم السييلطة يلمييا يييان  نييا ك تنويييح فييي العقواييات الموضييوعة مييش قييي  واسييعا
ا وت فيفاا حسيب  المتر  للجريمة الواحدةت ويمكش للقاضي أن اتجاوث الحداش اذدنى واذعلى للعقواة تتدادا
الييييرو . ويمكيييش أن تمتيييد  يييذم السيييلطة إليييى إمكانيييية الحكييي  تنيييو  م تليييف ووقيييف التنفييييذ أو العفيييو إذا ميييا 

 توافرت هروناما.
جنيائي فيي تقيدار العقواية تتميي  بضيمان وحسيش سيير العدالية وأ ليب التتيريعات وسلطة القاضيي ال

وضعي هروط وضوابط على  ذم السلطة ليسير وفقاا القاضي تفادياا ذي تعسف أو  طأ و ذم الضيوابط 
تمكش الجاة الم تصة )محكمة النقت( مش مراقبة لحة اذحكام وتطييق القانون وذلأ مش  ةر تسييب 

ان حياد القاضي واقتنا  ال صوم والرأي العام بعدالتاات و يذا الموضيو  يكتسيب أ ميية بالةية اذحكام وضم
لكونت جال مسااراا ذ دا  قيانون العقوايات اليذي اايد  إليى حمايية المصيال  العامية المتمنلية فيي المجتميح 

ردة والقاضيي  يو وال الة المتمنلة في حقود اذفراد وحرياتا ت فالمتر  يضح العقواات بصفة عامية ومجي

                                                           

مت ص 1141لجنية التياليو والترجمية والنتيرت  د. على أحمد راهد موج  في العقواات ومييا ر تقيدار العقيابت مطبعية( 1)
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مش اتولى تقدار ا وي راجاا مش دائرة العمومية إلى دائرة الواقحت ومش ت  تعتير عملية تقيدار العقواية مرحلية 
 مامة في مسار الدعو  العمومية.

ويرجييح ا تيييار  ييذا الموضييو  إلييى تلييأ اذ مييية البالةيية التييي تكتسييياا عملييية تقييدار العقواييةت فاييي 
وقو  عند ا ويتف ييفية ممارستاا ذناا المرحلية التيي تييدي مباهيرة للنطيق  ةلة عم  ييير انبةي ال

 بالعقواة ضد الجاني.
  



  [2] 

 األولالمبحث 
 مفهوم سلطة القاضي في تقدير العقوبة والتطبيق القضائي لها

السلطة التقدارية للقاضي  ي المةئمة تيش اليرو  الواقعية للحالة المعروضة عليت وايش العقواة 
أي أناا الر صة الممنوحة لت في ا تيار العقواة التي ارا ا مناسبة لحالة  (1)يجب عليت تطييقااالتي 

و ي االلت ام بما نا عليت المتر  مش  ت(2)المتا  ومرو  ارتكاب الجريمة وفي الحدود المقررة قانوناا 
المعروضة والعقواة التي  عقواة تيش حداش أدني واقصي والقدرة على المةئمة تيش اليرو  الواقعية للحالة

ت (3)يقرر ا القانونت أي القدرة على التحرك تيش حدي العقواة اذدنى واذقصى لتحداد ا تيناما أو إحدا ا
و ي قدرة القاضي على المةئمة تيش اليرو  الواقعية للحالة المعروضة عليت والعقواة التي يقرر 

 .(4)تطييقاا
ييق النصوص القانونية المجردة في مجار اترك ديت المتر  إذن السلطة التقدارية للقاضي  ي تط
 .(2)للقضام حرية التقدار في حدود التنيي  القانوني

 التطبيق القضائي لسلطة القاضي في تطبيق العقوبات
ت وقد أجمعي سلطة القاضي التقدارية تتسح باتسا  المسافة تيش حدي العقواة اذدنى واالقصي

التتريعات على إعطال القاضي السلطة التقدارية لتتي  لت تفريد العقواةت بحيث تتةئ  مح ه صية المتا  
ومرو  ارتكاب الجريمة فمش  ذم التتريعات مش قرر ذ لب الجرائ  عقواتيش ي تار القاضي إحدا ا 

النيام االنجلي ي والني  اال ذم بت  ووضعي لك  عقواة حداش أدني وأقصي تتراوع العقواة تيناما ويعتير
 االسترالي  ي أ نر الني  توسعاا ديما تمنحت للقاضي مش سلطة في تطييق العقواةت إذا  و  ير مقيد إال 

وعلى القاضي أن يعم  دائما سلطتت التقدارية الممنوحة لت مش  (6)بحد أقصي يقررم القانون لك  جريمة
 .(9)الاد  مش وجود السلطة التقدارية للقاضي أج  تفريد العقواة إذا التفريد  و

أي أن يجع  العقاب متةئ  مح حالة ي  مجرم ومروفت ال الة و ذا اتطلب تمتح القاضي 
                                                           

ت د.عميييرو سيييال   423ت ص 2010د.  يييدي حاميييد قتيييقوو هيييرع قيييانون العقوايييات القسييي  العيييامت دار الناضييية العرايييية( 1)
 .181المرجح الساتقت ص 

القوميية العيدد اذورت د. سمير الجن وريت السيلطة التقداريية للقاضيي فيي تقيدار العقوايةت بحيث منتيور بالمجلية الجنائيية ( 2)
 .191المجلد الحادي عترت ص 1168مارس 

.د. مييييدحي 982مت ص 1182د. محميييود نجييييب حسيييينيت هيييرع قييييانون العقوايييات القسيييي  العيييامت دار الناضيييية العرايييية ( 3)
 .2001الديسيت سلطة القاضي الجنائي في تقدار العقواةت دار الجامعة الجدادة 

 .13ص  د. مدحي الديسي  المرجح الساتقت 4

 .439ص 1166د. عادر عاثرت النيرية العامة في مرو  الجريمة رسالة ديتورامت جامعة القا رةت( 2)

 .11د. رم ي رياا عوات المرجح الساتق ص ( 6)

 .202د. أحمد عيد الع ي  االلفي المرجح الساتق ص ( 9)
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الجنائي بسلطة واسعة ال تيار ما اةئ  ي  مجرم مش حيث نو  ومقدار العقواة مش تيش العقواات التي 
 يحدد ا المتر  في النا القانوني.

انونية التي يقرر ا المتر  توسائ  التفريد تأتي عامت ومجردة بعيدة عش الواقح فالنصوص الق
والقاضي  و الذي يقرر نييعة ه ا الجاني  (1)واليرو  والمةبسات التي تحيط بالجريمة والمجرم

 ودرجة  طورتت ومد  قاتليتت للتقوي  وااللةع.
قد وفر االمكانات والوسائ  الةثمة  وال يستطيح القاضي إعمار  ذم السلطة ان ل  يكش المتر 

 (2)وأ ماا إعمار اليرو  الم ففة أو المتددة للعقواة يوسيلة مش أ   وسائ  التفريد في المعاملة الجنائية
والتفريد القضائي اتطلب تمتح القاضي الجنائي بسلطة واسعة ال تيار ما اةئ  ي  مجرم مش حيث نو  

 .(3)التي يحدد ا المتر ومقدار العقواة مش تيش العقواات 
وقد حرص قانون العقواات الفرنسي الجداد على تد ي  سلطة القاضي في تقدار العقواة فقنش 

 29قاعدة التفريد القضائي للعقواةت وأاد المجلع الدستوري الفرنسي  ذم القاعدة في حكمت الصادر في 
سادسة مش إعةن حقود االنسان م الذي قرر ديت أن التفريد ال اتعارا مح المادة ال1198اوليو 

والموانش التي تنا على ميدأ المساوام أمام القانونت مما يعني أن تقدار الج ال الجنائي ليع جداداا على 
القانون الفرنسيت إال أنت أستحدث النا لراحة على التفريد القضائي للعقواة يميدأ عام في المادة 

في القانون تنطق المحكمة بالعقواات وتحدد نطاقاا مح التي تنا على" في الحدود المقررم  132/24
مراعاة مرو  ارتكاب الجريمة وه صية مرتكياات ويذا قضي المحكمة بعقواة الةرامة علياا أن تحدد 

 . (4)مقدار ا مح اال ذ في االعتبار د   الجاني وا بائت
  

                                                           

 .900ت ص 2000العامة للقانون العقواات دار الناضة العراية سنة  د. أحمد هوقي أتو  طوةت هرع االحكام( 1)
 .901د. أحمد هوقي أتو  طوةت المرجح الساتقت ص ( 2)

 .901د. أحمد هوقي أتو  طوةت المرجح الساتقت ص ( 3)

تييير د. عصييام عفيفيييي عييييد البصيييرت قاضيييي تطيييييق العقوايييات " قضييال االهيييرا  عليييى التنفييييذ الجنييائي" تيييدون مكيييان ن( 4)
 .30مت ص2004
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 الثاني المبحث
السلطة التقديرية للقاضي في مدى رقابة محكمة النقض )المحكمة العليا( على 

 القانون الليبي وبعض القوانين المقارنة
ر   إجما  التتريعات في إعطال السلطة التقدارية للقاضي إال أناا ا تلفي في حدود  ذم السلطةت 
فالقانون المصري جعلاا سلطة مطلقة فة توجد أي قاعدة في القانون المصري لتوجيت القاضي في 

التقدارية تيش الحداش اذدنى واذقصي للعقواات يما ل  ال م المتر  المصري قاضي استعمالت لسطلتت 
الموضو  تتسييب ييفية استعمالت لسلطتت التقدارية فلت السلطة في تقدار العقواة المةئمة للحالة 
 المعروضة عليت وال الت م تييان اذسباب التي جعلتت يستعم  سلطتت على نحو معيش حتي لو ذ ب إلى

ت والقانون المصري ل  (1)توقيح الحد االقصي أو اذدنى للعقواةت نالما في إنار سلطتت التي قيد ا القانون 
اورد أي ضابط لتقدار الج ال المناسب ت  ترياا لةعتبارات الواقعية ومش ت  ال اتصور أن تكون مسألة 

 محكمة النقت. مش مسائ  القانون ت   ي تد   في نطاد القانون الذي ي رج مش رقابة
وقضي تذلأ محكمة النقت المصرية "بقولاا لقاضي الموضو  الحرية في تقدار العقواة بحسب 
ما ارام بمقتضي سلطتت الكاملة في تقدار جسامة الجريمةت وذلأ مح مراعاة الحد االقصي المنصوص 

مة بأن تذ ب مذ ب وللمحكمة االستئنادية ذات السلطة التقدارية و ي  ير مل   (2)عليت في القانون"
وقد استقر قضال محكمة  (3)المحكمة االتتدائيةت فاذا  الفتاا فاي  ير مل مة تييان أسباب  ذم الم الفة

النقت المصرية على أن تفريد العقواة التي يستحقاا المتا  في الحدود المقررم بالقانون للجريمة التي 
ن تييش االسباب التي مش أجلاا أوقعي عليت تيتي عليت مش سلطة محكمة الموضو  و ي  ير مل مة بأ

 .(4)العقواة بالقدر الذي إرتأتت
وأ دت محكمة النقت بأن وقف التنفيذ  و تقدار التر العقواة وعنصر فياا و و مش مطلقات 
سلطة قاضي الموضو  "بقولاا وثن العقواة اليكون تنوعاا ومقدار ا فحسب ت  تتنفيذ ا أو عدم تنفيذ ا إذ 

