
 

 

 

 

 
  

  وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique              

 

 

 

جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم 
     07 :كمية الحقوق و العموم السياسية                                   المرجع

 العام القانون.قسم
 

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
 

 

 

 
ميدان الحقوق و العموم السياسية                                  

 القانون الجنائي و العموم الجنائية : التخصص                              حقوق :الشعبة  
 :إشراف األستاذتحت                                    :              من إعداد الطالبة
  مدعثماني مح         بن كمنة شهرزاد 

أعضاء لجنة المناقشة 
رئيسا                يدرعي العرب                  األستاذ  
مشرفا مقررا                         عثماني محمد                  األستاذ  
مناقشا يحي عبد الحميد                              األستاذ  
 

 2018/2019: السنة الجامعية
 02/07/2019:نوقشت يوم

الظروف المخففة للقتل العمدي 

رها على المسؤولية الجنائية  ثوآ



 ر ـكـش
 

 هعمو ،ومعال بس نة هبينا محمدفضهل و حنمد هللا ووشكره عىل 

 ضىل هللا عليو وسمل وتبعا ميديو فشكر امناس من

 .شكر هللا تعاىل 

 " من مل يشكر امناس مل يشكر هللا " 

 :اىل  ىذا أ تقدم ابمشكر اجلزيل و الامتنان اخلامصل 

 ال س تاذ

 " عامثين محمد " 

 ه يل من عون توعىل لك ما قدم الإرشاف عىل مذكرة ختريج اعىل قبوهل

 وامعلوم امس ياس ية  أ ساتذيت بلكية احلقوق لك اىل و

 من قريب او بعيد ابمكثري او امقليل  من مد يل يد امعونولك 

 .اتقدم ابمشكر  

 

 

 

 



 

ىــــــداء   اإ
  

 

 أ يم..... اىل شعاع امنور ودافعي يف احلياة اىل أ عظم ال همات

 أ يب ............ اية وبذرة حلميسبب طمويح يف احل اىل

خوايت و أ خوايت ............ اىل من شاركوين دريب  اإ

 ادلراسة  وزماليئ يف  أ ضدقايئ و أ حبيت........اىل لك ىؤلء اىدي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 مقدمة 
 

2 
 

تحدد النصوص القانونية التي تعاقب عمى جريمة معينة ، األفعال المكونة ليا، وتحدد  
الشرعية ، حيت ال جريمة وال بمبدأ إعماال , العقوبة المناسبة لتمك األفعال حسب درجة خطورتيا

عقوبة إال بنص القانون ، فال يمكن معاقبة شخص عمى أفعال لم يجرميا المشرع، وبالمقابل 
. إتيان شخص بأفعال جرميا المشرع يخضع لمعقاب الذي قرره المشرع ليذه الجريمة فان 

غير أنو وبما أن الجاني ىو مصدر الجريمة، وفي شخصو مكمن الخطورة وفق األفكار  
 الفمسفية التي تبناىا القانون الجنائي ، والتي تقرر بأن الجاني قد يرتكب الجريمة تحت تأثير

ما يتصل بتكوينو النفسي والعقمي ومنيا ما يتصل بمحيطو البيئي  عوامل متعددة ، منيا
واالجتماعي ، وىي عوامل تختمف من شخص ألخر ، وجب أخذ ىذه العوامل بعين االعتبار 

. مقتضيات العدالةبعند توقيع العقوبة إعماال 

من ىنا أضحى تفسير الجريمة والسموك اإلجرامي مرتبطا بالظروف االجتماعية  
القانون الجنائي  صادية التي يعيش فييا الجاني زيادة عمى أوضاعو النفسية، لذلك غيرّر واالقت

من نظرتو لمعقوبة وجعميا تتماشى وروح العدالة من خالل ضرورة النظر إلى الظروف 
والمالبسات التي تحيط بالجريمة أو بالجاني، و عمى أساسيا يتحدد، إما تخفيف العقاب أو 

تو جل التشريعات المعاصرة التي بينت أسباب التشديد في العقاب تشديده ، وىو ما قرر
ووضعت ليا قواعدىا، ووضعت نظاما لظروف التخفيف، ىذا التخفيف الذي يستفيد منو كل 

جانی توافرت في الجريمة التي ارتكبيا أسبابا لمتخفيف فقد تكون أسبابا قانونية حصرىا  المشرع 
عمى تطبيقا ،  وألزم القاضي وأوجب" األعذار القانونية " عمى سبيل الحصر وأطمق عمييا اسم 

ا أخرى لم يحصرىا المشرع لصعوبة واستحالة إلمامو بوقائع وظروف كل بوقد تكون أسبا
نما ترك أمر تقديرىا لمقاضي الجزائي وأجاز لو تطبيقيا من خالل استخالصيا من  جريمة، وا 

اب بأس"أو " لظروف القضائية المخففة ا" أي عنصر من عناصر الدعوى وأطمق عمييا أسم 
 ." الرأفة القضائية
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ويتطمب األخذ بالظروف المخففة أن يكون الجزاء الجنائي من حيث نوعو ومقداره  
وطريقة تنفيذه ، متالئما مع شخصية المحكوم عميو ، فعمى القاضي أن يأخذ في حسبانو عند 

ك البد أن يكون الجزاء يرضي شعور تطبيق العقوبة ظروف الجريمة وشخصية الجاني ، ولذل
الناس بالعدالة كمما كان متناسبا مع جسامة الجريمة من ناحية ورادعا لمجاني نفسو لكي ال 

 .يعود إلى اإلجرام من ناحية أخرى مع مراعاة ظروف كل جريمة عمى حدا

ي ليذا نجد أغمب التشريعات الجنائية الحديثة بناء عمى توصيات المؤتمرات الدولية ف
فساح مجالو ، بحي  ثمختمف العموم الجنائية واالجتماعية تمح عمى ضرورة تقريد العقاب وا 

يشرف القضاء في تعديل العقوبة بما يتالءم وظروف المحكوم عميو ، ولما كان الغرض من 
النظام العقابي كمو متمثال في مكافحة ظاىرة الجريمة وىو ماال يتأتى إال بمعرفة أسبابيا فقد 

اضحا وجوب البحت من جانب القاضي في الظروف التي دفعت الجاني إلى إتباع أصبح و
سبيل الجريمة ودراسة ظروفو الخاصة والموضوعية لمتخفيف من الجريمة من جية واختيار 

وعمى غرار أغمب التشريعات سار المشرع الجزائري عمى نفس  العقوبة المناسبة من جية أخرى 
العقوبات الجزائري الظروف المخففة الذي قسمو إلى قسمين ، قسم المنوال ، فقد تضمن قانون 

والذي يشتمل عمى فئتين ، فئة األعذار ( من ق ع 52المادة " ) األعذار القانونية" أول اسماء
، وفئة األعذار القانونية المخففة   ةالقانونية المعفية من العقاب والتي ليست مجال دراستنا الحالي

التي ترك أمر تحددييا ومنحيا ( ع.من ق 53المادة " )الظروف المخففة " اسماء ثانيوقسم 
جوازيا لمقاضي الجنائي، ولذلك تسمى الظروف القضائية المخففة ، نسبة إلى القضاء وينطوي 
موضوع الظروف المخففة عمى أىمية بالغة ، إذا ما عممنا أن المسؤولية الجزائية ىي مسألة 

قد وضع ليا شروطا معينة أوجب توافرىا وحاالت منعيا عن مرتكب قانونية ينظميا القانون ، ف
الفعل المجرم ، فيذه األسس القانونية إنما ىي نتاج أفكار فمسفية تقوم عمى فكرتي حرية 

جتماعية االختيار واإلرادة كسبب لوجود ىذه المسؤولية من جية، و عمى الظروف اال
ليذين العاممين ، ومن ىنا تبرز ( وليةالمسؤ) ب لخضوعيا كسبوالشخصية من جية أخرى 
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أىمية موضوع الظروف المخففة إذ أنيا تنصب عمى أىم األسس التي يقوم عمييا القانون 
عدم  الجنائي وىو أمر في غاية الحساسية والصعوبة وتتأكد ىذه الحساسية والصعوبة من خالل

ى ذلك التشريع الفرنسي الذي استقرار التشريع نسبيا فيما يتعمق بالظروف المخففة وال أدل عل
بعد أن أقر الظروف المخففة في قانون العقوبات تراجع عنيا فيما بعد ، ضف إلى ذلك التباين 
الحاصل في تشريعات الدول العربية وكذا اإلنكار من طرف جانب من الفقو ليذا النظام، وىو 

 ..حاما يجعل من حتمية دراسة والبحث في موضوع الظروف المخففة أمرا مل

وألن الظروف المخففة تنصب عمى تحديد مسؤولية الجاني ، يبرز ىنا مباشرة دور 
المشرع في تحديد المسؤولية ، ودور القاضي الجنائي الذي منح سمطات تقديرية واسعة عند 
تطبيق الظروف المخففة سواء من حيت استخالص الظروف من عناصر الدعوى أو عند 

ريد العقابي وفكرة التفريد القضائي واقعا ممموسا كما فل من فكرة التتحديده لمعقوبة ، وىو ما يجع
أن سمطة القاضي الجنائي في تطبيق الظروف المخففة تمكنو من المساىمة في تطوير القانون 

 . 1وتحقيق أفضل لفكرة العدالة

مجرد  كما أنيا تجعل منو عنصرا ميما وفاعال في مجال القانون الجنائي ، وليس  
وتكمن إشكالية الدراسة في كون الظروف المخففة ،  ياآل ق النصوص القانونيةبشخص يط

بقسمييا ، األعذار القانونية المخففة والظروف المخففة القضائية وسيمة وأداة في تخفيف 
:  مسؤولية الجاني عن الجرم الذي اقترفو فأن السؤال الذي يطرح نفسو ىو

 يد مقدار مسؤولية الجاني ؟ما مدى تأثير الظروف المخففة في تحد -

ذا كانت العقوبة ىي التي تحدد وصف الجريمة لتكون جناية أو جنحة أو مخالفة ،   وا 
فأنو بالمقابل أدرجت معظم التشريعات الحديثة في نصوصيا نظرية الظروف المخففة كأساس 

                                                           
دراسة  -اإلسالمي والقانون الوضعي  الدكتور عبد العزيز محمد محسن، األعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقو - 1

 .13، ص  2013، طبعةدار الجامعة الجديدة : مصر. مقارنة
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نت بيا ومن لتحديد العقاب ، حيت تخفف الظروف من العقوبة المقررة قانونا لمجريمة إذا اقتر
ىل يتغير وصف الجريمة المقترنة بعذر مخفف ؟ بمعنى ىل العذر الذي : ذلك يتور التساؤل

يغير نوع العقوبة يغير نوع الجريمة، فتصبح الجريمة المقترنة بعذر جنحة بعد أن كانت بغير 
عذر جذاية ؟ 

ي إطار ا أن لمقاضي الجنائي سمطة واسعة في اختيار الجزاء المناسب فضالثابت أي 
ريد العقابي ، متى وجد ظروفا تستدعي فالحدود التي رسميا المشرع إعماال بميمتو في الت

تخفيف العقاب عمى الجاني ، ومن ذلك فيل توقع ذات العقوبة عمى من يرتكب ذات الجريمة 
مع تماتل ظروف ارتكابيا ؟  

: منهجية الدراسة

اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى تحميل النصوص  
القانونية التي ليا عالقة بموضوع الدراسة بالنسبة لمتشريع الجزائري، وكذلك عمى المنيج المقارن 

.  لمعرفة دور ومكانة الظروف المخففة في النظم القانونية المقارنة 

:  صعوبات الدراسة

ا صعوبة بالغة في دراستنا الخاصة بأثر الظروف المخففة عمى المسؤولية واجيتن 
الجنائية وذلك راجع لقمة الدراسات المتخصصة والخاصة بالموضوع ، فاعتمدنا عمى القوانين 

العقابية في العديد من البالد العربية ، وركزنا في ذلك عمى قانون العقوبات الجزائري ، و عمى 
ناولت في معظميا شرح القوانين العقابية المختمفة بعض المراجع التي ت

:  خطة الدراسة 

قسمنا دراستنا ىذه إلى فصمين ، فصل أول تناول أثر األعذار القانونية المخففة عمى  
 حول أثر الظروف المخففة عمى المسؤولية الجنائية ثانيالمسؤولية الجنائية وفصل 
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يتين، ىما فكرة المنفعة فإن األعذار القانونية بصفة عامة ىي محصمة فكرتين فمس 
فظيرت  ،ن نادت بيما ، المدرسة التقميدية والمدرسة الوضعيةااالجتماعية وفكرة العدالة ، المت

المدرسة التقميدية الحديثة في محاولة منيا لمتوفيق بين المدرستين ، وذىبت بالقول أن اإلدراك 
 قد ال يتوافر بصورة كاممة لدى كافة المجرمين مما يعني إن حرية االختيار لدييم تكون

غير مكتممة ، فيترتب عن ذلك عدم اكتمال أو تقص في مسؤوليتيم ، ونقص المسؤولية ىذا 
 1تخذ صورتو في العقوبة ، مما يستدعي تخفيف العقوبة عن المجرم بمقدار مسؤوليتوي

وعميو فأن أي قدر من العقاب أكتر من مقدار ما أحدثتو الجريمة من ضرر، ال يتفق مع 
مقتضيات المنفعة األجتماعية ، بمعنى أن مقدار العقوية يجب أن يتناسب تناسبا طرديا مع 

لمجرم من خطورة إجرامية ، فكمما كانت ىذه الخطورة شديدة كان العقاب مقدار ما يتوافر لدى ا
شديدا وكمما كانت ىذه الخطورة قميمة كان العقاب خفيفا ، أي متناسب معيا ، الن المقدار الذي 

يحدثو الجاني بالمنفعة العامة يقاس بو الخطورة اإلجرامية ، أي أن جسامة األضرار الناتجة 
 2. كبر مقدار الخطورة الكامنة في نفسية المجرم والعكس صحيح عن الجريمة تدل عمى

والن التشريع الجنائي يضطمع بميمة تجريم األفعال الماسة باإلفراد والجماعة عمى حد سواء 
ويضع ليا العقوبات المناسبة ، إعماال لمبدأ الشرعية، فأنو بالمقابل يضع في الحسبان أن 

كب يدافع معين قد يرتبط بالحالة النفسية لمفاعل أو بحدائة بعض األفعال المجرمة يمكن أن ترت
سنو أو بمثير استفز عاطفتو ، بحيث ال يكون بمقدور الجاني تفاديو ، فوجب إعفاؤه أو تخفيف 

العقاب عميو حسب شدة الدافع ، فاعتبارات العدالة ال تقوم بمعاقبة شخص ناقص األىمية 
 3حداثة سنو أو بسبب االستفزاز بعقوبة شديدة يسبب حالتو النفسية أو 

                                                           

 202: ، مكتبة السنيوري، بغداد ، ص 2010جمال إبراىيم الحيدري ، أحكام المسؤولية الجزائية ، العراق، طبعة  - 1
. دراسة مقارنة -اإلسالمي والقانون الوضعي  العزيز محمد محسن، األعذار القانونية المخففة من العقاب في الفقو عبد - 2

 21: ، ص 2013دار الجامعة الجديدة ، طبعة: مصر
 202:د جمال إبراىيم الحيدري ، مرجع سابق ، ص - 3
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لذلك قررت أغمب التشريعات المعاصرة عمى تبني فكرة العذر ، من خالل إقداميا عمى حصر 
الوقائع والظروف، التي اعتبرتيا أعذار توجب عمى القاضي الجنائي تخفيف العقاب عمى 

إلى الجاني حسب حالة العذر وشروطو بصورة ممزمة ، وسوف نستعرض في ىذا الفصل 
:  التالية ثاحبعمى المسؤولية الجنائية وفق الم تعريف األعذار القانونية المخففة و أنواعيا وأثرىا

. مفيوم األعذار القانونية المخففة : المبحث األول 

ر القانونية المخففة أقسام األعذا: المبحث الثاني  

 الجنائية أثر األعذار القانونية المخففة عمى المسؤولية:  ثالثال ثالمبح 

 :القانونية المخففة  1مفهوم األعذار: المبحث األول

، مفيوم األعذار القانونية المخففة بشيء من التفصيل ، وذلك  ثسنتناول في ىذا المبح 
المطمب  -تعريف األعذار القانونية المخففة : المطمب األول  : وفق مطالبين يتناوالن ما يمي 

ضوابط األعذار القانونية المخففة : الثاني 

. تعريف األعذار القانونية المخففة: المطمب األول 

لم يقدم التشريع الجنائي تعريف لمفيوم األعذار القانونية المخففة ، لذلك ستتعرض إلى  
 .تعريفيا المغوي واالصطالحي 

 

 

 

                                                           

وىو مأخوذ من مادة عذر يقال عذر الرجل ، أي كثرت عيوبو ،  1العذر، ىو الحجة التي يعتذر بيا ، وجمعو أعذار   - 1
لن ييمك الناس : ، أي ولو جادل عن نفسو ، وفي الحديث ( ولو ألقي معاذيره:) قال اهلل عز وجل . وعذره في فعمو يعذره عذرا
أي يستوجبون العقوبة فيكون لمن وال أراه إال من العذر، : أي تكتر ذنوبيم وعيوبيم ، قال أبو عبيدة ( حتى يعذروا من أنفسيم
أعذر من أنذر ، أي اعتذر اعتذارا يعذر بو ولفظ العذر في نطاق ىذا المعنى يتسع ليشمل كل سبب : يعذبيم ويقال في المثل 

 .يبديو أحد األشخاص ممتمسا بو المسامحة والرحمة والصفح عما بدر منو من فعل يستوجب الموم والمؤاخذة عميو
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 :التعريف المغوي: الفرع األول 

وىو مأخوذ من مادة عذر يقال  1العذر، ىو الحجة التي يعتذر بيا ، وجمعو أعذار  
ولو ألقي :) قال اهلل عز وجل . رت عيوبو ، وعذره في فعمو يعذره عذراثعذر الرجل ، أي ك

( لن ييمك الناس حتى يعذروا من أنفسيم:  ث، أي ولو جادل عن نفسو ، وفي الحدي( معاذيره
وال أراه إال من العذر، أي يستوجبون العقوبة فيكون : أي تكتر ذنوبيم وعيوبيم ، قال أبو عبيدة 

أعذر من أنذر ، أي اعتذر اعتذارا يعذر بو ولفظ العذر في : لمن يعذبيم ويقال في المثل 
ألشخاص ممتمسا بو المسامحة والرحمة نطاق ىذا المعنى يتسع ليشمل كل سبب يبديو أحد ا

 .2والصفح عما بدر منو من فعل يستوجب الموم والمؤاخذة عميو 

 :التعريف االصطالحي: الفرع الثاني

  تناول الفقو بصورة مكثفة تعريف األعذار القانونية المخففة لمعقوبة ، فقد عرفيا البعض 
لى القاضي النزول بالعقوبة إلى ما دون حاالت نص عمييا القانون توجب ع: ) بأنيا  المشرعين

 (حدىا األدنى المقرر لمجريمة وفق قواعد وحدود بينيا القانون 

وقائع أو عناصر تبعية توجب تخفيف العقاب إلى أقل من : ) كما يعرفيا البعض بأنيا
 (.الحد األدنى المقرر قانونا خصيا المشرع بالنص الصريح

و عناصر تبعية تضعف من جسامة  أفعالأحوال و ) :، بأنيااآلخربينما عرفيا البعض 
الجريمة وتكشف عن درجة خطورة فاعميا ، خصيا المشرع بالنص الصريح لرجل تخفيف 

 .3 (العقوبة إلى اقل من حدىا األدنى المقرر قانونا ، أو الحكم بتدبير يخدم تمك الخطورة

ظروف استخمصيا الشارع بنفسو باعتبارىا مما يستدعي )  :و عرفيا البعض بأنيا  
 .1( تخفيف العقاب عمى المجرم ، ونص عمييا وبين أحكاميا في نصوص خاصة 
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أسباب حددىا المشرع أوجب عند توافرىا تخفيف العقوبة عمى ): وعرفيا البعض بأنيا 
أوضاع خصيا المشرع بالنص :) و عرفيا الدكتور محمد محسن عبد العزيز بأنيا  .2 (المتيم

الصريح ترجب تخفيف العقاب إلى أقل من الحد األدنى المقرر قانونا ، متى توافرت أسباب أو 
نما تخفف منيا ( رقائع أو صفات قانونية معينة واألعذار القانونية المخففة، ال تمغي العقوية وا 

م من تسميتيا ويكون التخفيف بالقدر الذي نص عميو القانون والذي يحدد نماذجيا فقط، كما يفو
 .3ومدى تأثيرىا في الجرائم وعقوباتيا، فتخضع لقواعد عامة تحكميا 

من خالل التعريفات السابقة لألعذار القانونية المخففة، يمكن القول أن األعذار القانونية  
خصائص األعذار القانونية : تعرضيا فيما يميالمخففة تتميز بجممة من الخصائص نس

: المخففة
 :الشرعية_(أ 
بمعنى أنيا ليست إال مسألة واقعية انفرد الشارع بالنص عمييا صراحة، وحضر عمى  

فيي تخضع إلى مبدأ التحديد التشريعي فال يوجد عذر إال بنص،   عندهالقاضي القول بيا من 
األعذار، مبينا في ذلك شروط كل عذر والوقائع التي يجب فالمشرع وحده دون غيره من يحدد 

ومدى التخفيف من العقاب عند توافره وىي خاصية تخص التشريع وحده ، فميس . توافرىا
ا اعتبار العذر ضلمقاضي الجنائي بأي حال من األحوال أن يعذر من تمقاء نفسو، وليس لو أي

ون، كما ليس لو إغفال عذر تتوفر شروطو متوفر حيت ال تتوفر شروطو التي نص عمييا القان
 .4القانونية

وقد ترتب عمى خضوع األعذار القانونية إلى مبدأ التحديد التشريعي أن وجد خالف في  
إلى القول بأن صفة الشرعية  المشرعين بعضبصدد قواعد تفسير العذر، فذىب  الفقو والقضاء

                                                                                                                                                                                           

 12:عبد العزيز شيد محسن ، مرجع سابق، ص  - 1
 696:،دار النيضة، ص 1986القسم العام ، مصر، الطبعة الرابعة  -الوسيط في قانون العقوبات  أحمد فتحي سرور ، - 2
 62: ص 2005/  12، مجمة العموم اإلنسانية ، عدد   ( الظروف المخففة في قانون العقوبات األردني)سيد مصطفی ،  - 3
طرابمس  ، منشورات الحمبي الحقوقية ،2014، عذر االستفزاز في القانون الجنائي ، لبنان ، طبعة بييار سعيد عزيز دزه - 4
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سيرا ضيقا ، ألن النصوص المتضمنة فلألعذار المخففة توجب تفسير النصوص الخاصة بيا ت
األعذار وردت عمى سبيل الحصر، فال عذر إال في األحوال التي عينيا القانون و عميو ال 

يصح التوسع في تفسيرىا أو القياس عمييا حتى ال يجاوز العذر النطاق الذي أراده لو القانون ، 
عكس ذلك ، حيت يعتبرون أن وىذا ما ذىب إليو القضاء الفرنسي، بينما يرى البعض األخر 
فضال عمى أن العذر دائما في  التزام قاعدة التفسير الضيق لمعذر إنما يتعارض مع طبيعتيا

 .1صالح المتيم وبالتالي يرون بجواز المجوء إلى التفسير الواسع النصوص العذر المخفف 
 :اإللزام_ (ب 
بمعنى أن األعذار القانونية ممزمة وتوجب عمى القاضي الجنائي تطبيقيا عند توافر  

شروطيا، فالقاضي ممزم بالنزول بالعقوبة المقررة لمجريمة وفقا لقواعد محددة في القانون سمفا 
في حال توافر العذر وتوافر شروطو ، وىي نتيجة منطقية لمتحديد التشريعي الذي يحكم األعذار 

نية فالقاضي ممزم بالتخفيف عندما يشير القانون صراحة عمى ذلك و يستتبع ذلك إلزام القانو
القاضي بتسييب الحكم الذي يحول عمى العذر القانوني  

  :أنها ال تمس بوجود الجريمة ( ج
فال يطرأ أي تغير عمى . بمعنى أن الجريمة تبقى قائمة وال تتأثر بوجود األعذار القانونية 

قى موجودة بكامل أركانيا ، فال يترتب عمى توافر العذر زوال الجريمة أو التغيير الجريمة وتب
 .2من طبيعتيا 

: التأثير عمى العقوبة ( د 
بمعنى أن العذر القانوني يؤثر عمى العقوبة، إذ يترتب عميو النزول بالعقوبة إلى مادون  

أثر األعذار القانونية المخففة  كما سنبين ذلك بالتفصيل في مبحت.حدىا األدنى المقرر قانونا 
: ضوابط األعذار القانونية: المطمب الثاني 

                                                           

 18ص  -عبد العزيز شد محسن ، مرجع سابق  - 1
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تكفل المشرع بالنص صراحة عمى الضوابط التي تحدد لمحكمة الموضوع جدارة الجاني  
ويرجع ( ضوابط مادية ) بالتخفيف ومداه ، وىي عمى نوعين ، يتعمق أوليما بذات الجريمة 

 .1شخصية  تانييما إلى شخص الفاعل ضوابط
: الضابط المادي: الفرع األول 

يشمل ىذا الضابط الجانب المادي المتعمق بالجريمة ونتيجتيا ، وكذلك الضابط المتعمق 
: بالجانب المعنوي لمجريمة 

(: السموك اإلجرامي ) الضابط المتعمق بالجانب المادي لمجريمة ( أ 
ن اإلفراج طواعية عن الضحية ويقصد بو السموك اإلجرامي في حد ذاتو ، حيث يعتبر م

المخطوف أو المحبوس أو المحجوز تعسفيا عذرا مخففا لمعقاب كما جاء في قانون العقوبات 
الجزائري أو في حالة الخاطف الذي يترك المخطوف في مكان أىل بالسكان كما ينص قانون 

عقوبات عراقي ، فيذا السموك يتعمق بماديات الجريمة 
 :  النتيجة الجرميةالضابط المتعمق ب( ب 

ويقصد بو ضألة الضرر أو تفاىتو ، فتقاىة الضرر تكون عذرا مخفف لمعقاب ، فالضرب الذي 
ال يحدث أي عجز أو جروح يعتبر عذرا مخففا لمعقاب 

 :الضابط المتعمق بالجانب المعنوي ( ج

من تعطي أغمب التشريعات التي تبنت نظام األعذار المخفقة أىمية لنفسية الفاعل  
إلى ارتكاب الجريمة و عمى ثورة العاطفة لديو بمعنى االستفزاز  ثخالل التركيز عمى الباع

ر عذرا مخفقا لمعقاب ، والمقصود ىنا ىو بالذي تعرض لو ، ومن ذلك فأن االستفزاز يعت
ثورة من الغضب لدى الجاني تفقده السيطرة الذاتية بشكل فجائي  ثاالستفزاز العنيف الذي يحد

، بمعنى أنيا تؤثر في أىميتو لممسؤولية الجنائية فتتقص منيا ، وقد اعتبرت أغمب ومؤقت 
 .التشريعات االستفزاز عذرا مخففا لمعقاب
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: الضابط الشخصي: الفرع الثاني 

ترتكب الجريمة في بعض األحيان نتيجة لعوامل وأسباب تتعمق بالجاني تدفعو إلى  
وامل إفقاد الجاني السيطرة عمى قدراتو فيكون ذلك ارتكاب الجريمة ، ويكون من شأن ىذه الع

مبررا لمتخفيف العقاب عميو لقمة خطورتو، كما أن سموكو الحق عمى ارتكاب الجريمة كتوبتو 
ووفقا لذلك فأن  الصادقة أو إصالحو لمضرر الناشئ عن الجريمة كفيل بتخفيف العقاب عميو

:  الضوابط المتعمقة بالجاني ، ترتسم في حالتين 

  العوامل المتعمقة بحالة الجاني: الحالة األولى  

ىي التي تخص كل ما يتعمق بشخص الجاني من حيث سنو ، حالتو النفسية ، فقد أولى  
توجب عمى القاضي الجنائي أخذه  التشريع الجنائي أىمية بالغة لمسن ونضمة بأحكام خاصة ،

بعين االعتبار عند توقيع العقوبة، أما بالنسبة لمحالة النفسية ، فقد اعتبر التشريع الجنائي أن 
نقص اإلدراك الناجم عن ثورة الغضب الحاد يفعل االستفزاز العنيف والمعاصر لالرتكاب 

 .الجريمة عذرا مخففا لمعقاب 

 لمتعمقة بسموك الجاني الالحق عمى ارتكاب الجريمةالعوامل ا: الحالة الثانية( ب

وىي عوامل تتعمق عادة بما يبديو الجاني من سموك بعد ارتكاب الجريمة تكشف عن  
ضالة خطورتو بشرط أن يكون ىذا السموك سابقا عمى الحكم وأن يكون إراديا و غير مشروط 

الكامل المؤدي إلى إظيار  مثل إخبار السمطات عن الجريمة والمساىمين فييا، واالعتراف
الحقيقة وقد أعتبر التشريع الجنائي أن السموك الحق عمى ارتكاب الجريمة يكشف عن ضالة 

 .1خطورة الجاني مما يستدعي اعتباره عذرا مخفقا لمعقاب 

 
 
 

                                                           

 208:مرجع سابق ، ص  جمال ابراىيم الحيدري ، - 1



 الفصل األول       أثز األعذار القانونية المخففة على المسؤولية الجنائية
 

14 
 

 :أنواع األعذار القانونية المخففة لمعقوبة: المبحث الثاني
عندما يرتكب الجاني فعال مجرما دفعو إليو سموك المجني عميو ، فقد يرتكب ذلك الجرم  

تحت ثورة الغضب التي تمم بو لحظة انطالق سموك المجني عميو ، والتي ال يمكن لو أن 
يتفادى أو يتجنب ردة فعمو ، باعتبار أن الغضب الحاد يفقد الشخص القدرة عمى التحكم في 

ر إرادتو يفعل اإلكراه المعنوي الذي تعرض لو ، ذلك أن المكره معنويا تتوافر تصرفاتو نتيجة تأث
 .1الديو اإلرادة ولكن ينفي أو ينتقص بقدر كبير حريتيا واختياره

مما يعني أن أحد شروط المسؤولية الجنائية، وىي حرية اإلرادة أو حرية االختيار خدمت  
إلى تكبيل حرية االختيار لمشخص ، ويدفعو  بيذا الفعل وما ينطبق عمى ىذا الظرف المؤدي

إلى ارتكاب الجرم ، ينطبق أيضا عمى الشخص الغير مدرك أو الفاقد لمتمييز ونقصد بذلك 
صغير السن ، اصغر السن يتأرجح بين الصبي الغير مميز وبين سن التميز إلى غاية سن 

سنة من عمره يفتقد إلى  18فالقاصر الذي لم يكمل  سنة 18المحددة بالمسؤولية الجنائية 
سنة والذي يفوق ىذه السن  13بل أن اإلدراك يختمف بين القاصر دون سن . شرط اإلدراك 

 .2سنة كاممة 18إلى غاية 
ذلك ما أدى بالتشريع الجنائي إلى التدخل حماية لمحقوق وتقويما لمضمون العدالة التي  

استقرار المجتمع ، من خالل تحديده لألعذار التي من شأنيا أن ىي أساس وجوده وحفاظا عمى 
ترتبط بسموك الجاني وبماديات الجريمة في نفس الوقت وىي أعذارا محددة استقاىا المشرع من 
سموكيات األفراد داخل المجتمع وقدر أنيا أعذار تقمل من مسؤولية الجاني فكانت إذن أعذارا 

ستفيد منيا الجاني متى توافرت لديو، والتي يمكن تصنيفيا إلى قانونية مخففة واجبة التطبيق ي
 .نوعين ، أعذار عامة وأخري خاصة

وعمى غرار أغمب التشريعات فقد تضمن قانون العقوبات الجزائري ، فتتين من األعذار القانونية 
زاز كما ، فئة األعذار القانونية العامة وقمة األعذار القانونية الخاصة أو قمة حاالت االستف
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ولو أننا سجمنا اختالف لدى بعض الفقو حول التمييز بين األعذار العامة و  يسمييا البعض
األعذار الخاصة،فبعض الفقو اعتير عذر االستفزاز مثال من األعذار الخاصة، في حين أعتبر 

. جانب من الفقو آن االستفزاز يعتبر عذر عام، عمى غرار قانون العقوبات العراقي والمبناني
فقانون العقوبات العراقي لم يقصر عذر االستفزاز عمى جرائم القتل والضرب كما فعل المشرع 
الفرنسي والجزائري ، بل اقتصر ذلك عمى جرائم الجنايات المقترنة بعذر االستفزاز ووصفو 
بالخطير بينما بقية حاالت االستفزاز مثل الضرب والجرح وغيرىا من الجنح اعتبرىا ظروفا 