فيذ باعتبارم مش لمي  عم  القاضي حيش يصدر الحك  دا   في تقدار أتر العقواة في ال جر وقف التن
 ما قضي بأن االمر توقف تنفيذ العقواة  و . (2)فاو إذن عنصر مش العنالر التي تراعي عند إيقاعاا

نفيذ  تقدار نوعاا ومقدار ا  و مش لمي  عم  قاضي الموضو  ومش حقت أن يأمر أو ال يأمر توقف ت

                                                           

 .981د. محمود نجيب حسنيت المرجح الساتقت ص ( 1)

 .222ص 101رق  24مجموعة أحكام محكمة النقت س 1193إتري   16نقت مصريت ( 2)

 .940د. محمود نجيب حسنيت المرجح الساتقت ص ( 3)

 .229ص م 111م مجموعة القواعد القانونية الج ل السادس رق  1134مااو  24نقت مصري جلسة ( 4)

 .630ص 410م مجموعة القواعد القانونيةت الج ل السادس رق  1142فيراار  2نقت مصريت ( 2)
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العقواة التي يحك  تاا على المتا ت و ذا الحق ل  يجع  التار  للمتا  هأن ديتت ت   ا بت قاضي 
 .(1)الدعو ت ول  ال مت باستعمالت ت  ر ا لت في ذلأ وتريت لمتيئتت وما يصير إليت رآيت"

ى وقضي في حك  آ ر لاا أنت لما ياني المحكمة ل  ت رج في تقدار العقواة المقضي تاا عل
عقواات فاناا  242/1الطاعش على ما  و مقرر قانوناا لجريمة الضرب التي أداش الطاعش تاا وفقاا للمادة

 (2)ال تسأر عش موجبات التدة ولو ياني قد ت يدت وذيرت عل   انئة ال تنتجاا أو تادي إلى عكساا
ت وقضي بان تقدار (3)والقاضي ال اةم إذا أ ف  الرد في حكمت على نلب المتا  توقف تنفيذ عقواتت

ت ومش المقرر ان (4)العقواة وتقدار قيام وجود الرأفة او عدم قياماا  ما مش لمي  عم  قاضي الموضو 
تقدار العقواة في الحدود المقررة في القانون مما اد   في سلطات محكمة الموضو  ومش  ير ان تكون 

 مل مة تييان االسباب التي دعتاا إلى توقيح العقواة.
 ما أنت ال ال م تتسييب حكمت بالةال وقف التنفيذ وقد قضي تذلأ محكمة النقت بأن المحكمة 
مل مة تييان االسباب التي تستند إلياا في الحك  توقف النتفيذ ولكناا  ير مل مة تييان االسباب التي 

 .(2)تدعو ا إلى إلةال وقف التنفيذ إذا تدأ لاا ذلأ
ر قيام موجبات الرأفة او عدم قياماا  و مش لمي  عم  قاضي وقضي بان تقدار العقواة وتقدا

الموضو ت ومش المقرر ان تقدار العقواة في الحدود المقررة في القانون مما اد   في سلطة محكمة 
 .(6)الموضو  ومش  ير ان تكون مل مة تييان االسباب التي دعتاا لتوقيح العقواة بالقدر الذي ارتأتت

لرأفة وأو عدم قياماا فان القاضي  ير مل م تتسيييب حكمت و و ما أ دتت وعند تقدار موجبات ا
محكمة النقت بقولاا" يكون للقاضي وحدم تقدار العقواة وتقدار موجبات الرأفة أو عدم قياماا دون معقب 
ودون أن يسأر حساباا عش االسباب التي أوقح العقواة بالقدر الذي أرتأم  " فالمحكمة تعم  حقاا 

ياري في استعمار الرأفة و ير مل مة تييان دواعياا واالسباب التي مش أجلاا أوقعي العقواة بالقدر اال ت
 الذي أرتأتت أوعدم ن ولاا إلى الحد اذدنى.

أما قانون العقواات اللييي فسلطة القاضي التقدارية ليسي مطلقة فاي مقيدة  اضعة للرقابة ذلأ 
عقوااتت يما أن  28-29ااير معينة حدد ا القانون وذلأ في المواد أنت على القاضي االلت ام بمراعاة مع

 القاضي مل م تييان اذسباب التي استند إلياا في ا تيار العقواة.

                                                           

 .640ص  196رق   8ت مجموعة أحكام محكمة النقت س1192اوينو  10نقت مصري ( 1)

 .313ص  81رق  16مجموعة أحكام النقت السنة  1162إتري   20جلسة ( 2)

 .96ت ص 32ت رق  2مجموعة أحكام محكمة النقت س ت 1120أ توار  23نقت مصري ( 3)

 .121س  131د  49احكام النقت سنة  1/10/1116نعش جلسة  4
 .96ص  32رق   2مجموعة أحكام محكمة النقت س  1136أتري   20نقت( 2)

 .121ست ص  131د  41احكام النقتت سنة  1/10/1116نقت مصري جلسة  6
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فتحداد العقواة وتقدار ا في ي  واقعت على حدم ارجح لتقدار قاضي الموضو  الذي ي تار العقواة 
تا  في ي  واقعة تعرا عليت إال أن القاضي مل م تييان المناسبة وفقاا ليرو  ارتكاب الجريمة وحالة الم

 عقواات. 28ميررات تقدار العقواة التي قضي تاا في حكمت حسب ما ورد تنا المادة
وال يجوث لت أن اتعدي الحدود التي نا علياا القانون ما ل  تكش  ناك أسباب للت فيو أو 

 ا يسم  بت القانون.للتتدادت وفي حالة توافر إحدا ما عليت أال اتجاوث م
عقواات على تحداد نطاد السلطة التقدارية للقاضي بقولاا" يحك  القاضي  29وقد نصي المادة

بالعقواة التي ارا ا مناسبة في حدود ما نا عليت القانون وعليت أن اييش االسباب التي تيرر تقدارم"ت وال 
يادتاا أو إنقالاا إال في االحوار التي يجوث لت تعدي الحدود التي انا علياا القانون لك  عقواة ت  

 يقرر ا القانون.
التي أوجيي على القاضي  29وقد قضي المحكمة العليا اللييية بأنت "ال مجار إلعمار نا المادة 

أن اييش االسباب التي تيرر العقواة ذلأ الن مجار تطييق  ذم المادة عندما يكون  ناك حدان للعقواة 
ا ا واحدا  .(1)وليع حدا

ما قضي أيضا بأن الحك  مل م تتيرير قضائت يلما ياني العقواة ثائدم أو ناقصة عش الحد اذدنى  
 .(2)للعقواة المقرر للجريمة

وقضي أيضا بقولاا" أما بالنسبة لما انعي بت الطاعش في الوجت الناني مش مذيرة نعنت النانية 
ي تاا على الطاعش فاو نعي في محلت النت مش المتعلق تتعييب الحك  لعدم إارادم لميررات العقواة المقض

واجب المحكمة عند توقيعاا العقواة المقضي تاا على المتا  أن تفص  عش الميررات التي استندت إلياا 
مش  28-29في تقدار ا للعقواة سوال باالرتفا  تاا عش الحد اذدني أم بالن ور عنت تطييقاا للمادتيش 

ي بالعقواة عش حد ا اذدنى دون أن تييش ميررات ذلأ يان حكماا معيباا قانون العقواات فاذا  ي ارتفع
 .(3)بالقصور المستوجب النقت
( عقواات لييي 29/28( عقواات إيطالي اذل  التاري ي للمادتيش )133-132وتعتير المادتان )

في ذلأ بسلطة  ( بأنت وفي الحدود المقررة قانوناا يطيق القاضي العقواة ويتمتح132وقد نصي المادة )
تقدارية وعليت أن اييش اذسباب التي دعتت إلى استعمار  ذم السلطة التقدارية أي عليت أن يسيب حكمت 

 .(4)بالعقواة

                                                           

 .290ت مجلة المحكمة العليا الج ل الناني ص 30/4/1160المحكمة العليات جلسة ( 1)

تص 2003د مجموعيية احكييام المحكميية العليييا قضييال جنييائي الجيي ل اذورت س 494/14المحكميية العليييا نعييش جنييائي ( 2)
103. 

-246م ص 2002د القضييال الجنييائيت الجيي ل النيياني 21/ 1011مجموعيية أحكييام المحكميية العليييات نعييش جنييائي رقيي  ( 3)
249. 

 .446د. عادر عاثرت مرو  الجريمةت مرجح ساتقت ص (4)
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بالنيرية الحدانة في العقابت و ي أن تستاد   وقد أ ذ المتر  اللييي أسوة بالمتر  االيطالي
العقواة حماية المتا  مش الجريمة وتمكينت مش الدفا  عش نفست ضد االجرام فة ت يد العقواة وال تق  عش 
حاجة الجماعة وحماية الجاني بحيث تيدي العقواة إلى الةحت والرأفة بتت وا تيار العقواة في م  

مسألة قانونية ت ضح لرقابة محكمة النقت التي تراقب سةمة اذسباب التي  التتريعيش اللييي واإليطالي
استند إلياا القاضي في تحداد العقواة وقد أل مت تيياناات ومحكمة النقت تراقب تسييب الحك  بالعقواة مش 

ليت  ةر الضوابط التي وضعاا المتر  على سلطة القاضي التقدارية سوال في القانون اللييي أو اإليطا
وقد قضي محكمة  النقت اإليطالية بأن  "فائدة النا على التسييب  و التحقق مش أن الحك  الذي 
لدر وفقاا للمعال  التي رسماا القانون وأناا ال ت اور سلطتاا في الرقابة على محكمة الموضو  ما ل  

 .(1)تباهر ا على نحو تحكمي
التقيدار تي  بجعي  سييلطتت مقييدة ويل اميت عنييد  وأ يدا  العقواية ال تتحقيق باعطييال القاضيي سيلطة فييي

فيييرا العقواييية أن يجعلايييا متةئمييية ميييح ه صيييية الجييياني وميييرو  ارتكييياب الجريمييية وذليييأ بفيييرا رقابييية 
( عقواات وذلأ على سيي  الوجوب 29التسييب عندما يستعم  سلطتت التقدارية في العقاب حسب المادة )

( عقوايات ميش عوامي  تيريير العقواية وعنالير تقيدار ا سيوال 28وأ د التار  قصدم  ذا بميا أوردتيت الميادة )
مييش ناحييية  طييورة الجريميية أو مييش ناحييية ن عيية الجيياني لةجييرام فمجييرد إاييراد الحكيي  للجريميية تولييفاا فييي 
القييانون والتنيييي مييش أرياناييا وأدلتاييا ال يةنييي عييش إاييراد االسييباب التييي مييش تيناييا مةئميية التقييدار وتناسييب 

 العقاب.
محكمة النقت اإليطالية في حكٍ  لاا بأن اذسباب التي استند إليايا الحكي  بالعقواية يعيد وقد قضي 

 مش القواعد اذساسية التي تحرص علياا التتريعات الجنائية باعتبارم ضماناا لحسش سير العدالة الجنائية.
ح وقضيييي محكمييية الييينقت اإليطاليييية فيييي حكييي  لايييا بأنيييت  "حتيييى يمكيييش للقاضيييي تطيييييق العقواييية مييي

( 132است دام سلطتت التقدارية في الحدود التي يحدد ا القانون فانت يجب عليت أن انتبت إلى نا المادة )
 .(2)عقواات الذي يفرا االلت ام باإلهارة إلى اذسباب التي تيرر است دام السلطة التقدارية الممنوحة لت

يييا بيييأن عييدم التييي ام القاضيييي بالتسييييب التحليليييي أي تحليييي  العناليير المتعلقييية بجسيييامة  وقضييي أيضا
( عقواييات إيطييالي وينمييا يكفييي 133الجريميية و طييورة الفاعيي  والمتضييمنة علييى سيييي  الحصيير فييي المييادة )

تنفيذ االلت ام بالتسييب أن ييار القاضي أنت قيد أ يذ فيي اعتبيارم المعيااير الموجاية بالميادة الميذيورة بحييث 
 .(3)ى ي  العنالر المتعلقة تتوقيح العقواةيمكش االنة  على التسييب المنطقي والولور إل

                                                           
(1)  Cass, 21 Marzo 1955, Rassegnagurcod penll appendice, 1958, p. 143.  