 .1مخففة قضائية
، من خالل مفيومو ، ( عذر خاص)ويتجمى االختالف حول مدى اعتبار االستفزاز  

بمعنى ىل يتحقق عذر االستفزاز بواقعة محددة حصرا ، وبالتالي ال يتحقق بواقعة سواىا، أو أن 
العبرة في تحققو بحالة الييجان واإلثارة المتين يكون عمييما الجاني وقت ارتكاب الجرم ، أيا 

 .2( عام عذر)انت تمك الواقعة المعمى ك
ترى أن عذر االستفزاز ىو فعل  ":يار سعيد عزيز دزه وفي ىذا اإلطار يقول الدكتور بو 

بغير حق يدفع الجاني الرتكاب الجريمة يكون تحت ضغط النقص في سيطرتو عمى إرادتو 
 (حالة االستفزاز) بسبب التأثير الشديد عميو ، وبذلك يكون الجاني تحت تأثير الضغط الشديد 
سؤولية الجاني حر اإلرادة بشكل مطمق الرتكاب أو عدم ارتكاب الفعل الخاطئ ، فتصبح م

المتار أخف وأضعف ، وبالتالي عقولو أتقص من العقوبة التي قد تستحقيا جريمتو أصال دون 
 ( إتارة

 :األعذار القانونية العامة : المطمب األول 
األعذار القانونية المخففة العامة ىي أعذار يتسع نطاقيا إلى جميع أنواع الجرائم ،  

 .3شروط العذر جنايات جنح ومخالفات متى توافرت

                                                           

 36بييار سعيد عزيز دزه ، مرجع سابق ، ص  - 1
 32بييار سعيد عزيز دزه ، مرجع نفسو ، ص - 2
 03أوىابية ، مرجع سابق ، ص عبد اهلل  - 3
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ومن تطبيقاتيا في القوانين العقابية المختمفة ، عذر صغر السن، وكذلك حالة تجاوز  
الدفاع الشرعي ، وسنتعرض ليذه األعذار القانونية بالتفصيل مع مقارنتيا بقانون العقوبات 

الجزائري وكذا موقف الفقو اإلسالمي منيا 
:  عذر صغر السن: الفرع األول 
 :في القانون : أوال  
العذر القانوني الذي يمنح لصغير السن ينطوي عمى اقتراض من جانب المشرع أن  

الحدت وبسبب صغر سنو يكون مستوى نضجو العقمي أقل من مستوى النضج العقمي لدى 
البالغ لسن الرشد ، مما يستدعي تخفيف العقوبة في حقو بما تتالءم في نوعيا أو مقدارىا مع 

 .1نموه العقمي  مستوى
فإطار ارتكاب الجريمة من طرف الطفل يتجاوز إطار القانون الجزائي لكون تصرفو يخضع 

 فيو فعل خطير بالنسبة لمطفل وكذلك بالنسبة لممجتمع،, لمطبيب أكثر من خضوعو لمقاضي 
 ويتطمب ذلك تدخل المجتمع ليس من أجل العقاب بل. الن جنوح األحداث يعد بذرة إجرام الغد

 .2 من أجل العالج، ألن الجريمة تعد رد فعل عن مرض ، يجب عالجو لموقاية من العود 

ففي قانون العقوبات المصري ، نجد تطبيقا لعذر صغر السن حيت يعفي القانون، الطفل  
صالحية في  الذي لم يبمغ الثانية عشر من عمره من العقوبات ويجعمو أىال لتدابير تربوية وا 

حين يسمح بتوقيع العقوبة عمى من بمغ الثانية عشر من عمره مع تخفيفيا ، وتشمل العقوبة 
 65المادة ) المرحمة العمرية الممتدة من سن التانية عشر إلى سن الخامسة عشر من عمرىا 

ومتى بمغ الخامسة عشر كان أىال لمعقوبات العادية دون تخفيف ما عدا ( م .ع  .من ق
شغال الشاقة فيي محضورة عميو طالما كان دون السابعة عشر من عمره وفي اإلعدام و األ

، لجأ المشرع إلى تقسيم جديد لسن الحدت حيت  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم 
 : قسمة إلى ثالثة مراحل 
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، تطبق عميو أو يخضع لتدابير ( 15)الطفل الذي ال يتجاوز سن خمسة عشر سنة  :   أوال -
من القانون الجديد ، وىي التوبيخ ، التسميم ، اإللحاق  101تربوية إصالحية الواردة في المادة 

بالتدريب الميني، اإللزام بواجبات معينة ، االختبار القضائي ، اإليداع في احد المؤسسات 
  -عاية االجتماعية أو اإليداع في إحدى المؤسسات االستشفائية المتخصصة المختصة بالر

عدم جواز الحكم بالعقوبات العادية عمى الحد الذي يبمغ سنو الخامسة عشر سنة ولم  : ثانيا  
يتجاوز سادسة عشر سنة، في إطار معاممة عقابية خاصة وفق القانون الجديد وفي المادة 

خاصا لمطفل الذي يبمغ من العمر خمسة عشر سنة ولم يتجاوز منو التي أسست وضعا  111
عشر سنة ، يتمثل ىذا الوضع في تدرج النزول بالعقوبة درجة أو درجتين أو تالت في  السادسة

. بعض األحيان عمى نحو محدد في المادة المذكورة 

عشر ولم يبمغ الحالة التي يبمغ فييا الحدت مرتكب الجريمة ما بين السنة السادسة :  ثالثا 
البالغ ليذه المرحمة  ثالثامنة عشر كاممة ، ومن خالل قانون الطفل الجديد حيت ميز الحد

السنية بتنظيم خاص مفاده االرتفاع بالحد األدنى لمعقوبة ، ويرجع ذلك إلى سن الحدث إذ جرى 
المؤبدة أو ال يحكم باإلعدام وال باألشغال الشاقة )من قانون الطفل عمى انو  112نص المادة 

المؤقتة عمى الحدث الذي زاد سنة عن الستة عشر سنة ولم يبمغ الثمانية عشر سنة كاممة وقت 
ارتكاب الجريمة ، في ىذه الحالة إذا ارتكب المتيم جريمة عقوبتيا اإلعدام يحكم عميو بالسجن 

يحكم عميو  الذي تقل مدتو عن عشر سنوات اذا كانت العقوبة عقوبتيا األشغال الشاقة المؤبدة
ذا كانت الجريمة عقوبتيا األشغال الشاقة المؤقتة  بالسجن الذي ال تقل مدتو عن سبع سنوات وا 

من  17يحكم عميو بالحبس ، وال تخل األحكام السابقة سمطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 
  .1لمتيمقانون العقوبات في الحدود المسموح تطبيقيا قانونا عمى الجريمة التي وقعت عمى ا

                                                           

دار  1996لسنة  06ة القسم العام ، جميورية مصر العربية، الطبع -أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات  - 1
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أما قانون العقوبات الفرنسي فقد قرر أن األحداث الجانحين الذين يبمغون من العمر بين 
سن الثالثة عشر والثامنة عشر كاممة يحكم عمييم بالتدابير التربوية واإلصالحية ويجوز الحكم 
عمييم بالعقوبة في حدود معينة متى كان ذلك مالئما لمظروف وشخصية الحدث ، وقد أكد ىذا 

 .1منو  35مشروع قانون العقوبات الفرنسي الجديد في المادة  المبدأ
أما المشرع المغربي ، فقد تناول عذر صغر السن، ونجد تطبيقا ليا مثال في نص المادة  

الحدث الذي أتم أنتي عشرة سنة كاممة ولم يبمغ : )التي تنص  03/  24من القانون  139
 .ناقصة يسبب عدم اكتمال تمييزه  التامنة عشرة ، يعد مسئوال مسؤولية جنائية

يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة األولى من ىذه المادة بعذر صغر السن وال  
 يجوز الحكم عميو اال طبقا لممقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعمق بالمسطرة

 .2الجنائية 
أما المشرع الجزائري فقد نضم عذر صغر السن من خالل نص الفقرة الثانية من المادة  

 :من قانون العقوبات الجزائري  49
( إما لتدابير حماية أو لعقوبات مخففة  18إلى  13ويخضع القاصر الذي يبمغ سنو من  

، فميس 18 إلى 13لوغو السن من فمتى تحقق أو توفر لدى القاصر المرتكب الجريمة شرط ب
 .قاضي الجنائي إال أن يقضي بالعقوبة المخففة أو بتدبير الحماية ال
من قانون العقوبات ، العقوبات التي  51و  50وقد حدد المشرع الجزائري في المادتين  

:  كما يمي  18إلى  13يخضع ليا القاصر الذي يبمغ سنو من 
 .ج .ع  .من ق 50بالنسبة لمجنايات والجنح وفق نص المادة  -
إذا كانت العقوبة التي تفرض عميو في اإلعدام أو السجن المؤبد فأنو يحكم عميو بعقوبة  (أ

 .سنة  20سنوات إلى  10الحبس من 

                                                           

 777:أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص - 1
 قانون العقوبات المغربي - 2



 الفصل األول       أثز األعذار القانونية المخففة على المسؤولية الجنائية
 

19 
 

س يحكم عمى القاصر بالحبس بمدة تساوي بإذا كانت العقوبة ىي السجن المؤقت أو الح (ب
 .نصف المدة التي كان يتعين الحكم عميو بيا متى كان بالغا

 بالنسبة لممخالفات  -
سنة كاممة إما بالتوبيخ أو  18سنة كاممة إلى 13يقضي عمى القاصر الذي يبمغ سنو من ( ج

 .بعقوبة الغرامة
:  من ق، اإلجراءات الجزائية تدابير الحماية أو التيذيب كما يمي 444وقد حددت المادة 

.  تسميمو لوالديو أو لوصيو أو الشخص الذي يتولى حضانتو أو شخص جدير بالثقة  -

تطبيق نظام اإلفراج عنو مع وضعو تحت المراقبة   -

وضعو في مؤسسة عامة أو خاصة معدة لمتيذيب أو التكوين الميني مؤىمة ليذا الغرض  -

وضعو بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤىمة لذلك    -

مصمحة الخدمة العامة المكمفة بالمساعدة  وضعو في  -

 وضعو في مدرسة داخمية صالحة إليواء األحداث المجرمين في سن الدراسة -

:  في الفقه اإلسالمي: ثانيا 
بينما  ، ثىسنة لمذكر واألن 15يحدد المذىب الشافعي والمذىب الحنبمي سن الرشد ي   

سنة، ويوافقيم في ذلك اإلمام أبو حنيفة رضي اهلل عنو ، وان  18يحددىا المذىب المالكي ب 
 سنة 17ب  نثىسنة وفي األ 18، فجعمو في الذكر نثىكان يفرق بين الذكر واأل

ويذىب فقياء اإلسالم إلى أن الطفل يتمامو السابعة حمى بموغو يسمى بالصبي المميز،  
ن الصبي غير المميز الذي لم يبمغ سن السابعة ، عمى أن بموغو السابعة من وذلك تمييزا لو ع

العكس، فإذا بمغ الصبي  ثباتعمره ليس قرينة قاطعة لمداللة عمى التمييز ، بمعنى أنو يجوز إ
سن السابعة وثبت أنو غير مميز بأن اتضح أنو ال يدرك الضار من النافع ، والغين الفاحش 
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سالب وان القراء جالب ، بقي عمى حالتو األولى واعتبر غير مميز  من اليسير وأن البيع
 بصرف النظر عن سنو

وتبدو العمة في اعتبار الشخص الذي بمغ السابعة من عمره مميزا ، اعتبار أن الغالب  
فيمن وصل إلى ىذا السن يعتبر مدركا بعض الشيء ينكون بعض القوى العقمية لديو، ألن 

 النمو الجسمي النمو العقمي يسير مع
وقد اعتبر الشارع الحكيم بموغ سن السابعة دليال عمى التمييز في حق الجميع ما لم  

يثبت خالف ذلك ، ويستمر كذلك حتى يبمغ الحمم ، ومما يدل عمى اعتبار سن السابعة دليال 
( رمروىم عمييا السبع واضربوىم عمييا لعش:) عمى التمييز قول الرسول عميو الصالة والسالم 

فيذا الحديث يدل عمى أن الرسول عميو الصالة والسالم اعتبر بموغ الشخص سبع سنين دليال 
ال لما صح أن يأمر وليو بحتو عمى الصالة والصبي المميز في ىذه السن ال  عمى التمييز وا 
 يكون أىال لمتكاليف الجنائية وان كان أىال لمتكاليف المدنية ، وعميو فأنو ال يسأل عن الجرائم

التي يرتكبيا مسئولية جنائية ، فيو ال يحد إذا زنا أو سرق مئال وال يقتص منو إذا قتل أو جرح 
ألن البموغ شرط أساسي لذلك ،ولكن ذلك ال يمنع من تأديبيا وعمى ذلك فأن مسئوليتو تأديبية 

 وليست جنائية
ىما كان فالصبي من سن السابعة إلى سن البموغ يصمح لمتأديب والتيذيب والترغيب م 

عادتو إلى المجتمع عضوا نافعا وصالحا ،  مقدار جرمو ، رحمة بو ورغبة في إصالحو وا 
وبالتالي فأنا التأديب وان كان في ذاتو عقوبة عمى الجريمة ، إال أنو عقوبة تأديبية ال تتعدى 

 .1التوبيخ والوعظ والضرب وما يماثميا دون أن تزيد عمييا 
: فاع الشرعيعذر تجاوز الد: الفرع الثاني

 :في القانون: أوال 
من المتفق عميو أن نشؤ الدفاع الشرعي شرط أساسي لمكالم عن تجاوز حدوده ، بمعنى  

أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي ال يكون موجودا إال إذا وجد الدفاع الشرعي ذاتو ويعرف الدفاع 
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نفس المدافع أو عن مالو دفع اعتداء إجرامي عمى وشك الوقوع لدرء خطر عن : )الشرعي بأنو
وبالتالي يتحقق تجاوز الدفاع الشرعي عند التقاء التناسب بين  (أو عن نقس غيره أو مالو

جسامة فعل الدفاع والخطر الذي ييدد المعتدى عميو ، بمعمی أن التجاوز يتحقق إال عند التقاء 
مسؤولية تختمف عن  شرط التناسب ، فيترتب عن ذلك مسؤولية المتجاوز الجنائية ، إال أنيا

مسؤولية من لم تتوافر بالنسبة إليو شروط الدفاع الشرعي ، وعميو يجب التفرقة بين أوضاع 
تالتة ، ىي إذا كان التجاوز متعمدا عن إدراك وتمييز أو كان كمرة خطأ في تقدير جسامة فعل 

واحد فكان وليد  الدفاع وتجاوزه حدود الدفاع ، أو تجرد فعل المدافع من العمد والخطأ في آن
االضطراب وعدم السيطرة عمى اإلرادة فيتجاوز حدوده بحسن نية ، وقد قمنا بالمسؤولية الجزائية 
العممية في الحالة األولى ، وغير العمدية في الحالة الثانية ، أما في الحالة الثالثة فيي التي 

 .1تكون موضوعا لمعذر المخفف لمعقاب 

ن العقابية ، ففي قانون العقوبات العراقي نجد أن المشرع القواني بعض وىذا ما قرره  
إذا تجاوز :) التي تتص 45العراقي نظم حالة تجاوز الدفاع الشرعي من خالل نص المادة 

المدافع عمدا أو إىماال حدود ىذا الحق أو اعتقد خطأ انو في حالة دفاع شرعي فأنو يكون 
نما يجوز لممحكمة في ىذه الحالة أن تحكم بعقوبة الجنحة  مسئوال عن الجريمة التي ارتكبيا وا 

 (بدال من عقوبة الجناية، وان تحكم بعقوبة المخالفة بدال من عقوبة الجنحة

 32كما تضمن قانون العقوبات الكويتي تجاوز الدفاع الشرعي من خالل نص المادة  
لدفع االعتداء إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي بأن استعمل : ) تنص  التي

عمى القدر الذي كان يستعممو الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفو دون أن يكون  قوة تزيد
أذى أشد مما يستمزمو الدفاع جاز لمقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا  ثقاصدا إحدا

 (وأن يحكم عميو بعقوبة الجنحة 
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الدفاع الشرعي وأعتبرىا عذرا  أما قانون العقوبات المصري ، فقد عالج حالة تجاوز 
ال يعفى من العقاب الكمية من تعدي :) منو التي جاء فييا  251مخففا من خالل نص المادة 

ضرر  ثبنية سميمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعمالو إياه دون أن يكون قاصدا إحدا
اية أن يعده معذورا إذا أشد مما يستمزمو ىذا الدفاع، ومع ذلك يجوز لمقاضي إذا كان الفعل جن

 .1( رأي لذلك محال وأن يحكم عميو بالحبس بدال من العقوبة المقررة في القانون
من قانون  278المشرع الجزائري فقد عالج حالة تجاوز الدفاع الشرعي من خالل المادة  

كبيا يد مرتكب جرائم القتل والضرب من األعذار إذ ارتفيست: ) العقوبات الجزائري التي تنص 
الدفع تسمق أو تقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو األماكن المسكونة أو 

ذ حدت ذلك أثناء الميل ، تطيق أحكام الفقرة األولى من  ممحقاتيا إذا حدت ذلك أثناء النيار، وا 
ففي ىذه الحاالت جميعا، وممی بيت العذر القانوني المخفف مقترنا بيا  ع .من ق 40المادة 

 .2ج  ع من ق 283يجب عمى القاضي تخفيف العقاب عمى النحو المحدد في المادة 
 : في الفقه اإلسالمي: ثانيا

يعتبر متجاوزا لحد الدفاع المشروع أو ) .3ذىب فقياء اإلسالم إلى أن المصول عميو 
بمعيار القوة الالزمة لدفع االعتداء إذا استعمل قدرا من القوة اكبر من القدر الالزم لرد  مخد

اعتداء الصائل ، كأن يكون مما ينبغي أن يدفع بالعصي ، فيدفع بالسالح ، أي لم يراعي 
 .الترتيب الموضوعي لحد الضبط الذي يتمثل في الدفع بأيسر السيل أي األخف فاألخف

دة يأتييا المدافع تعتبر تجاوزا غير مشروع يسأل عنو مع مراعاة ظروف وعميو فكل زيا 
: قال الفقيو ابن قدامة في مغميو . المصول عميو ومالبسات االعتداء من حيت الزمان والمكان 

قی شره وان ضربو فقطع يمينو فولی تران ضربو ضربة عطمتو لم يكن لو أن يتى عميو ألنو ) 
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فقطع الرجل مضمون عميو بالقصاص أو الدية، ألنو في حالة ال مديرا فضربو فقطع رجمو، 
فمن أراد أخذ مال إنسان ظمما من ) وقال الفقيو ابن حزم الظاىري في محاله ( يجوز لو ضربو

لص أو غيره ، فأن تيسر لو طرده منو ومنعو فال يحل لو قتمو ، فأن قتمو حينئذ فعميو القود ، 
 (لمص ، فميقتمو وال شيء عميو ألنو مدافع عن النفس وان توقع أقل توقع أن يعاجمو ا

من خالل ىذه النصوص الفقيية ، وغيرىا من النصوص التي تكممت في ىذا المجال ،  
يمكن القول أن الفقو اإلسالمي قد عالج تجاوز حدود الدفاع الشرعي ، حيت أعتبر المعتدى 

القوة أكبر من القدر الالزم لرد اعتداء عميو متجاوزا لحد الدفاع المشروع إذا استعمل قدرا من 
الصائل ويكون مسئوال من الناحيتين الجنائية والمدنية ، إذا كان في وسعو رد اعتداء الصائل 

 .1 بقدر من القوة أقل من القدر الذي استعممو فعال

 :االضطرابات العقمية والنفسية: الفرع الثالث 

اتجيت بعض القوانين العقابية عمى اعتبار أن الشخص المضطرب عقميا أو نفسيا أو ما  
يعرف بالقصور أو النقص العقمي المؤدي إلى انقاص الوعي أو اإلرادة ، تكون مسؤوليتو 

الجنائية مخففة ، لذلك قررت العديد من القوانين اعتبار ىذا النقص العقمي عذرا مخففا عاما 
ذا االضطراب العقمي من وعي أو إرادة الجاني ، وقد أخذت غالبية  بشرط أن ينقص ه

التشريعات الجنائية األوروبية بالعذر المخفف لممجرم المصاب باضطراب عقمي أدى إلى 
الفقرة الثانية منو و القانون  122و 01إضعاف تمييزه عمى غرار القانون الفرنسي في المادة 

و المادة (  21القانون األلماني المادة ) رتو عمى التمييز أو إضعاف قد 71البمجيكي في مادتو 
 من قانون العقوبات االيطالي 89من قانون العقوبات األسباني أو المادة  21

من كان حين اقتراف الفعل )  :من قانون العقوبات المبناني فجاء فييا  233أما المادة  
مصابا بعاىة عقمية ورائية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو االختيار في أعمالو يستفيد قانونا 

 من إبدال
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 .1( 251عقوبتو أو تخفيضيا وفقا ألحكام المادة 

 :األعذار القانونية الخاصة : المطمب الثاني 

معينة أو عدد محدد من الجرائم نص ىي أعذار قانونية يقتصر نطاقيا عمى جريمة  
عمييا القانون صراحة ، ويستفيد منيا الجاني اذا توافرت شروطيا فيو ، وترد النصوص المقررة 

واستقر التشريع الجنائي عمى اعتبار  ليذه األعذار في القسم الخاص من قانون العقوبات
سباب التي ليا دور كبير في أو الدافع الشريف يعتبران من أىم األ ثعنصر االستفزاز والباع

 .دفع المجرم إلى ارتكاب جريمتو تحت وطأتيا 

 األعذار القانونية الخاصة: الفرع األول 

بعض األعذار القانونية المخففة الخاصة، عمى سبيل  تضمن قانون العقوبات الجزائري ، 
الحصر، وأىميا عمى اإلطالق عذر االستفزاز، وقيل التطرق إلى حاالت االستفزاز في قانون 

العقوبات، ينبغي 

 التعريف بهذا العذر:  أوال  

ارتكاب الجريمة في حالة توتر ينشأ : ) يعرف االستفزاز كعذر مخفف عموما عمى أنو  
ية حادثة أو سماع كالم يؤدي إلى دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة، فالجاني في ىذه عن رؤ

وأعتبر االستفزاز 2(الحالة ليس لو الوقت الكافي لمتفكير والتدبير في عواقب الفعل الذي يقوم بو 
من العوامل المؤثرة عمى حرية اإلدراك ، فيو ال يؤثر عمى اإلدراك تأثيرا يعتد بو في المجال 

نما يؤثر عمى حرية اإلرادة باعتبارىا عامال من العوامل ا لعقمي وال النفسي ، وال من أمراضو وا 
نما ىي التي تسيطر عمى عقمو وتقيد حرية  التي ال يممك الجاني حياليا السيطرة عمى نفسو، وا 
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ولذلك فأن  1اختياره، فيو يشكل ضغطا عمى اإلرادة تحرم الشخص من فرصة التروي والتفكير
:  ر االستفزاز إنما يقوم عمى معيارينعذ

 معيار اعتبار االستفزاز عذر مخفف (: أ

يشكل عامل االستفزاز أكثر األسباب التي تناوليا المشرع واعتبره عذرا لمتخفيف وىو  
بذلك أعطى ليذا العذر مكانو خاصة ضمن منظومتو القانونية ، فوجب البحث عن األساس 

الذي يقوم عميو االستفزاز كعذر مخفف من العقاب ، يمعنی ماىو معيار اعتبار االستفزاز عذرا 
 ية الجاني؟مخففا  من مسؤول

:  وفي ىذا اإلطار ظيرت نظريتان تحكمان عامل االستفزاز

النظرية الموضوعية التي تقوم عمى أساس تكافؤ األخطاء بين المثير لالستفزاز والمتار : األولى
بو ، فالشخص المستفز ىو المذنب األول ، ومن العدل واإلنصاف أن يطرح خطأ فاعل 

فاعتبار .  بقاعدة المقاصة ، صبح مسؤولية الجاني أخفالجريمة من خطأ المعتدى عميو عمال
االستفزاز عذرا مخففا من مسؤولية الجاني يقوم عمى أساس ثورة الغضب التي تمم بالجاني 

لحظة استفزازه تدفعو إلى ارتكاب الجريمة، وعمى أساس مبدأ منطقي ىو تحميل المجني عميو 
لجاني ألنو المذنب األول غير أن حاالت جزء من المسؤولية عن الجريمة التي ارتكبيا ا

االستفزاز عديدة ومختمفة وال يمكن حصرىا ، ويختمف االستفزاز حسب الدافع وحسب الشخص 
في حد ذاتو ، فقد يستفز تصرف معين شخصا في حين أن نفس التصرف قد ال يتير أي 

إعطائيا نفس عاطفة لدى شخص آخر، مما يعني أنو ال يمكن حصر جميع حاالت االستفزاز و
.  درجة اإلدارة التي تحدثيا في نفسية المنار بيا 

ير في نفس الشخص الذي يتعرض لو ثالنظرية الشخصية التي تعتبر أن االستفزاز ي :الثانية 
ثورة من الغضب الشديد والجامح تنتابو بصورة فجائية وفورية فيفقد السيطرة عمى أعصابو 
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تفكيره فتندفع إرادتو بصورة ىوجاء فيقمل ذلك من أىمية  ويختل ميزان اإلدراك لديو وتخف قوة
 .1تحممو لممسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبيا 

 :معيار قياس مدى خطورة االستفزاز(: ب 

عمل التشريع الجنائي عمى تحديد وتفصيل حاالت االستفزاز، محددا الحاالت التي رأى  
أنيا تشكل أكثر من غيرىا أعذارا تستوجب التخفيف من العقاب عمى سبيل الحصر ، ونص 

بنصوص قانونية واجبة التطبيق من طرف القاضي الجنائي راسما لو الحدود التي تمزمو  عمييا 
بالعقوبة إلى ما دون الحد األدنى المقرر لمجريمة ، فميس لمقاضي الجنائي  بأن ينزل من خالليا

أي سمطة في تطبيق ىذه األعذار إال في المجال والنطاق الذي حدده المشرع ، وذلك لقطع 
الطريق عن فرضية استغالل ىذا العذر عمى طالقتو ، فقد يصبح مدعاة لتبرير الجرائم ليكون 

ار المجتمع ألمنو وذلك من خالل ارتكازه في قياس مدى خطورة بذلك عامال ميددا الستقر
 : المعيار الشخصي: أوال . : االستفزاز ومدى تأثيره عمى الجاني عمى معيارين أساسيين وىما

المعرفة وجود االستفزاز من عدمو ، يجب أن يكون تقدير االستفزاز ذاتيا شخصيا ، بمعمی انو 
عرفة إن كان ىناك استفزاز أو ال ، وذلك من خالل  يجب النظر إلى الشخص المستفز لم

االستناد إلى تكوينو وسنو ومركزه االجتماعي وظروفو الخاصة كما أنو باإلضافة إلى ذلك ال 
نما يجب أن ينظر إلى تأثير ىذا االعتداء عمى  يجب التركيز عمى نتيجة االعتداء فقط وا 

يعتمد ىذا المعيار عمى أثر خطورة حيث  2المعتدي عميو وما كان لو من صدى في نفسو 
يصيح المعدي عميو في حالة ال يستطيع السيطرة عمى  ثاالعتداء في نفسية من وقع عميو بحي

 .نفسو ويندفع الرد االعتداء بارتكاب الجريمة

 
 

                                                           

 212.جمال ابراىيم الحيدري ، مرجع سابق، ص - 1
 51، مرجع سابق ، ص  بييار سعيد عزيز دزه - 2



 الفصل األول       أثز األعذار القانونية المخففة على المسؤولية الجنائية
 

27 
 

 :المعيار الموضوعي : ثانيا 
ىذا المعيار عمى نوع االعتداء ودرجة خطورتو عمى الشخص العادي من ناحية  يعتمد 

الحالة المادية والصحية والنفسية والمقصود بالشخص العادي أن يكون طبيعيا في جسمو و 
 .عقمو ويفقد السيطرة عند ما يتعرض إلى موقف منير ومستفز ومباشر

أكتشف بنفسو زوجتو في حالة زنی ، ومثال يفقد الشخص العادي السيطرة عمى نفسو إذا  
غير انو ال يكون كذلك إذا سمع بذلك ، بمعنى آخر أن الشخص العادي يستطيع االحتفاظ 

 .بالسيطرة عمى نفسو ويظير درجة من كبح الجماح في الظروف الواقعية
لذلك فأن قوام ىذا المعيار ىو الشخص العادي الذي أحيط بظروف جعمتو يتصرف  

ذي تصرف بو ، ومن ىنا يجب افتراض الشخص العادي محاطا بنفس الظروف عمى النحو ال
التي أحاطت بالجاني وأثرت فيو، ومتى كان ذلك ، فأنو يعتبر عذرا يجب األخذ بو ، أما اذا 

 كان العكس فأنو يستبعد وال يأخذ بو
لييما وساد الفقو ، االختالف حول االعتماد عمى احد المعيارين أو عمى االعتماد عمى ك 

والرأي الراجح ىو االعتماد عمى كال المعيارين بصورة مجتمعو بمعنى األخذ بمعيار الشخص 
الشخص العادي محاطا بالظروف الخاصة التي أدت )العادي مضاف إليو المعيار الشخصي ، 

 .1 (إلى استفزاز الجاني 
 :أعذار االستفزاز في التشريع الجزائري: أوال 

أعذار االستفزاز تطبيقا ليا في التشريع الجزائري من خالل ما نص عميو قانون  تجد
، وىي أعذار أدرجيا المشرع 294  -280  -279  -278 -277: العقوبات في مواده

:  مقترنة بجريمة أو جرائم محددة كمما رأى ضرورة لذلك وىي
: ع ج من ق 277تضمنت المادة : أعذار متعمقة بجرائم القتل والضرب والجرح -أ

عذر وقوع ضرب شديد من أحد األشخاص عمى شخص آخر، فيدفعو إلى ارتكاب جريمة   -
  .القتل أو الضرب أو الجرح عمى المعتدى عميو
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 :من شروط األخذ بيذا العذر 
  .1أن يكون االعتداء بالضرب ومن ثمة فأن السب والتيديد واالىانة ال يصمحون عذرا   -
يكون الضرب شديد، وىنا ترى محكمة النقض الفرنسية ليست العبرة بما ترتب عن  أن -

نما بما أنتجو من أثر في نفسية المعتدى عميو  الضرب من نتائج مادية وا 
أن . . أن يقع الضرب عمى األشخاص ومن ثمة فأن تخريب ممك الغير ال يصمح عذرا  -

ه ومن ثمة ال يجوز التذرع باالستفزاز إذا يكون القتل أو الضرب من فعل المعتدى عميو نفس
وقع الضرب عمى الغير، أما إذا وقعت جريمة القتل أو الضرب أو الجرح في الميل ، فتطبق 

ألنيا حالة من حاالت الضرورة الحالة .)من قانون العقوبات  40عمييا الفقرة األولى من المادة 
 لمدفاع المشروع

 :مالحظة
وبالتالي ال يجوز التعذر باالستفزاز في  282األصول وفقا لممادة ال عذر في جناية قتل  

عذر التسمق أو تقب أسوار أو حيطان أو  : -من قع ج 278تضمنت المادة  ىذه الجناية
تحطيم مداخل المنازل أو األماكن المسكونة أو ممحقاتيا أثناء النيار ممي دفعت الفاعل 

  .2الرتكاب جريمة القتل أو الضرب أو الجرح 
:  ومن شروط األخذ بيذا العذر 

أن تكون الجناية أو الجنحة المرتكبة من فعل صاحب األماكن المعتدي عمييا ، فال تقبل  -
عذر الجرائم التي يرتكبيا الغير كالجار والقريب والصديق حتى وان فاجئوا بأنفسيم الجاني وىو 

. يتسمق أو يحطم األسوار أو الحيطان 
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لقتل وأعمال العنف األخرى في المحظة ذاتيا التي يتم فييا مفاجئة المعتدي أن ترتكب جرام ا  -
وىو يتسمق أو يحطم األسوار أو الحيطان، ومن ثمة يسقط العذر إذا مضى وقت من الزمن بين 

 .1مفاجئة المعتدي ورد فعل المعتدى عميو 
ممحقاتيا  أن تكون األماكن المستيدفة باالعتداء معدة لمسكن أو مسكونة أو من  -
أن يكون االعتداء أثناء النيار، فإذا حدت ذلك أثناء الميل يكون من ارتكب جرائم القتل  -

ع ج   من ق 40وأعمال العنف األخرى في حالة دفاع شرعي المنصوص عمييا في المادة 
: عذر التمبس بالزنا( ب
من قع ج عذر صفة الزوجية في جريمة القتل أو الضرب أو  279تضمنت المادة  

الجرح ، بالنسبة لمزوج الذي يفاجئ زوجيا األخر وشريكو متمبسين بجريمة الزنا فيرتكب جريمة 
:  ومن شروط األخذ بيذا العذر . القتل أو الضرب أو الجرح

اتو ، فال تقبل عذرا الجرائم التي يرتكبيا  أن تكون الجرام المرتكبة من فعل الزوج المضرور ذ -
والد الزوج المضرور أو أخوه أو أحد أقاربو حتى وان فاجئوا بأنفسيم الزوج األخر متمبسا بالزنا  
أن يكون الزوج قد فاجأ بنفسو الزوج األخر وىو متميس بالزنا ، فال يقبل عذرا ما             .

نا بواسطة الغير حتى وان فاجأ ىذا األخير الزوج يصدر عنيا من أعمال عنف إذ عمم بالز
األخر وىو متمبس 

أن ترتكب جرائم القتل وأعمال العنف األخرى في المحظة ذاتيا التي يتم فييا مفاجأة الزوج   -
األخر وىو متمبس بالزنا ، ومن لم يسقط العذر إذا ما مضى وقت من الزمن بين مفاجأة الزوج 

الزوج المضرور  في حالة زنا وبين رد فعل
: عذر متعمق بجريمة الخصاء( ج 

: من قع ج 280تضمنت المادة 
ومن  عذر ارتکاب جناية الخصاء ، ممي دفعت الفاعمى إلى ارتكابيا فور وقوع ىتك عرض  -

 شروط األخذ بيذا العذر
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أن تكون جناية الخصاء من فعل المعتدي عميو بنفسو ، فال يقبل عذرا ما يرتكبو الغير   -

أن ترتكب جناية الخصاء لحظة وقوع االعتداء، فال يقوم العذر إذا مضى وقت من الزمن   -
 بين االعتداء وارتكاب جناية الخصاء

أن يكون الدافع إلى ارتكاب جناية الخصاء وقوع إخالل بالحياء بالعنف، ومن ثمة ال يقوم  -
. العذر إذا انعدم العنف

 :ع ج من ق 281تضمنت المادة : اء عمى قاصرعذر متعمق بجريمة اإلخالل بالحي( د 

عذر ارتكاب جريمة الضرب والجرح إذا كان الفاعل قد دفعو إلييا، مفاجأة بالغ في حالة تمبس 
 .1سنة 16باإلخالل بالحياء عمى قاصر لم يتجاوز عمره 

 : أعذار خاصة أخرى في قانون العقوبات الجزائري : ثانيا 

لجنح ضد امن الدولة ، وكذا من مكن من إلقاء القبض عمى عذر المبمغ عن الجنايات وا -
 .الجناة بشرط أن يكون ذلك قبل البدء في المتابعات 

عذر التوبة لمرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج طواعية عن  -
ائية الضحية إذا وقع اإلفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وقبل بدأ المتابعة الجز

 األعذار المخففة الخاصة في القانون المقارنة: الفرع الثاني 

 :في القانون: أوال 

تناولت أغمبية النظم القانونية األعذار المخففة الخاصة، واقتصرت في غالبيتيا عمى  
الشريف ففيما يتعمق بعذر االستفزاز  أعذار محددة كما ىو الشأن في عذر االستفزاز، والباعت

، فنجد أعمب التشريعات قد أدرجتو ضمن األعذار القانونية المخففة غير أنيا اختمفت حول عمة 
: التخفيف بالنسبة ليذا العذر ففي قانون العقوبات المصري يقول الدكتور محمود نجيب حسني 

ه لزوجتو حال تمبسيا بالزنا في أن المشرع المصري قصر نطاق عذر الزوج في حال مفاجئت) 
                                                           

 321:يوسقيعة ، مرجع سابق ، ص أحسن  - 1



 الفصل األول       أثز األعذار القانونية المخففة على المسؤولية الجنائية
 

31 
 

القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت ولكنو يتسع قياسا من باب أولى لمجرح أو الضرب 
المفضي إلى عاىة مستديمة وىذا العذر صورة خاصة من صور االستفزاز، أي أن المشرع 

قصر عذر  ومعنى ذلك أن المشرع المصري قد  .1( اعتبر االستفزاز في ىذه الحالة عذرا 
االستفزاز إال في حالة واحدة ىي حالة مفاجئة الزوجة وىي متمبسة بجريمة الزنا و عكس ذلك ، 

فأن بعض القوانين العقابية لم تقصر عذر االستفزاز في حالة الزنا فحسب بل جعمت من 
 استتارة المجني عميو لمجاني عذرا مخففا عاما عمى جرائم القتل

بات فرنسي التي تعتبر وقوع القتل من الجاني نتيجة لمضرب أو عقو 321ومثال ذلك المادة 
 .اإليذاء الشديد من المجني عميو عذرا مخففا عاما

كما يعتبر القانون االنجميزي إثارة المجني عميو الجاني بالقول أو بالفعل سببا يغير من  
ر عمد، وذلك درجة اإلثم ، إذ يتحول بناء عمى ذلك وصف الجريمة من قتل عمد إلى قتل غي

 .2ما جاء في المادة الثالثة من قانون القتل اإلنجميزي 

ال : منو  228وىو ما ذىب في اتجاىو قانون العقوبات السوداني، حيث نصت المادة  
يعد القتل عمدا ، إذا سبب الجاني  وقد فقد السيطرة عمى نفسو الستفزاز شديد مفاجئ 

 (أو موت شخص أخر خطأ أو مصادفة موت الشخص الذي استفزه ،  -

أما القانون اإليطالي فقد اعتبر األحوال التي تثير االنفعال أو تييج العواطف ال تعدم  
 المسؤولية وال تنقصيا ، ولكن ىذه األحوال تعتبر من الظروف المخففة لمعقوبة

لي ومن خالل ما نص عميو القانونين السابقين ، يمحظ أن كال من المشرع االيطا 
 والسوداني قد جاء بنصوص عامة وشاممة خالية من التقييد بوقائع معينة يمزم نشو االستفزاز
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عنيا ، بل اعتبرت أن إقدام الجاني عمى ارتكاب فعمو اإلجرامي في غير ترو وال تدبر  
لمعواقب تحت تأثير حالة الييجان والغضب واإلثارة التي كان عمييا وقت ارتكاب الفعل بغض 

 .1ن السبب المنشئ لتمك الحالة أو الواقعة المكونة ليا النظر ع

العامل : ) أما فيما يتعمق بعذر الباعت الشريف أو الدافع، والذي يعرف فقييا عمى أنو 
النفسي الذي يحمل الشخص عمى توجيو إرادتو اإلجرامية إلى تحقيق نتيجة، فيو يمثل القوة 

 (الدافعة ليا حتى تتحقق النتيجة 

تمك البواعث التبيمة السامية التي :) أما قضاء ، فقد عرفو القضاء االيطالي عمى انو  
تكون تطبيقا لألفكار والمفاىيم السائدة في ضمير المجتمع، واتجو بناءا عمى ذلك إلى تخفيف 

 (العقوبة إذا ارتكبت الجريمة حفاظا عمى الشرف

 67الدافع من خالل نص المادة وقد عرفو المشرع األردني والذي أطمق عميو مصطمح  
الدافع ىو العمة التي تحمل الفاعل عمى الفعل أو الغاية " الفقرة األولى من قانون العقوبات ، 

ونجد تطبيقا ليذا العذر، من خالل محكمة تمييز إقميم كردستان التي " القصوى التي يتوخاىا 
ىو غسل العار الذي ( ي عمييا أن الباعت الذي دفع المدان إلى قتل شقيقتيا المجن" قررت 

. لحق بو وبعائمتو من جراء قيام المجني عمييا المذكورة االلتحاق بشخص أجنبي واليروب معو 

وقد حددت النظم القانونية المختمفة ، وقائع أخرى غير االستفزاز ، جاعمة منيا أعذارا   
ف الذي لم يحدث أذي مخففة خاصة، عمى غرار قانون العقوبات العراقي الذي اعتبر الخاط

إذا لم يحدث : ) الفقرة األولى منو  426بمخطوفو عذرا مخففا وىذا ما تنص عميو المادة 
الخاطف أذى بالمخطوف وتركو قبل انقضاء تمانية وأربعين ساعة من وقت الخطف في مكان 

 (أمين يسيل عميو الرجوع منو إلى أىمو تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد عمى سنة

من قانون القتل اإلنجميزي عمى يسقط عنصر العمد إذا أثبتت ىيئة  03تنص المادة   -01
 .بالقتل كان في حالة استفزاز ، لو وجد فييا الرجل العادي لفعل ما فعل المحمفين أن المتيم
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حيث تنص  ونجد عذر جناية الترويج لمعممة المزيفة في قانون العقوبات المصري ، 
كل من قبل بحسن نية عممة مقمدة أو مزيفة أو مزورة تم تعامل بيا بعد : ) منو  203المادة 

 .1( عممو بعيبيا يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ثالثة أشير أو بغرامة ال تتجاوز مائتي جنيو

 : االستفزاز في الفقه اإلسالمي: ثانيا  

لم يتطرق فقياء اإلسالم إلى االستفزاز كعذر مخفف لمعقاب ، ولم يعرفوه كما فعل فقياء  
القانون ، ولكنيم تكمموا كتيرا عن رؤية الرجل زوجتو وىي تزني وأثر المفاجأة بيذا الوضع عمى 

. ما قد يرتكبو من جرائم في ىذه الحالة

الرأي األول أنكر قيام الزوج : يناختمف فقياء اإلسالم حول ىذه الحالة، وذىبوا إلى رأ 
بقتل زوجتو إذا رأىا تزني ىي ومن يزني معيا أو احدىما ،وأن أقدم عمى ذلك فوجب القصاص 

:  منو ، وحجتيم أن قتل الزناة المتمبسين بالزنا 

إما أن يكون إقامة لمحد عمييم ، وىذا حق تايت لإلمام أو من واله اإلمام، ألن اإلمام وحده  -
ى استيفاء الحدود ، وىذا ما ال يتوفر لمزوج  من يتول

ما أن يكون تغييرا لممنكر، ألن استخدام القوة والسالح مناجل تغيير المنكر من اختصاص  - وا 
الوالة دون الناس ، ويرجع ذلك إلى أن المفاسد التي قد تقع نتيجة تخويل آال حاد ىذه السمطة 

صمح ألن يكون سندا لمنع القصاص عن الزوج تربوا عن المنكر المقصود دفعو وكالىما ال ي
يرى أصحاب ىذا الرأي أن الزوج إذا رأى زوجتو وىي تزني جاز لو أن يقتميا : الرأي الثاني 

ىي ومن يزني بيا ، فأن فعل ذلك فال قصاص عميو وال دية ، ولكن بشرط أن يكبت الزوج 
، وىو ما ذىب إليو عمماء الشافعية وقوع القتل أثناء التمبس بالزنا سواء بالبيئة أو باإلقرار

والمالكية والحنفية واإلمام أحمد ، أن الزنا يتبت بحضور أربعة شيود عدول عمى أنيم رأوا 
الواقعة 
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ويستند أصحاب ىذا الرأي إلى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو، أنو عندما جاءه 
ن فخذي زوجتو ، فأصابو وأصاب رجل يحمل سيفو ممطخ بالدم، معترفا أنو ضرب رجل كان بي

 .1" إن عادوا فعد: "زوجتو، فقال عمر رضي اهلل عنو ليذا الشخص بعد أن أعاد لو سيفو 

أثر األعذار القانونية المخففة عمى العقوبة : المبحث الثالث

سنتطرق في ىذا المبحث إلى أثر األعذار القانونية المخففة عمى العقوبة في قانون :   
العقوبات الجزائري في مطمب أول ، وأثرىا عمى العقوبة في القانون المقارن في مطمب تاني 

: أثر األعذار في قانون العقوبات الجزائري: المطمب األول  

من  283أثر األعذار القانونية المخففة ، من خالل نص المادة  بين المشرع الجزائري ،  
: إذا ثبت قيام العذر فتخفض العقوبة عمى النحو التالي: "قانون العقوبات التي تنص 

الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا تعمق األمر بجناية عقوبتيا اإلعدام أو السجن   -1 
 تعمق األمر بأي جناية أخرىالحبس من ستة أشير إلى سنتين إذا _2المؤبد 

الحبس من شير إلى تالتة أشير إذا تعمق األمر بجنحة في الحاالت المنصوص عمييا في 
من ىذه المادة يجوز أن يحكم أيظا عمى الجاني بالمنع من اإلقامة من خمس  2و1الفقرتين 

كون عمى وتطبيقا لذلك فأن أثر األعذار ي" سنوات عمى األقل إلى عشر سنوات عمى األكتر
النحو التالي  

 .2 :بالنسبة ألثر حاالت عذر االستفزاز

الجنايات المعاقب عمييا باإلعدام أو السجن المؤبد، ويتعمق أساسا بجنايات القتل العمد مع   -
. سنوات 05سبق اإلصرار أو الترصد و القتل العمد ، تكون العقوبة من سنة إلى 
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وتخفض العقوبة بالحبس من ستة أشير إلى سنتين بالنسبة لمجنايات المعاقب عمييا   -
ويتعمق األمر أساسا بالضرب والجرح العمد المتسبب ( سنة  20إلى  05) بالسجن المؤقت من 

في عاىة مستديمة ، كفقد أو بتر إحدى األعضاء أو الحرمان من استعمالو أو فقد البصر أو 
 264نين وىي الجناية المنصوص والمعاقب عمييا في الفقرة الثالثة من المادة إبصار إحدى العي

ىا المنصوص ثمن قانون العقوبات، والضرب والجرح العمد المفضي إلى الوفاة دون قصد إحدا
. 264والمعاقب عمييا في الفقرة األخيرة من المادة 

ح، ويتعمق األمر أساسا بأعمال ة أشير بالنسبة لمجنثالثوتكون العقوبة من شير واحد إلى   -
العنف والضرب والجرح العمد التي ينتج عنيا مرض أو عجز كمي عن العمل لمدة تزيد عن 

، وكذلك  264يوما وىي الجنحة المنصوص والمعاقب عمييا في الفقرة األولى من المادة  15
لمدة تتجاوز الضرب والجرح وأعمال العنف األخرى العمدية ولو لم تؤدي إلى عجز أو مرض 

يوما إذا ارتكبت مع سبق اإلصرار أو مع حمل األسمحة ، وىي الجنحة المنصوص  15
 من قانون العقوبات 266المعاقب عمييا في المادة 

وعالوة عمى عقوبة الحبس، يجوز لمقاضي في الجرائم المعاقب عمييا قانونا باإلعدام أو  
ن يحكم عمى الجاني بالمنع من اإلقامة لمدة السجن المؤبد أو السجن المؤقت، أي الجنايات، أ

. سنوات 10إلى  05

سبق وأن لنا أن قانون العقوبات المصري جعل عذر االستفزاز عذرا  :أثر عذر االستفزاز -
قانونيا مخففا في حالة واحدة فقط ، وىي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجتو مميسة لجريمة الزنا 

، ويترتب عمى ىذا العذر تخفيف العشرية من عقوبة  فيقتميا في الحال ىي ومن يزني بيا
س ، بدال من عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالجناية إلى عقوبة الجنحة وىي الح

 .1السجن من تالت سنوات إلى سبع سنوات 
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عذر صغر السن، والذي يخص القاصر الذي تجاوز سن :  بالنسبة ألثر عذر صغر السن
فأن األثر   1الفقرة الثالثة  49الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشرة مثمما جاء في المادة 
من قانون العقوبات  51و 50الذي يحدثو ىذا العذر يكون وفق الحدود التي رسمتيا المادتين 

كالتالي  

 لنسبة لمجنايات المعاقب عمييا باإلعدام أو السجن المؤبدسنة با 20إلى  10الحبس من  -

الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا لمبالغ بالنسبة لمجنايات المعاقب عمييا  -
 .بالسجن المؤقت

الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا لمبالغ بالنسبة لمجنح المعاقب عمييا بالحبس  -
الحكم بالحبس عمى القصر المتيمين بجنحتي التسول والتشرد المعاقب عمييما  غير أنو ال يجوز

نما تطبق عمييما تدابير الحماية والتيذيب  196و 195بالمادتين   .2( مكرر 196المادة)وا 

وتناول قانون  3من ق ع ج  51التوبيخ أو الغرامة بالنسبة لممخالفات طبقا لنص المادة  -
رين أثرىما العقوبات الجزائري عذرين آخرين وىما عذر المبمغ و عذر التوبة ، ويترك ىذين العذ

:  في العقوبة كما يمي

 

 

                                                           

ومع  التوقع عمى القاصر التي لم يكمل الثالثة عشرة إال تدابير الحماية أو التربية:" ع الجزائري  .من ق 49تنص المادة  - 1
إما لتدابير الحماية أو  18إلى  13ذلك فأنو في مواد المخالفات اليكون محد إال لمتوبيخ ويخضع القاصر الذي يبمغ سنو 

 "التربية أو العقوبات مخففة
 المذكورة 196و 195فيما يخص المخالفات المنصوص عمييا في المادتين :" مكرر من ق ع ج  196تنص المادة  - 2

 "الذين لم يبمغوا الثامنة عشرة إال تدابير الحماية أو التيذيب ثاألحدا يتخذ ضد أعاله ال
ما 18الى  13في مواد المخالفات يقضي عمى القاصر الذي يبمغ سنو من : "من ق ع ج  51تنص المادة  - 3  إما بالتوبيخ وا 

 "يعقوبة الغرامة
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 : بالنسبة ألثر عذر المبمغ 

يستفيد المبمغ عن الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا  
حصل اإلبالغ بعد انتياء تنفيذ الجريمة أو الشروع فييا ولكن قبل البدء في المتابعات ، وكذا 

 .من مكن من القبض عمى الجناة بعد بدء المتابعات

، كما ىو الحال بالنسبة لمقانون كما نصت بعض القوانين الخاصة عمى مثل ىذا العذر 
المتعمق بالجرائم ذات الصمة باألسمحة الكيماوية والقانون المؤرخ  19/07/2003: المؤرخ في

 2005 /23/08المتعمق بالمخدرات والمؤثرات العقمية واألمر المؤرخ في 2004 /25/12:في
بالوقاية من الفساد المتعمق  20/02/2006المتعمق بمكافحة التيريب والقانون المؤرخ في 

 2003/ 19/07من القانون المؤرخ في  26ة من المادة ثاللثفطبقا لمفقرة الثانية وا. ومكافحتو 
المتعمق بالجرائم ذات الصمة باألسمحة الكيماوية ، فأن المبمغ يستفيد من تخفيض العقوبة درجة 
واحدة إذا حصل التبميغ قبل تحريك الدعوى العمومية ، كما يستفيد من نفس التخفيض الفاعل 

 .إذا مكن من القبض عمى الفاعمين األخرين أو الشركاء حتى بعد بدء المتابعات

من  31لجرائم المخدرات و المؤثرات العقمية، فأن العقوبة طبقا لنص المادة أما بالنسبة  
شريك إلى نصف العقوبة المقررة تخفض بالنسبة لمفاعل وال 25/12/2004:القانون المؤرخ في 

جنح ، وتخفض إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة بالنسبة لمعقوبات ال
أن يمكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل المقررة لمجنايات ، وذلك بشرط 

األصمي أو الشركاء في نفس الجريمة أو الجرائم األخرى من نفس الطبيعة أو مساوية ليا في 
 .1الخطورة 

 المعدل والمتمم باألمر رقم 2005/ 28/08 :من األمر المؤرخ في 28أما المادة  
فأن العقوبة تخفض إلى النصف بالنسبة لمفاعل األصمي  2006 /15/07:المؤرخ في 06/09
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أو الشريك ، إذا ساعد السمطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض عمى شخص أو أكثر 
ذا كانت العقوبة المقررة السجن  1من نفس األمر 26من األشخاص المبينين في المادة  ، وا 

من قانون الوقاية من  49المؤبد تخفض إلى عشر سنوات سجنا أما الفقرة الثانية من المادة 
فأن العقوبة تخفض إلى النصف،  2006 /20/02:المؤرخ في  06/01: الفساد ومكافحتو رقم 

المذكور، وذلك في حال  بالنسبة لكل من ارتكب أو شارك في الجرائم التي تناوليا القانون
مساعدتو في القبض عمى شخص أو أكتر من األشخاص الضالعين في ارتكابيا بعد مباشرة 

.  إجراءات المتابعة 

يقصد بعذر التوبة أن يبدي الجاني سموكا ، الحقا عمى ارتكاب جريمتو يستشف منو  
نجد تطبيقا لذلك في التشريع ا لمعقاب وفمخف ر عذرا بالندم والتوبة عن فعمتو ، فيذا السموك يعت

الجزائري ، حيت يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز 
من  2 01الفقرة  294التعسفي الذي يفرج طواعية عن الضحية طبقا لما نصت عميو المادة 

 .قانون عقوبات الجزائري 

: ويختمف مقدار التخفيض بحسب موعد اإلفراج 

                                                           

 2006/ 15/07المؤرخ في   06/09المعدل والمتمم باألمر رقم   28/08/2005: من األمر المؤرخ في 26المادة  - 1
تطبق عمى أفعال التيريب المنصوص عمييا في ىذا األمر األحكام المنصوص عمييا في قانون العقوبات بالنسبة لممساىمين 

 الغش في الجريمة وفي قانون الجمارك بالنسبة لممستفيدين من
من ىذا القانون إذا وضع  52يستفيد الجاني من األعذار المخففة حسب مفيوم المادة :" من ق ع ج  294تنص المادة  - 2

ذا انتيى الحبس أو الحجز بعد أقل من  أيام كاممة من يوم االختطاف أو القبض  10فورا حد لمحبس أو الحجز أو الخطف، وا 
إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص  العقوبةخفض أو الحب أو الحجز وقبل اتخاذ أية إجراءات ، ت

ذا  292و  291والى الحبس من ستة أشير إلى سنتين في الحالتين المنصوص عمييما في المادتين  293عمييا في المادة  ، وا 
وات الى عشر سنوات في فخفض العقوبة الى الحبس من خمس سن( التشيع) انتيى الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عممية 

والى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عمييا في جميع  293الحالة المنصوص عمييا في المادة 
تخفض العفوية إلى السجن المؤقت من خمل الى عشر سنوات في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة . الحاالت األخرى 
من نفس  3و2السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحاالت الواردة في الفقرتين  مكرر ، والى 293األولى من المادة 

 "المادة 
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إذا وقع اإلفراج قبل عشرة أيام من تاريخ ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة الجزائية   -
تخفض عقوبة اإلعدام إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وتخفض عقوبة السجن 

. المؤقت إلى الحبس من ستة أشير إلى سنتين 
مة وبعد الشروع في المتابعة الجزائية إذا وقع اإلفراج بعد عشرة أيام من تاريخ ارتكاب الجري  -

فتخفض عقوبة اإلعدام إلى الحبس من خمسة إلى عشرة سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤبد 
. والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتين إلى خمسة سنوات

: أثر األعذار في القانون المقارن: المطمب الثاني 
 :في قانون العقوبات المصري    -1 

العقوبات المصري كل عذر تبت وجوده يؤثر تأثيرا قانونيا عمى العقوبة  يتضمن قانون
فيخففيا ، ويترتب عمى ذلك تخفيف العقوبة وجوبا ، وينصرف تأثير العذر إلى العقوبة األصمية 
في المقام األول ويمتد بالضرورة إلى العقوبة التبعية المرتبطة بالعقوبة األصمية التي استبعدت 

ليا عقوبة أصمية أخرى أخف ال ترتبط بيا ىذه العقوبة التبعية ، ولكن العذر بالعذر وحمت مح
ال يؤثر عمى العقوبة التكميمية إذ ىي مرتبطة بالجريمة التي ال تتغير أحكاميا بالعذر، وال يقرر 

الشارع األعذار المخففة إال في الجنايات إذال حاجة إلييا في الجنح والمخالفات حيت الحد 
 .1وبتيا مخفض بذاتو ، وفي وسع القاضي أن يقتصر عميو دون سند عذر مخفف األدنى لعق

فإذا ما ثبت لمقاضي عند نظره لمواقعة المطروحة أمامو توافر عذر من األعذار القانونية  
القانوني والذي يتحصل في النزول بالعقوبة إلى أقل من الحد  ثرهالمخففة، فأن عميو أن يرتب أ

  .2قانونااألدنى المقرر 
: ومن نماذج أثر األعذار المخففة عمى العقوبة في قانون العقوبات المصري ، نجد  
من قانون الطفل  112و  111يتجمى ذلك من خالل نص المادة : أثر عذر صغر السن  -أ 

: جاءت أحكامو كما يمي  ، وقد 1996لسنة  12رقم 
                                                           

 796:محمود نجيب حسني، مرجع سابق ، ص - 1
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المؤقتة ، إلى السجن من تالت سنوات تخفض عقوبة اإلعدام واألشغال الشاقة المؤبدة أو   -
إلى خمسة عشر سنة إذا كان الجاني قد بمغ سنو خمسة عشرة ولم يكمل الستة عشرة وتخفض 

تخفف عقوبة اإلعدام  -عقوبة السجن ، إلى عقوبة الحبس الذي ال تقل مدتو عن تالتة شيور 
ز سنة السادسة عشرة إلى السجن الذي ال تقل مدتو عن عشر سنوات ، إذا كان الجاني تجاو

ولم يبمغ الثامنة عشر، وتخفف عقوبة األشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي ال تقل مدتو عن 
سنوات إلى خمسة  ثالثسبع سنوات ، وتخفف عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة إلى السجن من 

 عشر سنة
ا قانونيا مخففا يكون أما إذا لم يبمغ الجاني الخامسة عشر، فأن ىذه المرحمة تعتبر عذر 

من أثرىا عدم جواز تطبيق أي عقوبة من العقوبات المنصوص عمييا في قانون العقوبات ، 
واالكتفاء بتوقيع التدابير التربوية واإلصالحية المحددة قانونا 

 أثر األعذار في قانون العقوبات العراقي  -2
أثر األعذار القانونية المخفقة ( 131-130)يوضح قانون العقوبات العراقي في المواد  

:  عمى العقوبات األصمية والتبعية و التكميمية كما يمي 
من ق ع ع  130في مادة الجنايات ، المادة : أثر األعذار المخففة عمى العقوبات األصمية  -

تيا اإلعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوب)   :تنص 
المؤقت أو الحبس الذي ال تقل مدتو عن سنة فأن كانت عقوبتيا السجن المؤبد أو المؤقت 

نزلت إلى عقوبة الحبس الذي ال تقل مدتو عن ستة أشير، كل ذلك ما لم ينص القانون عمى 
 .1( خالفو 

إذا توافر في جنحة عذر مخفف )ص نت .ع .ع .من ق 131في مادة الجنح ، المادة  
إذا كان لمعقوبة حد ادني فال تتقيد بو المحكمة في تقدير : يكون العقوبة عمى الوجو اآلتي 

ذا  ذا كانت العقوبة حبسا و غرامة معا حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط ، وا  العقوبة، وا 
 (ال منو مقيد بحد ادني حكمت المحكمة بغرامة بد حبساكانت العقوبة 
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 من خالل ىذا النص يتضح أن الحين وحده ىو العقوبة الواجبة التطبيق ويجوز لممحكمة  
إنزالو إلى حده األدنى، كما أن الغرامة ىي وحدىا الواجبة التطبيق وفي ىذه الحالة أيضا يجوز 

امة معا لممحكمة النزول بيا إلى حدىا األدنى ، أما إذا تعمق األمر بتقرير عقوبة الحبس والغر
في ىذه الحالة سمطة المحكمة تتسع ، إذ يجوز ليا أن تنطق بالحد األدنى لكل منيما معا ، أو 

 الحد األدنى ألحدىما مع اإلبقاء عمى األخر أو الحد األدنى ألييما دون النطق باألخر
أما فيما يتعمق بأثر األعذار المحققة عمى العقوبات التبعية والتكميمية ، فأن المشرع العراقي لم 
نما اقتصر بيان  يصرح بذلك بامتداد أثر األعذار المخفقة عمى العقوبات التبعية والتكميمية ، وا 

عماال بمبدأ الشرعية فأنو ليس ىناك من أت رلالعذار ىذه اآلثار عمى العقوبات األصمية ، وا 
 .المخففة عمى تمك العقوبات

 :أثر األعذار في قانون العقوبات األردني  -3
حيث تبين  .971أما قانون العقوبات األردني، فقد جاء تبيان لألعذار المخففة في المادة  

آن األعذار المخففة يمكن أن تطبق عمى الجنايات وعمى الجنح ، ويقتصر أثر  97المادة 
األعذار القانونية المخففة عمى العقوبات األصمية ويمتد إلى العقوبات التبعية و التكميمية ، ومن 

ف ثم فأنو في حال توفر عذر مخفف يجب عمى القاضي أن يخفف العقوبة األصمية وأن يخف
 .أيضا العقوبة التكميمية

 
 
 

                                                           

 إذا كان الفعل جناية توجب اإلعدام أو األشغال الشاقة. مخقق عندما ينص القانون عمى عذر:"  97تنص المادة  - 1
 .المؤيدة أو االعتقال المزيد حوت العشرية إلى الحيل سنة عمى األقل  -

ذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات األخرى كان الحبس من ستة أشير إلى سنتين -  وا 
 حبس أو الغرامة خمسة و عشرين دينار إذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة ستة أشير -
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أما بالنسبة لمفاعمين في الجريمة فأنيم يعتبرون جميعا شركاء في ارتكابيا، وال يمتد أتر  
 .1العذر إلى الفاعل األخر، طالما أن األعذار القانونية المخففة، ىي أسباب شخصية 

: أثر األعذار في قانون العقوبات السوري   -4
من قانون  242و  241أما المشرع السوري فقد تناول األعذار المخفية في المواد  

أثر العذر المخفف في كل من الجرائم التي عقوبتيا اإلعدام أو  2 241العقوبات فتبين المادة 
األشغال الشاقة المؤبدة أو االعتقال المؤبد ، وقد خفضت العقوبة إلى الحبس لمدة ال تقل عن 

حوال التي يوجد فييا العذر المخفف فأن تأثير ىذا العذر قد ينصرف إلى غالبية سنة، وفي األ
منو توضح أنو يستفيد من العذر المخفف  242التدابير االحترازية ما عدا العزلة ، أما المادة 

فاعل الجريمة الذي يرتكب الفعل الجرمي وىو تحت تأثير الغضب الشديد الذي يجب أن يكون 
ير محق وبدرجة كبيرة من خطورة أتاىا المجني عميو أي أن المجني عميو ناتجا عن عمل غ

كان سببا في حالة االنفعال التي تدفع فاعل الجريمة إلى ارتكاب الجريمة بحقو 
وبناء عمى ذلك فأن العقوبة تخفض إلى سنة حيس عمى األقل إذا كان الفعل جناية  

أما إذا كان الفعل يشكل جناية أخرى . االعتقال  عقوبتيا اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو
تخفض العقوبة إلى الحبس من ستة أشير إلى سنتين 

أما إذا كان الفعل يشكل جنحة فأن المشرع قرر تخفيض العقوبة إلى ستة أشير كحد  
(. عقوبة مخالفة) أقصى أي ال تتجاوز ستة أشير حميس ، ويمكن تحويميا إلى عقوبة تكديرية 

                                                           

  111:زينب محمد فرج ، مرجع سابق ، ص  - 1
 عندما ينص القانون عمی عار مخف" ق ع ع  241تنص المادة  -

إذا كان الفعل جناية توجب اإلعالم أو األشغال الشاقة المؤيدة أو االعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة عمى األقل   -
إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات األخرى كان الحبس من ستة أشير إلى سنتين  -

( مخالفة)إذا كان الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة ستة تيز ويمكن تحويميا إلى عقوبة تكتيرية  -
"  إذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية  -
عن  يستفيد من العقر المخفف قاعل الجريمة الذي أقدم عمييا بسورة غضب شديد ناتج: " ق ع س  242تنص المادة  - 2

 112زينب محمد فرج ، مرجع سابق ، ص " عمل غير محق و عمى جانب من الخطورة تاه المجني عميو 
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 مالحظة

بعد استعراضنا لألثر األعذار القانونية عمى العقوبة في بعض القوانين العقابية العربية  
يتبين بوضوح التفاوت الحاصل بين ىذه القوانين ، فبعض القوانين يقتصر تأثير العذر فييا 
ىذه  عمى العقوبات األصمية في المقام األول ويمتد بالضرورة إلى العقوبة التبعية المرتبطة بيا

العقوبة التبعية المرتبطة بالعقوبة األصمية التي استبعدت بالعذر وحمت محميا عقوبة أصمية 
أخرى أخف ال ترتبط بيا ىذه العقوبة التبعية ، غير أن العذر ال يؤثر عمى العقوبة التكميمية 