د. سييمير الجنييي وريت السييلطة التقداريييية للقاضييي فيييي تحداييد العقوايييةت المجليية الجنائيييية القوميييةت العيييدد اذورت ميييارس  (2)
 .199ت ص1168

 .191الجن وريت المرجح الساتقت صد. سمير  (3)
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ال جناع على المحكمة أن تعاقب اتنيش مش المتاميش اقترافا جريمة واحدة بعقواتيش م تلفتيش وال 
 .(1)جناع على المحكمة االستئنادية أن تةاار في العقواة على متاميش تماتة اتتدال في العقواة

ي تلف عش اللييي واإليطالي في تقدار العقاب و و ما أ دم  أما قانون العقواات الفرنسي الجداد فة
( على أنت  "في الحدود المقررة في القانون انطق 24-132التقنيش الفرنسي بالنا لراحة في المادة )

ا ليرو  ارتكاب الجريمة وه صية الجاني"  .(2)القضال بالعقوااتت ويحدد نياماا تبعا
لمتر  الفرنسي في التقنيش الجداد لتحداد المعاملة العقاتية و ذاش المعياريش اللذاش أ ذ تاما ا

للجانيت ممنةا في مرو  الجريمةت وه صية الجانيت و نا اتفق المتر  الفرنسي مح اللييي واإليطالي 
اللذاش أ ذا تذات المعااير لتقدار العقواةت يما أن تعدد وتنو  العقواات اليدالة للعقواات اذللية من  

طة يييرة في ا تيار الج ال الجنائي المناسب لحالة المتا ت إعماالا لميدأ حرية القاضي الجنائي القاضي سل
 في االقتنا .

"وقائح الحك " لدرت العداد مش اذحكام  2010نوفمير  12وقد قضي محكمة النقت في 
رديقتت ويذلأ القضائية ضد السيد أنطونيو بما يكتف عش جنوحت المفرطت حيث ارتكب وقائح عنف ضد 

-923أمتت بسيب إفرانت في معاقرة ال مرت وقد نلب نقلت إلى ورهة عم   ارج السجشت تطييقاا للمادة )
( مش تقنيش اإلجرالات الجنائية تينما لدر حك  جداد ضدم بعقواة الحبع المةلق مدة عترة أهارت 12

عةج المقترع مش إدمان فرفت قضاة الموضو  نلبتت وقد استندوا في ذلأ على رفضت ال ضو  لل
الكحورت يما أنت ل  ادرك حج  المتكلة الواقح فياا ول  ابادر بأي محاولة لةستجابة للعةجت  الة 
 ةر فترة حبست السابقةت يما ل  ادرك حج  العنف الذي ارتكبت حيار أمت ورديقتتت وقد حاور تقدي  

سو  اوميش فقطت  2008  يعم   ةر عام ميررات لاذا الجنوعت مناا أنت يعاني مش البطالة حيث ل
 عام وعدم إجادتت للقرالة. 14و روجت مش المدرسة و و في سش 

واستند قضاة الموضو  في رفت نلب ال روج للعم   ارج الميسسة العقاتية أن السجيش ال يملأ 
رر  روجت للتوال  موارد مالية لتةطية مصروفات االنتقارت وال اوجد لديت أسرة  ارج الميسسة العقاتية تي

اذسري ومش المتوقح منت بحسب قضاة الموضو  أال الت م بمواعيد العودة للميسسة العقاتيةت وحيث إن 
 رفة تطييق العقواات استندت في رفت نلبت أنت ل  يكش ادرك ارتكاب إت  بما يجع  محاولة تأ يلت 

في رفت نلب الطعش على  االجتماعي  ير ذات جدو ت وحيث إن  رفة تطييق العقواات استندت
أسباب مةئمة وال تتعارا وواقح الحار بالنسبة للطاعشت وحيث إن قضاة الموضو  يملكون السلطة 
التقدارية في تقدار المري  الت صي للمحكوم عليتت فان قضاة الموضو  استندوا في قرار   على ميررات 

 .(3)قوية وانال عليت قضي محكمة النقت ترفت الطلب
                                                           

 .206مت ص1190ت اوليو 6ت س4مجلة المحكمة العليات   1190إتري   19د جلسة 19/11نعش جنائي رق  ( 1)

 .93ت ص2004د. محمد أتو العة عقيدةت االتجا ات الحدانة في قانون العقواات الفرنسيت دار الناضة العرايةت  (2)
(3)  Cass Crim 12 Nov., 2009, No. 9-82-804, Penal 2010, 06s, M-H-evans, p. 203. 
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ا بأن "المحكمة تلت م بالتسييب إذا ما حكمي بالعقواة المقررة للجريمة مح عدم وقف وقضي أي ضا
التنفيذ ولاذا يكون حك  المحكمة متعيناا نقضت إذا ما اقتصر على النطق بالعقواة دون تيان أسباب ا تيارم 

 .(1)للعقواة مح النفاذ
وعدم تفريد العقواة في  ير محلت  وقضي بأنَّ ما نعام الطاعش تنقت الحك  بالقصور في التسييب

فان المذنب اعتر  أمام المحكمة أنت اقتر  سرقات بعنف على المسنيش في التار ت وأنت قام تت وير 
هيكات وما قررم قضاة الدرجة اذولى بأن  ذم اذحداث ذات  طورة  الة حيث إن المحكمة قد راعي 

تفريد العقواة وأن يكون منطوقاا ونياماا في ضول  ( عقواات والتي تنادي بميدأ132/24أحكام المادة )
ا ه صية مرتكياا وأن المحكمة أ ذت في الحسبان ه صية المذنب  ليع فقط مرو  الجريمة وينما أيضا

 .(2)وانال عليت رفت الطعش
  

                                                           
(1)  Cass Crim, 21 Juin 1995, bull crim no. 231, citepar code penal Dalloz, 1996-97, Sous 

L'article 132-19-no. 2. 
(2)  Cass Crim 19 Déc. 1994, bull, Crim no. 827. 
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 الثالث المبحث
 ضوابط تقدير العقوبة في قانون العقوبات الليبي وبعض القوانين المقارنة

ل  اترك المتر  اللييي للقاضي سلطة مطلقة لتحداد العقاب وانما وضح لت ضوابط ال يستطيح 
تجاوث ا اال اذ توافر سيب مش اسباب الت فيو او التتدادت والمتر  حينما يضح العقواة تيش حداش ادنى 

حداش إال إذا واقصى يعتر  للقاضي با تيار العقواة ديما تيناما ولكش ال يجوث لت أن ات طى  ذاش ال
توافر سيب قانونيت والى جانب الضوابط القانونية توجد ضوابط موضو ية وه صية تحد مش اد القاضي 
والمتر  اعطى القاضي لةحية تفريد العقواة في الحدود المقررة قانوناا لك  حالة على حد ت يما ال متت 

باب التي استند الياا في تقدار العقواة تيش ( مش قانون العقواات اللييي تييان العوام  او االس29المادة )
( عقواات العوام  التي يجب ان يستند 28حدااا االدنى واالعلى المنصوص علياما يما تيني المادة )

علياا القاضي في تقدارم للعقواة و و ما يعني ان القاضي يقدر العقواة المناسبة في الحدود التي نا 
ش  طورة الجريمة ومرتكياا واليرو  التي وقعي فياات ولت ان يأ ذ علياا القانون حسبما اتييش لا  م

متاماا بالتدة ومتاماا ا ر بأق  هدة و و ما قضي بت محكمتنا العليا بقولاا ان المناط في تقدار العقواة 
( عقواات التي يجري 29 و مناسيتاا لحالة المتا  ومرو  الدعو  لك  واقعة بحسياا ذلأ وفقاا للمادة )

 ا "يحك  القاضي بالعقواة التي ارا ا مناسبة في الحدود التي نا علياا القانون". نصا
 سلطة القاضي الليبي في تخفيف العقوبة وتشديدها: 

لسلطة القاضي في ت فيو العقواة وتتداد ا اذا ل  اوجد عذر م فف او مر  قانوني متدد فاو 
حداش اذعلى واذدنى المنصوص علياما في القانون حر في تقدار العقواة المةئمة وسلطتت تتراوع تيش ال

واقترابت مش الحد االدنى او اتتعادم عنت بحسب مرو  المتا  إذا ما ياني تستدعي الرأفة او التدةت 
فللقاضي الحرية المطلقة في قيور او استبعاد مرو  الرأفة فاي ا تيارية ول  اييش القانون أحواالا  الة 

االسباب التي استعدت الرأفة في الحك  ت  يكتفي تذير وجود ا و و ما نصي عليت للرأفة وال حاجة لذير 
( عقواات بقولاا "يجوث للقاضي اذا استدعي مرو  الجريمة رأفتت ان يستيدر العقواة او 21المادة )

 ي فضاا على الوجت التالي  
ة ال تق  عش ستة أهار السجش المياد تدال مش االعدامت السجش تدالا مش السجش الميادت الحبع مد

تدالا مش السجشت وعلى ي  حار يجوث للقاضي اذا توافرت اليرو  المذيورة ان ان ر بالعقواة في مواد 
الجنايات والجن  إلى نصف الحد االدنى الذي يعينت القانونت ول  اييش القانون اللييي أو المصري احواالا 

(ت والمادة 29نون العقواات اللييي قد نا في المادة )معينة أو  الة للرافة فاي  ير محددة وان يان قا
( عقواات على تيان االسباب التي تيرر تقدار القاضي للعقواة يما عليت ان يستند في تقدارم للعقواة 28)

على  طورة الجريمة ون عة المجرم لةجرام اال انت قد نا في بعت النصوص على ت فيو العقواة 
واات التي تنا على مش فوجئ بمتا دة ثوجتت او اتنتت او ا تت او امت عق 392منار ذلأ نا المادة 

في حالة تلبع بال نا او في حالة جما   ير مترو  فقتلاا في الحار  ي او هريكاا او  ما معاا رداا 
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لةعتدال الماس بترفت او هر  اسرتت يعاقب بالحبع. واذا نتج عش الفع  أذ  جسي  او  طير 
و  ذاتاا فتكون العقواة الحبع مدة ال ت يد على سنتيش وال يعاقب على مجرد الضرب للمذيوريش في الير 

او اإلاذال البسيط في من   ذم اليرو ت وقد قضي المحكمة العليا اللييية في حكماا لاا أنت اذا يان 
ني عليت الناتي ان الحك  المطعون ديت قد اورد اقوار والدة المطعون ضدم التي تضمني اقرار ا بأن المج