في مادة  ألنيا ترتبط بالجريمة التي ال تتغير أحكاميا بالعذر ، كما أن األعذار المخففة تقرر
الجنايات فقط ، إذ ال حاجة إلييا في الجنح والمخالفات حيث الحد األدنى لعقوباتيا مخفض 

وذلك ما نجده في . بذاتو ، وفي وسع القاضي أن يقتصر عميو دون الحاجة إلى عذر مخفف
بينما نجد خالف ذلك في قانون العقوبات السوري حيت يمتد أثر العذر إلى   1القانون المصري 

لتدابير االحترازية ، بينما في قانون العقوبات األردني فأن أثر األعذار المخففة يكون عمى ا
العقوبة األصمية ويمتد إلى العقوبة التبعية والتكميمية ، فعند تطبيق العذر عمى العقوبة األصمية 

ي فأنو يقع ، فأنو يطيق أيظا عمى العقوبة التكميمية أما أثر العذر في قانون العقوبات الجزائر
عمى العقوبات األصمية ويمتد إلى العقوبة التكميمية بعد أن الغي المشرع العقوبات التبعية وذلك 
بشرط أن ال يكون الشخص الطبيعي غير مسبوق قضائيا ، وبمفيوم المخالفة ، فأنو في حال 

قوبة األصمية انتقاء ىذا الشرط فأن أثر العذر ال يمتد إلى العقوبة التكميمية ويقتصر عمى الع
. فقط
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 :أثر األعذار القانونية المخففة عمى التكييف القانوني لمجريمة: المبحث الرابع

يعرف أثر العذر القانوني المخفف عمى التكييف القانوني لمجريمة جدال واختالفا فقييا  
العذر من أثر عمى الجريمة ، فالمالحظ أن تأثير العذر القانوني عمى الجناية  حول ما يحدتو
حين يرى المشرع أن الجاني جدير بتخفيف العقوبة  عقوبتيا إلى عقوبة جنحية ، يخفض من

والمعروف أن معيار تصنيف الجرائم حسب خطورتيا أو جسامتيا ىو مقدار ونوع العقوبة 
المقررة ليا ، وحيث أن مقدار العقوبة يحدد نوع الجريمة ، فأن الجدل واالختالف الفقيي 

لمعقوبة إلى جنحة ؟ أم تحتفظ ىل يتغير وصف الجناية المقترنة بعذر مخفف : حاصل حول 
 الجناية المقترنة بعذر مخفف برصفيا برغم تغير عقوبتيا إلى عقوبة جنحية ؟

وفي ىذا الصدد ظيرت أراء مختمفة، منيا القائل باحتفاظ الجناية المقترنة بعذر مخفف  
: بوصفيا حتى ولو تغيرت العقوبة إلى جنحة، ومنيا من يقول عكس ذلك المطمب األول 

: ختالف الفقيي حول تأثير العذر عمى التكييف القانوني لمجريمةاال

 :الرأي القائل بأن العذر القانوني ال يغير من وصف الجريمة: الفرع األول  

يرى أصحاب ىذا الرأي أن األعذار القانونية ال تؤثر في وصف الجريمة القانوني التي  
جريمة ، ذلك أن القانون حينما يصنف يضع المشرع نموذجيا ، ألنيا ال تدخل في عناصر ال

الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفات ، ينظر إلى أفعال المتيمين ال إلى أشخاصيم ، وىذه 
األفعال ال تتأثر بتخفيف العقوبة بسبب جسامتيا المادية أو خطورتيا عمى المجتمع ، في حين 

ة الفعل بحد ذاتو أو ال تؤثر في طبيع ثأن تخفيض العقوبة يخض لعوامل شخصية ، بحي
ويذىب أنصار   يبقى دائما جناية حتى ولو حكم القاضي فعال بعقوبة جنحة  ثجسامتو ، بحي

ىذا الرأي من أقطاب المذىب الموضوعي إلى التأكيد أن ىذا الرأي يتفق مع قصد المشرع ، 
خذ الذي ييدف إلى ضمان استقرار األوضاع القانونية ، ويكفي لمتدليل عمى ذلك أن األ

بالمذىب الشخصي سوف يكون من شأنو زعزعة المراكز القانونية ، إذ ستتغير طبيعة الجريمة 
ة مما يستتبع مغايرة مقابمة في مجاالت االختصاص النوعي ، وأحكام بيتغير طبيعة العقو
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الخ وتتجمی مساوئو في حال كان العذر المخفف ذا طبيعة شخصية إذ سينصرف ... التقادم 
توافر لديو فحسب ، مما يعني انفراده بأحكام خاصة ، اذ سيحاكم أمام محكمة  أثره إلى من

الجنح ، وتتقادم الدعوى الجنائية ، والعقوبة المطبقة عميو بمدد تغاير ما يخضع لو بقية 
ويدفع أخرون بالقول أنو ال يوجد نص في القانون يشير إلى تحويل  المساىمين معو في الجريمة

بتأثير عذر قانوني مخفف، والخالصة أن أصحاب ىذا الرأي يرون أن الجناية إلى جنحة 
 .الفاعل المعذور يعتبر أقل إجراما من غيره 

 :.الرأي القائل بأن العذر القانوني المخفف يغير من وصف الجريمة: الفرع الثاني 

يرى أصحاب ىذا الرأي أن العذر القانوني المخفف يغير من وصف الجريمة ، فالفعل الذي 
كان معاقيا عميو بعقوبة جناية ينزل إلى مرتبة جنحة لو انخفضت عقوبتو إلى عقوبة الجنحة 

  .1لوجود العذر المخفف

لو ىذه  وحجة أصحاب ىذا الرأي أن المشرع رأي أن الفعل الذي يعد جناية ربما ال تكون 
الجسامة في بعض األحوال وال يستحق إال العقوبة المقررة لمجنح وحينئذ ييبط من مستوى 

الجنايات إلى مستوى الجنح  فال محل لمتفرقة بين األعذار القانونية المخففة والظروف القضائية 
المخففة ، ويستوي في ذلك أن كان سبب التخفيف عذر قانوني أو ظرف قضائي ، فكال 

فالمشرع لو أمكنو أن يحدد مقدما جميع   .2ان يتفقان في الجوىر ويختمفان في الشكل فقطالظرف
. حاالت التخفيف لنص عمييا وحدد شروطيا وأصبحت كميا من قبيل األعذار القانونية 

 :الذين يرون وجوب التمييز بين أسباب التخفيف: الفرع الثالث  

لي ، ومفاد ىذا الرأي أنو يجب التمييز بين من أنصار ىذا الرأي ، جارو ، و فيستان ىي 
ما إذا كان مصدر التخفيف عذر قانوني أو كان مصدره ظرف قضائي ، فإذا كان مصدر 

التخفيف عذر قانوني ، فأن طبيعة الجريمة تتحول من جناية إلى جنحة ، أما أذا كان مصدره 
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جناية حتى ولو قضى فييا ظرف قضائي فأن طبيعة الجريمة ووصفيا ال يتغير فتبقى الجريمة 
 .بعقوبة جنحة باعتبار أن ظرف التخفيف جوازي ومتروك لسمطة القاضي الجنائي التقديرية

وحجة أصحاب ىذا الرأي أن في حالة التخفيف بسبب العذر القانوني فأن ليس لمقاضي  
نحة وعميو الحكم يعقوبة الجناية، فيكون معنى ذلك أن القانون ال يقرر لمجريمة سوى عقوبة الج

 فالجريمة تعتبر جنحة بحكم القانون نفسو

بينما في حالة التخفيف بسبب الظرف القضائي ، فأن القاضي الجنائي إذا خفف العقاب  
وأستبدل عقوبة الجناية بعقوبة جنحية ، فالتخفيف في ىذه الحالة ال يكون من عمل القانون بل 

 ىو

عمل القاضي ، وبالتالي فميس لو تأثير عمى خطورة الفعل في ذاتو فيظل الفعل جناية كما ىو 
يتحدد بحسب العقوبة الجديدة المخففة  الذين يرون أن وصف الجريمة: الفرع الرابع 

العقوبة الجديدة بعد  وءيرى أصحاب ىذا الرأي أن وصف الجريمة يتحدد في ض 
ىي المقررة في القانون لمجريمة ،، فتكييف الجريمة  العقوبةىذه تخفيفيا وذلك عمى اعتبار عن 

 .يتحدد في ضوء العقوبات التي ينص عمييا القانون ال وفقا لمعقوبة المحكوم بيا 

غير أن بعض التشريعات األجنبية وبعض التشريعات العربية تجاوزت ىذه اإلشكالية  
أن الجريمة المقترنة بعذر مخفف، ال تماما من خالل إقدام المشرع عمى النص صراحة عمى 

 :من قانون العقوبات  24يتغير وصفيا ، عمى غرار المشرع العراقي الذي نص في المادة 

ال يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة ليا بعقوبة أخف ، سواء كان  
وىو نفس المسمك  ( ذلك العذر مخفف أم لظرف قضائي، ما لم ينص القانون عمى غير ذلك

المشرع السوري والمبناني واألردني والمغربي ، المذين :في التشريعات األجنبية ومنيا الذي سمكو 
تبنوا  صراحة و بالنص الصريح الرأي الفقيي القائل بعدم تأثير العذر القانوني المخفف عمى 

 .وصف الجريمة 
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فكان بدوره واضحا في ىذه المسألة من خالل نصو صراحة في  أما المشرع الجزائري ، 
ال يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون عمى عقوبة تطمق أصال عمى  ":ع ج .من ق 28المادة 

نوع أخر منيا نتيجة لظرف مخفف لمعقوبة أو نتيجة لحالة العود التي يكون عمييا المحكوم 
الجزائري قد فصل في مسألة التكييف القانوني  من خالل ىذا النص ، يكون المشرع 1 "عميو

لمجريمة المقترنة بعذر مخفف ، فقد أوضح صراحة عمى أنو ال يتغير وصفيا حتى ولو تغيرت 
العقوبة من عقوبة جناية إلى عقوبة جنحة ، والمشرع الجزائري بإقراره الصريح بعدم تغير 

د استند في ذلك إلى الرأي الراجح عند الوصف القانوني لمجريمة المقترنة بعذر مخفف ، يكون ق
فقياء القانون القائل بأن المشرع عندما قسم مختمف الجرائم ، كان ذلك عمى أساس جسامة 

الجريمة بالنظر إلى خطورتيا من جانبيا الموضوعي ، ال بخطورتيا الشخصية التي ترجع إلى 
 ظروف وصفات فاعميا

تتخبط في ىذه اإلشكالية ، ولذلك سنتطرق لتأثير كل  وتبقى عديد التشريعات األخرى ، 
عذر من األعذار التي تناولناىا بالدراسة في ىذا الفصل بوجو خاص ، الستبيان أثرىا عمى 

:  التكييف القانوني لمجريمة وذلك في المطمب الموالي الذي يتألف من ثالثة فروع

وني لمجريمة أثر عذر صغر السن عمى التكييف القان: الفرع األول  -

أثر عذر االستفزاز عمى التكييف القانوني لمجريمة : الفرع الثاني    -

 أثر عذر تجاوز الدفاع الشرعي عمى التكييف القانوني لمجريمة: الفرع الثالت   -
 

                                                           

من قانون العقوبات ،و ىو  28في العبارة الواردة في نص المادة " ظرف مخفف " نالحظ أن المشرع الجزائري استعمل لفظ  1
استعمال غير منطقي و غير صائب بالنظر إلى تقسيم المشرع الجزائري لألسباب التخفيف، فقد جاء في القسم األول من 

وىي األعذار التي بين أنيا حاالت " األعذار القانونية " الفصل التالت المتعمق بأسباب التخفيف القانونية و أطمق عمييا اسم 
من ق ع ، بينما أطمق عمى األسباب األخرى التي ترك أمر تقديرىا لمقاضي  52في القانون عمى سبيل الحصر وفق المادة 

من ق ع ، فبالرجوع إلى العبارة المذكورة وبالنظر إلى  53وفق ما جاء في المادة " خففة الظروف الم" الجنائي جواز با اسم 
تقسيم المشرع الجزائري ، يفيم منيا انو يقصد الظروف القضائية ، وذلك ليس صحيح، ألن المشرع بقصد األعذار القانونية ، 

- س عذر مخفف عوض ظرف مخقق ، رقعا لمتبا: وبالتالي كان األجدر القول 
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:  أثر االعذار القانونية في القانون المقارن: المطمب الثاني 
 :أثر عذر صغر السن عمى التكييف القانوني لمجريمة : الفرع األول

يذىب الرأي الراجح عند فقياء القانون عمى أن العذر المستمد من صغر السن ال تأثير  
لو عمى طبيعة الجريمة وحجتيم في ذلك نص القانون ، أنو حينما حدد جسامة الجريمة كان 

وضوعي، ال يخطورتيا الشخصية التي ترجع إلى ذلك بالنظر إلى خطورتيا من جانبيا الم
ظروف وصفات فاعميا ، ىذه الظروف والصفات تؤسس عمى اعتبارات شخصية محضة ، ال 
تمس ماديات الجريمة بحال ، فإذا أقام المشرع تقسيما لمختمف الجرائم عمى أساس تمك النظرة 

عتماد عمى العقوبة كما ىي في واخذ شدة العقوبة معيارا لتمك الجسامة ، فأن المنطق يممي اال
 النص المعرفة تكييفيا القانوني ، ومعنى ذلك أن الجناية تبقى كما ىي جناية دون أدنى تغيير

غير أن جانب من الفقو يعارض ذلك ، ويرون أن تأثير العذر القانوني بصفة عامة  
سبيم أن عمى الجريمة ، يغير من وصفيا ، وحجتيم في ذلك ، نص القانون وقصده ، وح

عندما يضع القانون عقوبة لمجريمة فيي التي تحدد نوعيا بال جدال، وحينما يتوافر العذر 
 المخفف يمتزم القاضي بتخفيف العقاب وىوال يممك إال ذلك

وال يصح ": وبين ىذا الرأي والرأي األخر ، جاءت محكمة النقض المصرية ، وقررت  
جناية مع أن العقاب المقرر ليا ىو الحبس فقط  االعتراض عمى ىذا بأن جريمة الصغير تيفى

ذلك أن صغر السن يتصل يشخص الجاني فقط وال تأثير لو عمى طبيعة الجريمة التي ارتكبيا 
 "الصغير من حيت خطورتيا وجسامتيا الذاتية

إن المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى ":وتضيف محكمة النقض المصرية في حكم آخر  
 "ما يرجع إلى األفعال المكونة ليا والى العقوبة التي قررىا القانون ليذه األفعالجنايات وجنح إن

وبناءا عمى ىذه التوجيات الفقيية ، وأحكام محكمة النقض المذكورة ، توجو المشرع  
 :منو  14المصري إلى تقديم مشروع قانون عقوبات ، حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة 
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وال يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة ليا بعقوبة من نوع أخف ، سواء  
و يبدو أن المشرع المصري، أخذ ىذا النص من  .1 (كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي
ال تتغير طبيعة الجريمة إذا حكم :) التي نص فييا 1934مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

 (ب اقترانيا بعذر قانوني أو ظروف مخففة، بعقوبة مقررة لنوع أخر من الجرائمفييا، بسب
 : أثر عذر تجاوز الدفاع الشرعي عمى التكييف القانوني: المطمب الثاني

پری فريق من فقياء القانون أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي بنية سميمة ، يعتبر عذرا 
المشرع صراحة ، والنص الصريح عمى التخفيف ىو قانونيا  مخففا ، ألن التجاوز نص عميو 

سمة األعذار القانونية ، ومن شأن ىذا العذر أن يقيد القاضي بعقوبة الجنحة إذا اعتبر المدافع 
 .معذورا كما من شأنو أن يؤثر في طبيعة الجريمة فيحيميا من جناية إلى جنحة

قضائي مخفف شانو شأن ويرى فريق آخران تجاوز الدفاع الشرعي ما ىو إال ظرف 
ظروف التخفيف الخاصة ، واستندوا في رأييم ىذا أن استخدامو أمر جوازي لمقاضي، وأن ىذا  

بينما يرى  العذر ما ىو إال امتداد لسمطة القاضي التقديرية، وعمى ذلك فالجريمة تظل جناية
ائص فريق تالت ، أن عذر تجاوز الدفاع الشرعي ، عذر من نوع خاص ، جمع بين خص

العذر القانوني وطبيعة الظرف القضائي ، وبالتالي فأنو يعد عذر قانوني  
قضائي فكونو عذر قانوني ، فمرده أن المشرع قرره ينص خاص وقصره عمى حالة معينة  -

وىي تجاوز المدافع حدود حقو ، كما حدد شروطو التي يجب توافرىا حتى يمكن القول بوجوده 
انو يتمتع بخاصية ىامة من خصائص الظروف المخفقة  وگرنو ظرف قضائي مخفف مرده

وىي سمطة القاضي في أن يعتبر المتيم معذورا أم غير معذور، فالمشرع لم يمزم القاضي 
نما أجاز لو أن يعده معذورا ويحكم عميو بالحبس بدل العقوبة المقررة أصال لمفعل  بالتخفيف، وا 

شأن تكييف عذر تجاوز حدود حق  وعمى ذلك سار القضاء في القانون المقارن في 
الدفاع الشرعي بنية سميمة من خالل تسميمو بصفة العذر القانوني ال الظرف القضائي 
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المخفف، غير انو غير ممزم لمقاضي وبالتالي يعتبره عذر قانونی جوازي لمقاضي ، وبناء عمى 
ذلك تظل الجناية المرتكبة محتفظة بوصفيا القانوني كجناية 

: أثر عذر االستفزاز عمى التكييف القانوني: الثالمطمب الث 
پری جزء من فقياء القانون أن عذر االستفزاز بحكم طبيعتو القانونية الممزمة لمقاضي  

ينشيء جريمة من نوع خاص ، ىي جنحة قتل الزوجة المتمبسة بالزنا أو جنحة ضربيا ضربا 
ا الواردة في النص وليست جناية  مفضية إلى موتيا، فالجريمة ىنا جنحة بالنظر إلى عقوبتو

ويبرر أصحاب ىذا الرأي بأن القانون قد عرف الجنحة بأنيا ىي الجريمة التي يعاقب عمييا 
بعقوبة مما ىو مقرر لمجنح ، وأن ىذا ىو شأن الجريمة المقترنة بعذر والتي يعاقب عمييا 

القانون نفسو ويضيف ىذا  القانون بعقوبة الجنحة أي الحبس ، وعميو فالفعل يعتبر جنحة بحكم
الفريق من الفقياء، أن المنطق يقضي تمام المقابمة بين آثر الظرف القانوني المشدد وأتار 
العذر المخفف لوجود التشابو بينيما ، فكما أن الظرف المشدد يغير طبيعة الفعل إذا رفع 

بط بعقوبتو إلى حد عقوبتو إلى حد الجناية، فكذلك ينبغي أن يغير العذر طبيعة الفعل إذا ه
 .1الجناية

بينما يرى فريق آخر عكس ذلك تماما ، حيث يعدون ىذا العذر من قبيل الظروف  
الشخصية البحتة التي ال تقتضي تغيير وصف الجريمة من جناية إلى جنحة رغم تغير نوع 

الجريمة ويبقي العقوبة ورغم أنو عذر قانوني ممزم لمقاضي ، فيذا العذر ليس لو أي تأثير عمى 
الجنحة ، ويردون عمى أصاحب  عقوبةبوصفيا جناية ولو خفضت العقوبة إلى  عمى الجريمة

الرأي السابق بخصوص المقابمة بين الظرف المشدد والعذر المخفف ، بالقول أن ذلك غير 
ممكن و غير منطقي إذ أن الظرف المشدد عکس العذر القانوني ، يالبس الفعل ذاتو ويعتبر 

 ناصره ومقوماتومن ع
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يجمع العديد من الفقياء والشراح عمى أن أول ظيور لنظام الظروف المخففة يعود  
بعض  1810باألساس لمتشريع الفرنسي الذي أدرج في قانون العقوبات الصادر في سنة 

الظروف المخففة التي مست بعض الجنح التي ال يكون الضرر الناتج عنيا ال يتعدى خمسة 
أنواع الجرائم األخرى ونعمی بيا الجنايات والمخالفات ، قبل  وعشرون فرنكا ، دون سواىا من

أين عمم ىذا النظام عمى  1824جوان  25أن يتدارك ذلك في قانون العقوبات الصادر في 
أعاد من  1960جوان  04كافة الجنح ، ومس أيضا الجنايات ، لم يمحقو بأمر صادر في 

ثم صدر   .1ن عمى بعض الجنايات فقطخاللو النظر في كيفية تطبيق الظروف المخففة لك
الذي قرر بأنو باستطاعة القضاة أن يقرروا وجود  1832 /28/04في مرحمة الحقة قانون

. الظروف المخففة لفائدة مرتكب كل الجرائم المنصوص عمييا في قانون العقوبات 
في ثم أعقبت التشريع الفرنسي المذكور، تشريعات مختمفة نقمت ىذا النظام متأثرة  

ذلك بفكرة الموازنة بين تحقيق العدالة التي تقتضي التماس العذر لمجاني و بين المنفعة 
وألن الظروف التي  االجتماعية التي تقتضي حماية المجتمع من إخالل الجريمة باستقراره 

يمكن أن تحيط وترافق المجرم لحظة ارتكابو الجرم أو الالحقة عمى الجرم ال يمكن حصرىا ، 
ز المشرع لمقاضي أن يحكم بتخفيف العقوبة متى وجد عذرا أو ظرفا مخففا مستعمال فقد أجا

الظروف المخففة "  في ذلك سمطتو التقديرية الواسعة وقد أطمق عمى ىذه الظروف تسمية
  .2"لمعقاب

وعمى منوال التشريع الفرنسي سارت أغمبية التشريعات، مع بعض التفصيل، ومنيا  
: ظروف المخففة في التشريع الجزائريال الجزائري  التشريع

تناول المشرع الجزائري نظام الظروف المخففة في قانون العقوبات الصادر بموجب  
، فمم يحددىا أو يبينيا ، بل ترك أمرىا لتقدير القاضي  08/06/1966: األمر المؤرخ في
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لقانون رقم من قانون العقوبات الجزائري المعدلة بموجب ا 53وىو ما تكشف عنو المادة 
، حيث يستشف منيا أنيا لم تحدد الظروف أو  2006ديسمبر  20مؤرخ في  06-23

نما اكتفت بالنص عمى  األخذ بيا من طرف القاضي وىي بذلك غير " جوازية"مضمونيا وا 
نما يمكن لمقاضي أن يأخذ بيا دون أن يكون مطال ا بالقول بيا ، كما يمكنو أن بممزمة وا 

نما ىي ظروف إذا يستبعدىا حتى ولو طا لب بيا المتيم ، والعبرة أنيا ليست حقا لممتيم ، وا 
توافرت في الجريمة يجوز لمقاضي األخذ بيا من اجل تخفيف العقاب عمى المجرم 

وبالتالي عمى خالف األعذار القانونية ، فيي غير منصوص عمييا قانونا بصفة  
والمالحظ عمى المادة المذكورة أنيا  يلمقاضمحددة ويرتبط اختيار تطبيقيا بالسمطة التقديرية 

حددت الحدود التي يصح لمقاضي أن ينزل إلييا عند قيام الظروف المخففة بل بإمكانو حتى 
 .1النزول إلى أقل من الحد األدنى المقرر المجريمة

و عموم أن لكل قضية ظروفيا المخففة ، فيمكن أن يكون الظرف المخفف خارجی  
متصل بالجاني  يحد ذاتيا ، ويمكن أن يكون الظرف المخفف داخل متصل بالجريمة في

:   ثوذلك ما سنتطرق إليو في ىذا الفصل الذي قسمناه إلى أربعة مباح
المبحث األول نتناول فيو مفيوم الظروف المخففة ومجال تطبيقيا   -
انی سمطة القاضي الجنائي في تحديد المسؤولية ثال ثالمبح -
أثر الظروف المخففة عمى الجزاء   ثالثال ثالمبح  -
المبحث الرابع بعض المسائل المتعمق بتطبيق الظروف المخففة  -
: مفهوم الظروف المخففة ومجال تطبيقها: المبحث األول  
سنحاول في ىذا المبحث أن نستعرض تعريف الظروف المخففة وخصائصيا وكذا  

الظروف والبعض األخر منح مجال منحيا أو تطبيقيا ، فالبعض يطمق عمييا تطبيق 
 .الظروف المخففة

" منح" ، ونحن نرى من وجية نظرنا أن لفظ " المنح" وىنا لنا مالحظة حول ىذه العبارة 
ألن الذي يمنح ىو الذي يممك ، والقاضي بممك " تطبيق " يكون أقرب لممعمی من لفظة 
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فيذا التعبير ال يؤدي إلى " منح الظروف المخففة" وأيضا حول القول. المنح أو المنع  سمطة
المعنى المقصود ، ألن القاضي ال يمنح الظروف ، فالظروف متوفرة في الجريمة أو في 

نما القاضي يمنح  القول بيا أو إقرارىا إن وجدت ىذه الظروف " رخصة "الجاني أصال وا 
 .إقرار القاضي الجنائي يتوافر الظروف المخففة: ولذلك نقترح أن يقال .
مفهوم الظروف المخففة  : المطمب األول  
:  تعريف الظروف المخففة: الفرع األول  -
الظروف  قدم فقياء القانون عدة تعاريف الظروف المخففة ، والتي يطمق عمييا عامة  

أسباب متروكة : أو أسباب التخفيف القضائية ، فيناك من يعرفيا بأنيا " القضائية المخففة 
( ه حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينيا القانونلتقدير القاضي تخول

تمك الوقائع أو الصفات التي قد تقترن يشخص المجرم أو : ) ومن يعرفيا بأنيا 
بشخص المجني عميو أو بالعالقة بين المجرم والمجني عميو ، أو تقرن بالنشاط اإلجرامي في 

حق تخفيض العقوبة في الحدود حد ذاتو ، والتي تركيا المشرع التقدير القاضي وخول لو 
 1(التي رسميا لو

وقائع عارضة يتولى تحديدىا القاضي في كل جريمة عمى : ) وىناك من يعرفيا بأنيا 
 .2( حدة ويقدر أثرىا القانوني عمى العقوبة الواجب تطبيقيا

ىي تمك الظروف والوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني : بينما يعرفيا البعض بأنيا 
. 3( بالرأفة وتخفيف العقوبة عميو حال اقترانيا بالجريمة

حظ أنيا تتضمن معنى واحد يتمثل في أنو قد يوجد من خالل التعاريف السابقة يال 
لحد المقرر لمعقوبة في من الظروف ما يستدعي تخفيف العقوبة عمى المتيم إلى دون ا

القانون ، تترك لتقدير القاضي ، ومن غير المستطاع اإلحاطة بجميع الظروف والوقائع ، 
ويالحظ أيظا عمى . 4التشريعات لمقاضي بتخفيف العقوبة كمما رأى ذلك الزما  ثولذا أباح
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التعاريف السابقة أنيا تضمنت مجموعة من الخصائص التي تميز الظروف القضائية 
لمخفقة ا
:  خصائص الظروف القضائية المخففة:الفرع الثاني  
من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن الظروف القضائية المخففة تتميز  

أنيا تتمثل في عناصر أو وقائع تتعمق بالنموذج اإلجرامي وال ( - 01بالخصائص التالية  
. 1األساسية المكونة لمجريمةتدخل في تكوينو لذلك فيي عناصر إضافية تمحق بالعناصر 

. 2عاطفية ثومعنى ذلك أنيا ال تتمثل في اعتبارات الرأفة بالمجرم أو في بواع
إن القاضي الجنائي ىو المختص بتقرير توافرىا، وىو يتمتع في ىذا الخصوص ( -02 

بسمطة تقديرية واسعة ، حيت خولو المشرع استظيارىا من أي عنصر من عناصر الدعوى 
طة التقديرية لمقاضي عند النظر في كل قضية تمنحو صالحيات األخذ بعين ألن السل

االعتبار المالبسات المحيطة بالمجرم والجريمة معا 
إنيا ذات أثر معدل ينال من جسامة الجريمة ، وترتب تخفيف العقوبة حسب درجة  ( - 03 

. خطورة الجاني ، ويعني ذلك أنيا تتعمق بالجاني والجريمة معا
  ۔إنيا تمكن من اليبوط بالعقوبة إلى أقل من الحد األدنى المقرر ليا قانونا ( -04 

أنو ليس ىناك ما يمنع من امتداد نطاق الظروف المخففة إلى مجال التدابير  ( -05
حيث أنيا قد تكشف عن ضالة الخطورة اإلجرامية الكامنة في ذات الجاني ،  االحترازية 

بالنص عمى عدد من التدابير االحترازية كما فعل بالنسبة ويتطمب ذلك أن يقوم المشرع 
لمعقوبات 
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 : ضوابط إقرار الظروف القضائية المخففة: الفرع الثالث
إن إقرار القاضي الجنائي لمظروف المخففة، إنما يرتكز عمى جممة من الضوابط،  

منيا ضوابط مادية تتعمق بالجريمة، ومنيا ضوابط شخصية تتصل بالجاني والمجني عميو 
: تتعمق الضوابط المادية بكيان الجريمة المادي والمعنوي  :الضوابط المادية : أوال 

: فيما يخص الضوابط المتعمقة بالجانب المادي لمجريمة  ( -أ 
فتفاىة . 1فأنيا تتمثل في الضوابط التي من شأنيا الكشف عن ضالة الضرر أو تفاىتو مثال

الضرر يعتبر ظرفا مخفقا لمعقاب 
وىذا ما نجد تطبيقا لو في العديد من القوانين العقابية، مثل قانون العقوبات المصري  

تبر سرقة المال العام التي ال تجاوز قيمتيا خمسمائة جنيو ظرفا مخففا ، و كذلك في الذي اع
منو فأنو يجوز تبديل العقوبة المقررة  446المادة  قانون العقوبات العراقي ، حيت بمقتضى

في ىذه المادة بالغرامة التي ال تزيد عن عشرين إذا كانت قيمة المال لمسروق ال تزيد عن 
. 2دينارين

منو الخاصة بجنحة  350مقتضى المادة بكذلك قانون العقوبات الجزائري ، حيث و 
دج إلى  100.000السرقة المعاقب عمييا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

، فبإمكان القاضي إفادة الجاني بالظروف المخففة إلى الحد الذي يسمح بو دج  500.000
. 3دج  1000بس وبغرامة قدرىا وبة إلى يوم واحد حأن ينزل بالعقالقانون ن ويجوز لو 

: فيما يخص بالضوابط المتعمقة بالجانب المعنوي لمجريمة  ( -ب 
فأنيا تتمثل في البواعت والتي تعتبر أىم عنصر يكشف عن خطورة الجاني ومدی  

استحقاقو لمعقاب ، فمثل اعتبرت العديد من األحكام القضائية في العديد من البالد العربية 
أن القتل غسال لمعار يعتبر ظرفا قضائيا مخففا ، وليس قتل الزوج لزوجتو الزانية ، فذلك 
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 ففي العراق  1لذي يعتبر ظرفا قضائيا مخففا ىو القتل الذي ينفذه األقارب عذرا مخففا ، لكن ا
إن قتل )  2845:تحت رقم  1971/ 20/12: قضت محكمة التمييز بحكم مؤرخ في 

( المتيم لممجني عمييا غسال لمعار لظيورىا حامال سفاحا ، يعتبر ظرفا قضائيا مخففا
. 2( سموكيا ، اعتبر ذلك ظرفا قضائيا مخففاإذا قتل األبن والدتو لسوء : ) وقضت أيظا 

ا أن و ىي الضوابط التي تتعمق بشخص الجاني ، ومفاده:  الضوابط الشخصية: ثانيا 
نتيجة لعوامل وأسباب خاصة دفعت الجاني إلى اقترافيا  الجريمة لم تكن لتحصل إال

ف العقاب يحقو وأضعفت سيطرتو عمى نفسو و عمى قدراتو ومن العدل أن تكون مبررا لتخفي
نظرا لضآلة خطورتو ، كما أن سموكو الالحق لمجريمة مثل إظياره قوية صادقو أو حاول 

من ذلك يتضح أن الضوابط المتعمقة  إصالح الضرر، قد يكشف عن صالة خطورتو
نوع يتعمق بحالتو ونوع يتعمق بسموكو : بشخص الجاني، نوعان

:  الضابط المتعمق بحالة الجاني -أ 
ه وجنسو وحالتو نس ثكل ما يتصل بشخص الجاني من حيىذا الضابط بيتعمق  

االجتماعية واالقتصادية والعقمية والنفسية ، فالسن قد يكون لو تأثير في السموك اإلجرامي 
وفي نوعية الجرائم وطبيعتيا ، فالطاعنين في السن مثال يتعين تخفيف العقوبة في حقيم ، 

ة والتحكم في تصرفاتيم ، وىذا ما أخذ بو القضاء العراقي ألنيم تضعف لدييم قابمية السيطر
كون المجرم طاعنا في السن من أسباب :) في بعض قراراتو حيث قضت محكمة التمييز

كذلك حالة الجاني العقمية ، حيث اعتبرت العديد من القوانين أن الحالة العقمية ( الرأفة بحقو
سمطة تقديرية واسعة لمواجيتيا ،  يلمقاض في تقدير العقوبة ، وتركت لمجاني تعد ضابطا

أما الحالة االقتصادية لمجاني ، فأنو قد  ومالحظتيا وأخذىا بعين االعتبار عند تقدير العقوبة
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يرتكب ىذا األخير الجريمة بدافع الفقر، مما يكون لو أثر في االستفادة من الظروف 
حرمان وقمة التيذيب والتعميم ، وباإلضافة إلى الحاالت السابقة ، فأن صفات ال. المخففة

وأخالق الجاني وسوابقو تكشف عن خطورة الجاني ، فمتى انتفت ىذه الصفات فأنو يمكن 
 .لمقاضي تخفيف العقوبة بحقو

:  الضابط المتعمق بسموك الجاني الالحق لمجريمة( ب 
يكشف تصرف الجاني الالحق لمجريمة خطورتو اإلجرامية ، مما يستوجب تخفيف  

العقاب عميو ، كما في حالة اإلخبار واالعتراف الذي يساعد السمطة العامة في التعرف عمى 
بقية المساىمين في الجريمة ، ويسيل ميمتيا في القبض عمييم ، قد أولت القوانين العقابية 
  اإلخبار واالعتراف قدرا من األىمية، حيث نصت عمييما كضابطين لمتخفيف من العقوبة

تبارىما عذرين مخففين لمعقاب ، غير أنيما عند عدم توافر شروطيما المنصوص وبالتالي اع
  عمييا قانونا ، يمكن لمقاضي اعتمادىما في تخفيف العقوبة وفضال عما تقدم من ضوابط 
نجد أن المشرع العراقي قد عد حالة تجاوز الدفاع الشرعي ظرفا مخففا لمعقاب إذا اعتقد 

. 1اع شرعي الجاني خطأ أنو في حالة دف
 :مجال تطبيق الظروف القضائية المخففة : المطمب الثاني

عندما أخذ المشرع بنظام الظروف القضائية المخففة ، فمرد ذلك أنو ال يمكن  
اإلحاطة مقدما بكافة الظروف واألوضاع واالعتبارات التي تستوجب تخفيف العقاب ، ألنو 

لمتطور االجتماعي تستوجب التخفيف لم قد تستجد ظروف أو أوضاع و اعتبارات نتيجة 
يتوقعيا المشرع وبالتالي لم يدرجيا ضمن األعذار، و عميو تكون نصوصو التشريعية غير 

. كافية و غير مواكبة التطور المجتمع 
قرار المشرع لنظام الظروف القضائية المخففة، ىو في حقيقة األمر تمكين القاضي   وا 

لقانون المجردة والظروف الواقعية المختمفة التي تقع في ظميا من إجراء المالئمة بين قواعد ا
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الجرائم ، وىو بذلك يمكن القاضي من تطوير القانون وفقا لممشاعر االجتماعية أو النظريات 
العممية ، فيجعمو صورة صادقة ومعبرة عن ضمير الجماعة ، وبيذا يمكن استكمال البنيان 

. 1القانوني 
بغي تبيان مجال تطبيق الظروف القضائية المخففة، من ناحية ونتيجة لذلك، فأنو ين  

الجية المخولة بتطبيقو ومن ناحية الجناة المستفيدون من ىذا النظام، وذلك ما سنتطرق إليو 
. في القرعين المواليين

: الجهات القضائية المخولة باقرار الظروف القضائية المخففة: الفرع األول 
 06/  23من قانون رقم  53تنص المادة :  بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري: أوال  

 53:وىي المواد  53ومواده المعدلة والمتممة لممادة  2006ديسمبر  20المؤرخ في 
أنيا تجيز لكل  05مكرر  53و 04مكرر 53و  03مكرر  53و  02مكرر 53و  01مكرر

بالظروف القضائية المخففة، سواء كانت جيات حكم  الجيات القضائية إفادة المحكوم عميو
وقرر المشرع إعطاء  2من القانون العام أو جيات استثنائية كالمحاكم العسكرية مثال، 

صالحيات إقرار الظروف القضائية المخففة لسمطات المحكمة المتمثمة في قاضي الحكم 
م وحده ، يتمتع في ذلك دون سمطات التحقيق ، وتحديد العقوبة من صالحيات قاضي الحك

بسمطة واسعة في نطاق الحدود المرسومة لمجريمة فتقدير الظروف متروك السمطة القاضي 
الجنائي ، دون أن يكون مقيد بطمبات المتيم أو النيابة العامة ، فيي ليست حقا لممتيم حتى 

أو عدم يطالب بيا ، وليست من صالحيات النيابة التماسيا فتقدير قيام عنصر التخفيف 
 .قيامو موکول لقاضي الحكم دون معقب عميو في ذلك
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بالنسبة لمقانون المقارن : ثانيا 

في القانون المقارن ، نجد أن قانون العقوبات السوري ، الذي يقرر أن تقدير وجود 
أسباب مخففة أو عدمو موکول لقاضي الموضوع ، يقدرة حسبما يراه من ظروف القضية 

من قع س التي تؤكد عمى أن منح المحكوم  243ا يفيم من نص المادة ومالبساتيا ، وىذا م
. 1عميو األسباب المخففة التقديرية أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الحكم 

منو توضح أن تقدير الظروف من  17وفي قانون العقوبات المصري فأن المادة  
صالحيات قاضي الحكم وحده في نطاق الحدود المرسومة لمجريمة، وىذا ما أكدتو محكمة 

 .2النقض المصرية 

قد وسع  463أما قانون العقوبات الفرنسي ، فنجد أن المشرع الفرنسي حسب المادة  
وف القضائية ، فمم يعد يقتصر عمى قضاة الموضوع فحسب، بل شمل من دائرة تحديد الظر

ولين عمى األمن لكن تحديدا ليذه الظروف فقط ، أما ؤأيظا المحمفين ورجال اإلدارة المس
 هوقد حذا حذو مسألة النطق بوجود الظروف المخففة تبقى من اختصاص قضاة الحكم فقط

البمجيكي ، فالقانون البمجيكي لم يقصر المشرع الفرنسي ، كل من المشرع االنجميزي و
الظروف المخففة عمى قضاة الحكم فقط ، بل أجاز لسمطات التحقيق أن تقرر بوجود ظروف 

. 3مخففة إن وجدت 

أما القانون اإلنجميزي، فقد خول المحمفين إلى جانب قضاة الحكم، حق تغيير نوع  
نو وسع من سمطة القاضي في تقدير الجريمة المنسوبة إلى المتيم واستعمال الرأفة رغم ا

                                                           
 83:عبد الحميد الشواربي ، ظروف الجريمة المشددة والمخففة لمعقاب ، مصر، دون تاريخ ، منشاة المعارف، ، ص  - 1
إذا كانت المحكمة قد طبقت في حق ) جاء فيو  1576رقم  1949/ 19/12قرار محكمة النقض المصرية المؤرخ في - 2

وسألتو ... ، الشتراكو في قتل عمد مع سبق اإلصرار والشروع  32، 17،  230،  46،  45، 41،  40 :المتيم المواد 
من ق ع م و عاقبتو باألشغال الشاقة  17عن الجريمة األشد وىي االشتراك في القتل العمد تم أخذتو بالرأفة تطبيقا لممادة 

ىم ىي العقوبة التي ارتأتيا مناسبة لمواقعة الجنائية التي أقترفيا بما المؤبدة فقد دلت بذلك عمى أن العقوبة التي أنزلتيا بالمت
 (أحاط بيا من مقبسات

 667: ، مصر ، ص 1941، طبعة  4جندي عبد الممك ، الموسوعة الجنائية ، ج  - 3
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ومما سبق ، نالحظ أن ىناك بعض االختالف في بعض القوانين العقابية في . العقوبة 
توسيع من دائرة األطراف التي ليا حق تحديد الظروف المخففة ، غير أنيا اجتمعت كميا في 

قرارىا   أن القاضي الجنائي ىو المخول الوحيد لمنطق بيا وا 

 الجناة المستفيدون من الظروف القضائية المخففة: الفرع الثاني

و من ىم الجناة المستفيدون من الظروف القضائية ؟ بمعنى ىل أن جميع الجناة  
عمى اختالف أعمارىم وأجناسيم، مبتدئين في اإلجرام أم من ذوي السوابق اإلجرامية، 

أصميين كانوا أم شرکاء يستفيدون من ىذه الظروف ؟ 

الجميع متساوون أمام القانون، ويتمقون نفس المعاممة أمام القضاء لذلك فان الواقع أن  
القانون يعامل جميع الجناة بالمساواة، فكل أصناف الجناة يستفيدون من الظروف القضائية 

فأغمب  المخففة سواء كانوا قصرا أو راشدين، فاعمين أصميين أو شركاء مواطنين أو أجانب
ص عمى أن الظروف المخففة تقبل ويستفيد منيا كل مرتكب لمفعل القوانين العقابية ، تن

المجرم ، فقانون العقوبات الفرنسي نص عمى أن الظروف المخففة يستفيد منيا كل مجرم 
سواء كان فرنسيا أو أجنبيا ، بالغا أو قاصر، مبتدئ أو بالعادة ، كما أنيا يمكن أن تكون 

. بل حتى غيابيا  مقبولة ليس فقط لممحكوم عمييم حضوريا ،

وفي قانون العقوبات المصري ، فأن الظروف المخففة يستفيد منيا جميع المجرمين ال  
 .1ويجوز منحيا لممحكوم عمييم غيابيا فرق بين مبتدئين وعائدين ،بين وطنيين أو أجانب

والعبرة أن الظروف المخففة شخصية ، تقدر بالنسبة لكل منيم عمى حدا ، ومن لم يخطئ 

                                                           
 46: عبد العزيز محمد محسن ، مرجع سابق، ص  - 1



 أثر الظروف المخففة على المسؤولية الجنائية              الفصل الثاني
 

62 
 

القاضي إذ قرر توافرىا بالنسبة لمجريمة بصفة عامة، وبناء عمى ذلك كان لو أن يمنحيا 
. 1لبعض المساىمين في الجريمة دون البعض

 : بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري 
منو يفيم أن الظروف المخففة يستفيد منيا جميع المجرمين   53فوفق نص المادة  

ن أو عائدين ، بالغين أو قصر، أصميين أو مساىمين في وطنين كانوا أو أجانب ، مبتدئي
الجريمة بما عدا ما نص عميو القانون بخالف ذلك ، حيث استنى المشرع الجزائري إقادة 

المجرم من الظروف المخففة في بعض الجرائم  
االستثناءات الواردة في قانون العقوبات الجزائري استثنى المشرع الجزائري حاالت معينة   -
منيا من استبعد بالنص الصريح استفادتيا من الظروف المخففة ، ومنيا من تستبعد قضائيا ف

ىي : الحاالت التي استبعد فييا المشرع االستفادة من الظروف المخففة: كجرائم الشيك أوال
حاالت نص عمييا قانون العقوبات، وفي بعض القوانين الخاصة، كالقانون المتعمق 

العقمية والقانون المتعمق بجرائم التيريب   بالمخدرات والمؤثرات
:  في قانون العقوبات (-أ

  06مكرر  303جريمة االتجار باألشخاص ، المنصوص عمييا في المادة   -
  21مكرر 303جريمة االتجار باألعضاء ، المنصوص عمييا في المادة  -
حيت بينت  34مكرر  303جريمة تيريب المياجرين ، المنصوص عمييا في المادة  -

المواد المذكورة أعاله أن مرتكب ىذه الجرائم ال يستفاد من الظروف المخففة الواردة في 
 .( 03)من ق ع  53المادة 
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نص القانون المذكور المؤرخ :  في القانون المتعمق بالمخدرات والمؤثرات العقمية ( -ب
عمى استبعاد الظروف المخففة في الحاالت  26:وفي مادتو رقم  2004 / 25/12 :في

:  التالي
إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية وارتكاب  -إذا استخدم الجاني العنف أو األسمحة  -

الجريمة أثناء تأدية وظيفتو ، ويتعمق األمر بأعوان الشرطة والدرك الوطني وأعوان الجمارك  
نا في الصحة أو شخص مكمف بمكافحة المخدرات أو استعماليا  إذا ارتكب الجريمة ممتو -
إذا تسببت المخدرات أو المؤثرات العقمية المسممة في وفاة شخص أو عدة أشخاص أو  -

عاىة مستديمة   إحدات
 إذا أضاف الجاني مواد من شأنيا أن تزيد في خطورتيا -
من  22تنص المادة : ريب المتعمق بجرائم التو 23/08/2005: األمر المؤرخ في  ( -ج

:  األمر المذكور عمى استيعاد الظروف المخففة في الحاالت التالية 

إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية أو مينية  -إذا كان الجاني محرضا عمى الجريمة  -
ذات صمة بالفعل المجرم، وارتكب الجريمة أثناء تأدية وظيفتو أو بمناسبتيا ، ويتعمق األمر 

إذا استخدم الجاني العنف أو  -بأعوان الشرطة وأعوان الدرك الوطني وأعوان الجمارك 
كاب الجريمة وىنا يتساءل الدكتور أحسن يوسقيعة ونحن نتساءل معو حول السالح في ارت

من القانون المتعمق بالمخدرات  26كيفية تطبيق الظروف المخففة بناءا عمى المادة 
من جرائم التيريب ، في ظل العقوبات المقررة في المادتين ،  22والمؤثرات العقمية والمادة 

ىل ال يجوز النزول عن الحد األدنى أم عن الحد ف: التي تتضمن حد أقصى حد أدنى 
األقصى المقرر قانونا ؟  

الحاالت التي استبعد فييا القضاء االستفادة من الظروف المخففة استبعد القضاء من : ثانيا
جيتو ، تطبيق الظروف المخففة بالنسبة لمغرامة المقررة جزاء الجريمة إصدار شيك بدون 
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حيث استقر قضاء المحكمة العميا في ىذا الخصوص عمى رصيد أو برصيد غير كاف ، 
.  1عدم جواز التخفيض من قيمة الغرامة 

: مسألة إفادة الشخص المعنوي بالظروف القضائية المخففة 

تبنت غالبية القوانين العقابية المعاصرة ،مبدأ مسؤولية الشخص المعنوي الجنائية ، 
الرسمية من ىذه المسؤولية ، بحجة أنو ال يعقل واستثنت غالبيتيا مصالح الحكومة ودوائرىا 

معاقبة الشخص المعنوي العام ، كونو يمثل الدولة ، وكونيا صاحبو الحق في العقاب فذلك 
يتناقض وتطبيق العقوبة عمييا وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ المسؤولية الجنائية لمشخص 

جدر اإلشارة في ىذا الشأن أن وت 2004 / 10/11:المعنوي بموجب القانون المؤرخ في 
المشرع الجزائري لم يتطرق لمسألة الظروف المخففة بالنسبة لمشخص المعنوي باإلجازة وال 

حيث تدارك ذلك وأقر بإفادة الشخص  2006باالستبعاد ، إال بعد تعديل قانون العقوبات في 
صرت مجال إقرار التي ح 07مكرر 53المعنوي بالظروف المخففة ، وقد تناولت ذلك المادة 

الظروف المخففة بالنسبة لمشخص المعنوي في الغرامة 

تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسئوال جزائيا ": حيث نصت
ة ، فأنو يجوز تخفيض الغرامة ففإذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخ وحده 

المقررة في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة بالنسبة المطبقة عميو إلى الحد األدنى لمغرامة 
حيت يتمتع القضاء بكامل السمطة في نطاق الضوابط التي رسميا القانون  لمشخص الطبيعي

لذلك ، ويفيم من نص المادة المذكورة أن القاضي غير ممزم باإلشارة إلى تمك الظروف 
. 2المخففة وال تبيانيا في حكمو 
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 :السمطة المقيدة لمقاضي في تحديد الظروف المخففة : الفرع الثاني  
نعني بالسمطة المقيدة لمقاضي في تحديد الظروف المخففة ، أن المشرع يحدد  

الظروف المخففة مسبقا ، وينص عمييا عمى سبيل الحصر، مثميا مثل األعذار القانونية ، 
لظرف أخر غير فتكون ىذه الظروف ممزمة لمقاضي ، فال يجوز لو تخفيف العقوبة 

منصوص عميو غير أنو ليس ممزم بتخفيف العقاب عند توافر الظرف المحدد، ألن التخفيف 
جوازي لو في مثل ىذه الحالة ، وىذا ما يميز الظروف القضائية المخففة عن األعذار 

القانونية ، فيذه األخيرة يمتزم القاضي بتخفيف العقوبة في حال توافرىا ، وىذا ما أخذ بو 
شرع النمساوي الذي حدد أربعة عشر ظرفا مخففا في قانون العقوبات ، منيا إحدى عشر الم

( 47المادة ) الباقية تخص طبيعة الفعل و(  46المادة ) ظرفا مستخمصا تخص حالة الفاعل 
من  64ونجد أيظا المشرع السويسري قد سمك نفس المسمك ، حيث حددت المادة 

. 1قانون العقوبات السويسري 
بعض الظروف لمقاضي لالعتماد عمييا واستخالصيا من ظروف الفعل المجرم  

: السمطة النسبية لمقاضي في تحديد الظروف المخففة: الفرع الثالث
بين السمطة المطمقة والسمطة المقيدة لمقاضي في تحديد الظروف المخففة، اتجيت  

تشريعات أخرى إلى اتخاذ قاعدة وسطية، من خالل منحيا لمقاضي سمطة نسبية في تحديد 
عمى سبيل المثال ، حيت ( الظروف المخففة ، وذلك بذكر بعض الظروف المحتممة غاليا

لمخففة عند توافر تمك الظروف ذاتيا، كما يمكنو ذلك يسيل عمى القاضي إقرار الظروف ا
االسترشاد بيا في تحديد الظروف األخرى التي يرى أنيا تبرر التخفيف وقد اخذ بيذه القاعدة 

                                                           
 يجوز لمقاضي تخفيف العقوبة ، عندما يكون الجزم قد ارتكب فعمو إذعانا لبات شريف أو في حالة:)  64تنص المادة  - 1

کرب شديد أو تحت ضغط تيديد خطير، أو بتأثير شخص تجب عميو طاعتو ، أو يقوم عميو اعتماده ، أو عندما يكون قد 
 ناشئ عن استفزاز عدائي ، أو إساءة ال مبرر ليا، أو عندما تظير أفعالو ندمو الصادق تعرض إلغراء شديد ، أو ألم شديد

 363: نشأت أكرم إبراىيم ، مرجع سابق ، ص  -03( وخاصة إذا أصمح الضرر عمى قدر ما يؤمل منو 
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من  63،  65،  62في المواد  1930المشرع االيطالي ، فقد حدد في القانون الصادر في 
مكرر  62رائم من جية وأخرى نجد المادة ق ع االيطالي الظروف المخففة المشتركة بين الج

فينا يجب  حدد ظروف أخرى لتكممة المادة السابقة  1944من القانون المعدل الصادر في 
الحالة : اإلشارة أن القانون األيطالي قد فرق بين حالتين في إطار الظروف المخففة وىي 

ظروف مشتركة تتصل وىي  1930من قانون  62ىي الظروف التي حددتيا المادة : األولى
باألفعال المجرمة وىي 

 8مکرر  53غير أنو إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائيا ، بمفيوم المادة  
أدناه، فال يجوز تخفيض الغرامة عن الحد األقصى لمغرامة المقررة قانونا لمجريمة بالنسبة 

 "لمشخص الطبيعي
كل : المسبوق قضائيا ، وىومكررة المقصود بالشخص المعنوي  53وقد عرفت المادة  

شخص معنوي محكوم عميو نيائيا بغرامة ، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ ، من اجل 
والمالحظ عمى ىذه ( جريمة من القانون العام ن دون المساس بالقواعد المقررة في حالة العود

لغير أنيا ميزت بين فرضيتين، فرضية خاصة بالشخص المعنوي ا 7مكرر 53المادة 
مسبوق قضائيا وفرضية الشخص المعنوي المسبوق قضائيا 

:  وبذلك فأن أثر الظروف القضائية المخففة في الفرضيتين يكون عمى النحو التالي 
:  اذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق قضاتيا: الفرضية األولى  -
قررة في يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عميو إلى الحد األدنى لمغرامة الم 

اذا ما أدين الشخص المعنوي من : القانون الذي يعاقب عمى الجريمة بالنسبة لمشخص مثال 
قع بالنسبة لمشخص الطبيعي  376اجل جنحة خيانة األمانة المعاقب عمييا في المادة 

دج وتقرر إفادتو بالظروف القضائية المخففة ، 100.0000دج إلى 20.000بغرامة من 
دج وىو الحد األدنى المقرر قانونا ليذه الجريمة  20.000ة إلى حد يجوز تخفيض الغرام

. بالنسبة لمشخص الطبيعي 
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: إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضانيا : الفرضية الثانية  - 
يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عميو إلى الحد األقصى لمغرامة المقررة قانونا  

إذا ما أدين الشخص المعنوي من اجل جنحة : ل المجريمة بالنسبة لمشخص الطبيعي مثا
قع بالنسبة لمشخص الطبيعي بغرامة من  376خيانة األمانة المعاقب عمييا في المادة 

دج وتقرر إفادتو بالظروف القضائية المخففة يجوز تخفيض  100.000دج إلى  20.000
ليذه الجريمة دج وىو الحد األقصى لمغرامة المقرر قانونا  100.000: الغرامة إلى 

لمشخص الطبيعي 
وتجدر اإلشارة أن المشرع قيد تطبيق الظروف المخففة عمى الشخص المعنوي في 

ق ع بالنسبة لجريمة تبييض األموال التي  7مكرر 389بعض الجرائم ، كما فعل في المادة 
نصت عمى أن الغرامة ال يمكنيا أن تقل عن أربعة أضعاف الحد األقصى المقرر لمشخص 

دج في الجريمة المنصوص والمعاقب  12.000 000.بيعي ، أي ال يجوز أن تقل عنالط
دج بالنسبة  3.000.000دج إلى  1.000.000مكرر بغرامة من  389عمييا بالمادة 

المعدل  1996/ 09/07: من األمر المؤرخ في 05لمشخص الطبيعي وما فعل في المادة 
التي نصت عمى أن الغرامة ال يمكنيا أن بالتنسية الجريمة الصرف  2003 /19/07 :في

 .1تقل عن أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش
وفي الحالة التي ال ينص فييا القانون عمى عقوبة الغرامة بالنسبة لمشخص الطبيعي، 

ع ىذه الحالة، حيث بينت الحد األقصى المحتسب .ق 02مكرر 18فقد عالجت المادة 
  : قررة لمعقوبة بالنسبة لمشخص المعنوي، عمى النحو التاليلتطبيق النسبة القانونية الم

- 2.000.0000 

دج عندما تكون الجناية معاقبا عمييا باإلعدام أو بالسجن المؤبد   1.00.000 -

دج عندما تكون الجناية معاقبا عمييا بالسجن المؤقت   1.000.000 -
                                                           

 347:أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص - 1
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: دج بالنسبة لمجنحة مالحظة  500.000 -

ق ع ، المذكورة سمفا ، فأن عقوبة الغرامة المحددة  02مكرر  18إعماال بالمادة  
لمشخص المعنوي استنادا إلى الحد األقصى المعين في النص ، ال يمكن اعتماده بالنسبة 

لتطبيق الظروف المخففة إال في حالة ما اذا كان الشخص المعنوي مسموق قضائيا ، 
فيف الغرامة إلى الحد األقصى لمغرامة المقررة لمشخص فالمشرع يجيز في ىذه الحالة تخ

. 1الطبيعي 

سمطة القاضي الجنائي في تحديد المسؤولية الجنائية : المبحث الثاني 

إن الظروف القضائية المخففة ، ىي وسيمة لجأ إلييا المشرع لمتخفيف من العقاب،  
المسبقة لما قد ينشأ من ظروف ىدفيا مواكبة تطور المجتمع في ظل عدم إمكانية المعرفة 

ورقائع يمكن أن تتعمق بالجاني أو بالجريمة ، تستدعي ىذه الوقائع أو الظروف تخفيف 
مسؤولية الجاني التي تأخذ صورتيا في تخفيف العقاب 

فتخويل المشرع ، القاضي الجنائي سمطة اختيار العقوبة المالئمة لمقدار مسؤولية  
رفيا ، ىو عممية حيوية ، تبين أنو إذا كان المشرع يحدد العقوبة الجاني في الجريمة التي اقت

              عام ومجرد ، حيت يقتصر تفريد العقوبة عمى مجرد التفريق بين عقوبة البالغين  عمى نحو
الخ ، فأن القاضي ... و عقوبة األحدات ، أو عقوبة األشخاص العاديين وعقوبة المجانين 

قوبة المالئمة عمى الجاني ، يحول ذلك التجريد العام والمجرد إلى تفريد الجنائي باختياره الع
فالظروف القضائية المخففة تمتاز بمرونة إمكانية مسايرة جميع التحوالت  2خاص وواقعي 

. 3ريدفالطارئة عمى األراء المواكبة لمعقاب وكل التطورات الالحقة بنظام الت

                                                           
 330:أحصن بوسقعة ، مرجع سابق ، ص  - 1
 1998، دار اليدى ، عين مميمة ، طبعة سنة  01القسم العام ، چ -عبد اهلل سميمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 2

 394: ص
 236:جمال إبراىيم الحيدري ، مرجع سابق ، ص  - 3
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اختمفت في مدى حرية القاضي الجنائي في إقرار غير أن القوانين العقابية المختمفة ، 
الظروف المخففة ، فمن التشريعات من أعطى سمطة مطمقة لمقاضي دون قيد عمييا، بينما 

. البعض األخر من القوانين قيد من سمطة القاضي 

: وعميو سنتناول في مطميين 

فة  نطاق سمطة القاضي الجنائي في تحديد الظروف المخف: المطمب األول   -

نطاق سمطة القاضي الجنائي في تحديد درجة التخفيف من العقوبة : المطمب الثاني  -

 :نطاق سمطة القاضي الجنائي في تحديد الظروف القضائية المخففة: المطمب األول  

يتمتع القاضي في إقرار الظروف القضائية المخففة بسمطة تقديرية تتسع وتضيق تبعا  
الجنائية لمدول في قوانينيا العقابية ، فيناك من القوانين من جعميا سمطة السياسة التشريعات 

السمطة المطمقة لمقاضي في : الفرع األول. مطمقة وىناك من جعميا سمطة مقيدة أو نسيية
تحديد الظروف المخففة 

تتضمن بعض القوانين العقابية، قاعدة يختص بموجبيا القاضي بإقرار الظروف  
أن يستخمصيا بحرية من ما يتعمق بماديات الجريمة أو ما يتعمق بشخصية  المخففة التي لو

ومن تطبيقات ذلك نجد أن المشرع المصري منح سمطة مطمقة  المجرم مرتكب الجريمة
القاضي الجنائي في تحديد الظروف المخففة، دون أن يخضع في ذلك إلى رقابة محكمة 

ن المشرع أجاز لمقاضي أن إ، ف.1المصري من قانون العقوبات  17النقض ، فوفقا لممادة 
ظروف المتيم ما يدعو إلى الرأفة وىو أمر متروك لتقدير  يستخمص من ظروف الواقعة ومن

المحكمة ، فممقاضي حرية كبيرة وواسعة في استخالص ىذه الظروف مستعينا بذات الضوابط 
ة ، ولكنو ال يضع تمك التي حددىا القانون المتصمة بالعوامل الجوىرية في بناء المسؤولي

                                                           
رأفة  العموميةعمى أنو يجوز في مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجميا الدعوى  17تنص المادة  - 1

 ..(القضاة ، تبديل العقوية 
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 17الظروف في إطار ضوابط ، بل لو سمطة مطمقة حتى انو ال يمتزم باإلشارة إلى المادة 
. 1المذكورة ما دام أن العقوبة التي أوقعيا  تدخل ضمن الحدود التي رسميا القانون 

وىو نفس الموقف الذي سمكتو العديد من التشريعات العربية، عمى غرار المشرع  
ي الذي منح سمطة مطمقة لمقاضي الجنائي في تقدير وجود أسباب مخففة من عدميا  السور

من قع سل ، حيث يقدر القاضي حسبما يراه  246و 243:وذلك ما نصت عميو المادتين 
من ظروف القضية ومالبساتيا ، دون أن تمتزم المحكمة بالرد عمى طمبات الخصم حول 

. ، وليس لو أن يثير ذلك أمام محكمة النقضتمكينو من الظروف القضائية المخففة 

أما المشرع الجزائري فقد سار في نفس االتجاه ، حيث منح سمطة مطمقة لمقاضي في 
من قانون العقوبات الجزائري تفيد أن االستفادة من  53تحديد الظروف المخففة ، فالمادة 

قرارىا الظروف المخففة ما ىي إال وسيمة وضعيا المشرع في يد القضاء وتر ك تطبيقيا وا 
، فميم السمطة في إقرارىا ، كما ليم السمطة في عدم القول بيا .2لسمطتيم التقديرية 

حيت يتمتع القضاء بكامل السمطة في نطاق الضوابط التي رسميا القانون لذلك ، ويفيم من 
انيا في نص المادة المذكورة أن القاضي غير ممزم باإلشارة إلى تمك الظروف المخففة وال تبي

. 3حكمو
 :السمطة المقيدة لمقاضي في تحديد الظروف المخففة : الفرع الثاني 

نعني بالسمطة المقيدة لمقاضي في تحديد الظروف المخففة ، أن المشرع يحدد 
  الظروف المخففة مسبقا ، وينص عمييا عمى سبيل الحصر، مثميا مثل األعذار القانونية

فتكون ىذه الظروف ممزمة لمقاضي ، فال يجوز لو تخفيف العقوبة لظرف أخر غير 
منصوص عميو غير أنو ليس ممزم بتخفيف العقاب عند توافر الظرف المحدد، ألن التخفيف 

                                                           
 363:أكرم نشأت إبراىيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، مصر، الدار الجامعية لمطباعة ، ص  - 1
 27: أحسن يوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 27:أحسن يوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  - 3
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جوازي لو في مثل ىذه الحالة ، وىذا ما يميز الظروف القضائية المخففة عن األعذار 
م القاضي بتخفيف العقوبة في حال توافرىا ، وىذا ما أخذ بو القانونية ، فيذه األخيرة يمتز

المشرع النمساوي الذي حدد أربعة عشر ظرفا مخففا في قانون العقوبات ، منيا إحدى عشر 
المادة ) والتتة الباقية تخص طبيعة الفعل (  46المادة ) ظرفا مستخمصا تخص حالة الفاعل 

47). 
من  64نفس المسمك ، حيث حددت المادة  ونجد أيظا المشرع السويسري قد سمك

بعض الظروف لمقاضي لالعتماد عمييا واستخالصيا من  .1قانون العقوبات السويسري 
. ظروف الفعل المجرم

: السمطة النسبية لمقاضي في تحديد الظروف المخففة: الفرع الثالث 
ة، اتجيت بين السمطة المطمقة والسمطة المقيدة لمقاضي في تحديد الظروف المخفف 

تشريعات أخرى إلى اتخاذ قاعدة وسطية، من خالل منحيا لمقاضي سمطة نسبية في تحديد 
الظروف المخففة ، وذلك بذكر بعض الظروف المحتممة غاليا عمى سبيل المثال ، حيت 

يسيل عمى القاضي إقرار الظروف المخففة عند توافر تمك الظروف ذاتيا، كما يمكنو ذلك 
تحديد الظروف األخرى التي يرى أنيا تبرر التخفيف وقد اخذ بيذه القاعدة  االسترشاد بيا في

من  63،  65،  62في المواد  1930المشرع االيطالي ، فقد حدد في القانون الصادر في 
 62ع االيطالي الظروف المخففة المشتركة بين الجرائم من جية وأخرى نجد المادة  .ق

  .2حدد ظروف أخرى لتكممة المادة السابقة 1944 مكرر من القانون المعدل الصادر في
: فينا يجب اإلشارة أن القانون األيطالي قد فرق بين حالتين في إطار الظروف المخففة وىي 

                                                           
 يجوز لمقاضي تخفيف العقوبة ، عندما يكون الجزم قد ارتكب فعمو إذعانا لبات شريف أو في حالة ": 64تنص المادة  - 1

کرب شديد أو تحت ضغط تيديد خطير، أو بتأثير شخص تجب عميو طاعتو ، أو يقوم عميو اعتماده ، أو عندما يكون قد 
  مبرر ليا، أو عندما تظير أفعالو ندمو الصادقتعرض إلغراء شديد ، أو ألم شديد ناشئ عن استفزاز عدائي ، أو إساءة ال