 ان على عةقة آتمة تاا و و ما دفح المطعون ضدم إلى قتلت وياني المحكمة قد انمأني إلى لحة 
االقوار ورأت اناا تمن  الحقيقة واالتالي ا ذتاا بعيش االعتبار في تقدار العقواة واستيدلي بعقواة االعدام 

( ويان تقدار موجبات الرأفة 21 ت28ت 29عقواة السجش المياد في حق الطاعش ا تدالا تنا المواد )
والرحمة وعدما قياماا متروك لقاضي الموضو  على حسب ما ارام مش مرو  الدعو  ومةبساتاا فان 
الحك  وقد ا ذ في االعتبار مراعاة الدافح على ارتكاب الجريمة واال تدال بالباعث عليت واستيدار عقواة 

 . (1)ف القانون او ا طأ في تطييقتالسجش المياد بعقواة االعدام ال يكون قد  ال
مرتكياا ومش ت  ال يمكش حصر ا  والمتر  اليمكنت اللحاد بك  اليرو  التي تتعلق بالجريمة او

مقدماا ومش ت  اقتصر على النا على القاعدة العامة وترك للقضال استياار  ذم اليرو  وتقدار ا 
بحرية وفقاا لما اتض  لت مش وقائح الدعو  فاليرو  الم صصة  ير ميينة في القانون والقاضي  و 

ثي متروك لتقدارم فة تنريب عليت اذا ل  يعام  الذي يستيار ا مش وقائح الدعو  والت فيو بموجياا جوا
المتا  تاا وال يكون حكمت معيياا وللقاضي ان يأ ذ باليرو  القضائية الم ففة ويطبقاا على المتا  ولو 
ل  ادفح تاا والمحكمة تكون مل مة تييان االسباب التي دعتاا إلى ت فيو العقواة والن ور تاا في حكماا 

 .(2)رر لاا في القانون حد االدنى المقعش ال
وال ي ضح تقدار اليرو  الم ففة لرقابة محكمة النقت فتقدار  ذم اليرو  مش انةقات محكمة 

 .(3)الموضو  فة قيد علياا في تحداد ماهية اليرو  التي رأت في تقدار ا استعمار الرأفة مح المتا 
لنيابة العامة على الحك  المطعون وقضي المحكمة العليا في حك  لاا بقولاا  "حيث إن ما تنعام ا

ديت بالقصور في التسييب والفساد في االستدالر فان  ذا النعي  ير سداد ذلأ ان إعمار مرو  الرأفة 
( عقواات  ي مش انةقات محكمة الموضو  والتي تستق  تاا تدون 21مح المتا  واستعمار المادة )

ن محكمة الموضو  قد رأت اعمار مرو  الرأفة في معقب علياا في ذلأ مش المحكمة العليات فطالما ا

                                                           

ت 19/2/1112د جلسيية 324/40مجليية المحكميية العليييا السيينة الواحييدة والنةتييونت العييدد االورت نعييش جنييائي رقيي   (1)
 210ص 

د.محميييد سيييامي النييييراويت هيييرع االحكيييام العامييية لقيييانون العقوايييات اللييييييت منتيييورات الجامعييية اللييييييةت يليييية الحقيييودت  2
 .238ت ص 1192

 .938 طوة  المرجح الساتقت ص  د. احمد هوقي اتو 3
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حق المتا  والتي اعطا ا لت المتر  فانت ال تعقيب علياا في ذلأ ومش ت  فان النعي على الحك  في  ذا 
 .(1)التأن يكون في  ير محلت ويتعيش االلتفا  عنت ومش ت  رفضت

لجنائية التي تأ ذ تنيام اليرو  أما سلطة القضال في تنفيذ العقواة فقد اتفقي جميح التتريعات ا
المتددة العامة االستننائية على تقييد سلطة القضال في تحداد  ذم اليرو  وذلأ بالنا علياا في 
القوانيش على سيي  الحصر ومش ت  ال يجوث للقضال تتداد العقواة بسيب مرو   ير منصوص علياا 

نائية ايدي إلى تجاوث النطاد القانوني للعقواة في القانون ذن التتداد بمقتضى اليرو  العامة االستن
المقررة للجريمة وال يمكش السماع بمن   ذا التجاوث دون وجود ميررات محددة تدقة في القانون ويال عد 
ذلأ  روجاا على قاعدة ال جريمة وال عقواة اال تنا وعلى ذلأ تكون سلطة القضال مقيدة في الحك  في 

جب تتداد العقواة حار توافر مر  او ا نر مش اليرو  المتددة وتكون سلطتت العقواة المتددة عندما او 
تقدارية اذا يان القانون يجي  التتدادت وقاعدة تقييد سلطة القضال في  ذا المجار  ي الةالبة في 
التتريعات المقارنة ومش ت  الت م القضال تتطييق اليرو  المتدد العامة االسنتنائية عند تحققاا ويجب 

( عقواات لييي و ير ا مش المواد التي تنا على 282ليت تبعاا لذلأ تتداد العقواة يما في المادة )ع
( 229ت 112ت 114( مش قانون العقواات االيطالي والمواد )64تتداد العقاب في بعت الجرائ . والمادة )

( على أنت حينما 132/10)مش قانون العقواات الليناني. اما قانون العقواات الفرنسي فقد نا في المادة 
ارتكب الت ا المحكوم عليت في جنحة جريمة ا ر   ةر مالة  مسة اعوام مش تاريخ العقواة او 
تقادماا ففي  ذم الحالة تضاعف عقواات الحبع والةرامة واجبة التطييق سوال ارتكب ذات الجنحة او 

( مش التقنيش العقاتي 132/16ادة )جنحة مماتلة. والعود  نا يعتير ميقي و اص ومش المةحظ ان الم
 19تحد مجار العود إلى جرائ  السرقة واالتت اث بالتاداد والنصب و يانة االمانة يذلأ فقد مات  قانون 

( مش التقنيش 1تند ) 132/16تيش جن  االعتدالات الجنسية وجرائ  التعدي الجنسي المادة  1118اونيت 
لتقنيش العقاتي في العود تيش جريمة ا فال التيل المسرود مش ا 321/2العقاتيت يما ماتلي المادة 

( مش التقنيش العقاتي ومش جاة ا ر  وفي جرائ  الةش فقد ماتلي 324/2وجريمة  سي  االموار )المادة 
 1198اناار  10المعدر بالقانون الصادر في  1102مش القانون الصادر في اور ا سطع  2المادة 
اوجب على القضال في مواد  2009ا سطع  10ستاةك ومنذ قانون مش تقنيش اال 213/2المادة 

(ت 1تند ) 132/18الجنايات والجن  ان يطيق الحد االدنى للعقواة المنصوص علياا في المادتيش 
عام في مواد  12إلى  2( مش التقنيش العقاتي ومش ت  فان العقواة تتراوع مدتاا مش 1تند ) 132/1و

عة اعوام في الجن  ويمكش للقضال ان يقضي بعقواة ادنى بالنير ليرو  الجنايات ومش عام إلى ارا

                                                           

 . ) ير منتور(.29/1/2006د بجلسة  24لسنة  181نعش جنائي رق   1
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ت وقد احتفظ المتر  الفرنسي في قانون العقواات الجداد باليرو  المتددة (1)الجريمة واعادة تأ ي  الجان 
 للعقواة.

 عود األشخاص المحكوم عليهم في مواد الجنح في القانون الفرنسي:

حينما ارتكب الت ا المحكوم عليت في جنحة جريمة أ ري  ةر مالة  مسة أعوام 
مش تاريخ انقضالت أو تقادم العقواةت ففي  ذم الحالة تضاعف عقواات الحبع والةرامة 

مش التقنيش  10-132واجبة التطييقت سوال ارتكب ذات الجنحةت أو جنحة مماتلة )المادة 
( مش التقنيش 16-132يقي و اص. ومش المةحظت أن المادة )العقاتي(. والعود  نا يعتير م

العقاتي تمد مجار العود إلى جرائ  السرقةت والةصبت واالتت اث بالتادادت والنصبت و يانة 
تيش جن  االعتدالات الجنسية  1118اونيت  19اذمانة. يذلأ الحارت فقد مات  قانون 

لتقنيش العقاتي(. يما ماتلي المادة مش ا 1-16-132وجرائ  التعدي الجنسي )المادة 
( مش التقنيش العقاتيت واالنير إلى العودت تيش جريمة إ فال هيل مسرودت 321-2)

مش التقنيش العقاتي(. ومش جاة أ ريت وفي مجار  2-324وجريمة  سي  اذموار )المادة 
المعدر  1102مش القانون الصادر في الور مش أ سطع  2جرائ  الةشت فقد ماتلي المادة 

مش تقنيش االستاةك(ت واالنير إلى  2-213)المادة  1198اناار  10بالقانون الصادر في 
 .(2)(61ت و96ت 66العودت والجرائ  المنصوص علياا في المواد )

 الحد األدنى للعقوبات في حالة العود الشرعي:

ت ومش المتعيش على القضالت في مواد الجنايات 2009أ سطع  10منذ قانون 
و  1-18-132والجن ت أن تطيق الحد اذدنى للعقواة المنصوص عليت في المادتيش 

 12إلى  2مش التقنيش العقاتي. وعلى  ذا الحارت فان العقواة تراوع مدتاا مش  132-11-1
عام في مواد الجناياتت ومش عامت إلى أراعة أعوام في مواد الجن . ويمكش للقضال أن 

 .(3)إلى مرو  الجريمةت أو إعادة تأ ي  الجان يقضي بعقواة أدنىت بالنير 
 عود األشخاص في مواد المخالفات:

ل  اتناور التقنيش العقاتي الجداد القواعد ال الة بالم الفات مش الطبقات اذراعة. 
حيث ال يجري تطييق العود بتأن  ذم الفئات اذراعة مش الم الفات. واالمقات ت احتفظ 

بالعود بتأن الم الفات مش الفئة ال امسةت تيد أن مش الضروري أن القانون العقاتي الجداد 
                                                           

1 B.Bouloc, droitpenal qeneral, 21eme ed, dalloz, 2009, p 551 

(2)  B. Bouloc, Droit pénal général, 21ème éd., Dalloz, 2009, p. 551. 
(3)  B. Bouloc, Droit pénal général, 21ème éd., Dalloz, 2009, p. 551. 
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ارد نا  اص على العودت ب ة  ما يان عليت الحار ديما سيق. وعلى  ذا الحارت فان 
العود اتحقق في حالة الجنحة المعاقب علياا بعقواة الحبع مدة العامت تذات الم الفة. على 

 .(1)أن العود منت ال اصت ومنت الميقي
وقد عير الميتمر الدولي التاسح لقانون العقواات المنعقد في ال ي عش رغبة لراحة في جع  

 .(2)تطييق اليرو  المتددة العامة االستننائية ا تيارياا للقاضي
 واليرو  المتددة العامة االستننائية التي تنا علياا القوانيش المقررة لاا تنقس  الى  

 مرو  موضو ية  -
 مرو  ه صية.  -

فاليرو  الموضو ية  ي اليرو  المتعلقة بالجريمة مش حيث اتصالاا بالمجني عليت او بالفع  
االجرامي او النتيجة االجرامية اما اليرو  المتددة الت صية فاي اليرو  المتعلقة بت صية المجرم 

طة القاضي في واترث ا تفا ة الباعث ودنائتت الذي دفعت الرتكاب الجريمة فاذا ياني القاعدة تقييد سل
تتداد العقواة عند تحقق اليرو  المتددة العامة االستننائية و و الةالب في التتريعات المقارنة اال ان 
 ناك في الفقة مش ار  ضرورة اقرار قاعدة من  القاضي سلطة تقدارية في تتداد العقواة عند تحقق 

ض  الاد  المقصود مش نيام اليرو  اليرو  المتددة العامة االستننائية اذ اناا تحقق على نحو اف
المتددة العامة االستننائية اي ايجاد تفريد ا م  للعقاب ابسط المجار امام القضال لتدريج يمي ا ير او 

 . (3)ا تيار نوعي اوسح
وا تيار القاضي للحد االقصى للعقواة ال يعد تتداداا للعقاب النت ل  يجاوث  ذم العقواة المقررة 

 .(4)نوعاا وال في مقدار ا وانما نبقاا في نطاد الحدود االللية لسلطتت التقداريةقانوناا ال في 
اما في حالة العود فالقاضي اللييي ال اتمتح بسلطة تقدارية ذلأ ان قانون العقواات اللييي في 

تى "ان التتداد في حالة العود وجواياا اتعيش على المحكمة ان تتدد العقواة م  منت نا على 19المادة 
توافرت هروط العود ولو ل  تطالب تذلأ النيابة العامةت اما المتر  المصري فقد اعطى القاضي سلطة 
تقدارية واسعة في تتداد عقواة المجرم العائد حتى ولو يان العود متكرراا فالتتداد  نا جواثي للقاضي فلت 

الدنى واالقصى للعقواة االلليةت ان اتجاوث عش مر  العود ويحك  بعقواة مناسبة ي تار ا تيش الحداش ا
( 20ولت ان اتجاوث الحد االقصى للعقواة االللية المقررة للجريمة الجدادة بترط مراعاة احكام المادة )

عقواات مصري التي نصي على انت "يجوث للقاضي في حار العود المنصوص عليت في المادة السابقة 
                                                           

(1)  B. Bouloc, Droit pénal général, 21ème éd., Dalloz, 2009, p. 551. 

 .221د. ثيي علي اسماعي  النجارت ال طورة االجراميةت رسالة ديتورامت جامعة االسكندريةت ب تت ص  2

الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدار العقواية. دار النقافية للنتير والتوثييحت عميان  د. ا رم نتأت اتراهي  3
 .203ت ص 1116االردنت 

 .941د. احمد هوقي اتو  طوة  مرجح ساتقت ص  4
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قانوناا بترط عدم تجاوث ضعف  ذا الحد ومح  ذا ال  ان يحك  با نر مش الحد االقصى المقرر للجريمة
يجوث في اي حار مش االحوار ان ت يد مد السجش المتدد او السجش على عتريش سنةت وفي حالة العود 

ويحك  بالعقواة المقرر في  اذ لت أال يتدد العقواة انةقاا  ى(1)المتكرر يكون التتداد  نا ا تيارياا للقاضي
عقواات بتأن العود البسيط ويتدد على  20القانون للجنحة التي ارتكياا الجاني او ان يطيق نا المادة 
 العائد عقواة الجنحة إلى ما ال اتجاوث ضعف حد ا االقصى. 

بعد  العود بالنسبة لةه اص المعنوية 1112اوليو  22اما المتر  الفرنسي فقد استحدث بقانون 
مش قانون العقواات الفرنسيت  121/2اقرارم ميدأ المسئولية الجنائية لأله اص المعنوية وفقاا لنا المادة 

ولكش  الباا ما يكتفي القاضي تتطييق الحد االقصى المقرر للجريمة دون مضاعفتتت اعماالا لقواعد العود 
لية ويييد السلطة التقدارية للقاضي الجنائي ال المحددة قانوناا و و االمر الذي يقل  قيمة احكام العود العم

سيما انت  ير مل م بالتحقق مسبقاا مش توافر هروط العود اللا  اال اذا قرر تطييق احكامت فللقاضي 
الجنائي ر   توافر هروط العود ان يحك  بالعقواة المقررة للجريمة دون اعتداد بير  العود. وقد قضي 

بانت " وقائح الدعو   استفاد السيد رياا مش  2001ا توار  28خ محكمة النقت الفرنسية تتاري
ت فيضات اضادية للعقواة الموقعة عليت حتى تةتة اهار يحد اقصى تينما ت  قيد احد  العقواات 
المطبقة ضدم في امر الحبع الساري ضدم الرتكابة وقائح جدادة و و في حالة عودت نعش النائب العام 

اوم ضد القرار الصادر عش  رفة تطييق العقواات الصادر بمن  المحكوم عليت لد  محكمة استئنا  ر 
مش تقنيش االجرالات الجنائية حيث تمسأ في  ذا  921/1ت فيت العقواةت واقد الب  الطاعش بالمادة 

لتقنيش االجرالات الجنائية  120/1التأن بمعدر هاريش لك  عام حبع ومش جاة ا ر فقد احتج بالمادة 
نا على حالة العود بالنسبة الحد  العقواات التالية في التنفيذت وذلأ ديما اتعلق تتطييق العقواات التي ت

وحيث انت ومش  ةر التوفيق تيش نصوص القانون الم تلفة فقد وضح المحكوم عليت بعقواات سالبة 
ضافي للعقواة للحرية في جناية او جنحة في حالة عود فان المحكوم عليت ال يستفيد مش الت فيو اال

والذي اتمن  في هاريش عش عقواة الحبع لمدة عام وحيث ان محكمة االستئنا  قضي بةير ذلأ حيث 
منحي المحكوم عليت ت فيت اضافي للعقواة بتأن عقواة موقعة ضدم في جنحة ارتكياا و و في حالة 

ة فان رئيع  رفة تطييق عود تينما وفي  ذم اليرو  ال يمكنت االستفادة مش الت فيت االضافي للعقوا
العقواات يكون قد  الف النصوص سالفة الذير وانالا عليت قضي محكمة النقت تبطةن حك  محكمة 

 .(2)تتأايد قرار  رفة تطييق العقوااتاالستئنا  الصادر 

                                                           

 .946د. احمد هوقي اتو  طوة  مرجح ساتقت ص  1

2 Cass, oim, szooct. 2009, noo9- 84. 135. Apenal 2010, obs.E. pechillon, p.41. 
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منت على التتداد الوجواي لعقواة العائد يقاعدة  14اما قانون العقواات االيطالي فقد نصي المادة 
مش ذات القانون تسم  للقاضي باستبعاد العود تيش الجن  والم الفات وايش  100في حيش ان المادة  عامة

 الجن  العمدية و ير العمدية وايش الم الفاتت عندما ال تكون  ذم الجرائ  مش نييعة واحدة. 
اا ال طورة وقد يكتف العود المتكرر عش االعتياد على االجرام اذا توافرت لد  العائد عوداا متكرر 

حالة المجرم المعتاد فنصي  149ت 146ت 142االجرامية وقد ني  قانون العقواات اللييي في المواد 
( عقواات على انت " اذ سيق الحك  على ه ا لجنياتيش او جنحتيش عمداتيش وحك  عليت 146المادة )

كبة و طورتاا وال مان الذي مرة ا ر  بجناية او جنحة عمدية فللقاضي اذا مار لت نييعة الجريمة المرت
عقواات  28ارتكب ديت وسلوك الفاع  وسيرتت ومش اليرو  اال ر  الميينة في الفقرة النانية مش المادة 

ان المتا  قد تفرغ لةجرام ان يقرر اعتبارم مجرماا اعتاد االجرام ويامر باحالتت إلى معتق   اص يقضي 
على انت " متى توافرت ديت التروط  149واتتت ونصي المادة ديت ما ال يق  عش سنتيش بعد انتاال مدة عق

المقررة العتبارم مجرماا معتاداا وحك  عليت لجريمة ا ر ت يعد مجرماا محترفاا عندما ايدو للقاضي مش 
انت  28نييعة الجرائ  ونوعاا وسيرتت واليرو  اال ر  المنصوص علياا في الفقرة النانية مش المادة 

عيتتت ولو ج ئياا على ما يجتنيت مش االجرامت وفي  ذم الحالة ال تق  مدة اعتقالت عش يعتمد عادة في م
تةث سنواتت اذا وحسب نا المادة سالفة الذير فان السيي  الوحيد العتبار الجاني محتر  االجرام  و 

اضي بالعقواة تقدار القاضي المتعلق في  ذا التأن ومتى تقرر ان الجاني محترفاا لةجرام يحك  عليت الق
المقررة للجريمة مح تتداد ا اذ توافرت هروط العود يما يحك  عليت ايضا تتدتير وقائي واالحالة إلى 
معتق  يمضي ديت مدم ال تق  عش تةث سنوات بعد تنفيذ العقواة ويأمر قاضي االهرا  باناال التدتير 

 واات(. عق 140في أي وقي متى تييش لت ثوار  طورة المحكوم عليت )مادة 
اما المتر  المصري فقد نا على استبعاد العقواة واستيدالاا تتدتير احتراثي و و االادا  في 

عقواات و نا يجب على المحكمة ان تقضي  23احد  ميسسات العم  يما نا على ذلأ في المادة 
د مدة االادا  عقواات وال يجوث ان ت ي 22باادا  المتا  احد  ميسسات العم  المتار الياا في المادة 

وجواي  على عتر سنوات و ذا االادا   و نو  مش التداتير االحتراثية النت اواجت  طورة المجرم يما انت
 .(1)على المحكمة وليع جواثياا 

د قد نعي على الحك  بعدم تيرير العقواة المقضي 921/41حيث أن الطاعش في الطعش الجنائي
عقواات على أنت يجب على  28-29جري في تفسيرم المادتيش تاا قائةا" أن قضال المحكمة العليا قد

المحكمة و ي تقضي باالدانة أن تييش في حكماا االسباب التي تيرر تقدار ا للعقواة التي تقضي تاا بأن 
تتير في حكماا إلى العنالر البارثم التي تكتف عناا الوقائح أو التي تصور حالة الجاني إن توفرتت 

 ذم العنالر أن تكون مح  اعتبار المحكمة عند تقدارالعقواة وأن يحيط القاضي  ذن قصد التار  مش

                                                           

 .910ت ص 1111القس  العامت دار الناضة العرايةت  –د. احمد فتحي سرور  الوسيط في قانون العقواات  1
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باليرو  المتعلقة بالجاني وأن ايرث في اسبابت ما لت تاتير في تحداد العقواة التي اري مةئمتاات حيث 
يب أن الحك  المطعون ديت ل  اورد اي أسباب لتيرير العقواة المقضي تاا على الطاعش فانت يكون مع

بالقصور في التسييب وردت المحكمة العليا على  ذا الدفح بقولاا" إن الذي اييش مش الحك  المطعون ديت 
أنت أورد في أسبابت قولت" أ ذم في اعتبار ا أن العقواة الصادرة ضدم مناسبة للفع  الحال  منت وما نتج 

عقواات مح إعمار  28-29بالمادةعش ذلأ مش ضررت ويون العقواة رادعت لت وذمنالت مستقيةا أ ذاا 
عقواات في حقت نيرا لعدم وجود سواتق لديتت ومش ذلأ اييش أنت أورد أسباباا تيرر العقواة  21نا المادة 

عقواات واستاد  في ذلأ بفع  الطاعش والضرر الناتج  29التي عاقب الطاعش تاا اعماال لحك  المادة 
ت يما 2عقواات وذلأ في فقرتاا اذولى تند  28ادة عنتت و و أحد العنالر التي نصي علياا الم

استاد  في ذلأ ب لق المتا  " الطاعش" حيث ال سواتق جنائية لت و ذا العنصر  و مانا علية في 
واذا يان ذلأ ويان يكفي لتيرير العقواة التي اوقعاا القاضي  1المادة سالفة الذير في فقرتاا النانية تند 

عقواات إذ ال ال م 28يراا لاا مستنداا في ذلأ إلى احد العنالر الواردم في المادة على المتا  أن اورد تير 
لصحة الحك  أن يستند لذلأ إلى جميح العنالر الواردم تاات ومتي يان ذلأ ويان الحك  المطعون ديت قد 

ي  ذا الحك  ف أورد تيريراا للعقواة التي عاقب تاا الطاعشت وعلى نحو ماسلف فان نعي الطاعش على
 .(1)التأن في  ير محلت

( عقواات على أن يحك  القاضي بالعقواة التي ارا ا مناسبة في حدود ما 29وقد نصي المادة )
( عقواات الضوابط التي يستادي تاا القاضي في تقدار العقواة 28نا عليت القانونت يما تيني المادة )

للمادة السابقة على  طورة الجريمة ون عة المجرم  بمقولة" على القاضي أن يستند في تقدارم للعقواة وفقاا 
 لةجرام وحددت المادة المذيورة االمور التي تييش مناا الحالتيش المذيورتيش و ما يالتالي"  

نييعة الفع  ونوعت والوسائ  التي استعملي الرتكابت و ااتت ومكان وقوعت ووقتت وسائر اليرو   -1
 المتعلقة تاا.