  ".وخاصة إذا أصمح الضرر عمى قدر ما يؤمل منو 
 363: نشأت أكرم إبراىيم ، مرجع سابق ، ص - 2
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وىي ظروف مشتركة  1930من قانون  62ىي الظروف التي حددتيا المادة : الحالة األولى
تتصل باألفعال المجرمة وىي 

سباب ذات قيمة اجتماعية خاصة أو أخالقية القيام بعمل أو تصرف أل. أ

رد فعل في حالة غضب يسيب فعل أو تصرف غير عادل صادر من األخرين  -ب  

القيام بمخالفة بإيعاز من جماعة اتر سماع ضجة من جماعة ليس في اجتماع أو  -ج  
ارتكاب ممنوع قانونا من طرف السمطة ، ما لم يكن الفاعل مرتكبا لجنحة أو معتاد  تجمير

مخالفة بالحرفة أو مرتکب جنحة بالنزعة 

إذا كان في جنحة أو مخالفة يعاقب عمييا القانون ضد الترات أو بمعنى آخر إىمال . د 
قد يوجد بصفتو مرتكب . الترات بسبب ظروف المضرور بمخالفة أضرار خاصة خفيفة ه

  خطأ بفعل أو إىمال يتزامن بإحدات حادت بفعل عمدي لمشخص المضرور

 إذا كان قبل الحكم قد أصمح الضرر بوسيمة تعويض إن أمكن ، أو إعادة األوضاع إلى -و 
حالتيا السابقة ، أو يكون قبل الحكم خارج الحالة التي نصت عمييا الفقرة األخيرة من المادة 

 62ما نصت عميو المادة : التي تطبق تمقائيا ، لمسح أسباب الخسارة الحالة الثانية  56
ظروف مخففة أخرى سميت  التي أباحت لمقاضي أن يمنح 1944ن قانون مكرر م

. بالظروف المخففة العامة ، والتي تمكن القاضي أن يأخذ بعين االعتبار ظروف أخرى

مكرر من القانون اإليطالي قد وسعت  62واستنادا إلى ذلك يمكن القول أن المادة  
ذلك يمزج بين السمطة المطمقة من سمطات القاضي في تحديد الظروف المخفقة وىو ب

 1ع  من ق 84أما المشرع اليوناني فقد حدد في المادة الممنوحة لمقاضي  والسمطة النسبية 
                                                           

 ميزة المجرم القويمة في عالقاتو الشخصية والعائمية: ) من ق ع اليوناني ظروفا مختة وىي  34حددت المادة  - 1
العموم في عتقو االجتماعية لحين ارتكاب الجريمة، وارتكاب الجريمة لبواعت غير دنيئة أو بسبب فاقة والمينية و عمى 

بالغة ، أو بتير تيديد شديد ، والقيادة السمطة معنوية لشخص يعول المتيم أو يجب عميو طاعتو ، ارتكاب الجريمة بحافز 
ال عتيق أستير بفعل غير محق ارتكب ضده إظيار الندم من تصرف المجني عميو ، أو في حالة انتفاعو يغضب أو انفع

 الصادق والسعي إلزالة أو تقميل نتائج الفعل
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عمى سبيل المتال ظروفا مخففة مع تركو لمقاضي الجنائي سمطة تحديد أي ظرف مخفف 
 .آخر 

: سمطة القاضي في تحديد درجة التخفيف من العقوبة: المطمب الثاني

عندما يتعمق األمر بالبحث في سمطة القاضي الجنائي في التخفيف من العقوبة بناء  
عمى ظرف مخفف ، فأنو ينبغي التفرقة بين أمرين ، األمر األول أن المشرع يسمح لمقاضي 
باستعمال سمطتو التقديرية عند توافر الظروف المخففة، ليصورة حرة، في تخفيف العقاب إلى 

كما وكيفا ، األمر الثاني ، قد يعمن القانون السمطة القاضي نطاقا  أقل من الحد األدني
. 1محددا لمتخفيف وال يجوز لو تجاوزه سواء من ناحية الكم أو الكيف

 (:نظام التخفيف الحر)سمطة القاضي الحرة في تخفيف العقوبة : الفرع األول 

قوبة في ما يعرف نجد مثل ىذا النوع من السمطة الحرة لمقاضي في التخفيف من الع 
بنظا التخفيف الحر، حيث يبسط ىذا النظام أمام القاضي مجال تخفيف العقوبات إلى أدنى 

حيت ينفتح المجال أمام القاضي الجنائي لتخفيف العقوبة . العامة ألخف أنواعيا | الحدود 
ىا األدنى الدنيا والى أدنى أنواعيا ، فمو حق النزول بالعقوبة حتى ولو كان حد| إلى حدودىا 

مرتفعا بل ولو استبدال العقوبة إلى عقوبة أخرى أخف منيا ولو كانت في أدنى السمم 
. 2القضائي لمعقوبات 

ومن بين القوانين العقابية التي سمكت ىذا النيج ، قانون العقوبات الدانمركي الذي 
خففة يجيز تخفيف العقوبة دون تحديد درجة معينة لمتخفيف في حال توافر الظروف الم

، بينما تعطي الفقرة  .3ع د  من ق 84التسعة التي نصت عمييا الفقرة األولى من المادة 
                                                           

 366:أكرم نشأت إبراىيم ، ص - 1
 368:أكرم تشت إبراىيم ، مرجع سابق ، ص  - 2
نية  عي بحسنتجاوز حدود الدفاع الشر: الظروف التي يأييا القاضي لتخفيف العقاب ىي :) ق ع د  34تنص المادة  - 3

الوقوع تحت  ، صغر سن المتيم ، اضطراب عمى المتيم ، لو صحيفة السوابق القضائية من عقوبات ، عنصر االستفزاز
 تقتير من لو سمطة عميو ، عمم جسامة الفعل ، تصالح المجني عميو ، مرض المجني عميو
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الثانية من نفس المادة السمطة القاضي في اإلعفاء من العقوبة إذا توافر ظرف من الظروف 
  .1الستة األولى من الظروف التسعة المنصوص عمييا في الفقرة األولى

(: نظام التخفيف المقيد) سمطة القاضي المقيدة في تخفيف العقوبة : الفرع الثاني  

عکس نظام التخفيف الحر الذي يفتح المجال أمام القاضي الجنائي لتخفيف العقوبة ،  
فأن في نظام التخفيف المقيد ، يرسم المشرع حدودا لمعقوبة ، فميس لمقاضي الجنائي الخروج 

ررة لمعقوبة التي تكمن في النزول بالعقوبة إلى ما دون حدىا األدنى عن تمك الحدود المق
. 2الخاص با أو تبديميا بعقوبة أخرى أخف منيا بدرجة أو درجتين

وقد ساد مثل ىذا النوع من نظام التخفيف ، في فرنسا وبعض النظم القانونية ،  
فض العقوبات السالبة وكمثال عمى ذلك تخفض عقوبة اإلعدام إلى عقوبة سالبة لمحرية وتخ

لمحرية المؤيدة إلى نسبة معينة كالنصف والريع مثال، أو تخفيضيا إلى عقوبة أخرى في 
حدود معينة ،وتخفض عقوبات الجنح إلى نسبة معينة أو إلى عقوبة أخرى ، مثل تخفيض 

ز وفي قانون العقوبات المصري تجي عقوبة الحبس إل الغرامة وكذا الشأن بالنسبة لممخالفات
عقوبة  : -منو أن تبدل العقوبة المقررة لمجناية عذ توفر ظرف مخفف كما يمي 17المادة 

عقوبة األشغال الشاقة المؤيدة ليعقوبة  -اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤلة 
عقوبة السجن يعقوبة الحبس الذي ال يجوز أن يقل عن  -األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

. 3أشير  ثالثة

من قع عراقي عمى  132وذىب المشرع العراقي في نفس االتجاه، حيث نصت المادة 
يجوز لمقاضي عند توفر الظروف المخففة أن يبدل العقوبة المقررة لمجناية عمى الوجو األت 

عقوبة  -اإلعدام بعقوبة السجن المؤيد أو المؤقت مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة  -
                                                           

 369:أكرم تفت إبراىيم ، مرجع سابق ، ص  - 1
 2007لسمطة التقديرية لمقاضي الجنائي في تطبيق العقوية، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة محمد عمي الكيك ، ا - 2

 :  125مصر ، ص
 369:أكرم نشأت إبراىيم ، مرجع سابق ، ص  - 3
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عقوبة السجن المؤقت يعقوبة الحبس مدة ال تقل  . -ة السجن المؤقت السجن المؤبد بعقوب
. 1عن ستة أشير 

 :بالنسبة لممشرع الجزائري

 :المشرع الجزائري رسم بدوره القاضي الحدود التي يستطيع النزول بالعقوبة إلييا في

من القانون  53إفادة الشخص الطبيعي بالظروف المخفقة، وفقا لما نصت عميو المادة   -
 66/165: من األمر رقم 53المعدل لممادة  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23:رقم 
والمالحظ عمى ىذه المادة أنيا أكمتقت ببيان الحدود التي . 1966جوان  08:في  دة الما

عند قيام الظروف المخففة، دون أن يبين ىذه الظروف، فمم  يصح لمقات أن ينزل إلييا
. 2يحصرىا ولم يحا مضمونيا 

 :أثر الظروف القضائية المخففة عمى الجزاء: المبحث الثالث
ترتكب الجريمة مقترنة بظرف أو اكتر من شأنو أن يؤثر في تقدير العقوبة، حيت  

لو القانون العقوبة فال يترك لو يختمف دور القاضي فييا بين وضعين ، وضع يحدد من خال
. سمطة تقديرية ، ووضع يترك لو من خاللو أمر اختيار العقوبة المناسية

وقد تصاحب الجريمة ظروف مخففة ، تؤدي إلى تخفيف العقاب عمى المجرم  
واستبدال العقوبة األصمية لمجريمة بعقوبة أقل منيا ، کاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة ، 

سباب يقدر القاضي الجنائي أنيا جديرة ، فتحممو عمى تخفيف العقوبة ، إما وذلك وفق أ
ما باستبداليا بعقوبة اخف ، وىي  بالنزول بيا إلى أقل من الحد األدنى المقرر لمجريمة ، وا 

. سمطة تقديرية لمقاضي الجنائي يستعمميا بحسب ما يراه وفقا لقاعدة االقتناع الشخصي 
النسبة لمظروف القضائية حسب العقوبات، من العقوبة وتختمف درجة التخفيف ب 

وىو ما يدفعنا إلى . األصمية إلى العقوبة التكميمية و التبعية باختالف القوانين العقابية
                                                           

 369:أكرم نت إبراىيم ، مرجع سابق ، ص  - 1
 326أحسن بوستيعة ، مرجع سابق ، ص  - 2
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استعراض أتر الظروف المخففة عمى العقوبات المختمفة في القانون المقارن والقانون 
الجزائري في المطالب التالية  

ثر الظروف القضائية المخففة عمى العقوبات األصمية  أ: المطمب األول -
أثر الظروف القضائية المخففة عمى العقوبات التبعية و التكميمية : المطمب الثاني -
أثر الظروف القضائية المخففة عمى العقوبات األصمية : المطمب األول 
رىا في ىذه الدراسة أثر الظروف المخففة عمى العقوبات األصمية ، ينبغي إبراز أث 

في مادة : الحالة عمى العقوبات األصمية في مواد الجنايات والجنح والمخالفات الفرع األول 
: الجنايات

تختمف الظروف التي يعتمد عمييا القاضي في تخفيف العقوبة من تشريع الى أخر ، 
المخففة بفعل اختالف المجتمعات في العادات والتقاليد والثقافات ، لذلك يختمف أثر الظروف 

. في القانون المقارن باختالف التشريعات العقابية
منو ، حدود العقوبة في مادة  463ففي قانون العقوبات الفرنسي ، تحدد المادة  

الجنايات فممقاضي أن يخفض العقوبة إلى أقل من الحد األدنى المقرر لمجريمة في الحاالت 
إذا كانت العقوبة المقررة ىي اإلعدام تخفض العقوبة إلى ثالث سنوات حيس ،  : -التالية 

الحيس بأقل  -تخفض العقوبة إلى سنتين حبس ، إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد  -
ويمكن القول أن القاضي الجنائي في مادة الجنايات  من سنة ، في عقوبة الجنايات المعرضة

من سمم العقوبات ، سمطتو محدودة ، فال يستطيع تخفيض العقوبة بأكثر من درجتين 
فالتخفيض يكون إجباريا بدرجة واحدة إذا أقر المجمس القضائي بتوافر الظروف المخففة ، 
بينما يكون اختياريا في الحالة الثانية ، وىو غير ممزم لممجمس القضائي بتطبيقو أو األخذ 

. 1بو

                                                           
 800.محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص - 1
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القضائية منو تأثير الظروف  17أما في قانون العقوبات المصري، فقد حددت المادة  
يجوز في مواد الجنايات إذا ) المخففة عمى العقوبات األصمية، حيث تتص ىذه المادة 

اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجميا الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة عمى 
عقوبة األشغال . عقوبة اإلعدام يعقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة : . الوجو التالي

الشاقة المؤيدة ليعقوبية األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 (عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي ال يجوز أن يقل عن ثالثة أشير  -

ويالحظ من خالل ىذه المادة أن المشرع خول القاضي سمطة النزول بالعقوبة درجة  
ينزل إال بدرجة واحدة ، أو درجتين حسب تقديره ، إال إذا كانت عقوبة الجريمة السجن فال 

ولم يضع المشرع حدا أدنى لمعقوبة التي ينزل إلييا القاضي ، إال إذا كانت ىذه العقوبة ىي 
الحبس، ا فقد وضع ليا حدا أدني ىو ستة شيور أو تالتة أشير إذا كانت العقوبة المقررة 

ىذه القاعدة  لمجريمة أصال ىي األشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مع تسجيل استثناء عن
، الخاص بمكافحة المخدرات  1960لسنة  182من القانون رقم  37وىو ما قررتو المادة 

حيث نصت عمى عقوبة السجن ، وقضت بعدم النزول في عقوبة الحبس التي يحكم بيا عند 
و عمة السماح باليبوط بالعقوبة درجة أو درجتين  تطبيق الظروف المخففة عن ستة شيور

. 1ة القاضي ليواجو جميع الحاالت التي تقتضي التخفيف في العقوبةىي توسيع سمط

أما عمة وضع حد أدنى لمحبس فيي حرص المشرع عمى أن يقف تخفيف عقوبات  
الجنايات عند حدود معقولة، ويقتصر التخفيف عمى العقوبة السالبة لمحرية دون الغرامة، إذا 

ة عقوبة الغرامة كان النص يقرر إلى جانب العقوبة السالبة لمحري

وغني عن البيان أن تقرير المحكمة تطبيق الظروف المخففة ال يعني التزاميا الحكم  
المذكورة، بل يكون ليا أن تقضي بأية عقوبة تدخل  17بالحد األدنى الذي تنص عميو المادة 

                                                           
 126محمد عمى الكيك، مرجع سابق، ص  - 1
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، عمى أن ال يتجاوز الحد األدني .1في نطاق السمطة التقديرية التي يخوليا ىذا النص 
لمقرر في التخفيف ، فالقاضي مقيد باال ينزل عن الحدود المقررة لو بموجب النصوص ا

جاوز الحد األدنى المقرر في التخفيف كان حكمو مخالفا لمقانون ولو كان ىذا  التشريعية فأنا
ذا أشار القاضي في حكمو إلى المادة .2الحد يزيد عن الحد األدنى العام  من قانون  17، وا 

بين أنو يرغب في إعمال حكميا ، ثم قضى بالعقوية العادية لمجريمة ولو في العقوبات، و
حدىا األدنى ولم يعمل أحكام المادة المذكورة في التخفيف ، فأنو يكون قد أخطأ في تطبيق 

. 3القانون ، مما تممك محكمة النقض مراقبتو وتصحيحو

:  بالنسبة لممشرع الجزائري
  06/23من قانون العقوبات ، المعدلة والمتممة بالقانون رقم  53حسب نص المادة 

، نجد أنيا تشترط إلفادة الجاني بالظروف المخففة أن  2006ديسمبر  20: المؤرخ في 
يكون غير مسبوق قضائيا ، وفي ىذه الحالة فأنو يجوز تخفيض العقوبة المنصوص عمييا 

: في القانون عمى النحو التالي 
عشر سنوات سجن إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي اإلعدام    -
خمس سنوات سجنا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي السجن المؤبد   -
 تالت سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي السجن المؤقت من عشرة إلى  -

عشرين سنة 
قانونا ىي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنة واحدة إذا كانت العقوبة المقررة   -

سنوات 
أما إذا كان الجاني في حالة العود وطبقت عميو العقوبات المشددة بفعل حالة العود ،  

: أو كان مسبوقا قضائيا ، فأن آثار الظروف المخففة تختمف بحسب الحالة كما يمي 
  

                                                           
 802.محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص - 1
 127:محمد عمى الكيك، مرج سابق، ص - 2
، دار المطبوعات  2003: القسم العام، جميورية مصر العربية ، طبعة. ترح عيد انو الشاذلي، شرح قانون العقوبات  - 3
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:  ات المشددة بفعل حالة العودإذا كان الجاني في حالة العود ، وطبقت عميو العقوب: أوال 
فأن التخفيف الناتج عن منح الظروف المخففة ينصب عمى الحدود القصوى الجديدة   

عند تطبيق :)  مكرر في فقرتيا األولى التي تنص 53المقررة قانونا ، مثمما تقرره المادة 
خففة ينصب العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فأن التخفيف الناتج عن منح الظروف الم

....( عمى الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا 
:  احتماالت  03وتطبيقا لذلك يمكن أن نتصور 

إذا صدر حكم عمى شخص بعقوبة خمس سنوات سجنا من أجل جناية السرقة  ( -01
والمعاقب عمييا بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة  353المنصوص عمييا في المادة 

العقوبة أو اإلفراج عنو ، جناية القتل العمد ، فأن الحد األقصى لمعقوبة  ويرتكب بعد انقضاء
  1مكرر 54المقررة ليذه الجريمة يصبح اإلعدام ، نتيجة تطبيق أحكام العود، طبقا لممادة 

فإذا تقرر إفادتو بظروف مخففة فأنو ال يجوز تخفيض العقوبة أقل من عشر سنوات سجنا 
لو بتطبيق العود، عوض خمس سنوات سجنا لو كان التخفيض عمى أساس العقوبة المقررة 

 .2عمى أساس العقوبة المقررة أصال لمجريمة المرتكبة 
إذا صدر حكم عمى شخص يعقوبة خمس سنوات سجنا من أجل جناية السرقة  ( –02

والمعاقب عمييا بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة ويعود  353المنصوص عمييا في المادة 
نفس الجريمة بعد انقضاء العقوبة األولى أو اإلفراج عنو ، فأن الحد األقصى الرتكاب 

مكرر من قانون  54لمعقوبة المقررة يصبح السجن المؤبد بتطبيق أحكام العود وفقا لممادة 
 .العقوبات 

                                                           
 إذا سبق الحكم نيائيا عمى شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عمييا: ) مكرر قم ج تتصل  54المادة  - 1

قانونا بعقوبة حدىا األقصى يزيد عن خمس سنوات حبسا ، و أرتكب جناية ، فأن الحد األقصى لمعقوبة الجنائية المقررة 
سنة سجنا وتكون العقوبة ( 20)ررة قانونا ليذه الجنابة عشرين يصيح السجن المؤبد إذا كان الحد األقصى لمعقوبة المق

المقررة في اإلعدام إذا أدت الجناية إلى إزىاق روح إنسان ، وبرفع الحد األقصى لمعقوبة السالية لمحرية إلى الضعف ، إذا 
ويرفع الحد األقصى .  كان الحد األقصى لمعقوبة المقررة قانونا ليذه الجناية ، يساوي أو يقل عن عشر سنوات سجنا

 10)لمغرامة المقررة إلى الضعف 
 332:أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  - 2



 أثر الظروف المخففة على المسؤولية الجنائية              الفصل الثاني
 

80 
 

فإذا تقرر إفادتو بظروف مخففة ، فأنو يجوز تخفيض العقوبة إلى حد خمس سنوات سجنا 
العقوبة المقررة لو بتطبيق العود، عوض ثالث سنوات حبسا لو كان التخفيض عمى أساس 

إذا كانت العقوبة الجديدة المقررة ، أثر  عمى أساس العقوبة المقررة أصال لمجريمة المرتكبة
تطبيق العود في السجن المؤقت من خمسة إلى عشرين سنة ، اليجوز في ىذه الحالة أن 

مخففة عن ثالث سنوات حبسا ، وىو االحتمال الذي أشارت إليو يقل الحد األدنى لمعقوبة ال
. مكرر 53الفقرة الثانية من المادة 

إذا حكم عمى شخص بعقوبة ستة سنوات حبسا من أجل جنحة السرقة المشددة  ( -03 
مكرر والمعاقب عمييا بالحبس من سنتين إلى عشر  350المنصوص عمييا في المادة 
الضرب المترتب عميو فقد البصر المنصوص عمييا في المادة  سنوات الذي يرتكب جناية

، في فقرتيا الثانية ، والمعاقب عمييا بالسجن من خمسة إلى عشر سنوات فأن الحد  264
األقصى لمعقوبة المقررة يصبح السجن من خمس إلى عشرين سنة سجنا طبقا لنص المادة 

مكرر في فقرتيا الثانية  54

ف مخففة، فأنو ال يجوز في ىذه الحالة أن يقل الحد األدنى فإذا تقرر إفادتو بظرو
سنوات حيساء عوض سنة واحدة لو كان التخفيض عمى أساس ث الثلمعقوبة المخففة عن 

. 1العقوبة المقررة أصال لمجريمة المرتكية 
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 53نصت عمى ىذه الحالة المادة : يائلتي يكون فييا المتيم مسبوقا قضاالحالة ا :ثانيا 
، أن المتيم يكون مسبوقا 05مكرر  53وتوضح المادة  .1 من قانون العقوبات 01مكرر

قضائيا إذا حكم عميو بحكم نيائي بعقوبة سالبة لمحرية، مشمولة أو غير مشمولة يوقف 
. التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام

ع من حالة العود المتعمقة ، يالحظ أن مفيوميا أوس05مكرر 53إن المتمعن في نص المادة 
بالشخص الطبيعي المنصوص عمييا والمعرفة في القسم التالت من قانون العقوبات المتعمق 

 04مكرر  54و  03مكرر  54، 02مكرر 54، 01مكرر 54و 54:بالعود ، في المواد
ويستشف منيا أيظا أن المشرع ميز بين حالتين ، حالة عدم تقرير الغرامة أصال في النص 

معاقب عمى الجريمة ، وحالة إقرار الغرامة أصال في النص المعاقب عمى الجريمة ال
:   اذا كانت الغرامة غير مقررة أصال في النص المعاقب عمى الجريمة: أوال 
يجوز الحكم عمى المستفيد من العقوبة السالبة لمحرية المخفقة بالغرامة ، يختمف  

:  مقدارىا باختالف العقوبة المقررة لمجريمة
دج اذا كانت العقوبة المقررة  2.000.000دج و  1.0000.000تكون الغرامة ما بين -

.  لمجناية ىي اإلعدام 
دج اذا كانت العقوبة المقررة  1.000.000دج و  500.000تكون الغرامة ما بين  

دج اذا كانت  1.000.000دج و  100.000تكون الغرامة بين . في السجن المؤقت
.  العقوبة المقررة في السجن المؤقت 

                                                           
 إذا كانت العقوبة المقررة لمجناية ىي اإلعدام أو السجن المؤبد ، وطبقت العقوبة السالبة: ) 01مكرر  53تنص المادة  - 1

أدناه ، فأنو يجوز الحكم عميو أيضا بغرامة  05مكرر  33، وكان المتيم مسبوقا قضائيا ، بمفيوم المادة  المحرية المخففة
دح إلى  500.000دج في الحالة األولى ، ومن  2.000.00دج وحدىا األقصى  1.000.000حذىا األدنى 
جن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة لمحرية دج في الحالة الثانية إذا كانت العقوبة المقررة لمجنابية ىي الس 1.000.000

دج و اذا  1.000.000دج إلى  100.000المخففة ، فأنو يجوز الحكم أيضا عمى المتيم المسبوق قضائيا بغرامة من 
 (كانت الغرامة منصوص عمييا مع عقوبة الحيل، فأنو يجب التطق بيا كذلك 
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:  اذا كانت الغرامة مقررة أصال في النص المعاقب عمى الجريمة: ثانيا
ورغم . السالبة لمحرية في ىذه الحالة ، فأنو يستوجب النطق بالغرامة مع العقوبة  

، فأنو ال يجوز النطق بالغرامة وحدىا في مواد 02مكرر 53ذلك، وبالرجوع إلى المادة 
فيذه المادة . الجنايات، ويكون الحكم بيا دائما في إطار الحدين المنصوص عمييما قانونا

إطار اليجوز في مادة الجنايات ، النطق بالغرامة وحدىا، ويحكم بيا دائما في :) تنص 
. 1 .(الحدين المنصوص عمييما في القانون ، سواء كانت مقررة أصال أم ال

وىكذا فأن كانت العقوبة ( 01: )وفي ىذا اإلطار يقول الدكتور أحسن يوسقيعة 
المقررة لمجناية ىي اإلعدام ، يجوز تخفيض عقوبة الجاني إلى عشر سنوات سجنا ، كما 

دج عمى أن ال تقل  2.000.000دج و  1.000.000يجوز الحكم عميو بغرامة تتراوح بين 
ذا كانت العقوبة المقررة في السجن المؤبد وكانت الغرامة غير  1.000.000عن  دج وا 

مقررة أصال، كما ه و الحال في جل الجنايات المعاقب عمييا بالسجن المؤيد، يجوز 
لجاني بغرامة بين تخفيض القرية السالبة لمحرية إلى خمس سنوات سجنا كما يجوز الحكم ا

ذا كانت . دج 500.000دج عمى أن ال تقل عن  1.000.000دج و  500.000 وا 
بالنسبة  العقوبة المقررة في السجن المؤقت، وكانت الغرامة مقررة أصال، كما ىو الحال

من قع والمعاقب عمييا بالسجن  206المنصوص عمييا في المادة لجناية تقميد طابع وطني 
ج د 100.000دج إلى  500.000وبغرامة من . لى عشر سنواتالمؤقت من خمس إ

يجوز تخفيض العقوبة السالبة لمحرية إلى سنة واحدة مع الحكم بالغرامة وجوبا في حدود 
.  دج 500.000الحدين األدنى واألقصى المقررين قانونا عمى أن ال تقل عن 

: في مادة الجنح : الفرع الثاني

فأن الجرائم الجنحية تخضع لمقواعد المخففة ، غير أنيا كغيرىا في مادة الجنايات ،  
. أكتر اليونة عما ىي عميو في الجنايات 
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ففي القانون المقارن، نجد أن قانون العتويات المصري قد تناول أثر الظروف  
، حيت تخفف عقوبات  1904و  1883القضائية المخففة في قوانين مستقمة ما بين سنتي 

           :الي الجنح عمى النحو الت

إذا كانت العقوبة المقررة أصال لمجريمة في الحب والغرامة معا ، جاز الحكم بإحدى  -
.  ىاتين العقوبتين فقط

إذا كانت العقوبة المقررة أصال لمجريمة ىي الغرامة ، جاز لمقاضي أن ينزل بيا إلى ما  -
عدل ىذا المبمغ ) سة قروش حدىا األدنى ، بشرط أال يقل المبمغ الذي يحكم بو عن خم دون

الذي ارتقع بالحد األدنى العام  1982لسنة  29ضمنا  فصار مائة قرش وفقا لمقانون رقم 
( لمغرامة

إذا كانت العقوبة المقررة أصال لمجريمة ىي الحبس جاز لمقاضي أن ينزل بعقوبة الحبس  -
. 1شرون ساعة دون حدة األدنى ، بشرط أال تقل المدة التي يحكم بيا عن أربعة وع

ذا أخذت المحكمة باألسباب المخففة لمصمحة من ارتكب جنحة فميا أن تخفض  وا 
العقوبة إلى حدىا األدنى أو أن تبدل الغرامة من الحيس ومن اإلقامة الجبرية ، وان تحول 

. 2التكرار، العقوبة الجنحية إلى عقوبة تقديرية بقرار معمل| فيما خال حالة 

العقوبات األردني ، فأن العقوبة الجنحية يجوز تخفيضيا ، حيت يجوز أما في قانون 
. تخفيض عقوبة الحبس إلى أسبوع ويجوز تخفيض الغرامة إلى خمسة دنانير

فيجوز لمقاضي النزول بالعقوبة إلى ما دون حدىا األدنى المنصوص عميو في 
لو أن يستبدل العقوبة القانون باإلضافة إلى أنو يقضي بالغرامة بدل الحبس ، كما يجوز 

. 3ما لم يكن الجاني مكررا ( مخالفة) الجنحية بعقوبة تكديرية 

                                                           
 803: محمود نجيب حسني ، مرجع سابق ، ص  - 1
 351: سعدي يسيسو ، مرجع سابق ، ص - 2
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أما قانون العقوبات العراقي ، فقد تناول الظروف المخففة وأثرىا في مادة الجنح في  
إذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنو يدعو إلى :) منو والتي نصت  133المادة 

ق ع ع فأنو إذا   131، ويحسب المادة ( ق ع 131ا تطبيق المادة جاز لو الرأفة بالمتيم

كان لمعقوبة حد أدني ، فال تتقيد بو المحكمة ، وبالتالي فأنو يجوز الحكم بإحدى   
العقوبتين إذا كانت العقوبة المقررة لمجريمة ىي الحبس والغرامة معا ، كما يجوز تبديل 

. 1عقوبة الحبس بالغرامة إذا كانت العقوبة المقررة ىي الحبس الغير مقيد بحد أدني 

عمى آثار الظروف المخففة  04مكرر  53، فقد نصت المادة  أما المشرع الجزائري 
الجنح ، وتختمف ىذه األثار بحسب السوابق القضائية المحكوم عميو، ولذلك وجب | في مادة 

 :اذا كان المحكوم عميو غير مسبوق قضائيا : الحالة األولى : التمييز بين حالتين 

وىنا يمكن أن  02و  01لفقرة ا 04مكرر  33: أنصت عمى ىذه الحالة ، المادة  
:  نتصور أربع فرضيات 

اذا كانت العقوبة المقررة ىي الحين والغرامة المنصوص عمييا في الفقرة األولى من   -01
، وبتطبيقيا يتولد لدينا ثالث خيارات  04مكرر 53المادة 

ى إما عقوبة الحبس والغرامة معا ، وفي ىذه الحالة يجوز تخفيض عقوبة الحبس إل -
إما عقوبة الحبس فقط، وفي ىذه الحالة يجوز تخفيض  -دج  20.000شيرين والغرامة إلى 

عقوبة الحبس إلى شيرين، عمى أال تقل عن شيرين حبس 

دج  20.000إما عقوبة الغرامة وحدىا، وفي ىذه الحالة يجوز تخفيض مبمغ الغرامة إلى  -
 350لمنصوص عمييا في المادة ومثاليا ، جنحة السرقة ا ج د 20.000عمى أال تقل عن

دج  100.000من قع والمعاقب عمييا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من 
دج فعند إفادة المحكوم عميو بظروف مخففة ، يجوز الحكم عميو بالعقوبتين  500.000إلى 
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ه دج ، كما يجوز الحكم عمي 000.  20معا ، مع تخفيض الحبس إلى شيرين والغرامة إلى 
بالحبس فقط أو الغرامة فقط ، فمخفض عقوبة الحبس إلى الحد األدنى المقرر لمجريمة وىو 

ذا حكم عميو بالغرامة فقط فتخفض إلى  دج وىو الحد األدنى  100.000سنة واحدة ، وا 
: المقرر قانونا لمجريمة وبالتالي ال يجوز التخفيض أقل من ىذا الحد مالحظة 

من قع المتعمقة بجنحة السب ، حيث أنيا تنص عمى  299يتور التساؤل حول المادة  
دج،  25.000دج إلى  10.000عقوبة  الحبس من شير إلى ستة أشير والغرامة من 

حيت أن حدودىما الدنيا أقل من الحدود الدنيا المقررة قانونا عند تطبيق الظروف المخففة 
، أم ينزل بالعقوبة إلى الحدود الدنيا  04مكرر  53دة فيل يمتزم القاضي بمقتضيات الما

المقررة المجريمة ؟  

:  اذا كانت العقوبة المقررة ىي الحين أو الغرامة ، وبتطبيقيا يتولد لدينا خياران   -02 

إما عقوبة الغرامة فقط،  -إما عقوبة الحبس فقط، وىنا يجوز تخفيض الحبس إلى شيرين  -
دج ومثاليا جنحة تزوير إقرار أو شيادة  20.000وىنا يجوز تخفيض الغرامة إلى 

: اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الحبس فقط   -03 228المنصوص عمييا في المادة 
 عقوية الحميل إلى شيرين ، كما يجوز استبدال عقوبة الحبس يجوز في ىذه الحالة تخفيض

دج  500.000دج وأن ال يزيد عن  20.000بالغرامة، عمى أن ال يقل مبمغ الغرامة عن 
 .ع.الفقرة األولى من ق 98ومثاليا جمحة التجمير ، المنصوص عمييا في المادة 

وفي ىذه الحالة يجوز تخفيض : اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الغرامة فقط   -04 
دج ومثاليا جنحة استعمال اسم الغير ، المنصوص عمييا في المادة  20.000الغرامة إلى

اذا كان : دج الحالة الثانية   100 000.إلى 20.000قع ، و عقوبتيا غرامة من  247
: المحكوم عميو مسبوق قضانيا 

وىي الحالة التي تشمل أيظا حالة المحكوم عميو العائد ، طبقا لنص الفقرة الرابعة من  
التي ميزت بين المرتكب لمجنحة العمدية وبين الجنحة الغير عمديو   04مكرر 53المادة 
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: فبالنسبة لمجنحة المرتكبة عمدا يمكن أن نتصور أربع احتماالت  ( - 01

في ىذه الحالة يجب الحكم : انونا ىي الحيس والغرامة معا اذا كانت العقوبة المقررة ق -أ 
بالعقوبتين معا ، وال يجوز تخفيض العقوبة أقل من الحد األدنى المقرر قانونا لمجريمة 

المرتكبة  

في ىذه الحالة ال : اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الحبس و الغرامة أو إحداىما  -ب
عقوبة الغرامة إلى أقل من الحد األدنى المقرر قانونا يجوز تخفيض عقوبة الحبس وال 

لمجريمة المرتكبة  

: اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الحبس فقط  -ج 

في ىذه الحالة اليجوز تخفيض العقوبة إلى أقل من الحد األدنى المقرر قانونا  
. لمجريمة المرتكبة ، كما ال يجوز استبدال عقوبة الحيس بالغرامة 

في ىذه الحالة ال يجوز النزول عن : اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الغرامة فقط  -د 
: بالنسبة لمجنحة الغير عمدية  ( -02الحد األدنى المقرر قانونا لمجريمة المرتكبة 

لم ينص المشرع صراحة عمى أحكام ىذه الحالة ، فيل تعتبر استنتاج بمفيوم المخالفة لمحالة 
يفيم من الصورة " .1: قول الدكتور أحسن بوسقيعة مجيبا عمى ىذا التساؤل األولى ؟ ي

ىو الذي ينطبق  04مكرر  53األولى، وبمفيوم المخالفة ، أن حكم الفقرة األولى من المادة 
عمييا ، أي أنيا تخضع من حيت تطبيق الظروف المخففة لنفس القواعد التي تحكم الشخص 

ومن قبيل الجنح الغير عمدية ، المعاقب عمييا "ضائية المدان الذي ليست لو سوابق ق
 03بالحبس أو بالغرامة ، جنحة الجرح الخطأ المؤدي إلى العجز عن العمل لمدة تتجاوز 

والمعاقب عمييا بالحبس من شيرين إلى سنتين |  289أشير ، المنصوص عمييا في المادة 
دج أو بإحدى ىاتين العقوبتين ، يجوز في حالة  100.00دج إلى  20.000. وبغرامة من
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إقادة المحكوم عميو بظروف مخففة الحكم بالحبس فحسب وتخفيض العقوبة إلى شيرين، أو 
دج ومن المالحظ عمى أثر الظروف  20.000الحكم بالغرامة فحسب وتخفيضيا إلى 

عقوبات دون القضائية المخفقة عمى الجنح، أن غالبية التشريعات قصرت أثرىا عمى ال
. 1التدابير

: في مادة المخالفات: الفرع الثالث 
أجمعت غالبية التشريعات في القانون المقارن عمى أن أثر الظروف المخففة في مادة  

المخالفات أليؤدي إلى تخفيض العقوبة عن حدىا األدني ، غير انو يجوز استبدال عقوبة 
 قرر لمعقوبة عند إقرار الظروف المخففةالحبس بالغرامة التي التقل عن الحد األدنى الم

وعمى سبيل المثال ، نجد أن قانون العقوبات األردني لم يشر إلى فكرة األخذ بالظروف 
 القضائية المخففة ، ربما لتفاىة المخالفة من جية، ومن جية أخرى فأن القاضي اذا وجد

األدنى لمعقوبة المقررة  ظروف مخففة بالنسبة إلى مرتكب المخالفة ، فأنو يحكم عميو بالحد
قانونا وىو الحبس لمدة أربعة وعشرين ساعة ، لم يستبدل ىذه العقوبة بالغرامة، وفقا لمفقرة 

من قع أردني ، وقد ال يحكم القاضي بالحبس أصال ، فيكتفي بالنطق  100الثانية من المادة 
ففة ، وذلك ألن الحد بالغرامة في حدىا األدني ، دون الحاجة إلى تطبيق فكرة الظروف المخ

. 2األدنى لمغرامة، يكون بسيطا وال يحتمل أي انتقاص منو
في مواد المخالفات  ": منو  466أما في قانون العقوبات الجزائري ، فقد نصت المادة  

ويحسبيا، فأن أثر الظروف  "مدى توافر الظروف المخففة وأثرىا 53تحدد أحكام المادة 
القضائية المخففة تختمف بحسب العقوبة المقررة قانونا والسوابق القضائية لممحكوم عميو ، 

:  وىي عمى النحو التالي 
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تنص عمى ىذه الحالة الفقرة الثانية : الحالة التي ال يكون فييا المدان في حالة العود   -01
إلى اشتراط المشرع أن يكون المدان غير مسبوق  ، والتي باإلضافة 06مكرر 53من المادة 

غير أنو اذا كان المحكوم عميو ال :)... قضائيا، اشترط أيظا أن ال يكون في حالة العود 
، فأنو يجوز اذا كانت العقوبة المقررة قانونا في الحبس والغرامة معا ...( يوجد في حالة العود

 .لحد األدنى المقرر قانونا لمجريمة المرتكبةالحكم بإحداىا ، ويجوز تخفيض العقوبة إلى ا
وىي الحالة التي تضمن معناىا الفقرة : الحالة التي يكون فييا المدان في حالة العود  -02 

 . 06مکرر  53األولى من المادة 
في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات ، فأن العقوبات المقررة قانونا -03

...( ي ال يجوز تخفيضيا عن حدىا األدني بالنسبة لمشخص الطبيع
من خالل فقرتييا ، يتضح أن تخفيض العقوبة ،  06مکرر  53وعموما فأن المادة  

يجوز : اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الحبس أو الغرامة : -يأخذ الصورتين التاليتين
ا لمجريمة المرتكبة ، كما تخفيض عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة إلى الحد األدنى المقرر قانون

يمكن الحكم بإحدى العقوبتين ، عمى أال يقل تخفيض عقوبة الحبس شيرين وال يقل تخفيض 
اذا كانت العقوبة المقررة قانونا ىي الحبس  . -دج كحد أدنى20. 000عقوبة الغرامة حدود 

لمقرر قانونا يجمب الحكم بالعقوبتين معا ، ويجوز تخفيضيما إلى الحد األدنى ا: والغرامة
 .لمجريمة

: أثر الظروف القضائية المخففة عمى العقوبات التكميمية : المطمب الثاني 
العقوبات التبعية والتكميمية، ىي العقوبات المنظمة إلى العقوبات األصمية بمقتضى  

 :القانون وسنتطرق إلى أثر الظروف القضائية المخففة عمى كل منيما في فرعين
: ثر عمى العقوباتاأل: الفرع األول 
العقوبات التبعية ، ىي العقوبات التي تتصل بالعقوبة األصمية المقررة من طرف  

القانون كالحرمان من الحقوق والمزايا ، فيي تتبع العقوبة األصمية ، فإذا ما قرر القاضي 
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ىي  إنقاص من حجم ومدة العقوبة األصمية ، فأن سواء العقوبة األصمية أو التبعية تبقى كما
عقوبة أخرى ، لكن السؤال يتور عندما يؤتر الظرف القضائي المخفف عمى  وال يتغير إلى

العقوبة األصمية ويغيرىا إلى عقوبة أخرى ، فما مصير العقوبة التبعية ؟ 
، توضح أن الظروف المخففة ال  472و 463فقانون العقوبات الفرنسي ، وفي مادتو  

فمثال فإذا ارتكب شخص جريمة  دون التبعية و التكميمية تؤثر إال عمى العقوبات األصمية ،
وحكم عميو باألشغال الشاقة لمدة معينة ، فيذه العقوبة األصمية تتبعيا عقوبة أخرى وىي 

ذا نطق القاضي نيائيا بعقوبة الحبس المخفض  تخفيض )الحرمان من الحقوق الوطنية ، وا 
سند قانونی ، ألن ىذه الحقوق ال تتبع  ، فالحرمان من الحقوق الوطنية ليس لو( اختياري

الحيل ، لذا فأن الظروف المخففة ليس ليا تأثير عمى العقوبات التبعية 
منو ، فميس لمقاضي وىو يستعمل  25أما قانون العقوبات المصري ، وحسب المادة  

 الرأفة أي سمطة في حذف العقوبة أو تخفيفيا، غير أن الظروف المخففة تؤثر عمى العقوبة
التبعية ، تأثير مباشر ألنيا تسير دائما مع العقوبات األصمية، فإذا بدل القاضي العقوبة 

عقوبة أخرى تستمزم عقوبة تبعية ، فال تمحق المحكوم عميو ىذه العقوبة التبعية  األصمية إلى
فالشخص الذي يحكم عميو بعقوبة جناية يستمزم حتما حرمان المحكوم عميو من الحقوق 

ق ع م، فإذا ما أفاده القاضي بالرأفة ، يحكم عميو  25المنصوص عمييا في المادة والمزايا 
. 1بالحبس بدال من األشغال الشاقة أو السجن وال يحرم من الحقوق والمزايا

أما قانون العقوبات األردني، فأن المشرع لم يبين تأثير الظروف القضائية المخففة أو   
وىو ما يعني عدم . يسمييا البعض عمى العقوبات التبعية األسباب المخففة التقديرية، كما

ويرى البعض في ىذا المجال ، أن القاعدة العامة . تأثر العقوبات التبعية بالظروف المخففة
عند األخذ باألسباب المخففة التقديرية ، توجب اإلبقاء عمى جميع االثار والنتائج المترتبة 

 ر عن مقدار العقوبة المحكوم بياعمى ارتكاب الفعل الجرمي ، بغض النظ
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وعمى ىذا فأن العقوبات التبعية ال تتأثر عندما يأخذ القاضي باألسباب المخففة 
التقديرية فيجب عميو أن يحكم بيا ألن القانون أوجييا ، ذلك أن نطاق التخفيف ومداه تحكمو 

ذا كا نت النصوص النصوص القانونية ، فال تخفيف إال في إطار ما حدده القانون ، وا 
القانونية قد حصرت أثر التخفيف في العقوبات األصمية ، فأن ذلك يعني أن ال يترتب عمى 
. 1توفر األسباب المخففة التقديرية تأثير عمى ما عداىا من عقوبات ، فال تخفيف بالنسية ليا

في أما قانون العقوبات الجزائري، فقد ألغي كمية العقوبات التبعية أو باألحرى أدمجيا  
العقوبات التكميمية 

: األثر عمى العقوبات التكميمية: الفرع الثاني  

تفرق العديد من التشريعات في القانون المقارن بين العقوبات التكميمية ، حيت 
تصنفيا إلى عقوبات تكميمية إجبارية وأخرى اختيارية، عمى غرار المشرع المصري ، 

االختيارية، فيي سمطة جوازيو لمقاضي فبإمكانو الحكم والفرنسي فبالنسبة لمعقوبة التكميمية 
. بيا أو استبعادىا غير أنو إذا حكم بيا ليس لو أن يخفض من مقدارىا

أما العقوبة التكميمية اإلجبارية ، فعمى القاضي أن يحكم بيا كما ىي واردة في 
القانون وال يجوز لو أن يخفض منيا سواء من مدتيا أو من مقدارىا  

المشرع الجزائري نفس االتجاه، فقد فرق بين العقوبات التكميمية اإلجبارية وسمك  
 53و  03مكرر  53و  01مكرر 53والعقوبات التكميمية االختيارية وذلك حسب المواد، 

، فبالنسبة لمعقوبة التكميمية االختيارية ، فالقاضي حر في الحكم بيا أو استبعادىا  04مكرر 
مكرر الفقرة الثانية و  53و  01مكرر 53:ك ما تنص عميو الموادفيي سمطة تقديرية لو وذل

، وليس لو أن ينقص من مقدارىا  04مكرر  53
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أما العقوبات التكميمية اإلجبارية، كالحرمان من مباشرة حق أو أكتر من الحقوق 
من ق ع ج ، فيي عقوبات منصوص  09المنصوص عمييا في الفقرة األولى من المادة 

من حيث مقدراىا أو من حيت  انون ، فميس لمقاضي االنتقاص منيا سواءعمييا في الق
. مدتيا

 :بعض المسائل المتعمقة بتطبيق الظروف القضائية المخففة : المبحث الرابع
تثير الظروف القضائية المخففة عند منحيا لمجناة إلفادتيم بالتخفيف من العقاب،  

وستتطرق في ىذا المبحث إلى مسائمتين بعض المسائل التي يعرف بعضيا جدال فقييا ، 
ىامتين في مطالبين ، تتناول مسألة اجتماع عذر قانوني مع ظرف مخفف ومسألة عالقة 

الظروف المخففة يوقف تنفيذ العقوبة 
: مسألة اجتماع ظرف مع غيره من الظروف: المطمب األول 
ره لمعقوبة قد تقوم أسباب التخفيف عامة عمى عمة واحدة ىي أن المشرع عند تقدي 

يكون أشد مما ينبغي ، ولذلك وضع القواعد التي تكفل تحقيق ىذه المالئمة لتمكين القاضي 
من اليبوط بيا دون الحد األدني ، فدور الظروف المخففة ىو تحقيق التوازن والتالزم بين 

العقوبة و ظروف الحاالت الخاصة ، فيي بذلك تمكن القاضي من استعمال أصوب لسمطتو 
وقد يصادف القاضي بعض الحاالت أثناء ممارسة ميممة ، مثل اجتماع ظروف . تقديريةال

مخففة مع أعذار قانونية مخففة ، أو ظروف مشددة ، أو مسألة األخذ بالظروف المخففة 
:  وذلك ما سنحاول التطرق إليو في الفروع التالية عند تعدد الجرائم

:  مخفف مع عذر قانوني مخففمسألة اجتماع ظرف قضائي : الفرع األول 
يجمع غالبية الفقو عمى أن الجمع بين العذر القانوني المخفف والظرف القضائي ، 

إذا : ويتساءل الدكتور أحسن بوسقيعة . جائز مادام أن القانون لم ينص عمى حضر ذلك 
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ني كان ذلك جائزا فبأي منيما يبدأ القاضي ، ىل يعمل بالظرف المخفف، تم بالعذر القانو
. 1المخفف أم العكس ؟ 

يرى الدكتور األردني سيد مصطفى ، أن فاعل الجريمة المستفيد من عذر قانوني  
مخفف ، يمكنو االستفادة من الظروف المخففة ، فتخفيف العقوبة بناء عمى عذر قانوني 
مخفف ، يجعمنا أمام جريمة مستقمة ، وقد تعتري ىذه الجريمة ظروف قضائية مخففة فال 

. 2من أن يستفيد الجاني من ىذه الظروف المخففة مانع
وىو الرأي الذي يشاطره الفقيو المصري عوض محمد، إذ يرى أن يبدأ القاضي بالعذر 
ئم يعمل بالظرف ، مستدال في ذلك بما جاء بو قانون الطفل المصري ، حيث نصت الفقرة 

ة المحكمة في تطبيق منو، عمى أن عذر صغر السن ال تخل بساط 112التالتة من المادة 
 .3الظروف المخففة

باختالف العذر القانوني في حد ذاتو ، فإذا ما اقترن عذر صغر السن بظرف مخفف  
فأن القاضي يطبق الظروف المخففة أوال ثم عذر صغار السن ، بمعنى إن عذر صغر السن 

 يطبق عمى العقوبة المقررة لمجاني بعد إفادتو بالظروف المخففة

ه إذا اقترن الظرف المخفف بعذر االستفزاز ، فانو يطبق عذر االستفزاز في حين أن 
أوال ثم تطبيق الظروف المخففة ، بمعنى أن الظرف المخفف، يطبق عمى العقوبة الناتجة 

. عن إفادة الجاني بعذر االستفزاز

أما في الجزائر ، فأن مسألة اجتماع عذر قانوني مخفف مع ظرف قضائي لم تطرح  
ال فقيا وال قضاء ، وىو ما يدعو المشرع الجزائري إلى تدارك ىذا ، والسير عمى األقل أسوة 
بالقضاء الفرنسي نظرا لتقارب التشريعين في ىذا المجال، سواء تعمق األمر بعذر االستفزاز 
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، عمى رأي الدكتور أحسن يوسقيعة الذي يسوق لنا مثالين من قانون  أو عذر صغار السن
. 1:العقوبات الجزائري يكبت من خالليما إمكانية السير عمى منيج القضاء الفرنسي

:  حالة اقتران ظرف مخفف بعذر صغر السن: المثال األول -

بالسجن المؤبد ورأت إذا كان الفعل المنسوب لمحدت جناية القتل العمد المعاقب عمييا  
محكمة الجنايات لإلحدات إفادة الجاني بالظروف المخففة فميا أن تخفض عقوبة السجن 

ع، فإذا قررت تخفيض العقوبة .من ق 53سنوات حبسا عمال بنص المادة  05المؤبد إلى 
 50سنوات فيتعين عمييا أن تقضي عمى الحدث بعقوبة سنتين ونصف وفقا لممادة  05إلى 

ذا قررت تخفيض العقوبة إلى عشر سنوات ، فيتعين عمييا أن تقضي في فقرت ىا التالتة ، وا 
 ۔عمى الحدت بخمس سنوات حبسا

أما اذا كان الفعل المنسوب لمحدت جنحة السرقة البسيطة المعاقب عمييا بالحبس من  
سنوات ، ورأت محكمة األحدات إفادة الجاني بالظروف المخففة فميا أن  05سنة إلى 

ض عقوبة الحبس إلى شيرين اذا كان المتيم غير مسبوق قضائيا والى سنة حبسا اذا تخف
قع، فإذا قررت تخفيض العقوبة إلى شيرين  04مكرر 53كان مسبوق قضائيا وفقا لممادة 

من قع في  50حبس فيتعين عمييا أن تقضي عمى الحدت بعقوبة شير واحد، وفقا لممادة 
ذا قررت تخفي ض العقوبة إلى سنة فيتعين عمييا أن تقضي عمى الحدت بستة فقرتيا التالتة وا 

.  أشير حبس

اذا كان الفعل المنسوب  حالة اقتران ظرف مخفف بعذر االستفزاز المخفف: المثال الثاني -
لمجاني جناية القتل العمد المعاقب عمييا بالسجن المؤبد وتبت قيام عذر االستفزاز، تخفض 

سنوات ، فإذا رأت  05من قع إلى الحبس من سنة إلى  01قرة الف 128العقوبة حسب المادة 
محكمة الجنايات إفادة الجاني بالظروف المخففة ، فميا أن تخفض عقوبة الحبس إلى شيرين 
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اذا كان المتيم غير مسبوق قضائيا ، والى سنة واحدة اذا كان المتيم مسبوق قضائيا وفقا 
. ع.من ق 4مكرر 53لممادة 

فأن غالبية الفقو ترجح العمل بالعذر القانوني المخفف أوال ثم إفادة وعمى العموم  
الجاني بالظروف المخففة عمى العقوبة المحصمة بعد تطبيق العذر المخفف 

 :مسألة اجتماع ظرف مخفف مع ظرف مشدد : الفرع الثاني 

الظروف المشددة لمعقاب، ىي ظروف من شأن توافرىا مقترنة بالجريمة أن يعاقب  
مجرم بعقوبة أشد من حيث النوع أو المقدار من العقوبة المقررة لمجريمة البسيطة خالية من ال

. 1تمك الظروف ، وتتميز الظروف المشددة بأنيا ظروف يحددىا القانون سمفا 

فإذا ما توافر ظرف مشدد وأقترن بالجريمة ، وأقترن بيذه الجريمة ظرف مخفف فما  
أغمب القوانين العقابية ، عمى تحديد الحدود القصوى لمعقوبة العمل في ىذه الحالة ؟ اتجيت 

التي يقتضييا الظرف المشدد ، ثم تخفيف العقوبة عمى أن ينصب التخفيف عمى الحدود 
توافرت ظروف مخففة | القصوى الجديدة اذا ما 

فإذا اجتمع ظرف مشدد کسيق اإلصرار أو الترصد في جريمة القتل، مع ظروف  
قاضي أن يحدد العقوبة بناء عمى الظرف المشدد، لم يقضي بتخفيف العقوبة مخففة فعمى ال

. المحصمة من تطبيق الظرف المشدد

وقد أخذت القوانين العقابية بيذا االتجاه ، مثل قانون العقوبات المصري ، الذي قضى  
، أنو اذا اجتمع ظرف العود كظرف مشدد عام مع ظروف مخففة فممقاضي اذا 17في مادتو 

، الخاصة بالعود أن  .2ق ع م 50م يرى محال لتشديد العقوبة المنصوص عمييا في المادة ل

                                                           
 411: عبد اهلل أو ىابيية ، مرجع سابق، ص - 1
في  يجوز لمقاضي في حالة العود المنصوص عمييا:)  2003لسنة  95ق ع م المعدلة بالقانون رقم  50تنص المادة  - 2

ومع ىذا ال  المادة السابقة ، أن يحكم بأكثر من الحد األقصى المقرر قانونا لمجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف ىذا الحد
 .(سنة 20دد عن يجوز في أي حال من األحوال أن تزيد مدة السجن المش
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يطبق العقوبة المقررة قانونا لمجريمة التي تعاقب عمى الجريمة بال تشديد ، أو يخفف من 
ق ع السابقة ، وذلك ألن تشديد العقوبة بسبب العود  17العقوبة طبقا األحكام المادة 

. 1كتخفيفيا بسبب الظروف المخففة اختياري لمقاضي 

يستشف منو  53أما في قانون العقوبات الجزائري ، فأن نص الفقرة الثانية من المادة  
أنو عند تطبيق العقوبات المشددة بفعل حالة العود ، فأن التخفيف الناتج عن الظروف 

. المخففة ينصب عمى الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا 

مع ظرف مخفف مع ظرف مشدد مثل إجياض المرأة المغتصبة أو حممت فإذا ما اجت
، فأن القاضي عميو أن ( ظرف مشدد)باالستعانة بطبيب أو ممرض ( ظرف مخفف) سفاحا 

يحدد الحد األقصى الجديد لمعقوبة المقررة ، فإذا ما توافرت ظروف مخففة ، فممقاضي 
. القصوى الجديدة المقررة لمجريمةتخفيف العقوبة عمى أن ينصب التخفيف عمى الحدود 

تحت  2006 / 19/03:تطبيقا لذلك، حكمت محكمة جنايات تيسة، بحكم مؤرخ في 
في نظرىا في قضية القتل العمد، عمى الجاني بعقوبة السجن لمدة    01/2005:رقم الجدول
.... اإلصرارحين تمسكت النيابة العامة بتوفر أركان جريمة القتل مع سبق  عشر سنوات

بينما أكدت شيادة الشيود أن المجني عميو ىو الذي استقر الجاني ، عندما سرق منو  
ىاتفو النقال، ورفض إرجاعو لو ، مما دفع الجاني إلى االنتقام لنفسو ويرتكب جريمة القتل 

... العمدي 

السجن ق ع وىي المادة القاضية بعقوبة  265وقد طالبت النيابة العامة تطبيق المادة 
( القتل العمد مع سبق اإلصرار أو الترصد) المؤبد 

غير أن ىيئة المحكمة، رأت بان ىناك ظروف مخففة، تستدعي إفادة الجاني بيا  
. سنوات  10من قع ، وحكمت عمى الجاني يعقوبة السجن لمدة  53طبقا لممادة 
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نالحظ من خالل ىذا الحكم ، أن ىيئة المحكمة وقعت عمى الجاني عقوبة ضمن  
، التي تجيز تخفيض العقوبة  53الحدود التي رسميا المشرع وفقا لمفقرة الثانية من المادة 

إلى خمس سنوات سجنا كحد أدنى اذا كانت العقوبة المقررة لمجناية في السجن المؤبد كحد 
ر سنوات سجن التي قضت بيا عمى الجاني تكون ضمن الحدود أقصى وبالتالي فعقوبة عش
.  المرسومة من قبل المشرع

  إقرار الظروف القضائية المخففة في حالة تعدد الجرائم: الفرع الثالث

اتفقت غالبية القوانين العقابية عمى تطبيق العقوبة األشد في حال تعددت الجرائم،  
:  م عمى القاضي أن يوفق بين قاعدتين غير أن اقترانيا بالظروف المخففة يحل

قاعدة عدم تعدد العقوبات ، ففي حالة تعدد الجرائم عمى القاضي أن يحكم بالعقوبة األشد  -
وبالتالي فان العقوبة األشد تجمب غيرىا من العقوبات ، فالجاني في ىذه الحالة ال تقع عميو 

 .عقوبة واحدة ىي العقوبة األشد  سوی

الثانية ىي سمطة القاضي في التخفيف من العقوبة ، ففي ىذه الحالة عمى القاعدة  -
القاضي إذا قرر إفادة الجاني بالظروف المخففة ، فأن تخفيف العقوبة ينصب عمى العقوبة 

. األشد

في فقرتيا الثانية من قانون العقوبات  32و  17وتطبيقا لذلك، فقد بينت المادة   
اذا وقعت : )... في فقرتيا الثانية 32، فقد تضمنت المادة المصري ما سبق اإلشارة إليو

عدت جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة بعضيا البعض بحيث ال تقبل التجزئة وجب اعتبارىا 
( كميا جريمة واحدة والحكم بالعقوبة األشد تمك الجرائم

ي ولحل اإلشكاالت الت.ق ع م لمقاضي سمطة تخفيف العقوبة  17وقد خولت المادة  
: قد تنشأ عن ىذه المسألة يجب مراعاة فكرتين أساسيتين 
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أن الحكم بالعقوبة األشد في حالة تعدد الجرائم وجب ىذه العقوبة لغيرىا من :  األولى 
العقوبات ليس معناه أن الجريمة األشد تجب غيرىا من الجرائم ، فكون الجاني ال تقع عميو 

منع أن المتيم قد ارتكب من الجرائم بقدر ما تبت سوى عقوبة واحدة ىي العقوبة األشد، ال ي
- عميو من أفعال 

أن المتيم الذي يعامل بالرأفة يجب أن ال يستفيد من كونو ارتكب عدة جرائم بدال :  التانية 
من جريمة واحدة ، صحيح أن اندماج عقوبات في عقوبة واحدة يتعارض مع تعدد العقوبات 

أنو ينبغي دائما الحكم بالعقوبة األسد وانو اذا كانت يجب أن ال يغيب عمى البال  ولكن
الظروف المخففة تؤدي إلى تخفيف إحدى العقوبات وجعميا اخف من األخرى فيذه األخيرة 

 .1ىي التي يجب الحكم بيا 

أما في التشريع الجزائري ، فقد تضمن قانون العقوبات ىذه الحالة يرضوح من خالل  
يجب أن يوصف الفعل الواحد :) منو  32ذلك ، فتنص المادة النصوص القانونية المبينة ل

في حالة :) ق ع  34وتنص المادة ( الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف األسد من بينيا
تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنو يقضي بعقوبة واحدة سالبة لمحرية 

(. ررة قانونا لمجريمة األشدوال يجوز أن تجاوز مدتيا الحد األقصى لمعقوبة المق

فإذا قرر القاضي إفادة الجاني بالظروف المخففة ، فأن التخفيف ينصب عمى الحدود  
: عالقة الظروف المخففة بوقف تنفيذ العقوبة: المطمب الثاني. القصوى لعقوبة الجريمة األشد

نما   من المبادئ المسمم بيا، مبدأ التقريد العقابي ، ذلك أن العقوبة لم تعد ثابتة وا 
أصبحت بير حدين ، حد أدنى وحد أقصى ، والتي يمكن التنزيل عن الحد األدنى أو التشديد 

. 2عن الحد األقصى يتوافر ظروف قانونية أو موضوعية مخففة أو مشددة 

                                                           
 695: جندي عبد الممك، مرجع سابق، ص - 1
 . 14، دار ىومة، ، ص 2008/  02مقدم مبروك ، العقوبة موقوفة التنفيذ ، الجزائر ، طبعة - 2

 



 أثر الظروف المخففة على المسؤولية الجنائية              الفصل الثاني
 

98 
 

الجاني، أمكنت القاضي من تخفيف العقاب عميو، فالظروف المخففة إذا توافرت في  
يخفض العقوبة إلى حدود أدنى من تمك المقررة لمجريمة، ضمن الحدود المرسومة من طرف 
المشرع حيث يمتمك القاضي سمطة تقديرية في تحديد العقوبة المستحقة لمجاني مقدار ونوعا 

. لى حد سواءأو كما وكيفا ، من خالل تقديره لظروف الجريمة والجاني ع

عماال لسمطة القاضي التقديرية، في تقدير العقوبة أو تحديدىا، أجاز لو المشرع في   وا 
إذا رأى القاضي أن إصالح الجاني . باب التخفيف أن يوقف تنفيذ العقوبة بعد أن ينطق بيا

ويعتبر وقف تنفيذ العقوبة ، مظير من مظاىر التخفيف، الحديثة  يكون أفضل خارج الحيس
تاريخ القانون الجنائي، فما معنى وقف تنفيذ العقوبة، وما ىي شروطو، وما ىي أثاره ؟ في 

يعرف وقف  :تعريف وقف تنفيذ العقوبة: ذلك ما سنتطرق إليو في الفروع األتية الفرع األول
أحد تدابير الدفاع االجتماعي ، يقصد منو تعميق تنفيذ العقوبة عمى : ) تنفيذ العقوية بأنو 

وىو بذلك يقوم عمى الحكم الجزائي الصادر ( ف خالل فترة زمنية يحددىا القانونشرط واق
. 1بالعقوبة ، فيجرده من قوتو التنفيذية

وعمى شرط واقف، عبارة عن تيديد المحكوم عميو بتنفيذ الحكم الصادر ضده، إذا  
ختبار عدم اقترف جريمة جديدة خالل فترة زمنية محددة قانوناء تكون يمناية فترة تجربة ال

 رجوع الجاني إلى إجرامو تانية

فوقف تنفيذ العقوبة ، نوع من المعاممة التقريدية ذو طبيعة مستقمة ، بمقتضاه يحكم القاضي 
بتبوت إدانة المتيم وينطق بالعقوبة المقررة في القانون ، لم يأمر بوقف تنفيذىا مدة معينة، 

جريمة جيدة سقط الحكم المعمن وأعتبر  فإذا انقضت ىذه المدة دون ارتكاب المحكوم عميو
كأن لم يكن ، أما إذا ارتكب جريمة جديدة خالل ىذه المدة وحكم عميو من أجميا ألغي تعميق 

. 2العقوبة وتنفذ العقوبة األولى دون أن تمتبس بالعقوبة الجديدة 
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فالقاضي يرى من ماضي الجاني الحسن ، والظروف العامة التي تحيط بو أن  
تقتضي إبعاده عن جو السجون واالختالط بالمجرمين ، ولذلك فالنطق بالعقوبة مصمحتو 

والتيديد بإنزاليا بو في حال عودتو إلى اإلجرام خالل الفترة الزمنية المحددة ، ىو في حد 
. ذاتو كاف إلحدات التأثير النفسي عمى منع الجاني من العودة لإلجرام 

ليقيا ، تالت صور ،، الصورة األولى ىي لنظام ويأخذ نظام وقف تنفيذ العقوبة أو تع 
وقف التنفيذ تحت االختبار، الذي يقوم عمى تقيد حرية المحكوم عميو بدل سمبيا حيت يوضع 

المحكوم 

عميو تحت االختبار وفق شروط معينة تفرضيا المحكمة، والصورة التانية ىي النظام  
ام سائد في األنظمة األنجموساكسونية وىو وقف التنفيذ مع االلتزام بعمل ذا نفع عام و ىو نظ

شبيو بنظام وقف التنفيذ تحت األختبار ، واالختالف يكمن في أن المحكوم عميو في نظام 
والصورة التالتة ىي نظام . وقف التنفيذ مع العمل ذا نفع عام يشترط فيو رضا المحكوم عميو 