 جسامة الضرر أو ال طر الناتج عش الفع .  -2
 مدي القصد الجنائي سول يان عمديا أم  ير عمدياا. -3

 وتييش ن عة المجرم لةجرام مش االمور االتية  
 دوافح ارتكاب الجريمة و لق المجرم.  -1
 سلوك المجرم وقي ارتكاب الجريمة واعدم. -2
 مرو  حياة المجرم الت صية والعائلية واالجتما ية   -3

                                                           

-612م ص2004د س  41/ 921مجموعة أحكام المحكمة العليا القضال الجنائيت الج ل النانيت نعش جنائيت رق  ( 1)
1-613-614. 
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و و ما انيئ عش أن القانون قد ترك لمحكمة الموضو  حق تقدار العقواة المناسبة لك  متا  وفقاا 
ليرو  الدعوة وحالة المتا  و طورة الجريمة مش حيث جسامة الضرر الناهئة عناا ونيرة المتر  إلياات 

ت فيفاا او استعمار مرو  وقد قضي المحكمة العليا اللييية بانت " لما يان مش المقرر ان تقدار العقواة و 
الرأفة مسألة موضو ية تد   في ا تصاص محكمة الموضو  دون رقابة علياا مش المحكمة العليا نالما 

 .(1) ان تقدار ا قام على اسباب سائةة"
و ذا مش هانت أن ايدي إلى عدم تمات  المتاميش فياا واالتالي عدم تماتلا  في مقدار العقواة 

منا  ومش ت  ال يكون الحك  المطعون ديت إذا قضي على أحد المتاميش بعقواة أق  المناسبة لك  واحد 
 .(2)مما قضي تاا على بعت المتاميش اال ريش قد  الف لحي  القانون 

 ما قضي محكمتنا العليا بكفاية ما أوردم الحك  تيريراا لما ورد بت مش عقواة قائلت" أنت مادام 
عرا نييعة الفع  والوسائ  التي استعملي والن عة االجرامية للفاع  الحك  عند تقدار العقواة قد است
عقواات ويكون النعي على الحك  بال طأ في تطييق القانون في  ير  28يكون قد أوفي بما تطليتت المادة 

 .(3)محلت
عقواات أو االهارة إلياما تيانا جو ريا  28-29والمتر  اللييي ل  يجع  مش إاراد نا المادتيش

أن يتتم  عليت الحك ت وينما قصد تيان أسباب تقدار العقواة استادال بالعنالر التي حددتاا المادة  يجب
عقوااتت ولو قي  أن العقواة تعتير ميررم يلما أهار الحك  إلى أنت را  في تقدارم لاا االمور الواردم  28

عقواات وتصير  28-29لمادتيشعقواات النتفي الحكمة التي استادفاا المتر  مش إاراد ا 28في المادة
 .(4)السلطة التقدارية الواسعة التي  ولاا القانون للقاضي تة قيد أو ضمانات

وقد اوضحي المحكمة العليا اللييية في حك  قدي  لاا ميررات ال ام القاضي بضوابط معينة عند 
عقواات  و انت  28ت 29تقدارم للعقواة حيث قضي بأنت " لقد استاد  المتر  مش وضح نا المادتيش 

اثال السلطة التقدارية الواسعة المد  التي أقاماا القانون للقاضي عند تقدار العقواة  ي وجوب تنيي  
استعمار تلأ السلطة بالت وت تاا بالقيود والضمانات التي تكف  حسش است داماا وتص  تاا إلى الةاية 

مرو  فاعلاا وايش القدر الةثم مش العقاب المرجوة و ي المةئمة والتناسب تيش ي  جريمة تذاتاا و 
علياات وذلأ حتى ال تنفلي حرية القاضي في التقدار إلى نو  مش التحك  واالعتسا  الذي يجري على 
 ير اساس وال ضابط وال  د  في القانونت مما الحق ال ل  بالعدالة وي رج العقواة عش الةاية التي 

ضي الضوابط واذسع التي انبةي ان يستادي تاا في تقدار  اني لاا ويذلأ وضح المتر  امام القا
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العقاب في حدود ما نا عليت القانونت وجع  مش المحت  عليت تيان االسباب التي استند الياا في تقدارم 
 ي ايمش الت امت االوضا  التي يصب  تنال التقدار علياا في التتريح ويضمش رقابة محكمة الموضو  

جة التقدار علياا عو  بالور تاتتت تاذم االوضا  وتسيغ عقةا ومنطقاا حم  نتيعلى محتو  اوراد الد
 .(1)وتأداتاا الياا

وقضي بأنت إذا ترر الحك  العقواة المقضي تاا بما يحقق  را التار  وفقاا لما نا عليت في 
عقواات فانت يعتير واديا في تيان أسباب تيرير العقواة ولو ل  يستعرا الحاالت  28-29المادتيش 

أو إحدا ا مح   الن قصد التار  مش المادة المذيورة أن تكون الحاالت الميينة فياا 28الميينة في المادة 
 .(2)إعتبار المحكمة عند تقدار العقواة دون إل ام علياا باستعراضاا

وقضي بانت إذا ياني المحكمة المطعون في حكماا قد اوقعي على المتا  الحد اذدنى مش 
العقواة فاي ليسي بحاجة إلى تيرير ا الن  ذا القدر مش العقواة ميرر مش قي  التار  وال يطالب القاضي 

 .(3)يرير العقواة إال في حالة تجاوث الحد اذدنى سوال بال يادة أو بالنقصانتت
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 الرابع المبحث
 سلطة القاضي الليبي في وقف تنفيذ العقوبة

( عقواات على انت يجوث للمحكمة عند الحك  بالحبع لمدة ال ت يد على سنة 112نصي المادة )
تنفيذ العقواة لمدة  مع سنيش تيدأ مش اليوم الذي يصب  ديت  او بالةرامة ان تأمر في نفع الحك  بايقا 

الحك  ناائياات ويجوث للمحكمة ان تطيق حك  الفقرة السادسة على الصةير الذي يق  عمرم عش النامنة 
عتر وعلى مش تلغ السبعيش عند الحك  عليت بالحبع بمدة ال ت يد على سنتيشت ولتطييق  ذا االجرال عند 

ل  تعيش مدتاا تكون العيرة بالحد االدنى للعقواة المحكوم تاا ما دام تتوافر تاا سائر االريان الحك  بعقواة 
عقواات على ان  "ال يصدر االمر بايقا  التنفيذ اال اذا  113التي يطلياا القانونت يما نصي المادة 

اا الجريمة ما ابعث رأت المحكمة مش ا ةد المحكوم عليت أو ماضيت او سنت او اليرو  التي ارتكب في
على االعتقاد بانت لش يعود إلى ارتكاب جرائ  ا ر ت ويجب ان تييش في الحك  اسباب ايقا  التنفيذ 
وترتب على االمر بااليقا  فضةا عش وقف تنفيذ العقواة االللية المحكوم تاا وقف تنفيذ العقواات 

 دم وقفاا". التبعية وسائر االتار الجنائية اال اذا نا في الحك  على ع
فوقف التنفيذ  و تعليق تنفيذ العقواة  ةر فترة يحدد ا القانون فاذا ل  ارتكب المحكوم عليت اية 

 .(1)جريمة  ةر تلأ الفترة سقط الحك  بالعقواة واعتير يأن ل  يكش
ووقف التنفيذ  و ان انطق القاضي بالعقواة ويأمر توقف تنفيذ ا لمدة معينةت والعقواات التي 

ث وقف تنفيذ ا  ي الحبع والةرامة ويتترط في الحبع اال ت يد مدتت على سنة فاذا رأت المحكمة ان يجو 
 .(2)ناا وقف تنفيذ العقواةالمحكوم عليت يستحق عقواة ا نر مش سنة فة يمك

يتم  وقف التنفيذ ي  العقواات التبعية والتكميلية إال اذا نا  على ان 113وقد نصي المادة 
 .(3)الحك  على عدم وقفاا

والمتر  اللييي ل  يتترط ان تكون عقواة الحبع على النحو الساتق ذيرم لادرة في جريمة 
معينة ومش ت  يجوث للمحكمة وقف تنفيذ عقواة الحبع سوال ياني لادرة في م الفة او جنحة او جناية 
يجوث الحك  فياا بالبحع تطييقاا لنا قانوني او مر  قضائي يأن يستعم  القاضي سلطتت التقدارية في 

عقواات والعيرة في مراعاة الحد االقصى  21ت فيو العقواة او استيدالاا على النحو المقرر في المادة 
حدا عند معاقبة المتا   في عقواة الحبع التي يجوث وقف تنفيذ ا انما يكون بالنير إلى ي  جريمة على

بجرائ  متعددة ل  اراط تيناا ما اوجب اعيتار ا جريمة واحدة وان جمح تيناا منطود واحد وثادت في 

                                                           

.ت د. احمد هوقي اتيو  طيوة  829القس  العامت مرجح ساتقت ص  –د. محمود نجيب حسني  هرع قانون العقواات  1
 .966مرجح ساتق ص 

 .990د. احمد هوقي اتو  طوة  مرجح ساتقت ص  2

 .990د. احمد هوقي اتو  طوة  مرجح ساتقت ص  3



  [24] 

عقوااتت وقد  112مجموعاا عش الحد االقصى لعقواة الحبع التي يجوث وقفاا على نحو ما ورد بالمادة 
عون ديت ان حك  محكمة اور درجة قضي قضي المحكمة العليا بانت متى يان اتييش مش الحك  المط

دانار عش تامة حياثة  20بمعاقبة الطاعش عقواات متعددة مناا اناا عاقيتت بالحبع ستة اهار وتةريمت 
دانار مح سحب ر صة القيادة عش تامة القيادة بحالة  100ال مر يما عاقيتت بالحبع سنة وتةريمت 