. عات خصوصا العربية منياوقف التنفيذ البسيط، وىو النظام السائد في أغمب التشري

 .1م ق ع 55فقد أخذ القانون المصري بنظام وقف التنفيذ البسيط ، من خالل المادة  
فيذه المادة يستشف منيا أنو إذا وجد القاضي أن المتيم قد تورط في ارتكاب الجريمة ، لكنو 

خطرا عميو ، و ذا ماض حسن ، وأن خطورتو اإلجرامية قد زالت ، وأن تنفيذ العقوبة يحمل ه
. أن متابعتو ومحاكمتو بحد ذاتيا كافية إلصالحو، أمر بوقف تنفيذ العقوبة 

من قانون  595إلى  592وأخذ المشرع الجزائري أيظا بيذا النظام من خالل المواد 
اإلجراءات الجزائية ، عكس أغمبية التشريعات التي نصت عمى نظام وقف التنفيذ في قوانينيا 

أجاز لممحاكم والمجالس القضائية في حالة الحكم بالحبس واألمر بإيقاف  العقابية ، حيث
                                                           

سنة أن  يجوز لممحكمة عن الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة ال تزيد عمى:" ق ع م  55تنص المادة  - 1
تأمر في نفس الوقت الحكم بايقاف العقوبة إذا رأت من أخالق المحكوم عميو أو ماضيو أو ستو أو الظروف التي ارتكب 

إلى مخالفة القانون ويجب أن يتبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ويجوز فييا الجريمة ما يبعث عمى االعتقاد بو لن يعود 
 "أن يجعل اإليقاف شامال ألية عقوية تبعية ولجميع اآلثار الجنائية المترتبة عمى الحكم 
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تنفيذ العقوبة األصمية بقرار مسيب ، بشرط أن ال يكون المحكوم عميو قد سبق وأن حكم 
. عميو بجناية أو جنحة 

 1891 /26/03ويعود أصل نظام وقف تنفيذ العقوبة ، لمقانون الفرنسي الصادر في
نسبة إلى صاحبو وىو برلماني فرنسي صاحب االقتراح في " برونجي" والمعروف بقانون 

محاولة تقنين نظام وقف التنفيذ، وىدفو في ذلك إيعاد بعض المذنبين من االحتكاك ببعض 
.  الجناة في السجن

: شروط نظام وقف تنفيذ العقوبة: الفرع الثاني
وأخرى بالجاني، والعقوبة يقوم نظام وقف تنفيذ العقوبة، عمى شروط تتعمق بالجريمة،  

 :الشروط المتعمقة بالجريمة : أوال 
تختمف الشروط المتعمقة بالجريمة من تشريع إلى آخر، وىذه بعض النماذج من  

:  القانون المقارن 
يشترط التطبيق وقف تنفيذ العقوبة عمى كل الجرائم خاصة تمك التي  :القانون الفرنسي  -أ

بسمح بإبعاد  1975/ 11/07: ليس ليا أىمية ميما كان نوعيا أو طبيعتيا ، فقانون 
استثنائيا و عدم إخضاع مخالفة سحب رخصة السياقة لنظام وقف التنفيذ باعتبارىا من 

. المرور ، خاصة السياقة أثناء السكرمن قانون  14العقوبات التكميمية حسب المادة 
كما يمكن أن يطبق عمى كل الجرائم المرتكبة، بشرط أن تكون العقوبة المطبقة قابمة  

لوقف التنفيذ كعقوبة الحبس التي يحكم بيا عمى المتيم بعد إفادتو بالظروف المخففة أو 
. ق ع ف 03/ 362األعذار القانونية المخففة وفق المادة 

من  351ف التنفيذ يمكن أن يطبق عمى الجرائم العسكرية حسب المادة كما أن وق 
. 1القانون العسكري، وحتى الجرائم السياسية 

                                                           
1 - Gaston Stefani et George Levasseur ,op.cit., p.508 
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يشترط القانون المصري في وقف التنفيذ ، أنو يشمل كل األحكام :  القانون المصري -ب 
، فسمطة  الصادرة باإلدانة في مواد الجنايات والجنح ، ما لم ينص القانون عمى خالف ذلك

غير أن المشرع المصري استثني بعض  القاضي في األمر بوقف تنفيذ العقوبة يكون تايتا
. الجنايات والجنح صراحة، تقديرا منو لعدم استحقاق فاعميا لالستفادة من ىذا النظام

كما أستبعد المشرع المصري المخالفات من ىذا النظام تقديرا منو عمى تفاىة   
. 1المخالفة

من قانون اإلجراءات الجزائية تطبيق نظام وقف  592تناولت المادة : انون الجزائريالق -ج 
تنفيذ العقوبة ، وحسب ىذه المادة ، فأنو يجوز تطبيق ىذا النظام عمى والجنح والمخالفات 
وفي الجنايات التي تكون العقوبة المحكوم بيا عقوبة الحبس الجنحية ، بفعل إفادة المتيم 

. 2من قع  53ة طبقا لممادة بالظروف المخفف

 :الشروط المتعمقة بالجاني : ثانيا 

نصت مختمف التشريعات المقارنة عمى وجوب توافر جممة من الشروط تتصل بالمتيم  
:  ويمكن تصنيفيا إلى صققين 

: أن ال يكون مسبوق قضائيا  -أ

األصل أن نظام وقف تنفيذ العقوبة مقرر الطائفة المجرمين المبتدئين الذين يرتكبون  
. 3الجريمة ألول مرة 

ففي قانون العقوبات الفرنسي نجد أن الجاني المبتدأ أو الغير مسبوق ، يمكن أن 
بة يستفيد من ىذا النظام ، فالجناة الذين لم يسبق ليم أن حوكموا يسبب جناية أو عوقبوا بعقو

الفقرة األولى من قع ف، فقد جاء بقانون  734ال تتجاوز شيرين حيس وفقا لممادة 

                                                           
 03 57: ،ص  1996م ، مصر، دار الجامعة الجديدة ، طبعة القسم العا -محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات  - 1
 390: أحسن يوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  - 2
 49مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  - 3
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بإصالحات مفادىا قبول وقف تنفذ العقوبة لممحكوم عميو بعقوبة الحبس  1970 /17/07:
، ثم ما نص عميو قانون .1السابق في مواد الجنح إذا كانت العقوبة ال تتجاوز شيرين 

 .منو وىو نفس توجو المشرع التونسي والموريتاني 30و 132ة العقوبات الجديد في الماد

من قانون اإلجراءات  592وقد سمك المشرع الجزائري نفس االتجاه من خالل المادة 
الجزائية التي أجازت لممجالس القضائية والمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو بالغرامة اذا لم 

 .لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام يكن المحكوم عميو قد سبق الحكم عميو بالحبس

منو ، يشترط في المحكوم  55أما قانون العقوبات المصري ، فحسب نص المادة  
عمييا حتى يستفيد من نظام وقف التنفيذ أن تتوفر فيو حسن األخالق وماض حسن 
قانون ، باإلضافة إلى ظروف الجريمة فيما يبعث عمى االعتقاد بأنو لن يعود إلى مخالفة ال

  2المذكورة لم تفرق بين المجرم العائد أو المبتدئ  55وىنا يجب اإلشار إلى أن المادة 
فالمشرع المصري عکس المشرع الفرنسي والجزائري لم يقيد تطبيق وقف تنفيذ العقوبة بعدم 
سبق الحكم عمى الجاني وذلك يتماشى مع مقتضيات مبدأ التقريد العقابي ، رغم ما يشوب 

اإلسراف في إفساح مجال تطبيق نظام وقف التنفيذ، ألن المجرمين الذين تبعت  ذلك من
ظروفيم عمى االعتقاد بعدم خطورتيم وعدم عودتيم إلى اإلجرام ، يكون من غير المنطق أن 
تقف صحيفة سوابقيم حائال دون محاولة إصالحيم عن طرق إفادتيم من وقف تنفيذ العقوبة 

تبتو القضاء المصري في قرار محكمة النقض الصادر في | ا وىذا م. المحكوم بيا عمييم
بقوليا بأن القانون لم يحظر وقف تنفيذ العقوبة بالنسية لممتيم العائد أو  1943/ 15/02

 .الذي سبق الحكم عميو 

 

 
                                                           

1 - Gaston Stefani et George Levasseur , op.cit., p: 508 
 50.مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  -669: محمد عوض، مرجع سابق، ص - 2
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 أخالق المتهم وسنو. ب 

أجازت بعض التشريعات المقارنة لممحكمة وقف تنفيذ العقوبة بالنظر إلى شخصية  
صالحو  الجاني ومتی استنتجت من ظروف المتيم ومعالم شخصيتو احتمال تأىيمو وا 

بإخضاعو لنظام وقف تنفيذ العقوبة بدال من تنفيذىا عميو ، وذلك من خالل البحث في 
ماعي والسبب الذي دفعو إلى ارتكاب الجريمة  ماضي المحكوم عميو وحاضره ووسطو االجت

وأنو بدون ىذا البحث السابق يكون من الصعوبة تحديد الشروط الواجب توافرىا في المحكوم 
. 1 عميو لتبرير األخذ بنظام وقف التنفيذ 

منو لممحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ  55ففي قانون العقوبات المصري، تجيز المادة 
أخالق المتيم أو ماضيو أو سقو، ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لن يعود العقوبة إذا رأت من 
. إلى مخالفة  القانون

مكرر من قانون العقوبات  54وىو نفس اتجاه المشرع األردني من خالل نص المادة  
يجوز لممحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة ال تزيد :) التي تنص 

في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا لألحكام والشروط المنصوص  سنة واحدة أن تأمر
عمييا في ىذا القانون إذا رأت من أخالق المحكوم عميو أو ماضيو أو سنو أو الظروف التي 

. 2( ارتكب فييا الجريمة ، ما يبعث عمى االعتقاد بأنو لن يعود إلى مخالفة القانون

نت أحوال الجاني كما تبينيا القاضي باعنة عمى االعتقاد فالخطورة اإلجرامية تنتفی متى كا
بأن الجريمة التي ارتكبيا كانت مجرد كيرة وأنو بحكم ظروفو الخاصة والعامة يمكن أن يقمع 

. عن اإلجرام 

ونظرا ألىمية ىذه الظروف المتصمة بشخصية الجاني ، انعقدت مؤتمرات دولية 
مكن القاضي من معرفة االتجاىات المختمفة تبحت في شخصية المتيم وممف الشخصية ليت

                                                           
 02 51:مقدم مبروك، مرجع سابق، ص - 1
 52:مقدم مبروك، مرجع سابق، ص  -03قانون العقوبات األردني  - 2
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ببمجيكا  1949لمجاني منيا المؤتمر الدولي الثاني لمدفاع االجتماعي الذي عقد عام 
وغيرىا من  1950والمؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات الذي عقد في الىاي عام 

. المؤتمرات والممتقيات 

الخطورة اإلجرامية فأنو ال يجوز لمقاضي وبما أن غاية وقف تنفيذ العقوبة ىي انتقاء 
عند األمر بو أن يعتمد عمى ظرف ال داللة لو عمى انتقاء ىذه الخطورة ، ذلك أن معنى 
وقف التنفيذ وان كان فيو معنى الرأفة والرحمة ، إال أنيا رأفة حدد المشرع أسبابيا وقيد 

مة ظروفا اجتمعت بشخص القاضي عند ترتيب آثارىا ، باشتراطو عميو أن يكبت من أن ث
. الجاني ، حممت ىذه الظروف االعتقاد بأنو لن يعود إلى مخالفة القانون 

 :الشروط المتعمقة بالعقوبة : ثالثا
اختمفت التشريعات المقارنة في نوع العقوبة التي ينبغي األخذ بيا في تطبيق وقف 

العقوبات األصمية المتمثمة في فالمشرع الجزائري جعل وقف تنفيذ العقوبة قاصرا عمى  التنفيذ
الحبس والغرامة ، ومن ثمة فأن وقف التنفيذ ال يجوز أن يمتد إلى العقوبات التكميمية أو 

كما أن الغرامة التي يمكن أن يوقف تنفيذىا ىي التي بطبيعتيا القانونية . تدابير األمن 
مادة الجمركية أو تشكل عقوبة ، أما التي تحمل وصفا تعويضيا كالغرامة الجبائية في 

كم يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة إذا قضى . الضريبية فأنو ال يمكن وقف تنفيذىا 
. بيما معا، أو بإحداىا

وقد عمل بذلك القانون الفرنسي، مع امتداد وقف التنفيذ إلى العقوبات التكميمية حسب 
. القانون الجديد دون تدابير األمن
منو وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة  55أجاز وفق المادة  أما المشرع المصري، فقد

أقصاىا سنة واحدة ، كما يمكن أن يشمل الغرامة ، ووقف تنفيذ العقوبات التبعية وجميع 
األثار الجنائية المترتبة عمى الحكم ، غير انو لم ينص عمى العقوبات التكميمية ، بينما أخذ 

. بيا القضاء دون المصادرة
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ذا الشأن أن المشرع المصري حدد مدة عقوبة الحبس التي يمكن والمالحظ في ه
وقد قضت محكمة . توقيف تنفيذىا وىي سنة واحدة، عكس المشرع الجزائري أو الفرنسي

التمييز المصرية تطبيقا لذلك، بأنو إذا قضى الحكم يوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين ، 
عادة الدعوى إلى محكمة الموضوع  فانو يكون قد اخطأ ، وىذا الخطأ يستوجب نقض الحكم وا 

لمنظر في العقوبة 
من المجمة الجنائية نص عمى إمكانية  12الفقرة  53أما المشرع التونسي ففي الفصل 

وقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ولم يتعرض لباقي العقوبات األخرى كالغرامة والعقوبات 
قوبة الجنائية التي يمكن أن يطبق فييا التكميمية والعقوبات التبعية ، بينما نص عمى أن ع

وىو ما أكدتو محكمة التعقيب في . وقف التنفيذ يجب النزول بيا إلى ما دون عامين حبس 
لما أكدت أن منح تأجيل العقوبة في المواد  1967 /23/01قرارىا الجنائي المؤرخ في

ميا قد استكمل الجزائية موكول االجتياد المحكمة دون معقب عمييا في ذلك ما دام حك
أدنى العقوبة المحكوم بيا ) المقصود بعبارة  53من الفصل  12الشروط التي فرضتيا الفقرة 

الواردة بالنص ىي ادنی العقوبة التي يجوز لمحكمة الجنايات القضاء بيا مع تطبيق 
الظروف المخففة اذ ال يتصور الحد األدنى واألقصى إال في العقوبة المستوجبة ، ال 

. 1"( م بيا وتفريعا لذلك يجوز ليا الحكم يوقف التنفيذالمحكو
 :الشروط المتعمقة بالقاضي : رابعا

المتعمق بالقاضي أو بالمحكمة ىو سمطة القاضي التقديرية، فمتى اجتمعت  الشرط األول
الشروط السابقة جاز لمقاضي أن يأمر بوقف التنفيذ إعماال لسمطتو التقديرية باعتبار أن 

لعقوبة ىو أمر اختياري متروك لسمطة القاضي يقرره بكل سيادة لمن يراه مستحقا وقف تنفيذ ا
لو من المتيمين ، وليس حقا مكتسبا لممتيمين ، وىذا ما أقرتو المحكمة العميا الجزائرية في 

: ) عن الغرفة الجنائية بالقول  118111:تحت رقم  1994 / 24/07قرارىا الصادر في

                                                           
 55مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص  - 1
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قانون إجراءات جزائية ليس حقا  592يذ المنصوص عميو في المادة االستفادة من وقف التنف
نما ىي وسيمة جعميا المشرع في متناول  مكتسبا لممتيم الذي تتوافر فيو الشروط القانونية وا 

(. القضاء وترك تطبيقيا لسمطتيم التقديرية 

ال ، يكمن في تسييب الحكم ، فيجب ذكر أسباب وقف تنفيذ العقوبة بانيالشرط الثا لحكم ، وا 
كان الحكم معيبا ، يترتب عميو النقض ، ألن في أصل األحكام تنفيذىا وما وقف التنفيذ إال 

خروجا عن األصل ، ولذلك فيو وحده الذي يستمزم بيان األسباب المبررة لو ، وىذا ما ذىبت 
: خ فيالمؤر 136249:إليو المحكمة العميا الجزائرية في عدة قراراتيا ، منيا القرار رقم 

قانون إجراءات جزائية، وخالفا لما  592إن المادة : ) الذي جاء فيو  1996/ 09/09
يدعيو الطاعن في مذكرتو ال تفرض عمى القضاة تسبيب قرارىم في حالة عدم إفادة المحكوم 
عميو بوقف تنفيذ العقوبة ، بل إنيا عكس ذلك تمزميم في حالة إسعافو بوقف تنفيذ العقوبة 

رىم ذلك أن الحكم بالعقوبة النافذة ىو األصل فال يسيب في حين أن وقف التنفيذ بتسبيب قرا
المؤرخ  79945، وأيضا في القرار رقم ( جوازي يستوجب التسييب عند الحكم بو 

وحيث أن الحكم المطعون فيو جاء خاليا من أي :) ... الذي جاء فيو 1991 /08/01:في
. 1..( ة المحكوم بيا ، ومن ثم يتعين تقض ىذا الحكم تسبيب فيما يتعمق إيقاف تنفيذ العقوب

نذاره ، بعدم العودة إلى اإلجرام خالل مدة :  ثالشرط الثال ضرورة تنبيو المحكوم عميو وا 
ال نفذت عميو العقوبة الموقوفة التنفيذ، دون أن تمتبس بالعقوبة الجديدة ، وىذا ما  اإلنذار ، وا 

، غير أن المنير في ىذه  2من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري 294نصت عميو المادة 
ادة المذكورة لم تشر إلى بطالن الحكم في حالة عدم إنذار المحكوم عميو أم السياق أن الم

                                                           
: ، ص2013ج الثاني ، الجزائر، منشورات كميك ، طبعة . جمال سايس، االجتياد الجزائري في القضاء الجنائي  - 1

549 
 ود أن ينذر2يتعين عمى رئيس المجمس أو المحكمة بعد التطق بحكم اإلدانة طبقا لممادة : " في اج  294نص المادة  - 2

 المحكوم عميو بأنو في حالة صدور حكم جديد عميو باإلدانة فأن العقوبة األولى ستنفذ عميو دون أن يكون من الممكن
" من قانون العقوبات  58و  57:العود بنصوص المواد أن تمتبس بالعقوبة الثانية ، كما يستحق عقوبات 
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ماذا يترتب عميو ؟ وقد أجاب القضاء عن طرق المحكمة العميا في ىذا الخصوص بموجب 
من المقرر قانونا أنو )       : بالقول  1986 / 13/06:المؤرخ في 57427: قرار رقم

بعد النطق بحكم اإلدانة أن ينذر المحكوم عميو بأنو يتعين عمى رئيس المجمس أو المحكمة 
جديد باإلدانة ، فأن العقوبة األولى ستنفذ عميو دون أن تمتبس . 1في حالة صدور حكم 

كما يستحق عقوبة العود ومن ثمة فأن القضاء يما يخالف ىذه المبدأ يعد  بالعقوبة التانية
المبدأ محكمة النقض المصرية في قرارىا كما أكدت عمى ىذا  (.خطأ في تطبيق القانون

األمر بإيقاف العقوبة ىو كتكدير العقوبة :) بقوليا  1972 /04/06:المؤرخ في  200:رقم
في الحدود المقررة في القانون وما يدخل في حدود سمطة قاضي الموضوع، فمن حقو تبعا 

لتي يحكم بيا عميين لما من ظروف الجريمة وحال مرتكبيا أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة ا
وىذا الحق لم يجعل الشارع لممتيم شأنا فيو ، بل خص بو قاضي الموضوع لم يمزمو 

( .  باستعمالو ، بل رخص لو في ذلك وتركو لمسيرتو وما يصير إليو رأيو

: أثر إيقاف تنفيذ العقوبة: الفرع الثالث
حكوم عميو ، ويمكن يرتب األمر بوقف التنفيذ آثارا بعد الحكم بو مباشرة عمى الم 

تمخيصيا في النقاط التالية 
:  وضع المحكوم عميو خالل مدة اإليقاف -أ 
ال شك أن االلتزامات المفروضة عمى المحكوم عميو المستفيد من وقف تنفيذ العقوبة  

ىي التي تكفل تحقيق المعنى العقابي لنظام وقف التنفيذ المتمثل في إصالح المحكوم عميو 
. 2رة التجربةلنفسو خالل فت

                                                           
 59:مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص - 1
 61:مقدم مبروك ، مرجع سابق ، ص  - 2



 أثر الظروف المخففة على المسؤولية الجنائية              الفصل الثاني
 

108 
 

فالمحكوم عميو خالل ىذه الفترة يكون في حالة قمق وعدم استقرار ، ألن وقف التنفيذ  
مؤقت وغير نيائي وىو قائم عمى شرط أن ال يرتكب المحكوم عميو جريمة جناية أو جنحة 

. خالل مدة اإليقاف، فأن لم يتحقق ىذا الشرط يمغي وقف تنفيذ العقوبة 
ت العقابية المقارنة في تحديد مدة اإليقاف ، فالمشرع الجزائري وقد اختمفت التشريعا 

حددىا بخمسة سنوات شأنو شأن المشرع الفرنسي والتونسي والموريتاني ، بينما حددىا 
المشرع المصري و األردني بتالت سنوات ، غير أن المشرع المبناني انفرد عن باقي 

يقاف التنفيذ ، المدة األولى خاصة بالجنح التشريعات العربية من خالل اعتماده عمى مدين إل
من  171وحددىا بخمسة سنوات أما الثانية خاصة بالمخالفات وحددىا بسنتين وفق المادة 

. 1ل  .ع .ق
: وضع المحكوم عميو بعد انتهاء مدة اإليقاف  -ب 

امتثال  تختمف التشريعات العقابية من ناحية اثر وقف التنفيذ بعد انتياء مدة اإليقاف ، وبعد
المحكوم عميو الشروط وااللتزامات ولم يعد لإلجرام تانية 

فبعض التشريعات عمى غرار التشريع الجزائري تنص عمى سقوط العقوبة المحكوم بيا 
واعتبارىا كأن لم تكن ، وبالتالي يكون لممحكوم عميو حق مكتسب يشبو وضع من حصل 

وال يبقى ليا أي اثر جنائي من آثار الحكم عمى رد اعتباره ، فال تحسب لو سابقة في العود 
. وتزول أيظا العقوبات التكميمية المضي بيا  02وال تسجل بقسيمة السوابق العدلية رقم 

إذا لم يصدر :) من ق اإلجراءات الجزائية التي تنص  593وفق ما تضمنتو المادة  
كم الصادر من ضد المحكوم عميو بعد ذلك خالل ميمة خمس سنوات من تاريخ صدور الح

المحكمة أو المجمس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منيا الرتكاب جناية أو جنحة اعتبر 
وفي الحالة العكسية تنفذ أوال العقوبة الصادر بيا الحكم األول . الحكم بإدانتو بغير ذي أثر

 (.دون أن تمتبس بالعقوبة التانية 
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تبقى كما ىي وال يتخمص منيا غير أن بعض التشريعات تعتبر أن أثار الحكم  
وتشريعات  باعتبارىا سابقة في العود، إال إذا حصل عمى رد اعتباره طبقا لمقواعد العامة

أخرى كالتشريع األلماني يشترط تدخل القضاء بصورة مباشرة لتقدير انقضاء العقوبة والتأكد 
باسترداد وضعو في المجتمع من استفادة المحكوم عميو من نظام وقف تنفيذ العقوبة وأحقيتو 

: وضع المحكوم عميو عند مخالفتو لإلنذار -ج  
إذا ما ارتكب المحكوم عميو المستفيد من وقف تنفيذ العقوبة لجناية أو جنحة خالل مدة 

اإليقاف، فأن وقف التنفيذ يمغي وتنفذ العقوبة األولى التي كانت موضوع اإليقاف دون أن 
المذكورة أعاله، في فقرتيا  593وىذا ما نصت عميو المادة . دةتمتبس بعقوبة الجريمة الجدي

وفي الحالة العكسية تنفذ أوال العقوبة الصادر بيا الحكم األول دون أن تمتبس :)... األخيرة
 .(بالعقوبة التانية 

في الفقرة  53وىو نفس التوجو الذي سمكو المشرع التونسي ، حيت ينص الفصل  
وأما إذا كان العكس ، فالعقوبة األولى تنفذ بادئ ذي :) التونسية الرابعة عشر من المجمة 

 .(بدء بدون أن يمكن إدخاليا في الثانية
فالمشرع الجزائري والمشرع التونسي والمشرع الفرنسي و غيرىم ، لم يحددوا مدة عقوبة  

نما اشترطوا أن تكون جناية أو جنحة وتستثنى من ذل ك الحبس في الجريمة الجديدة ، وا 
الجرائم العسكرية وكذا المخالفات ، بينما المشرع المصري واألردنی كالىما اشترط عقوبة 

 .الحبس المدة تجاوز الشير في الجريمة التانية
مما سبق يتضح أن جل التشريعات العقابية المقارنة أجمعت عمى أن إخالل المحكوم  

الحبس لجنحة أو أشد خالل مدة عميو بالتزاماتو بعدم ارتكاب جريمة تانية معاقب عمييا ب
  .اإليقاف يرتب إلغاء الوقف الخاص بالعقوبة األولى وتنفذ أوال دون أن تمتبس بالعقوبة التانية

جراءاتو ، فالتشريع الجزائري والفرنسي   غير أنيا اختمفت حول كيفية اإللغاء وا 
يا إللغاء وقف التنفيذ والتونسي وغيرىم جعل من مخالفة المحكوم عميو لوقف التنفيذ سيبا كاف
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دون البحت في األسباب التي أدت بالمحكوم عميو بالعودة من جديد إلى الجريمة ، فيذه 
التشريعات ترى أن المحكوم عميو صدر عنو ما يثبت أنو غير مؤىل لممنحة التي قررىا لو 

. 1القانون ومكنو منيا القضاء
 .ق تنفيذ العقوبة الموقفة بحقو وانو ال يمكن بالتالي إصالحو وتيذيبو إال عن طري 
كما أن من ناحية ترتيب تنفيذ العقوبتين ، فمقد استقر القضاء عمى تنفيذ العقوبة  

األولى التي سبق إيقاف تنفيذىا ، ثم العقوبة الثانية التي وقعت عمى الفاعل عن الجريمة 
جان في عقوبة المرتكبة خالل مدة اإليقاف دون أن تختمط العقوبتان مع بعضيما أو تدم

. واحدة 
في حين أن تشريعات أخرى عمى غرار المشرع المصري و األردني ، توجب صدور  

حکم قضائي يقرر حالة إلغاء وقف التنفيذ، بصورة جوازيو لممحكمة ال وجوبية ، دون أن 
يكون القاضي ممزما بتسبيب اإللغاء الذي ال يقع تمقائيا وبقوة القانون بمجرد تحقق سببو كما 

ىو الشأن في التشريع الجزائري 
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استعرضت في ىذه الدراسة األعذار القانونية المخففة ، والظروف القضائية المخففة وتأثير كل  
منيما عمى المسؤولية الجنائية ، والذي يتخذ صورتو في تخفيف العقوبة والنزول بيا إلى أقل من الحدود 

 .الدنيا المقررة لمجريمة أو استبداليا بعقوبات أخف في حال العقوبات الثابتة 

فاألعذار القانونية المخففة ، ىي أسباب واقعية خصيا المشرع بالنص الصريح، وحددىا حصرا،  
وبين شروطيا ، ممزما القاضي عمى إفادة الجاني بيا في حال توافرىا ، وىي عبارة عن ظروف شخصية 

المشرع وموضوعية ، قد تتصل بشخص الجاني أو بالجريمة يكون من شانيا تخفيف العقاب ، الذي حدد 
ال  حدوده التي ال يمكن لمقاضي أن يتجاوزىا زيادة ، أو نقصانا ، فال يممك إال تطبيق ما أقره المشرع وا 

 .كان حكمو معرضا لمنقض 

وقد استعرضت أثر األعذار القانونية المخففة عمى المسؤولية الجنائية ، من خالل إبراز أثر كل  
لتكييف القانوني المجريمة في التشريع الجزائري والقانون عذر قانونی منفردا ، عمى العقوبة ، وعمى ا

 .المقارن

كما تطرقت إلى الظروف القضائية المخففة ، التي تعتبر رخصة جوازيو من المشرع إلى القاضي  
قرار ظروف مخففة قد تتوفر في الجاني أو في الجريمة التي ارتكبيا ،  ، باستعمال سمطتو في تحديد وا 

فيف العقوبة وفق الحدود التي رسميا المشرع ، واستعرضت مجال تطبيقيا وبينت أثرىا يكون من شأنيا تخ
عالجت مسألة اجتماع الظروف المخففة مع غيرىا من الظروف وعالقتيا بنظام وقف  عمى العقوبة ، ثم

 .تنفيذ العقوبة ، باعتباره صورة من صور التخفيف 

: ة وقد خمصت من خالل كل ذلك إلى النتائج التالي 

أن األعذار القانونية المخففة موجبة لمقاضي ، فعميو االلتزام بتطبيقيا في النطاق الذي حدده   -1
أما الظروف القضائية ، فيي جوازية لمقاضي يستعمميا في حدود  القانون، تجسيدا لمبدأ التفريد العقابي

القضائي  سمطتو التقديرية ، وضمن الحدود التي رسميا المشرع ، تجسيدا لمتفريد 

فتظل الجناية محتفظة  أن العذر القانوني المخفف ، ال يغير من وصف الجريمة عندما يقترن بيا   -2
. بوصفيا ، حتى ولو نزلت العقوبة إلى عقوبة جنحة

أن عدم إيقاع ذات العقوبة عمى من يرتكب ذات الجريمة مع تماثل ظروف ارتكابيا ال يشكل عدم  -3
لك أن المساواة تتحقق بمجرد قيام القاضي باستخالص الظروف التي من شأنيا المساواة في العقاب ، ذ
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تخفيف العقاب عمى كل من توفرت فيو الشروط، أما مسألة التفاوت في تقدير بالنسبة لمقاضي، فيي 
مسألة واقعية ، ذلك ألن القاضي ليس آلة ، بل ىو إنسان ، ولكل إنسان عواطفو وأفكاره وشخصيتو ، 

. من المسممات التي ال ينبغي تجاىميا أو القفز عمييا وىي أمور 

إن نظام وقف تنفيذ العقوبة يعتبر أحد مظاىر التخفيف، التي تيدف إلى إصالح المحكوم عميو    -4
عادة تأىيمو كيدف من أىداف السياسة الجنائية ، ويرتبط ىذا النظام بالظروف المخففة في كون ىذه  وا 

ام ، فدون ظروف تستدعي تخفيف العقاب ، ال يتصور قيام وقف تنفيذ األخيرة ىي أساس ىذا النظ
 .العقوبة 
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المذكرة  مــلخص

 
األػذار انمإٍََح انًخففح فًٓ حاالخ يحذدج فً انمإٌَ ػهى سثٍم انحظز  

ٌٔرزذة ػهٍٓا يغ لٍاو انجزًٌح انًسؤٔنٍح ذخفف انؼمٕتح ْٔذا يا َظد ػهٍّ انًادج 

 .ع.ق 52

ٔيٍ ُْا َسرُرج أٌ األػذار انمإٍََح ال ذخرهف ػٍ انظزٔف انًخففح يٍ   

ٔإًَا ذخرهف . حٍث آثارْا فكهًٍٓا ٌخفف انؼمٕتح تانُزٔل ػٍ حذْا انًمزر لإََا

ػُٓا يٍ حٍث حظزْا يسثما تُظٕص خاطح فً طهة انمإٌَ أٌٍ ٌرى تٍاٌ 

أحكايٓا ٔذحذٌذ انؼماب ػُذ ذٕافزْا ٔتانرانً ٌكٌٕ انماضً يهزيا تٓا ػُذيا 

ي ٌُظز إنٍٓا انماضً ٌظذر حكًّ فً انمضٍح ػهى خالف انظزٔف انًخففح اند

دائًا ػُذ انحكى ٔذمذٌز انؼماب يٍ خالنٓا، ػُذ انُطك تّ دٌٔ انخزٔج ػٍ اإلطار 

 .انذي حذدِ انًشزع نهجزًٌح يًٓا ذٕفزخ ْذِ انظزٔف

أيا األػذار انًؼفٍح فًٓ ظزٔف ذؼفً يٍ انؼمٕتح شخض ثثد لضائٍا أَّ   

ٌ انجاًَ إال أَٓا ال ذزفغ ارذكة جزًٌح ْٔذِ األػذار ٔإٌ كاَد ذًحٕ انؼماب ع

  .ع.ق 52انًسؤٔنٍح ٔال ذًحٕ انجزًٌح ْٔذا يا َظد ػهٍّ انًادج 
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