تاما عش التامتيشت وقد نعني النيابة باالستئنا  في سكرت وامر توقف تنفيذ عقواتي الحبع المقضي 
عقواات ال يجوث  112الحك  بمقولة ان مجمو  عقواتي الحبع عش التامتيش اتجاوث السنة ونبقاا للمادة 

االمر توقف تنفيذ عقواة الحبع اذا تجاوثت السنةت وقد جارتاا المحكمة المطعون في حكماا في  ذا 
المستأنف ديما قضى بت مش عقواات والةي توقيو عقواتي الحبع المقضي الرأي فقضي تتأايد الحك  

تامات واما ان الحك  عش التا  المتعددة بعقواات متعددة  و في حقيقتت عدة احكام لادرة على متا  
واحد الرتكابت عدة افعارت جرماا القانون ول  اراط تيناا ما اوجب اعتبار ا جريمة واحدة فاناا تكون بمنابة 

الحكام المتعددةت ويكون بالتالي ي  حك  فياا ارتب اتراا وفقاا لعقواتت مما ال يص  معت اعتبار ا حكماا ا
عقواات التي يجري  98واحداات وان جمح تيناما منطود واحد ومتا  واحد وذلأ عمةا باحكام المادة 

عاة احكام المادتيش السابقتيش نصاا اذا تعددت الجرائ  حك  القاضي بالعقواات المقررة للك  مناا مح مرا 
وتطيق في هأناا االحكام ال الة تتعدد العقواات ومش ت  فان عقواة ي  جريمة تكون قائمة تذاتاا 
ويجري علياا وحد ا ما رتبت القانون مش احكام بصر  النير عش الحك  الصادر في الجرائ  اال ر ت لما 

ة ستة اهارت وعقواة تامة القيادة في حالة سكر  ان ذلأ وياني عقواة تامة حياثة ال مر الحبع مد
اجاثت للمحكمة االمر توقف  112الحبع مدة سنةت واناما بمنابة الحكميش نيراا لتعدد ما وان المادة 

تنفيذ عقواة الحبع يالتالي  ال تجاوث السنة فان الحك  المطعون ديت يكون قد ا طأ في تأوي  القانون 
ش عش التاميتش المذيورتيش عقواة واحدة ورتب على ذلأ الةال امر وقف باعتبار العقواتيش الصادرتي

 .(1)اوجب نقضت في  ذا ال صوص وتصحيحتالتنفيذ الذي قضى بت حك  اور درجةت االمر الذي 
اما اذا يان القانون يقرر للجريمة عقواتي الحبع والةرامة معاا فانت يجوث للمحكمة ان تأمر توقف 

تاما معاا وفقاا لسلطتاا التقداريةت وقد قضي المحكمة العليا بأن " للمحكمة اذا رأت تنفيذ احدا ما او يلي
وقف التنفيذ ان تأمر بت بالنسبة لعقواة الحبع او الةرامة او يلتياما معاا هريطة اال تكون عقواة الحبع 

 .(2)المقضي تاا ت يد على سنة
ة بالنسبة للعقواات السالبة للحرية قصيرة ونةحظ  نا المتر  اللييي قرر نيام وقف تنفيذ العقوا

المدة ليجنب المحكوم عليت اال تةط بالوسط الفاسد دا   السجش يما انت اجاث وقف تنفيذ عقواة الةرامة 
ا ذاا في االعتبار جواث اال رام اليدني بالحبع البسيط لتحصيلاا مش المحكوم عليتت ولذا فان وقف تنفيذ ا 
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امكانية تحولاا إلى حبع بسيط و و ما يحقق الةاية مش نيام وفق التنفيذت   ي اال ر  مش هأنت عدم
فالنا ال يتير إلى امكان وقف ج ل مش عقواة الحبع او مش الةرامة ولذا فة  112و و ما عنتت المادة 

عقواات التروط المطلواة في الجاني للحك   113يمكش ايقا  ج ل مش العقواة فقطت يما تيني المادة 
تنفيذ العقواة حيث نصي على "ال يصدر االمر بايقا  التنفيذ اال اذا رأت المحكمة مش ا ةد  توقف

المحكوم عليت او ماضيت او سنت او اليرو  التي ارتكب فياا الجريمة ما ابعث على االعتقاد بانت لش 
رط للحك  توقف يعود الرتكاب جرائ  ا ر  ويجب ان تييش في الحك  اسباب ايقا  التنفيذ". ومش ت  يتت

تنفيذ العقواة ان تدر مرو  المتا  الت صية وا ةقت او ماضيت او سنت او اليرو  التي ارتكيي فياا 
الجريمة و ير ذلأ مش اليرو  الت صية للمتا  او المادية للجريمة على ان تأ ي  الجاني ال اتطلب 

احتمار عدم عودة الجاني لةجرام امر تنفيذ العقواة ديت وانت يحتم  بان ال يعود لإلجرام وتقدار مد  
ي ضح للسلطة التقدارية للمحكمة التي لاا ان تقدر ذلأ ولو يان للجاني سواتق قضائية او اناا قد سيق 
وان حكمي عليت توقف تنفيذ عقواة ا ر ت اذ الما   و اقتناعاا بأنت لش يعود لةجرام مرة ا ر  فاذا 

القانون في العقواة والجاني جاث للمحكمة الم تصة االمر توقف  توافرت التروط السابقة التي اتطلياا
تنفيذ العقواة في ذات الحك  ويمكش للمحكمة الحك  تذلأ مش تلقال نفساا واذا تعدد المحكوم عليا  في 
نفع القضية ديمكش للمحكمة ان تأمر بت للبعت دون البعت اال رت ذلأ ان االمر توقف تنفيذ العقواة 

و مما يستق  بت قاضي الموضو  تة معقب عليت وقد قضي المحكمة العليا بأن  "االمر وتيرير ذلأ  
بايقا  تنفيذ العقواة  ير ال امي على المحكمة فلاا وحد ا حق تقدار الحاالت التي تتطلب ذلأ مش 

 قداريةعدمت يما لاا ان تأمر بايقا  نو  مش العقواة دون النو  اال ر ذن ذلأ مما اد   في سلطتاا الت
 .(1)دون رقابة علياا مش محكمة النقت

 ما قضي بان االمر توقف تنفيذ العقواة مش االمور الموضو ية التي تستق  تتقدار ا محكمة 
الموضو  واالتالي فة تقي  مجادلتاا تذلأ امام المحكمة العليا بما يكون معت النعي على الحك  بال طأ 

يذ العقواة ر   انت ترر ذلأ بعدم وجود سواتق لت وانت هاب في في تطييق القانون لعدم امرة توقف تنف
 .(2)مقتي  العمر  ير مقيور

إال ان المحكمة اذا ما امرت توقف التنفيذ تعيش علياا أن تييش االسباب الميررة في حكماا واال 
 .(3) ان حكماا معيباا قاتةا للنقت

                                                           

 .139ت ص 3ت العدد 20ت مجلة المحكمة العليات السنة 11/1/1183المحكمة العليا الليييةت جلسة  1

احكيام المحكمية العلييات قضيال جنيائيت الجي ل االورت دت مجموعية 296/44المحكمة العلييا اللييييةت نعيش جنيائي رقي   2
 .426ت ص 2003

 .224ت ص 1ت العدد 11ت مجلة المحكمة العليات السنة 23/2/1182المحكمة العليا الليييةت جلسة  3

 



  [26] 

العقواة االللية المحكوم تاا وقف تنفيذ  ويترتب على االمر بايقا  التنفيذ فضة عش وقف تنفيذ
العقواات التبعيةت وسائر االتار الجنائية اال ر  اال اذا نا في الحك  على عدم وقفاا )مادة 

(عقوااتت وقضي المحكمة العليا تطييقاا لذلأ بانت اترتب على همور الحك  توقف التنفيذ فضةا 133/2
اا وقف تنفيذ العقواات التكميلية والتبعية وسائر االتار الجنائيةت عش وقف تنفيذ العقواة االللية المحكوم ت

عقوااتت لذا فانت  113التي تترتب على الحك  إال اذا نا الحك  على عدم ايقافاا وذلأ عمةا بالمادة 
يجوث للمحكمة اذا امرت توقف تنفيذ العقواة االللية ان تأمر ايضا بعدم وقف العقواة التبعيةت ونصي 

عقواات بانت اذا انقضي مدة االيقا  ول  يصدر  ةلاا حك  بالةالم سقطي الجريمة وال  119ة الماد
عقواات بانت اذا ارتكب  118/1يجوث تنفيذ العقواة المحكوم تاا وال العقواات التبعيةت يما نصي المادة 

سنتيش او بةرامة ال  الصةير دون النامنة عترة جريمة يعاقب علياا بعقواة مقيدة للحرية بمدة ت يد على
جنياا او بالعقواتيش معاا جاث للقاضي ان يمنحت العفو القضائي اذا توافرت اليرو   20تجاوث 

 مش  ذا القانون وتسقط الجريمة لصيرورة الحك  بالعفو ناائياا. 113المنصوص علياا في المادة 
ث للمحكمة عند الحك  منت على أنت  "يجو  22أما قانون العقواات المصري فقد نا في المادة 

في جناية او جنحة بالةرامة او الحبع مدة ال ت يد على سنة ان تأمر في نفع الحك  بايقا  تنفيذ العقواة 
اذا رأت مش ا ةد المحكوم عليت أو ماضيت او سنت او اليرو  التي ارتكب فياا الجريمة ما ابعث على 

ييش في الحك  اسباب ايقا  التنفيذت وايقا  التنفيذ يجوث االعتقاد بانت لش يعود لم الفة القانون ويجب ان ت
 ان يكون هامةا ذي عقواة تبعية يما يجوث ان يتم  جميح االتار الجنائية المترتبة على الحك . 

والقاضي الجنائي يملأ سلطة تقدارية واسعة في الدار االمر بايقا  تنفيذ العقواة ويجوث لت ان 
وان ل  يطلبت يما أن الدار االمر بايقا  تنفيذ العقواة يقررم القاضي لمش ارام يمن  وقف التنفيذ للمتا  

 .(1)مستحقاا لت مش المتاميش بحسب مرو  الدعو  وحالة ي  متا  ه صياا على حدا
( عقواات بانت اذا امر القاضي توقف التنفيذ تعيش عليت ان اذير 22/1وقد نصي المادة )

في االحكام تنفيذ ا ووقف التنفيذ  روج على  ذا االل  و و الذي  االسباب التي تيررم ذن االل 
يستوجب تيان االسباب الميررة لت ويال يان معيباات واالل  انت ال رقابة لمحكمة النقت على استعمار 
محكمة الموضو  لسلطتاا في وقف تنفيذ الحك  إال اذا انطو  تقدار ا على  طأ في تطييق القانونت 

( مش قانون العقواات المصري على ان يكون وقف تنفيذ العقواة لمدة تةث سنوات 26/1ونصي المادة )
تيدأ مش اليوم الذي يصب  ديت الحك  ناائياا واذا انقضي مدة النةث سنوات دون ان اتوفر سيب مش 

 اسباب الةال وقف التنفيذ اعتير الحك  يأن ل  يكش. 

                                                           

 .349ت ص 89ت رق  13ت مجموعة احكام محكمة النقت المصريةت السنة 16/4/1112نقت جنائيت  1
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على تةث لور إليقا  تنفيذ العقواة  ي  ايقا   اما قانون العقواات الفرنسي الجداد فقد نا
ايقا  التنفيذ المقترن باالل ام بعم  للمصلحة  –ايقا  التنفيذ مح الوضح تحي اال تبار  –التنفيذ البسيط 

 العامة. 
عقواات فرنسي على ان للمحكمة التي تقضي بالعقواة ان تأمر  132/21حيث نصي المادة 

ت ووفقاا للتروط المنصوص علياا ديما بعدت وعلى رئيع المحكمة بعد توقف تنفيذ ا وذلأ في الحاال
الحك  بالعقواة مح وقف التنفيذ البسيط ان انبت المحكوم عليت اذا يان حاضراا إلى النتائج التي ستترتب 

ت 132/32اا في المادتيش )على الحك  باالدانة لجريمة جدادة ارتكياا في  ةر المدد المنصوص علي
132/39)(1). 

( عقواات فرنسي على انت يجوث للمحكمة التي تقضي بالحبع ان 132/43 ما نصي المادة )
تأمر توقف تنفيذم ووضح الت ا الطييعي المحكوم عليت تحي اال تبار وذلأ بالتروط المنصوص 
علياا ديما بعدت ويجب على رئيع المحكمة بعد الحك  بالحبع المتمور توقف التنفيذ مح الوضح تحي 

ال تبار ان انبت المحكوم عليت اذا يان حاضراا إلى النتائج التي تترتب على الحك  عليت باالدانة لجريمة ا
جدادة ارتكياا  ةر مدة اال تبار او م الفة تداتير الرقابة او االلت امات ال الة المفروضة عليت وي يرم 

 .(2)اذا اتبح السلوك القوي   ذلأ بان الحك  الصادر ضدم باالدانة يمكش ان يعتير يأن ل  يكش
( عقواات فرنسي على أنت "يجوث للمحكمة ووفقاا للتروط والقواعد 132/24 ما تنا المادة )

( ان تقضي بال ام المحكوم عليت بالقيام بعم  للمصلحة 41-132/40المنصوص علياا في المادة )
المعنوية العامةت وذلأ مش عتريش إلى مائة وعتريش ساعةت وال يجوث أن  العامة لد  أحد االه اص

يأمر توقف التنفيذ مح االل ام بالقيام بعم  للمصلحة العامة إذا رفضت المتا ت او اذا ل  يكش  ذا اال ير 
 131/22حاضراا بالجلسةت وتحدد قواعد تطييق االلت ام بالعم  للمصلحة العامة بمقتضى احكام المواد )

 .(3)بانجاث ي  العم  للمصلحة العامة ( ويعتير الحك  يأن ل  يكش131/24إلى 
وقد اتجاي ا لب التتريعات الجنائية إلى إقرار  ذا النيام لتجنيب المحكوم عليت بعقواة سالبة 
للحرية قصيرة المدة مش د ور السجش اذا ما تييش مش مرو  معيتتت وتكوينت الت صي انت يكفي لتقوي  

ت وتأ يلت بأن يكون عضواا لالحاا في المجتمح مجرد تادادم تتنفيذ تلأ العقواات إذ ما اقتر  جريمة سلوي
 جدادة  ةر مدة معينة مش تاريخ لدور الحك  ناائياا. 

وقضي المحكمة العليا اللييية في حك  لاا  ولما يان مش المقرر أن تقدار العقواة في الحدود 
اليرو  التي ترا ا المحكمة متددة أو م ففة  و مما اد   في سلطتاا المقررة في القانون ويعمار 

                                                           

(1)  É. Bonis-Garçon, et V. Peltier; Droit de la peine, op. cit., p. 62. 

(2)  E. Dreyer ; Droit  pénal  général, 3ème éd., LexisNexis, 2010, p.1119. 

3 Eibonis: Garcam,et v. petuier, droitde lapeme, op, cit, p p 62-63. 
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التقدارية وال رقابة علياا في ذلأ مش المحكمة العليا نالما أناا ل  ت طئ في نو  العقواة ول  تجاوث 
 .(1)حدود ا المقررة قانوناا

ا بأنت لما يان ذلأ ويان مش المقرر أن المتر  ل  يعط المحكمة السلطة المطلقة   ما قضي أيضا
في تقدار العقواة ت  جع  سلطتت مقيدة ولذلأ فرا علياا رقابة التسييب عندما تستعم  سلطتاا تلأت 

بما أوردتت  ( مش قانون العقوااتت وأ د التار  قصدم ذلأ29وذلأ على سيي  الوجوب عمةا بالمادة )
( مش القانون المذيور مش عوام  تيرير العقواة وعنالر تقدار ا التي يجب على المحكمة 28المادة )

( مش قانون العقواات 21االستادال تبعضاا عند التقدارت يما أن المتر  وين ل  يحصر في نا المادة )
تقدار ا بما اتي  لاا مرونة  اليرو  الم ففة التي تستدعي رأفة المحكمة وترك لاا استياار ا حسب

تقدار العقابت ومةئمتت لك  حالةت إال أناا ر   ذلأ مل مة تييان تلأ اليرو  حتى يكون حكماا وادياا 
في تقدار العقواةت ويان الحك  المطعون ديت وعلى نحو ما سلف قد أفص  عش اتجام المحكمة إلى 

المقرر باستيدالاا لعقواة الحبع التي أوقعتاا على الطاعش است دام الرأفة وين الاا للعقواة عش الحد اذدنى 
ا على القور بأن مرو  المتا  21تدالا مش السجش عمةا تنا المادة ) ( مش قانون العقواات تأسيسا

تستدعي الرأفة دون تيان لاذم اليرو ت مما يجعلاا ميررات مجالة ال يستفاد مناا ما قصدم المتر  مش 
وميررات تقدار العقواة المتوفرة في الواقعة والتي يان لاا اذتر المباهر لما  وجوب استياار لعنالر

 .(2)انتاي إليت المحكمة في تقدار العقواة مما يجع  النعي عليت في  ذا التأن في محلت
  

                                                           

 مت  ير منتور.2/4/2019قضائيةت جلسة  218/28نعش جنائي رق   (1)
 مت  ير منتور.20/6/2013قضائية جلسة  2104/26نعش جنائي رق   (2)
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 الخاتمة

االتجام الذي أ ذ بت المتر  اللييي يعتير اتجام معتدر يقوم على جمح  ن لا مما سلف إلى ان
م ايا الحرية المطلقة للقاضي وقد تطرد البعت بتأن ضرورة تنيي  سلطة القاضي التقدارية على نحو 
موضوعي والنيام المعتدر يسل  بقانونية التنيي  الذي ايني القاضي تقدارم لوقائح الدعو  وأدلتاا مش 

بما ال مجار ديت للتحك  مح إمكانية تقدار مةبسات ي  حالة على حدم و ي المةبسات التي  ةلت 
يستعصى على المتر  أن يضح لاا قوالب تاتتت لديمومت تةير ا مش حالة ال ري ومش وقي ال ر ومش 

  نا ارد قيد التسييب التراث عنالر تقدار العقاب وميرراتت.
العقواات وجاة نير رجار القانون الجنائي الذاش هاريوا في  وقد تيني الميتمر التاسح لقانون 

الميتمر في توليتت التي جال فياا " في الحاالت التي يسم  فياا تتجاوث الحد االقصي المحدد قانونا 
للعقاب عند توافر اليرو  المتددة تعد قائمة على سيي  المنار ال الحصر بحالة اليرو  المتددة التي 

لقضال على أن يكون لاذا اال ير سلطة استنباط  ير ا عند االقتضالت وتحدد  ذم تكون تحي نير ا
القائمة العنالر الموضو ية لتةليظ العقاب على الجريمةت ويذلأ ال صائا اللصيقة بت صية الجاني 

 واليواعث على مسلكت االجرامي وذلأ بقصد تحقيق الحماية للمجتمح ويعادة المجرم إليت.
لاذم التولية العداد مش الفقاال الجنائييش العرب وحيذوا النا على الضوابط المرهدم  وقد إنحاث

للقضال في ممارستت لسلطتت التقداريةت واهترنوا أن تعالج تنصوص واضحت مح عدم إستعمار الطةع 
تجاوث  اليرو  للداللت علياات مح إضافة قائمة للمعااير التي يسترهد تاا القضال في تحقيق العقاب دون 

 الحدود الدنيا للعقواات.
ويستعيش القضال تاذم المعااير في تحداد العقواة تيش حدااا القانونييش وذلأ حرلا على القانونية 
الكاملة لاات وإلحداث المةئمة تيش النصوص العقاتية ومةبسات ي  جريمة ومرو  مقترفاا مش الناحية 

 .(1)يةالعمل
عقواات التي اييش فياا عنالر  28المتر  اللييي في المادة  ومش  نا اتيش أ مية ما نا عليت

استجةل  طورة الجريمة وتلأ الدالة على ن عة المجرم لةجرام مسج  تذلأ تفرداا في  ذا المجار على 
 عقواات. 133-132التتريعات العقاتية العراية مجاريا ما نا عليت المتر  االيطالي في المادتيش 

لمتر  المصري حدد لك  جريمة عقواتاا وسم  للقاضي بأن يقدر العقواة في  ما اتييش لنا أن ا
   حالة على حدا بما اتناسب ومرو  الجريمة وحار المجرم وجع  العقواة ذات حداش أدني وأقصي 

إال أنت ل  ال م قاضي الموضو  تييان االسباب التي جعلتت يستعم   (2)وترك للقاضي حرية التقدار تيناما
لى نحو معيش حتي ولو ذ ب إلى توقيح الحد االقصي أو اذدنى للعقواة فاو في نطاد سلطتت سلطتت ع

نالما ل  يجاوث الحدود التي قيدم القانون تاا وللمحكمة االستئنادية ما لمحكمة الموضو  مش سلطة 
                                                           

 .423ص 1169د. عادر عاثر النيرية العامة في مرو  الجريمة رسالة ديتورام جامعة القا رة ( 1)

 ,189د. محمود نجيب حسنيت المرجح الساتقت ص  (2)
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ث تقداريةت وليع لمحكمة النقت رقابة على قاضي الموضو  في استعمالت لاذم السلطة إال مش حي
الت امت الحدود الموضوعت لاا والتي تتمن  في نو  العقواة وحدااا اذدنى واالقصي أما التقدار فاو أمر 
موضوعي مش حق محكمة الموضو  القضال بما ترام تبعا ليرو  الدعو  والمحكمة  ير مل مة تييان 

ة لقاضي الموضو  سلطة االسباب التي دعتاا إلى توقيح العقواة بالقدر التي أرتأتت فالسلطة الممنوح
 مطلقة ال رقابة لمحكمة النقت علياا.

أما المتر  اللييي دي تلف عش المتر  المصري فقد رأي أن أ دا  العقواة ال تتحقق باعطال 
القاضي سلطة مطلقة في التقدار ت  جع  سلطتت مقيدم وأل مت عند فرا العقواة أن يجعلاا متةئمة مح 

الجريمة وذلأ بةرا رقابة التسييب عندما يستعم  سلطتت التقدارية في  ه صية المتا  ومرو  ارتكاب
 28عقواات وذلأ على سيي  الوجوبت وأ د التار  قصدم  ذا بما أوردتت المادة 29العقاب حسب المادة 

و مش ناحية ن عة عقواات مش عوام  تيرير العقواة وعنالر تقدار ا سوال مش ناحية  طورة الجريمة أ
 جرام.الجاني لة
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